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Uœmiech
Jestem jak ten ma³y ch³opczyk, zawsze obecny w miejscu gdzie coœ siê
dzieje. Wszêdzie dzieje siê zawsze coœ.
Ch³opczyk który ma czas, który chce tylko byæ i naiwnie przypatrywaæ siê, nie
bior¹c udzia³u w niczym. Jego obecnoœæ i przygl¹danie siê naiwne, jest odbiciem
lustrzanym rzeczywistoœci. W lustrze wszystko - w poziomie czy w pionie, jakkolwiek by
nie spojrzeæ - dzieje siê na opak. M³odoœæ nie zna ¿ycia i dobrze jej z tym. Trudno
ch³opczykowi na jakikolwiek komentarz siê zdobyæ, gdy¿ nie rozumiej¹c wyczuwa,
¿e gdyby siê odezwa³, nie zrozumiano by go! I nie chce on zaprzestaæ uczenia siê
fascynacji. I rozgl¹da siê ch³opczyk i dziwi siê, ¿e to co widzi i jak o tym myœli, jest
codziennie innym, nowym œwiatem.
Jeszcze nie zbi³ lustra swego!
Tylko ci¹gle œmiej¹c siê w nie patrzy.

Pot³uk³em me zwierciad³a wiele razy!
I wci¹¿ z przekor¹ sobie w nich siê przygl¹dam.

Eksperyment
WyobraŸni, tak jak spontanicznoœci, nauczyæ siê nie mo¿na.
Ich cech¹ jest wrodzonoœæ, czyli ¿yj¹ one poprzez pokoleniowe dziedziczenie,
w po³¹czeniu z doœwiadczeniem przynale¿nej cia³u jaŸni.
To skarby darowane przez naturê.
WyobraŸni¹ jest to, kiedy ludzki mózg uwielbia zaszczepiæ sobie ma³e zamieszanie.
Nazwijmy zamieszanie to improwizacj¹.
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Skoncentruj siê, a powoli czytaj¹c w marzeniu swym stwórz i zacznij widzieæ sytuacjê,
w której lustrzane odbicie twojego cia³a bêdzie podœwiadomoœci¹ twoj¹.
Wyci¹gasz do podœwiadomoœci praw¹ rêkê, ona ci lew¹ wyci¹gnie.
Czyli podœwiadomoœæ zawsze jest uzupe³nieniem twoim, poprzez tê jej z tob¹
sprzecznoœæ.
Skoncentruj siê i marz, ¿e œwiat w lustrze toczy siê i cokolwiek byœ
nie robi³, on równolegle w swej odwrotnoœci trwa, a wymys³em twej podœwiadomoœci
bêd¹c, jest uzupe³nieniem ca³ego twojego œwiadomego œwiata.
Skoncentruj siê!
Twoje myœli w lustrze te¿ równolegle w odwrotnoœci biegn¹.
Twoje myœli u¿ywaj¹c oczu widz¹ lustro.
Powiesz, ¿e znasz siebie?!
Zatem popatrz w lustro i w oczach twoich spróbuj rozczytaæ poprzez ich wyraz myœli
twoje.
Nie dasz rady.
Skoncentruj siê!
Zamknij oczy, a myœli w lustrze uczyñ swoimi myœlami!
Trudno tego dokonaæ, dlatego wprowadzimy element trzeci.
Jest to wzglêdny, dowolny punkt odniesienia do dwóch sprzecznych, które s¹
zarazem jednym, czyli tutaj odbiciem w lustrze.
Element trzeci jest nieparzystoœci¹.
Nieparzystoœæ (w Kartezjusza geometrii) jest nieskoñczonoœci¹.
Dodawanie trzeciego elementu do naszego dualistycznego œwiata myœli i tych myœli
wymys³ów, abstrakcj¹ nazwiemy.
Abstrakcja do dwóch œwiatów nale¿y.
Œwiata podœwiadomoœci i œwiata œwiadomoœci.
Sprzê¿enie tych dwóch œwiatów, i wzajemne siê ich uzupe³nianie i stawaniem siê jednym
plus trzeci element, jest œwiatem nieskoñczonych mo¿liwoœci.
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Zamknij oczy, a myœli w lustrze uczyñ swoimi myœlami!
Wszystko jest mo¿liwe.
Twój œwiat, jaki widzisz i jak go rozumiesz, to tylko twej œwiadomoœci
interpretacja. Interpretacja uboga, gdy¿ oparta o to, do czego siê rodzisz.
Element trzeci to wyobraŸnia.
I m a g i n a c j a.

