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Nie wier:: w co.i tylko dlatego. że jest to zapisane "świętych bi(gach. 
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Słow1 przypisywane Budckic 
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Podstawowe zasady chińskiej t ranskrypcji fonetyczntj: 

W pracy wykorzystano 1ranskrypcj9 111nyin, czyli chiński slfabct fonctyc7· 
ny, który obowi~zuje w Chinach od 1978 r Transkrypcję tę stosuje się ról'nic1 
poza Chinami we wszystkich publikagach s1nologicznycb. 

W pinyin spółgłoski nieprzydechowe l><'l.dźwiącinc odd11jc si~ lltcmmi 
omaczającymi St>Ólgloski dźwięc1nc w ję1yku polskim. Olntcgo spółgłoski b, 
d, g czytamy jak p, I., le. Z kole i liter oinaczających polskie spółgłoski be1dł· 
l'1ęcme u'yto dla oddan ... spółgłosek bculiwięczn)ch przydechowych. tak 
więc p, t. k 1mlc1y ceyluć ,xh, td1. kclr. /.api' ten dOl)CZY innych par spółglo· 

sek: z i c wymawia się c i celi, zh i eh - r: i cuh, sh -sz, r - :, spófgln,kl j, fi , 
x jak ć, ćclr. ś. w Jak"· y jak j . Połączenia literowe „ur• czyta się ,.11ej", „ong" • 
„wt", „ian" ,Jen", . ng" tylnojęey~owc ~1". Na pri}kl11d: "chon• naleiy 
cryrać „czcł111n", .linji" - „linti". „c11odong" „cchaotun", „I long Ren" „I lun 
Żen" itd . 

Podstawowe zasady japońskiej transkrypcji fonetycznej : 

W pracy wykorzystano trnnskrypcję międzynarodową (angielską). Samo· 
i.:lo5ki nnfci.y wymawi11ć tak, jo~ w j~zyku J>Ols~im, z wyjątkiem y, k16re należy 
lu do spófglo>e~ i wymnwiu się]. N ic~lóre s11111ogłoski wymnwill si~ podw6Jnic 
i wtedy opatoonc są makiem wydłużenia. co jednak zostało pomini~tc. Owie 
samogłoski obok siebie wymawia się za" SI.I: z osobna. U jest czasem W)JXI· 
1vfodano, o eta'""' nie, co wynika be1,pośreJ11 io i. japonskich ideogm1116w i 1110 

może być In om<iwi011c. Din pr7ykladu kiłk8 słów z „u~. w których się go ni~· 
maiże nic w)'powiada: „dokuson" - 'dok'san' ••. t11kuhntsu~ - 'takuhats', 
„Yasuuoj" - 0 Jus0 tani 0

• 

Więks1ość 'pólgłosc~ wymn"iona je>1 tak, jak w Ję7)kU polskim, za wy
jątkiem eh. które ~ię wymawia ł, sh - ś, j - tli i w jak 11. Jedynie p(IWV.Cchnie 
znane nazwy jar)ońskich miast Tokio. Jokohama i Kioto zapisano w wersji 
spo Iszczonej. 



Medytacja zen oraz metoda Silvy - traktowane Jako obecnie funkcjonuj,ce 
w kulturze Ś\\iata zachodniego S)»tcmy rclal..sowo-konccnuuj!\(:e ciCSZĄ \I~ 
tOSnl\C) m zaintereso"'1111icm lud7i ?yjąc)'ch we wspólczesnych społecull· 
SNach. ró1Y11iet osób zwią2'łnych 7 psychoedukacją i edukacją zdt0w0lną 
Wciąt rośnie społeczne zainteresowanie spo~mi rodzenia sobie z negatyw
nymi przejaMtmi tyci3 w obecnych clllsnch, a więc z dutym tempem tycin, 
chorobami cywilizacyjnymi, za11icc1.ys-1.c7cn iami środowiska naturalnego, lę· 
kami powiązanymi~ iwiększającymi się wymaganituni szkolnymi i praco"'nl· 
czymi, z wchodzącymi llllitt11n111i ' llolucmymi, mia łkością tycia duehov.cgo 
i sprzeciwem wobec au1oryl11rnyd1 l'orm edukacj i, religii i w stosunkach mi~
dryludzkich - z jednej strony, a z drugiej - potr7cbą samorozwoju i samo=ll
wcj i, nawiązywania wspólnolowych zwil\Z~ów z ludżm i, chęcią bycia bli, ko 
z naturą omzjcj ochrauinniu. 

Wiele osób dopatruje się pn;yc1yn wiclowymiaroW<:go kryzysu wspólc:ze. 
snego świata w zakorzenion:rm na gruncie zachodniego świata paradygmacie 
kartezJatlsko-nev.1.onowskim oraz w W)'ro~lcj na nom filolXlfii l..orummpcjoni· 
zmu, które ldominowaly śwonlopoglądy pM1c1cgólt1)Ch ludzi i ment.alnołc 
calych społeczeństw. Aby dokona! si~ przclom i wylonil oO\V)' sposób pojmo
"'ania świata. ")'daje się sensowne. nby 1.minna dokonała się najp1erv. na po 
'l1on1ic indy"idualnym, n dopiero polem spolecznym SLtd bierze się ranwi 
smnowychowania i sarnoret1li1.acji wspólczesncgo c1lowieka. Nowe pojmown 
n ie świaia i prezentowane wartości, nby :zysk:łly aprobatę. mu57.ą być adekwnl 
ną odpowiedzią na palące problemy wspólc1,c~nic fyjących ludzi t spulc 
c1,c1\s1w. 7.rQby nowego świn1opogląd11 tworzy my•lcn ie w kntcgoriach globn I 
nych, n nawet r>onndplanetarnych oraz d1inlnlność w skali regionalnej czy Io 
kt1l11cJ. 

Znajdująca si~ w wyrotJlym l.ryzyslc 1rn~ycyj11a c:dukllcja i11stytucjonnl11n 
1nnicdb11jc potrt.cby lud1i w pnedstawionym w)lcj 7akrcsie. W niewielk1111 
1ylko stopniu realiwje swą funkcję emanc)pacyJną, a istniejący Stlili braku 
równowagi w realizacji podsrawowych funkcj i edukacji zal.łóca osobiste, spu· 
lc.:111e i ogólnoplnnetame funkcjonowanie ludJj 

Sy,lcmy relaksowo-koncentrujące. a wśnic:I nich medytacja zen i metoda 
Silvy • .-.dają się oferować coś "ażnego w :zakresie samowychowani3, pracy nad 
osiąg111ęc1cm r61mowagi wcwnQtrLltCJ, •p.>kUJU i si ly omz "ewnętrznego du· 
dtO\\cgo l'07'•0ju, przyciągaj~ więc U"-Ug~ CtKM wi~k..vcj licl'.by ludzi, w l)'m 
równic>, pr7cdstawicieli różnych dyscyplin naukowych. 

Głównym celem przedstawionej pracy jcSI wv.cchstronne i rzetelne zapre 
i•lłlowanic 1wią1.1111cgo z somowychow«niem cilowicko ns1>ektu pcdagogic7 
ncg" dwóch >ystcntów rclaksowo·konccnln\i ących · medytacji zen omi metod) 
Si lvy, po111awanych przez autora od kilkunas1u 101 pr1.ez bnmie udzialu w lor· 



JO 

mach v kolcn chanikteryst)Cm)'ch dla danego S) ,1cn1u oraz prowad1cnic analiz 
11•»1>m11admnie wniosków o charaktct7e u>.) tccmym dla pcdagog1ki. lj ?11ią· 
1;1nyrn z problematyką samowychowania i samorcn lilllcji czlowiekn, a także 
w1.bogaca11icm wiedzy dotyc74ccj funkcji cmoncypncyjncj współczesnej edu
kncji. 