Ogieñ
Interpretacja na os¹dzie p³yn¹cym z doœwiadczenia i akumulacji wiedzy spoczywa.
Ale ¿eby interpretowaæ, nie wystarczy doœwiadczyæ czy wiedzieæ. Potrzeba jeszcze
wszystko przemyœleæ i wtedy rozwa¿yæ. A¿eby przemyœleæ i rozwa¿aæ, wyraŸnie
oœwietlone wszystko byæ musi.
Zatem o ogniu teraz myœli rozprawiaæ bêd¹.
Zamknij oczy, a myœli w lustrze uczyñ swoimi myœlami!
Myœli - o ogniu myœl¹c czy te¿ bezpoœrednio w jego obecnoœci istniej¹c - zawsze
najbardziej sprzeczne emocji konkluzje s¹ w stanie wytworzyæ.
Obawa przed nim, jak i ho³d dla jego zalet poprzez miliony lat obcowania z nim,
wytwarza³y jeszcze do niedawna spontaniczne czci mu oddawanie.
Przypatrujê siê tym wszystkim jeszcze istniej¹cym na ziemi plemionom
ludzkim, przez œwiat zachodni nazywanym prymitywnymi, i zauwa¿am w ich
umys³ach wrêcz bezb³êdn¹ ocenê tego, czego my nie-prymitywni poniechaliœmy.
Dla prymitywnych Bogiem wci¹¿ jest ogieñ.
Dominacja i podbój naturalnego œwiata przez ludzkoœæ trwa ju¿ kilkadziesi¹t tysiêcy lat.
Ludzki mózg, nowy organ udoskonalany ( nie mam pojêcia, po co?) przez naturê (oj,
natura lubi eksperymentowaæ!) - tworzyæ zaczynaj¹c - to co jest wyobraŸni¹ stara siê
uczyniæ rzeczywistoœci¹!
Ale ¿e s¹ to jeszcze bardzo wczesne stadia ewolucji tego organu, rzeczywistoœæ jest
œmiesznie kruch¹ utopi¹.
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Zamknij oczy, a myœli w lustrze uczyñ swoimi myœlami!
Wymyœlana przez siebie sam¹, wci¹¿ jeszcze g³upia wyobraŸnia traktuje pojêcia dla niej
niepojête, metafizyczne jako swoje, i to co jest Bogiem zaczyna przedstawiaæ na
podobieñstwo swoje, na podobieñstwo cz³owieka.
WyobraŸnia, która ma si³ê byæ i stawaæ siê rzeczywistoœci¹, jest wszystkim.
Jest tym, czym i jacy jesteœmy.

Ogieñ p³onie na Borneo wœród nagich ³owców.
Rozkosznie tañcz¹cych w ekstazie uœmiechniêtych w cieple jego.
Ogieñ p³onie w setkach œwiec w Notre Dame, oœwietlaj¹c w kolanach
z³amane postacie, o odurzonych cierpieniem twarzach.

Ch³opczyk broni¹cy siê przed romantyzmem
Najwiêcej czasu spêdzam sam ze sob¹.
Ka¿dy spêdza najwiêcej czasu sam ze sob¹.
Ch³opczyk patrzy na tych, co tak bardzo lubi¹ byæ w otoczeniu innych ludzi i zadaje
sobie pytanie: Dlaczego oni siebie samych tak nienawidz¹ ? Czy¿ szukaj¹
towarzystwa, poniewa¿ sami ze sob¹ wytrzymaæ nie mog¹?
A mo¿e zbyt siebie kochaj¹ najwy¿sz¹ z mi³oœci. I ta ich mi³oœæ w³asna w
nienawiœæ siê przerodzi³a?
Ch³opczyk jeszcze nie wie, ¿e mi³oœæ jest dla ka¿dego czymœ innym.
Zamknij oczy, a myœli w lustrze uczyñ swoimi myœlami!
Nienawiœæ jest jak mi³oœæ!
Ludzka wyobraŸnia wymyœli³a na u¿ytek swój poœredni¹ mi³oœci emocjê i nazwa³a j¹
zazdroœci¹, która jest lojalnoœci¹ uwielbienia (b³agam, wierzcie mi!) tylko samego siebie,
potrzebn¹ do traktowania mi³oœci i nienawiœci jako biegunowych sprzecznoœci.
Aby to zrozumieæ, musimy mi³oœci dodaæ skrzyde³, ¿eby wznios³a siê ponad nasze
ludzkie myœlenie i ¿eby zdradzi³a nas ta nasza mi³oœæ. I abyœmy stali siê zazdroœni
o nasze cierpienie!
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W ka¿dym mieszka gor¹czka, która wyszaleæ siê musi, ta gor¹czka to tylko branie
i oddawanie energii. I niewa¿ne, czy nazwiemy to mi³oœci¹ czy nienawiœci¹.
Trzeba tylko, ¿eby energia przep³ywaj¹c ci¹gle siê wymienia³a.
Zamknij oczy, a myœli w lustrze uczyñ swoimi myœlami!
Krzyk zdradzonej kobiety jest dla niej tym samym, co jej lojalne skamlanie o mi³oœæ!
I czy to tylko ja wiem? Co wi¹¿e j¹ bardziej z jej bóstwem?
Czy zdrada jego? Czy lojalnoœæ?
Ch³opczyk odczuwa potrzebê zrozumienia tego.
Emocja, jakkolwiek nazwana i jaka by nie by³a, jest tylko fal¹ energii.
Kto w wyobraŸni swej to rozumie, wielbi œwiat takim, jaki on jest.
I niewa¿ne, czy p³akaæ czy œmiaæ siê w ¿yciu pragnie.
Ch³opczyku! Kocham ciê za twój wieczny uœmiech.