Pi\ząc o pcdagogic-.:nym znac1eniu mcdylncji 1cn ornz metody Silvy, 1mlc· 
t) dątyć do jak naj„swchslronniejszego i najwlaści\1szego wykatnnia, jakie 
cedi) obu badanych syster11ó-. •lnnowią o ich wnlornch ccnn) ch dla pedagogi
ki, w ,1c1ególności dln procesu samow)i:hown1110 c1lowieko. Obn S)'\ten» 
11 sferze teoretyczneJ korespondują gł1h1nie / kwestiami antropologrc7nymi 
1 nk,Jok1grc:znyrn i, dlatego wla5nie no tej ph1slc1.)rinic moma je będt.ie doklud· 
niej 11r1.cann lizownć i wycil1snąć odpowiednie wnioski. Zen jest progromowo 
a,y,ccmowy i asystcmatyczny1

• dlatego należy go prtedstawić w spowh bnr
d1iej opisow} nit wymierny. Z kolei metoda Si lvy. która z racji lróilicgo ol.rc
~u SllOJC(IO istnicnin nic dopraco11nla się w pełni ukS7tałtow4flej 1corc1yc1ncj 
struktury, a lllkże z powodu oh~zaro swych 7arnlcresowań. wymyka si~ ci'l!lle 
kompletnemu badawcz.cmu ;charakteryzowaniu 1 tylko niektóre icj a.pel ty 
Lostnly wymiernie .tbadunc, 111111> zaś wykl'llCWj~ poza obowią1ujący naukowy 
parndygmnt. 

Ol>a systemy ll!domowi ly się już w Polsce i były badane w ogrunic1.onym 
111krc.~ic2, jednak problcmntyt..n 1J1wur1n " tytule prncy nie zostnln jol. dotych· 
czas poru;zona w pr;icy n:1ukowcj a.y nawet popularnClnaukowcj. 

l\micjst.a praca stwana dodatkowo okuję porównooia v: .obą d"óch 
~)SlcnlÓ\I relaksowo-konce111rując)ch, z l.tól')th jeden ma co najmnieJ piętna
<crc 'tulcci, a drugi rnsprrownny m.in. popr1cd11im - ki ll.ad1icsią1 lat Oba są 
fywc, tJJ1. są uprawiane na cał)m świecie i docicNIJ!\ do ludzi rcprcLcntujących 
pełny prtekrój spoleczny no liomi. lakrcs 1J1i111crcsowań obu systemów jest 
w du>cj micrr.e 1.bictny, choć stosowane rncwdy I 1cchniki nrn:r. kur11cko1 mow
ficzny - odmienne. 

Ze względu na spcc)tikę pracy, tzn. charakter t1nalizowanych sysccmó" 
ow a•rckt pedagogiem) pmcy, sięgnięto do oorohku kill.u d)SC)'plin nnul u
wych, pt7.l:de ~s1kim andragogiki. leorii wychowania, psychologii ro1wo
jo"'CJ. wychowania, osobo"'oki, transpersonalnej, aksjologii, religiowawstwa, 
~ocjolugii kultury i iunych. 

PodHinwę ?r'tid łm1tt dln niniejs1.ej 11rncy sinnowi li1cruturn pncdrnion1, 
wzbogncona o zapisy mAgnctofonowe i łilmo11 e d0lycz.1ce a11ali10wanych sys-

1 /;"1 ~ J<dyn.>k. °"11CJWH', •l<1<lcy 1 :wyMI /ud:N I h1<1t1'1/ •yłll .polrc:11t1 J/~tn<ga 
\ł w·/1,.Ju, Crtt1i„ w~ •™·'" 223 

1 1„iob 1•. /1c:hJ\1l1. ~~'~u· ">•·hu ... uWC-...(' :AOC':.<'Ur bt.Jd)~u :ar "„ ".rpdła..s1u• lt~1«k. 
rn.:a m.'lll<l<r<k> ""lli>Ma puJ L1crunLum dr. hnb S l'ullln>nll, WSI'. C1.ęs1ochow• 1988 OIUZ 
PJICA mugr~crsla K.. Pu"'lrc1A-k /, Unl\\tt))1ttu Opol~ł.•cgo. dol)'CZąca ~J>IY'"'U t.1ctody Samo
Lo1ll1i•h t Jmy~lu ntt o\ll'\Gfll\"t;b ,1kaloe \1C1Jlł6\v , Zuh K 1'11\vJic1ck. 1\łr1odo .\'1A•y w .aJtcle, 
. .Atrha Pluno f01\o,oju u1nysl11'", 19%. nr 4. s. 12 1 nn't 

li 

temów, ponlklto infonnaCJC UZ)slJlne dl"Ogll ~f'•BCJI 1 W)"•iadów pocl)nlo
nych n" pr.tc~trtcni kilkunai.tu lat w polskich w'pólnn1t1eh n:n oraz. pod<:1;t 
organi1,owonych w Polsce kursów rótJ1ych stopni metody Silvy. 

Licemtura naukowa dotyeZ(ICa obu systemów jest w l'olsce nikla i nalcty 
stwierdzić, ie w zasndzie brnl ujc calcleiowych opmcowal1. W tej mier.te drugi 
rozdzfa l pracy systematyzuje wicd1..ę o zen omr mctodl'ic Silvy. lslnlejc: lcl 
piśmicnn rctwo popularnonaukowe. 7.3mi<:S7cwnc 11ojc1.~ściej w ró>J1ego l'll· 
dzaju czasopismach. ~alety JC jednak traktować z dut.ą dozą ostrożności / po
wodu lJILW} clJlj bardzo po"'iet7~howncj majornośc1 tematu pm:1. au10Ńw 
Literatura p1opabo0waM pm:z wyznawców zen i 7.Wolcnników mc111dy Silvy 10 
kolejny rod1aj piśmiennictwa przedrmotu. O bee n ie jest jej duto w Polsce i jcs1 
ogólnie dostępna. Można jej cz~sro Zllrzucić bruk obiektywnego podejScia <lll 
promowanego systemu. Z uwng1 na brak opracowań niektórych 1.agndnicń 
w lilernlurt.e polskojęzycznej, się!'nięto do opracowań obcych, glównic w J~'Y 
ku angicl<kim 

Inne i.tódło ~tanowify zapisy na w rnic magnetofonowej i wideo, Zl!-.~ra 
jące formalne mowy mistrzów Len nnuczając)ch w Polsce oraz pr7.cds1aw10Jl\~C 
prowadwnu na świecie pndsięwzięcia i badania w znkresie „7.dalnego spo
strzegania". Cenne informacje uzyskano drogą wywiadów, pneprowadzanych 
L członkumi 111rcJCStrowanych w Polsce 1.wit11.k6w wy111nniowych buddystów 
zen oraT ab~olwenlarni picrw\1cso i drugiego •topniu metody Silvy. 

Obserwacja ucz.estnicn1ca dolony..,•ana podct.a.S bmnia udziału we WS7)'5t· 
kich formach praktyki zen orat. w-v.ystkich organi.tow~n)ch w Polsce kul').'lcil 
metody Silvy, ~Ianowi kolejne cenne iródlo informacji 

Napi~nic niniejszej pracy wymagało zastosowania metod utywanych 
w badaninch pcdagogia.nych, a 11awc1 religiozn~wc1,ych. 

Pods111wowc problemy bada"ct.c podjęte w pracy zoi,tnly ujęt~ w fonllic 
p)1mi:3 

- qym na gruncie pedagogiki jest „samo.,..·ycbowani.:"? 
- jal.1c 1..achod7.ll zw-iąlki mi~') ro:tw0jem mora In) m cLIO" ieka a jego w-y 

chowaniem? 
- ery i jakiego rod?Jtju kf)'l'.ys dotknął cywilizację lud1j świata :zachodnici,'()? 
- ery w edukacji występuje kry1,ys i jakich dotyczy funkcji? 
- jok są rozum inne podstuwo-.c pojęcia pedagogiki humunistycznej? 
- cryrn SĄ rnctody rela ksowc>-ko11cc111rujące i j11kic techniki stosuje sic; na ich 

gruncie? 
- czym jest mcdytaqa? 
- jakie stany świlldomośc1 wy•tępuj~ u człowieka? 