Sens jedyny
W lustrzanych myœlach jest to piêkno, akceptacj¹ zwane!
To, czym œwiat jest, istnieje ca³y czas dooko³a nas, ale oczy przed lustrem stoj¹c
mocno zamykamy.
Dlaczego nie potrafimy sobie tego wyobraziæ? Gdy¿ wyobraŸnia dalej bidulk¹ nie
dokarmion¹ jest.
Zamknij oczy, a myœli w lustrze uczyñ swoimi myœlami!
WejdŸ do lustra i spójrz z tamtej strony na œwiat, i niech twoje s¹dzenie i akceptacja
jednym siê stan¹.

Zaakceptuj to, co ignorowaæ powinieneœ.

Akceptacja wszystkiego jest wyobraŸni¹ najmniej omyln¹, jest jedynym bezspornym
zrozumieniem. Akceptuj¹c istnienie swoje musisz wiedzieæ, ¿e to wszystko co
widzisz i czego za chwileczkê doœwiadczysz, bêdzie tylko wymian¹ energii w tym
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niewidocznym naszym œwiecie. Twój ¿al czy twoja rozkosz to tylko wymys³y œwiata,
w którym twe cia³o wraz z mózgiem w sprzê¿eniu ze zmys³ami, interpretuj¹c widzi
ciebie samego jako coœ niezmiennego.
Je¿eli tak jak ch³opczyk jesteœ, to wiedz, ¿e chocia¿ ¿ycie po ³apach ci¹gle biæ
ciê bêdzie, najwiêksz¹ tw¹ si³¹ jest niezrozumienie przez innych s³odkoœci tego
jedynego, tylko twojego, dziwnego uœmiechu.
Ta s³odkoœæ to ¿ycia inne pojmowanie.
Ch³opczyk zawsze pomyliæ siê mo¿e, czym akceptacja bêdzie dla innych. Dlatego on
bêd¹c sob¹, wcale nie rozumiej¹c czuje, czym akceptacja jest.
Inni w akceptacji swej zawsze zechc¹ od ch³opczyka czegoœ, czyli
powiedz¹: Tego przygl¹dania nie mo¿emy ci zabraæ.
Ale po có¿ masz siê nam tu przypatrywaæ?
Czego ty od nas chcesz?
Nie widz¹ biedni, ¿e ch³opczyka przygl¹danie siê to dla nich dar.
Ch³opczyku! Œwiat ludzkich ceregieli nie jest œwiatem twoim!
Patrz na nich i z uœmiechem daruj im s³u¿ebnoœæ.
Przygl¹daj¹c siê œwiatu zrozumiesz, ¿e tylko s³uga najdoskonalszym mistrzem
jest. A akceptacja niech obejmie ciê i niech bêdzie jak mi³oœæ niezdradzona
twoja w³asna.

I akceptujê, gdy¿ darów mych przyj¹æ nie chc¹.

Ego
Akceptowanie ch³opczyka, jak i istnienie jego, to g³os wœród tysi¹ca innych g³osów.
Wszystkie g³osy wo³ane s¹ przez mistyczn¹ nieomyln¹ uniwersum równowagê.
Matka martwi siê o ch³opczyka, jednoczeœnie nie rozumiej¹c czuje w swej g³êbi si³ê
tego dziwnego uœmiechu.
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Uœmiechu, który z nim przez ¿ycie biegn¹c i psoc¹c przynale¿y najbogatszym
z najmêdrszych mistrzów.
Matki umartwienie to tajemnica uniwersum zawsze dochowana.
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