- jakli jest historia buddyzmu 1.cn? 

' M. l.obocld. Alttód)' batlan ri•Jus11glett1>'<lt, Wa!Wlwo 1984, s. 113 . 
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- Jnkn jest doklryna i na czym polega praktyka zen? 
- jakie wnrto~ci wychowawcze i samowychowawczc 111wicmją •ię w systemie 

zen'! 
- jaka jest historia metody Silvy? 
- jakie jC$t zn1~lec1.c lcorctycwc 1cj metody? 
- jakie wartości edukacyjne niesie metoda Silvy'/ 
- czy zen i metoda Silvy posiadają wartości huma11is1ycwc? 
- czy istnieją wartości moralne w badanych systemach i jaką odgrywają rolę? 
- czy istnieją inne wru·tofoi w • nalizowanych syslcmnch i jaką rolę odgrywają 

w procesie samowychowania człowieka? 
Podczas pisania pracy wystąpi ły pewne trudności dotyczące dotarcia do 

nick16rych maturialćw źród !owych, n lflkżc związane z redakcją samego lek.stu. 
za~isem pojęć i nazw w językach orientalnych. W przypadku 1.apisu znaków 
chu\skich w literaturze wyscępuje 1.arówno u-anskrypcja spolszczona, tron
skryp<:ja Gil~a-Wudc'a oroz tra1>.~krypcja r•i nyin. W przypadku znaków japo1\
skich wys_t~pujc transkrypcja spolszczona omz łrnn~krypcjn m i~dzynarodowa. 
Os1atcc~n1e zdecydowan? stoso~\'ać w przypadku języka chińskiego lra11skryp
ej9 plny111 .. w przypadku Ję7.yk~ J4po1\sk icg".- m i\;diyrmrodową, ale pomijającą 
7llprs d lu gr eh samogłosek, ns we ws-Lys1krch cytowanych d7ielach wchownć 
piso--:nlę oryginalną dla 2ródła. Dodatkowo opracowano i zamieszczono obj a
~r11i:nrn. 7~s1osow11 11cj chi ńskiej i japo1\sk icj transkrypcji fonetycznej, które 
7nt:VdUJ~ się przed Ws1ępem. 

Złożoność ana lizowanego lematu wymagała nawiązan ia wielu kontaktów 
7. kompctcnlny111i osobami, k161ych jest tok widc, 1.c trudno je tu wszystkie 
"Yrnienić 1. nazwiska. Ponieważ ksią7ka stanowi skróconą wersję mojej prac) 
doktorskiej, specjalne podziękowan ia składam mojemu promotorowi. pror. .Ia
nowi SunJlc, za poświęconą mi uwagę i wysiłek włożony w doprowadzenie 
P.rncy do)ak najlepszej. pr1..ejrzystej i CZ)~clncj fonny. Pod1iękowonia nalc?.ą 
srę r6w111eż prot. f rnncisikowi Markowi, klóry 1>oświęcil mi sporo czasu, 
uczył krytycym1u i >woją 1>ogodq ducha mobili1.ownl mnio do prncy. Pragnę 
podzi~kować również prof. Stefanowi Foiaronowi w pozytywną recen1Ję orn, 
uwa~~· które ch".ć w. części starałem się uwzględnić w nin iejszej, książkowej, 
wersJ' procy. Dz1~kuJ~ także mgr U1TL11ll Nonckit wicz za p•>muc11v 1uzmuwy 
docyozące treści niektórych podro7.dzfo lów pracy. Wyrażam wd?.ięczność Jac
kowi Maj ewskiemu za podarowanie mi cennego zdjęcia parńa rchy zen. które 
zamieszcznm w książce. 

Wszystkim, Którzy służyli mi rndq i pomocą - ~rdecwic dziękuję. 

Amor 

WPROWADZENIE 

W ku lturle świata zachodniego, wyrosłej na gruncie dorobku cywili'lncji 
istnieją~ych wokół Mora Śródziemnego, a potem dorobku krajów calej Europy 
i Ameryki Północnej, w XX wicku L.1korzenily si~ rozmaite nowe na tym ob
szarze sysłcmy fi lozoliczno-rel igij ne, często wywodzące się z innych kultur. 
przedstawiające odmienne widzenie świata i czlowieka oraz propagujące od· 
mienne sposoby jego rozwoju i doslo.onalenia się w postaci określonych metod 
rellłksowo-konccnt11tjącycl1. 

Szczególnie z:iwaczylo się odcl:ónlywanic kultur Dalekiego Wschodu. k16 
re dokładniej zaczęlo badać już w XIX wieku. Gwałtowny wzrost zainiereso
wa nia ich dorobkiem nastąpi! w lawcb Lrzydziestych XX wieku, co - niek16r1y 
hadac7,c - wią~ą z rcakcj:1 na upows-~cchninnie się filozofii konsurnpcjoni11nu 
w Stanach Zjeclnoczo11ych Ameryki Północnej. Rozpows-lcchnianie się tej liln· 
zofii na calym ~wiecie po drugiej wojnie świalO\\ej wiązalo się również l pro
cesem oricnto li7.ncji kuhury światu zachodniego, t\l :amC?.y niektóre clcmcllly 
dalcl.ov,"SChodnich systemów liloz.ofic7Jlo-rcligijnych zaczęły pr1.cniknc dll 
świadomości ludzi zachodniego kręgu kulturowego. Znalazły one oddźwięk 
w kręgach powiązanych z literaturą i sztuką, z kontesiacją mlodzle1ową lat 
szcśćd7.icsią1ych i początku >iedc1rul1.icsiątych. 7 naukami humanistycrnymi, 
psychologii\ i i>edagogiką (Jung. Fromm, Rogers) oraz psychoternpią (Perls, 
Eiche lberger), naukami o zdrowiu (.lacobso11, Aleksandrowicz), a nawet fizyk.'\ 
(t;i n~łcin, Cnprn) oraz w sfcr1c religii (D.'I'. Su,.uki, Mcl'lon, Buber). 

Pona<lło l11d1.ie coraz c1ęś.<:icj 57,uknjq konstruklywnych sposobów rad7cnin 
sobie z negat}'Wnymi przejawami tycia w obecnych cwsach, z rozmaitymi pr1.e· 
jawami reakcji stresowych, o czym wspomniono jui we Wstępie. L.wrocają tel 
coraz więks1.ą uwagę 11111.a.\polrnjonic potm:b sa111ornzwoju i samorcalilllcji. 

W korku XX wicku w krajach Ameryki Pólnocncj i Europy, takte w Pol· 
sce, funkcj0nują licwe Systeniy fi lozofi1.-zno-religijne, będące częsló r6\•ni1.„ 
systemami relaksowo-koncent rującymi oraz edukacyjnymi, które prownd1.ą 
c111sc111 rrn du1.ą skal~ spolcczną swoją dzinla lno§ć o chnrakter1.c wychowaw
czym oraz wydaw11 i1.-zym. Oo takich systemów, obecnych także w Polsce, nalc· 
tą: buddyZJn zen oraz metoda Sil"Y· które propagują hasła samorealizacji 
i so1nourlCCZ)'\iVisl1•icnitt czlo"vieku. 

Nauki pedagogiczne. 11 1.właszcza teoria wychowania, która dopiero od 
1989 r. zaczęla wyzwalać się z nalec iałości dominującej wcześniej ideologii 
społecmej, 1.byl mało uwngi poświ~caly problematyce emancypacji CLl1)wieka. 
W Polsce do nicdnwnn tylko nieliczni badoc1.c 1J1jmowoli się problcmo1ykq 
samorealizacji i samowychowania, m.in.: M. Grzywak-Kaczyi\ska (Samoreall-
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zorja I wy1:hmmmi:, „Zagadnicnla Wychowawcze a Zdrowie P>)chic7JlcK, 
1978, nr I; Trurl Tl>lKYJJU, PAX, Warsza\\a 1988), M Lobock1, O \Ul1IO"')'Cir<>
wamu, ,,1.ai;adnicnia Wychowawcze a Zdrowie ~ychicznc", 1978. nr I; IVy
choK011ie w i w1etle psychologu humamstyr:mej [w: J l'sycholog10 humanistycz
na a wychowanic, red M Lobocki, UMC-S, Lubhn 199~ ), I. Ju1ldLilł (Aklywi
:ocjo llJY:howt1wcw mltxlzie..'y, Warszawa 1974), J. Mcllibrudn (Po.miJciwcmii: 
samego s1eb1e, WafSl.awa 1977), J. Kozielecki (Koncepcja trm1.<gres)jna czl<>
wll!Aa, Warszawa 1987). 

Obecnie snmowychnwunic w naukach pedagogicznych jc.•t ror.11mm11c naj
częściej jako Jwirufome i ct!luwł! kierowa11ie l<'lu.rnym rozwojem, dt.illlm1ie 
według tfobrowolnle pf7.Jt)ętycli "'1:0rów lub sy.ffm111 warto.fol (Encyklopedia 
pctl11gf>gicz11a, Fu11dacj 11 ł 11 11ow:ttj>1, Wur~-z:1w~ J99J, s. 7 ló). Kwc.~tln samowy
chowania c1lowick11 jc't pr>.cdmiotem wi11tcresown11in glóm1ic 1corii wycho
wania i andragogiki. W teorii wychowania problcma1yka ta podejmowana jeS1 
jednak sporndyc1.11ic. 

ls1nicJC \vięc ~połcc1.nn i naukowa po11-.c.eoo badania istmcjących i prowa
dzących d1ialalność cdukaC)jną systemów medytacji u n i metody Silvy. 
Z\\>laszcu 7.c w polskun p1śmiennict\\ ie flllukowym brał.uje calościow) eh opra
cowań !)eh S)'Slcmów, ponadio i>1nicje zapoll'ZA!bowanie 1c strony 1eorii wy
chowania na ck>s111n:1anic nowych wion:ó"' i systemów waności orv mc1od 
wychowania. klóre odpowiednio opracowane wzbogacilyby dorobek tcorc1ycz
ny i prnktyczny wspomnianej dyscypliny pcd;tgogic.Lnc1. 

Niniejsza ksiątka jcsl pierwszą próbą, mam nadtieję, r.c.c1elną i w miarę 
mo71iwości wsuchstronną, uknzania pedagogicznego aspektu dwóch ob<:cnych 
w Polsce od wielu lat systemów relaksowo-konccntr11j(\Cych· medytacji zen 
i me lody Silvy. 

I. PROCES SAMOWYCHOWANIA I EMANCYPACJI 
CZLO\.VIEKA 

l.l. Pojęcie samowychowania na gruncie pedagogiki 

S'"'"''V}chownnie jest procesem świndomc1:10 i celo"'cgo kierowania sobą, 
własnym rozwojem. Przez rozwój nnlcty l'Ollllllieć świadomy wysilek pod
mimu. \VSpom~gany i awną1r4 ki~ro1vany nu osill!Jnięcie kolej nych. corM 
wy?•1.ych tlo1.inmów S\\oich slruk1 11r. ~ompclcncji i fimkcji.' Wychowując 
samego siebie czlowiek jako podmi01 wychowania angatuje się 1v diialolno~ 
wychowawczą 11ak.icrowa11ą na siebie lub grupę, w której uczestniczy. W $pn 
c;ob c1y1111y 11stosu11kowujo si~ do pmc~u \Vlasnc1:10 l'07woju wybic111J11c <lu 
browolnie pewne wzorce lub sys1ern waności, który reguluje jego po<;tępnw• 
nic i d.dalanie. 

Sedno samowycho" unia w 1radycyjn) m dla ~uhury LJ>Chodnicj UJ~IU •I~ 
now1lo dążenie jednos1ki do doskonałości. Jednak osobowość jednostki b)ld 
traklowana jako zbiór pewnych cech i chod1Jlo o 10, aby roZ\\ijać w sobie ce· 
chy porytywne. np. silni\ wolę 1 mocny c:hunoklcr, m,; pomniejszać i "'uwa.: 
cechy negatyw~. np lchónostwo. 07inlo się 10 w oparciu o uznany W)~n1 
pewnych nonn moralnych obowiązujących w dan)m środowisku. 

Wsp6k :r.cln1e traklUJC si~ o;;obowość rnct.1:j Jako cerurulay S)•tern regu la
cji or.il intcgr!lcji czynności, n więc so mowychowonic nie może być U"-at.anc 
111 wyrabia nie silnej woli i cech clrnrak1eru, leci uświadom ioną pnez podmlo1 
interwencję w proces wlasncgo ro.r.w<liu w dążeniu do realizacji wybranych 
1.11tlo1\. Tt1 silt1 rnolywów, a nie ko11krc1no cechu churnkteru lub silna wola P<J 
bud<lll jednostkę do dz.ialania . Samowychowuwczu aklywność podmi11111 lllft 

miejsce, gdy nie JCSt on w równowadze 1 otac.:ającym światem, głównie spolc· 
c1.c1h1wcin, w k16ryrn żyje, ale rnkte śwlntcm przyrody. Jednostka odctuwa 
spr1.cc7lmść między swymi pragnieniami i popędami a powinnościami i nor· 
mnmi regulującymi jej wspólzycio 7 lud;Jn1 0r112 ii pl'Z)J"Od4.. Konflil.t mo'.c 
powstać r(mnic.Ł na sl.u1ck dos1rzcganych przczjcdnostl.ę rómic pomiędzy JCJ 
.ja 1dcnlnym„ n .jn realnym~. Pol17.cbe miągnii;cio pr7""2 jednostkę w ty' iu 
wybranych celó\\. realiucji pewnych waności oraz uzyskania i Ulr?)mama 
równowagi mi~dzy nią a świalcm >połcc.uiym i przyrodn~lym, stanowi pu11l.t 
wyjścin1cj a~tywności ~nmowychowawczcj.2 

'I. Kwle<:1ń•kLSocjoparologia edi1kiłc//, Edyior. Warm1wo 1992. s. 161. 
1 W w~l<Jlu~oi '~ lu pogli\(ly do1~<111ce $ll100wycłlowonh• P<"l.yj~te no gruntlc pol•klm I prt.<d 

&:IU"-it111c pr11:1 I. ,lunJ?.ilł 7..ob. Su1110 1vycłir1"'a111~. 1~·„ryAlo~dfrt /H'rfososki11n, rud W, f Qmy 
kulo. l'undac.J n. łnno\vacja. Wa.r5.7Bwn 1993. s 716 
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N1~t~pujq_cc elcmenly tworzą struktu~ samowychowania, choć nic mus1.ą 
w;yMvpowsć w po<lnncj nitcj kolejności czy odrębnie: 
1) wybór wzoru (celu), który j ednoslkll uimierui osii1gnąć, 
2) enahta sytuacji, w której jednostka s~ znajduje , 
3) po1nawanie i oceno ~mej siebie (>anlQOCCna). 
4) podjęcie p=zjednostk~ decpji, 
S) kierowanie sobą w dą:teniu do 05iągni~ia celu, 
6) 5a1nokontrola. 

Wybór wzoru osobowego (,,jn idcnlne"), 11 nnst~pnie dbanie o len w1ór 
1 wywy1s1.anie swojego .,ja„ jest ważnym czynnikiem motywacji spolcc7Jlej. 
Jcdnos1ka obierając wt.hr i dążąc do jego zrealizowania dokonuje analizy su· 
b1t~ly"nych i obiek1y„11ych warunków. w jakich si~ znajduje. W okresie dZJC· 
ciń•IWI i dorastania trudno jej dokonać oceny \\la:.nych warunków subiektyw· 
nych. Pierwotne pojęcia o sobie uzyskuje d1jecko w srodo" isku domowym. Są 
one odbiciem opinii tego nBjl>IL!s'lcgo otoczenia orat własnych, które zdaniem 
d1lccka powinni o nim tywić inni ludi.ie Wtórne pojęcia własnego „ja'', 
kszultownne w innych ~rodowiskach. mogą wpływać korrystnic lub nicko· 
rzystrue na ogólne pojęcie własnego .ja". Stopień inlcgracji tych pieruotn)Ch 
I l'tóm)Ch .ja" "PIY"O nn społcclllc prL)'>IOSO\\anic ,;ę i funkcjonow11nie 
d1iccka W1.ór osobowy mo;,c prr.ybrać fonn~: 
- konkretnej osoby, którąjednos~ka chce naśladować. 

modelu wybranej roll spolecwej, 1.t6rąjcdno,tka mu rcaliLowac " pnys1l<>
łci. 

- abstrakcyjnego modelu zawierającego pewny zbiór wanoki. 
W młodszym wieku szkolnym dziecko częs10 anicn1n swoje W)ObntLenia 

u "ymort.onym 1.11wodtie. W starszym wicku szkolnym zaczyna wyubrn1.ać 
•icbio jako osobę pracującą w konkretnym w wodzic . W okresie mlodt.ict'1c1ym 
mote wybrać konkretny system wartości, sl3nowiący jcJ cele ostateczne, które 
rzutują na cele etapowe. bliższe ety cod11enne. a wiąc "ybrany system wuno· 
łci wpływa na cod11en nc postępowanie 1 d1)alanic jcdnost~i 

Obraz własnej osoby rzutuje na ocenę własnych moili\\ości w ro1Jnait)Ch 
sy1uncjnch i dziedz.innch tycia. Jeicll samoocena (autoocena} jest prawidło\\ a. 
podej mowane przez jednostkę dzlnlonia odpowiadajtt jej mu:i.liw0St: iu111 l'od 
wpły„cm odniesionych sukcesów 5'1tnOOCL'łlD c1.lowickn '"'Yklc p1xl 1101i •ię. 
z.d niepowodienia obniżają ją. Snma tendencja do pr7cccniania lub niedoce
niania siebie ma Z\1.)11.le stabiln} charnl'lcr. Jet.eh samoocena jeSI praw1dlow11. 
gdy 1.1mlllieją n1cpowod.mn1a, jednostka s1.ukll ich preyc1yn w sobie. nicprn,_,. 
dh.>wo dobran)1n wdaniu lub n iesprryjąjqcych okolic111ościach. Jcd111„tl.a 
o 1J1wy7.onej samoocenie rmdko dostr1.cga wlasne wady. a innych wini zn wła· 
sne bl<;dy i mu sklonności do poni,.nn1a ich, o.by podwyższyć swOjl\ wurto~ . 
Tn•y lud7ic nie ~I\ populomi w zcspolach. pn}pi~ujc się im zaro1umiaht\\O, 
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a w sytuacjach trudnych, w sytuacjach 7.agmżenia.. wykuują się mal, odporno
ścią Z kolei niska samooceno pnejawin się w znhamowanlnch i nidmlalośc1. 
Tuk wldoC?ny bruk pewności $iebie bard1.o utrudnia rcnlirncję pownżnych lll· 

da(1 Ocena siebie w calości nie uiws-LC jest zdecydowanie na plus lub mi nus 
8}'\'a .te kto§ przecenia S\\C zdolności inlelektualn~ a nie docenia towarty· 
~~ich Glob:llnn samooceno najbardziej "plyw1t na stMunck jcdn05tki do "cb1e 
samej, "Y7JJaczając poliom samoakceptacj i. 

Można lepiej poznać s iebie prtei CZ) nien ie reflel.sji nHd własnym :tyciem, 
ol>scrwucj~ swoich 1'Cakcjl i Z11chowa~ w ronnnilych sy1uncjach, czynienie po· 
r6wnnt\ siebie 7 innymi, lbierunic relacji 1wrot11ych o M>bic od in nych, noby
wanie "icdl) o człowieku. funkcjonowaniu j ego fizjologii onz psychilu, ll>

znaja.nuanie się i nonnami i zasadami moralnymi ora.z cz)nicn1e rencksji o tym 
chnraktcw:. 

Snmokontrola nąjczęściej odbywn się prici p1,r6wnyW1tnie .,ju rculnc110" 
z ,Ja idea lnym", uzyskanych rezultntów i osiągnięć z znplnnowany mi cel:uni 
Gdy c1.lowicl. iblit.a się do zaplanowanego wzoru lub pr1yję1ego systemu w11r-
1ośc1, cxlc1.uwn sa1yi.fnkcję i zadowol<"nie, gdy oddala si~ nic1.J1dowok:n1c, 111., 

gdy ro7diwięk jest wyraiJJie widoczny. mozc dojść na"ct do zalnmania P'>
ch1cznego. 

Ws1clkic dzinhrntu wycl1CJw11wclC, c.1.ynione przez md1jców, nauczycieli 
i inne osoby (wychownwc6w), powinny 1.J11icrwć w stronę wdrni.nnia do pr\lt:e· 
su samowychowania podmiotu W)ichowania. Pomoc mott być szczególnie i»
tr.t.cbna przy wybor.r,c w1.oru oraz tZ} nicni u prawidłowej samoooeny. W pt7}'• 
pndl u niskiej samooceny 11 wych<manka "'}cho"awca stara się budować jego 
win~ w siebie na l)Ch możliwościach i zdolnościach. które on 17..cczyw1ście 
posiada. W priypadku zawyżonej samoocc11y wychowawca stara się ks7.la lcić 
jego samokrytycyzm, umMliwiojący mu obicklywną ocenę rezu ltatów wla· 
snych działań or111. i«:7y s7ocunku wob<..-c osiqgni'(ć inn}ch łudzi. Kutnlccnic 
pr.t.ez wychowawcę rcnc~sji el}cwej u wycho-.Mka, niesienie mu pomocy 
w aowmicniu nonn rcgulując)cb zasady ż>cia ,polccznego, jest watnieJ~le 
i cfcktywn1cjs1c 1111 pr1ymusowc. bc1renck~yjnc "pajanic mu tyth nonn 
Normy moralne, poc-111t kowo przyj 111owa1ie bczkrytycw ic przez dziecko pod110-
r.t.ądkownne rodzicom, około dziesiątego. jedenastego roku życia ulegają inte· 
riorywcji i dziec~o jest idolne do ~iermvania sobą podczas realizacji si lnie 
mol)wownnych zadań. Cl.Io" ie~ 7.11c1yna po;t~"ać "lcdy "cdlug ou1ono
micznych zasad mo111l11)Ch, co stanowi p<>C7'\tek Ś\\ i.1domcgo samowychoWll· 
nia. W mia~ nabywania nO\\')'Ch doś"iadct.en nasila się ten proces, aby stać s1~ 
burd10 intcn~ywnym w Ila.de dojr1cwr111in i dornsumin ;poleczncgo. Wycht>
wanko" ie dostrze~j~ wtedy wyrnf.nic dy~propon:jo m iędzy wskllunlomi 
swych "ychowawc6w n pr7.ejawami życia łudzi dorosl}ch. Wypacz.one oceny 
moralne funkcjonujl\CC w środowi!>ku v.ychowank11, hamowanie jego samo-
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dzleh1ości, a cznscm zbyt wygórowane cele, jakie sobie stawiają dorastąjące 
dzieci lub ich nie do§ć silnu motywy, brnk wytrwa lośd, łnLwc (dcganic >ugcstii 
oraz. kłopoty z autooceną slenowią poważne utnrdnienia 0a drodze \\drat:mio 
w proces samowychowania? 

l.2. Rozwó.i mor alny człowieka a wychowanie 

W nauce o moralLJości czyli etyce, moralno§ć jest uznawana 7.A 7~awisko 
spolecz.nc i Hnlaowena j?~o pewien zbiór norm postępowania obowiązujący 
w dnnoJ grupie sp<>l~'CWCJ. To spoleczcr\stwo 'IW>lrza mornlność oraz wynika· 
jące z niej prawe. aby uregulować w1.ajc111ne stosunki swoich członków. 

Strukturę moralności tworzą przede wszystkim normy moralne. Wskazują 
one powinno§ci jednych osób wol>ec innych, grup Sfl<lłcc,.nych oraz n11tury. 
Vkszta!wwały się w procesie historycz.ncgo ro:r,wqju społccze1\stwu znajdują
cego srę pod wpływem systemów war'tOŚci określonego kn;gu ku lmrowego. 
Należące do określonego kręgu społeczności zaz.wycz.ąj uznają Le same normy, 
których p<>dsta~ stanowią nkceptown11e [)rzez wszystkich wm·tości moralne. 
Nonny moralne w Polsce ksztaltowuly się glówn ie pod wplywem sysrcmów 
wartosci śródziemnomorskiego kręgu kulturowego. tradycji ku hury an tycznej 
i chr?ościjnńskiej. Normy rnornlric występują w poswci zd1u\ nakaLujących 
bąd7 zakazujących wykonanie pewnych czynno~i. Ich tre$cią są w11r1ości, kt6-
rych respektowanie i osiąganie jest postulowane w życiu spolecmym, stanowią 
więc jcd<;a z podstawowych składników systemów kontr·oli społecznej. 

Struktu rę momlności twortJ\ ponadto: oc.eny moralne, wzory rnon1lne 
i sankcje moralne. Pods111wę oceny moralnej tworry W)·Obrm\ony ide~ t. wy
obrażenie idealnego czlonka społeczeństwa czy wyidealizowany obraz stosun
ków rn i~dzyludzkich. Tc ideały są konkretyzowane przez wzory osobowe (któ· 
rymi •ą np. bohaterowie filmowi, lireraccy czy reninie 1;yjący lud,;c uosabi;~ją· 
~y typowe ce<:hy oraz nonny momlne danego spolec1.e1\stwa) oraz wrory pr7y· 
J~tcgo postl'powania. Ocenie moralnej pod legają motywy i skutki dzialari. Do
tyczy ona konkretnych czynów ludzi lub cnlości ich zachowan ia w d1111ęj grµ· 
pie. Sankcje moralne z kolei pm:walają danemu środowisku reagować na prlc· 
krac7.Anie wybranych pnez nie norm. Członkowie danej grupy społecznej prie
l.roczyw52y jej normy pod legają k11rze, którą mote być np. negatywna ocena 
uichowaniu, ignorowanie jcdnosrki, u nawet wy kJ uczenie jej 7. grupy.5 

Idealistyczny nurt w etyce z.aklada. że normy moralne pochod7l\ 7C świata 
idei lr<td:I. od bytów idealnych, a nawet z płaszczyzny wrażeń, wyobrażeń i my-

Jo-,. cyt„ „ 711>-?1 7. 
4 M.. ~>wxka. fod.ttO\iJ)I nt111kJ o 111orufnoJt•I, P\VN, WnniZtwii 1957, '- 1. 
'J. Oómicwicz, Tl'()rla ~)'Chowo11la, Olob, Toruń-Olsnyn 1996, s. 76. 

śl i podmiotu. Podobnie, etyka chr-Leścijru\ska wywodzi normy moralne od Bogn 
i Jego przyk0?.:t1i. l'owsl.ałe s~lndniki moralności stanowią pochodną tych norrn 
Nurt moterialistyc111y wkh1da, 7..c normy moralne pojawiły się w tyciu s1>ołccz· 
nym ludzi wraz 7. uzyskaniem pr1.ez nich pewnci::o 1>0ziornu świadomości spo· 
lecznej. Wychowanie kształtuje postawy moralne zgodnie z potrzebami jedno
stek i grup spo.lecznych MornlnoAć ut111e7J1iona od rnRtcrialnych wnrunków 
bytu ludzi, więzi społecznych orn:r s1>0,obów produkcji ma charnktcr klasowy.• 
l.(laniem Bergsona, nie lylko społeczeńsrwo i jego ku hura. ale lakże konkretni 
ludzie akccplują i propagują do11y lad moralny, u takt.c tworzą morn lno§ć. Jcd· 
nostki spolccznie. ulegle i dobrze prz.y,1os<m'l111c "flrol>ują narzucone przez 
s1X>lcczeństwo normy. oceny i wzory ora1. simkcje moral ne, funkcjonając 
w przyjętym schemacie. Zinternalizowaly one w stopniu zadawalając)'ln gl6w· 
ne wurrośc i swego spolec1.c1\slwa. Są jednak jes-lCzc <1Soby ponadpm:ciętnc, 
stwamjącc nowe wartości, osoby. krórc w 7~ci 11 srolecmyn1 kierują siQ win 
snymi kryteriami oceny, stanowią zalcm jedno 1.c źródeł moralności, wytwa 
r,11jąe ot.Imienne wzorce lud1.kich 111chowo1\. Snme srajq się dla Innych wzor11111t 
postępowania, podporutdkowujqc swoje czyny wy>:nownnym prtcz siebie [lO· 

glądom i preferowanym wanościom, Tnk więc wytycznją one nowe kierunki 
rozwoju moralnego spolccieństwa.1 

lsrnicje kilk:t głównych srnnowisl.. teoretycZ11ych zwiąn111ych 7. ro1wojc111 
moralnym, n dokładni«i ujmując spoleczno-moralnym c1łowicka. 

Jednym z nich j est Stanowisko psychodynnm iC7.nc. wyrosłe na gruncie po· 
glądów Z. Freuda. Wedlug Freuda trzy główne struktury tworzą ludzką osobo· 
wość: id, ego i superego. Id stanowią dziedzic1.ne inSI) nkrowne pi>p~dy. 1>osz11· 
kuje ono momemal ne.go zaspokojen ia wlasnych pot1"tcb i prngnic1i bez ogląd~
nia się na spolcc1Jle uwarunkowimia, według ,,zasady przyjemności". Id kieruje 
dzieckiem we wCLcM>ym nicmowlęclwie. W 111inrę rozwoju dziecko rot.wija si~ 
s1 rul..t11ra ego. l)ziułając \\Cdlug „wsady rzeczywistości" utrzymuje rówoowng~ 
między irrncjonalnymi 1>opędarni id 3 nakazami i zakazami związanymi z ?y
cicm w świecie otaczając) m <lL.iccko. W okresie około ozwanego do si.óstcgo 
roku życin cllowicka pojawia się superego, struktura :tnwierajqca uwewnętrt.
nionc reprezentacje norm oraz sankcji moralnych. istniejących w kultur?o, Ntti· 
czi;ściej superego przyrównuje się do sumienia. Naruszanie przez jednostkę 
moralnych zasad sprawi•, 2C ma ona poci.ucie winy i lęku. 

Rm.wijojąc >ię d1.ic~ko przechodzi przez wiele stadiów, na krórych o~il)gU 
satysfokcj~ k ierując libido, rozumiane jako energia seksualna. do rozmrutych 
c1.ęści cialu. Sam proces kierowania energii w stronę przedmiotów, osób 
i czynności nnzwany zosto l k11tcksją. Rcdul..ujc ona [)Opęd wl11:t11c óncrgi~ 

6 R. Jezierski, Kfa.fn1ł-y clurrakttr 1110rralnoki, K.j\V. \Varsz:i.,va 196.l. 
1 li. Jkrg>illn, Ou•11 :rtk/la 111w'1ln<'lk1 t f'fJ ltg11 [w~l L W0Jn11, Bugst>łł, Witdca Pows1.echru1, 

Wamawa 198S. 
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1 ob1ck1cm. Ka:l.dc Le S1lld1ów ro:r.wojowych mu spce)'fic1J10 dla ~icbic problt:
my do ro1wiJ\.ianin. Nicudnnc rozwi117Jlllic problemu powoduje fiksację lub 
l'Jlhamowan ie ro~oju na danym stadium. a 10 z kolei ie st prryczyną sprawczą 
nerwic w dorosl)m i)c1u. 

W Madium oraln)m dominuje 1d, energia 1.un.:entrujc s19 wol.ół ust, dz.icc
ko CZC1'p1e pnyjemn~ z~ ssania <>rlll. gryzienia Sladium 10 obejmuje picrwsz) 
rol. :t1c1a dt1ecka. F1 "5acJa lego stadium w przyszłości mote zaznnczyć się jako 
alkoholizm, n~rkmnunin 14Y prtcjadanie się. Około drusic11u i 1ro:ciego roku 
t>C•~· w st~d1um anałn)'m. e nergia libido skupia si~ w okolicnch odbytu 
1 dllecl.o osiąga satysfakcję mogąc wydalać, a także wstrzymywać wydalanie 
kału. DtiL'Cko w tym czasie jest wdraź>Jne do 1rc11ingu czystości. Fiksacja na 
tym s1nd.iu111 wynilv1 prawdopodobnie z konn iktc\" powstulych nu tle 1ro11111gu 
c1ysl~c1. Mo7o 01111 spowodować wyodrębnienie się osooowości prtewraż.li
w1one~ ~ wzgl~cm Cz)sloM:i i pon.1dku (podobic1lstwo do W)dalania) lub 
nadm1cr1~1c 0~1.1:Lędnc1, upMlCJ i obsesyjnej (podobie1\stwo do \\Slrq111}wania). 
W okresie ml(dry cn•n„ym a s1.6stym rok iem tycia dziecko wchod1i w st11-
d1um fnlhc1J1c, •jego energia libidinama loluje się w genitaliach oraz ucrn· 
c1a~h ja1>nie seksun lnych W tym okresie dzieci mus1.ą p<>tyt)wnic rotwiązać 
l~mplckS) Cd}pa I ncktry. Chłopiec pocllllkowo nicnawidti 1nty11111cgo poq· 
c1a OJCB 1 matką, gdyt sam marz) o Jakim z nią z-.i:izku. W te1ultacic obawia 
s~ę ktuy w post.ici kastrncJi. Aby ten kompleks &!)pa roz-.1ązać chlopiec stara 
się porysknć ojc11 i jol najbardziej upodobnić si~ do niego " procesie daleko 
idącej ide~t~fi~ncJi. l>liewcrynka odkJ')'WS7y brak pcn i"1, wicrt). u "')ka
~wano Ją 1 c1erp1 1 po"odu zazdrości o penis. Kieruje ją LO w slronę s ilnego 
''.11lo~1.1cgo 1wiqzku 1 ojcem po•indac:icm penisa. n dopiero polem uo ldcnty· 
lrkncJ• 1. nrnlką, aby być do. niej jnk nnjbnrd1icj podobną. Ost111cc111ic, gdy 
kompl~ksy ioslu ną pozytywnie rozwiązane, dziecko idcn lylikujc się z rodzicem 
wlnsnCJ 1>lcl, prt.y•wujo sobio rolę z nią związaną oro1 moral ne standardy rodzi
c.ów od~iei·cicd lnjącc morn lne normy społec1cr\s1w11 , f lk'lncj• w smdiu111 fnl
hcrnym Jest główną przyczyną rozmaitych problemów i nerwic doroslc11o 
c.dowi~ka. P~ op!s:i.n}m stadium następuje okres latencji, libido ulega osłabie
niu i nic obcJmUJC JUt konkretnego obSl.Aru ciała, taś szcr.cgólnic rozwija się 
ego, @16wni.c jego własności intelektualne i spolecmc. Potem następuje okres 
~dolesccncJ1 (ol~ t""ający od dojrzałości seksualnej do doroslości) oraz i,1 . 

m~rcso~nie Pf7>!cmności1t selsualną, dziecko \\Chod1i w stadium g<'nitalne, 
OOJl7.lll~":' finalneJ. w.której seksllllłne popęd) kiedyś 1wią1nne 1. Qlrc,lon)mi 
sferom1 c1ala twOl"l.1 untcgrowaną strukturę jej dorosl)ch seksualnych postaw 
I uczuć. 
. ~rcud byl picrwMym, który wyja§nil w spo~óh c11lt14cio"y proces intemu

hlllcJ1 wanośc1 morulnych Ro~wój superego, momlncj slruktury <1'<)bowości. 
zostnl wymLnle powiąuny z procesem rozwoju psychoseksualnego cilowieka. 
S!mlturn ~upcrcgCl 1110 chamktcr nieświadomy 1jc.,t1hudown11 a /. cso idea lnego 
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oru ~uin icnia. Pien-sze za1muie się tym, co wlaki" e i słuszne, czyh zachowu
niaml społccmic uprobowanymi, drugie lyrn, co nag11nne i złe, czyli nicrnOt11I 
nym1 treściami wywodząc)mi się z id. Dziecko inlcmalizuje nakazy i zasady, 
które ~ najpierw narzucone przez roduców, a pocem JUŻ samo je ptzeJmUJe, 
111cl.lllcblic od reakcji rod1iców, wdmłając się w sumodyseyplinie. Staje się jut 
zdolne do konlroli własnego 7.J!chowania. KaMc naruszanie czy złamanie reguł 
111oraln)'ch W)'\'ołujc" jednostce uczucia winy 1 lęku! 

Duto dan)ch empirycznych c1~ciowo potwicrd1..ll teorię psychoanalityc-1-
nq, dopus~zn się jednak alternacywnc interpretacje tych faktów, trudno wi~ 
111nuć ją ta prawdziwą <::r.f fahzywą. Wielu psychologów akceptuje te poglądy, 
inni jo zdecydowanie odrzucają, sq tct lłlcy którLy llnodylikowali je, pomn icj· 
s1ając rolą czynnika seksua lnego w ro7.Wqju czlowieku. • Nałet.y do nich 
E. Erikson. Wedlug niego ro7.wój jest procesem głównie uwarunkowanym 
spolccwle i środowiskowo. Jednos1ko nic tylko w okresie dorastania, a le ca lego 
swojego życia pruchodzi pr7.cz wiclo stadiów n>twoju psychospolec1ne1111. 
f:rikson zwróci I uWl!gę na okres adolcscencj i. w którym jednostka poszukuj~c 
swoicj toisamości przechodLi kryzys zwnny "poci.ucie to!samości konlt8 rw
pros1cnic ról". Dorastająca osoba pragnie osiągnąć totsamość, dającą poc1.ucio 
bc1picct.e1istwa oraz ,ja" - świadomość siebie W tym celu sprawdza rozmaite 
role. stopniowo kształtując SWOJC postawy i wa„O::Ci. osadzając się w środoM· 
1ku '""odOW)m i rodrinn)m, wypracowując określoną filozoli~ tyciO"'l\· Je. 
1cli jednak nic uda się jej .iwonyć zadnwnlaj~cej trwalej to1.s.1mości. następuje 
roll)foszenie ról i utrata zycio"cj orientacji, co mote wywołać poczucie opusz· 
c1cni0 i ru1psc.1.y ontz wycofywanie się IJj środowiska. W skrajnych przypad· 
kach dorost.'\iqco jcdnostkn buntuje si~ i przyjmuje negatywne role, neginywnq 
J(lts:11ność. Superego w okresie dorastania ulega wbuneniu pod wpływem 
1111in11 hormonalnych, nowych ~1mlccmych ucLckiwnń lub sprzecznych z supe
rego nowych in formncji o świecie. 

Zarzuca się Eriksonowi, że wymienione przez niego osiem Sllldiów ro7.· 
WOJ U psycho>polecznego od niemowlęctwa do starości nic mają charakteru 
uniwersalnego, ale są zdctcmlinowanc pr1c1 normy i wart~i danej kuhury.10 

Jcdm1k jego n iewątpliwym osiągnięciem jest no"'a koncepcja ego, bard1icj 
racjonalnego i świadomego nit Freuda oraz koncepcje tożsamości i byzysu 
to1samośc1 Zdru11c111 Eril.sona CJlowick mini odnale-i.ć s"'ojl\ tob3111~ 
w ramach tendencji tk,.,iących w j ego spolec.1.cńst"H:. jego rozwój musi być w 
1god7ic /. wymogami społeczerist\\>11, inactej poniesie okre§looc konsekwen
cje." 

Ił A. B1rch. T M.tl1m, Psychologia ro..-wt>}dwa w znt)-,i«. Od '"t111owlfclwa do dorwloirl. PWN', 
Wary;,wo 1995, s. R7-R9 

"Turnu :i.64 73. 7.ub tct. /„ Raciifl;kn, C'1„ ~t:ttll'IC\Vlct~ A·11r11ntt ,v1pńl~:u„q pJ)-chtiltłJlll. 
Ich R'11e.Zll I ro:wój, PWN. W:mzawa 198"1, •. 16(1-1(>3. 

1
" /\ llil<'h, 'I' M•lrm, dL cyi, •. 67.122, tJO. 

11 C. S. tioli , O Undzcy, Ttorie OS<1boivt>Ś<1, t'WN, W1,.,,t..awo 1990, s. 87-l08. 
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Inne stnno„iskA dotyc1Ące rol'.WOJU c1lov.icl.a w1ątą slQ i. teoriami oclenia 
się. Przez uczenie si~ nalety ro111micć w1.ględnie 1rwnl~ 1mlnnc w 1J1chownniu 
osiągnięlą w wynil.u doświadczenia lub pmktyki. lstniejq tny glównc 1eońe 
uc1enia si~. I. Pav.low v.yjaśnil, w jnk1 sposób 'll!chowania odrucho"e mogą 
b)ć ,ko1arzone 1 nowymi bodicami. a wi~c ja~ człowiek mote 1111ucl)ć się 

reagować w określony sposób na okrc;lony bodziec. Teoria "11runko„r111in 
kloS)cznego wykazała istnienie efel.1ywncgo 1>rocesu zdolnego wplywnć na 
odruchowe mchowonic lud/i, co mot.na wykorzystać w procesie w)'(:hownn„ 
dli«i Teoria wamnkowani• instrumenll'llncgo, wyroila na pracy E. l'homdi
kc'a, a roZ"ini~ przez 8 F Skinnera, wskozuje jak można ksztahnwoć za
dmwania pot.11dane. miano" 1cie przez nagradzanie kolejn~ch reakcji. Po>11dane 
1.achnwanic cqli i11~1ru111cntnl111i reakcja w11n111kowu JCSI wzmacniano nngrotlą. 
W1111ocnienia (nagrody) mog1t być podawane ciqgle po wys1ąpieniu po:>ądnnc
go zachowania, co powoduje najszybsze uc1.enie się. ale też po zapr?c11aniu 
poda\\nni• \\U110Cnici1 ciągłych nast~pUJC Sl)bl.ic wyga~un1e potądancJ reak
cji. W "'}'niku sto•o\\nnin w1111oc;nienia c1.i;~ io\\ego (istnieje tu kilko po<l<I•· 
wowych wańant6w) wyniki organizowanego uczenia Lrwają dlużej po zripr7c
staniu podal'ania W7.mocnicnia niż" opisanym poprzednio "ypadku. Warun
kowania in~tnull(nlalncS<> u1ywano. L porytywn)'rn skutkiem, m.in. aby nnic
nić niepożądane .rachowania d7ieci w I.lasie. l~nomwm11' mcpotądanc 1acho
wania., co pnmadziło do ich ")'gasi.ania, a wzmacniano pożądane, które 
w re1.u l1ncie byly powtar7,1111c. Oczywiście można rÓ\\nic> dostarczać prt,ykrych 
bod7ców po nicpolądanej rcnkcji 

Do dzisiaj dyskutuje się prnblem efektywności sto~owania kar w od111e-.ic-
111u do dlicci: bp•il te wywolują one inne niż oczcki"anc ~lutki." 

Wcdlug Skinncm cechy u1nn„anc /Jl składowe osubowości uleżą od wla
kiwości 1cwn~lr7ncj ~lymulncji ZachOl'flllia ludzkie rmnicowano 511 p17,c1, 
~ytuacje. w ~tórych c:dowiek się znajduje. I tak godno~ jest dla Skinnera ukła
d~rn bodźców nic 11nuSLAJ:tC)Ch ct.lowicl.a do zachov;nń niemoralnych 11 

Można ró" nici. UCl)Ć si~ pr7~1: ob,ciwncJę (nn.ślBdO\\nictwo). co w nc1e

g6lności bylo przedmiotem b:ldnń A. Bandury. Teoria <r>nlccznego ucccnia się 
wyjafoia rozwój dziecka jako rezultat naśludowania wchow•ń modela Proces 
uv.enin si~ pn.ci ubi.cr,.,acj~. n na~tępnic proces odNnrlltnia obi.crwowancgo 
l.llChowania. mnją wyjaśnić 1.arówno n~ladowanie pojedynczych CZ) n~ci. 
Jlk równ1et t.lot,one iachowania spol«ntc. Chodzi tu o dlugotmałą obserwa
CJQ oraz naslndm>anie najpierw rodziców, potem innych osób z rodliny, rów ie· 
foi~ów ora1 doro<lych. rmcc< 1en jcsl 1ym burdziej cfc~tywny, Im bard7.lcj 
model przejawi:t następujące cechy: jc'>t pod jakimś w1ględem podobn) do 
dnecka, posutda wladz.ę oraz kon1rolę nad "artośc10») 1111 w oczach dziecka 

11 A. 81rch, T. Molln1, d.t. <)l„ s. 74-7'ł 
"I„ Ko<lńsbl, C<. MJIUSC»icz. d>. cyi„ s. 156. 
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dobrami, JC't nagradUl!ly w 6WOJC inchowun1a oraz je!ot wobec dziecka op1c
kuńcry i ciepły. Proces nn.ślodowa11ia pr1ypu111i 11a bard„o froudowską 1dentyl1-
kncj9. c?yl i uc7cnie si~ przez dziecko uc1uć, poslaw i 1.acho.wań JIOCl.l\lkowo 
rod1:iców. n potem innych osób. 

Obecnie idcmyfikację uwata się za naJ.ważnieJszy cl,)'nnik procesu uspo
łecTnienia d11«ka. Wydaje się, u teorie wnrunkow11ni11 cry modclownnlo nic 
są w stanie wyj11śnić wszystkich zmian zachnd14cych w wchowaniu człowickn, 
np. pojawiania <ię twórcrych idei czy nagłych nieoczeki1>anych roistrzygnięć 
problemów. N•I ich i;ru11c1c dliccko UJmowa1ie jest jako i~tota bicrn.i, bez wc
\\nęlT7Jlej aktywności.'• 

Teoria społecznego uczenia się w~ka1.11je, V. poc7.ł\lkowo wchowonie 
dziecka rodlico kontrolują za pomocą kar i nagród. RcLultatcm doświadcznnln 
kory 24 zlomonic Jll"ICI. dzieci.o obowil\Zlti'ICYCh regu ł jc;.t dokuczłh•y dlJ niego 
sllln lęku. Sinn ten ma za"<te towarzysZ}ć d7iccl.u " \)'t11ncjach, gdy nic mn 
innych osób dorosłych w otocwniu. a istnieje możliwość i pokusa 1ln111am1 
prmz nie zasod rnorulnych Obserwując i naśladując 11ic111ornłne wchownn11• 
modela dziecko doświndcm pośredniej kary, co mn spowodować unikanie 
przez nie w prrys1Jości podobnego zachow:mia Badania empiryczne >\')'k1m1ją 
braki i ogólna slobość tej teorii " zal.tesle wyjaśniama 1.achowań moraln)ch 
ctlovvieka." 

l>tnieje 1et stanowi~kn poznawcze reprezentowane l"'ZC7 J. PiogetA 
i L Kohlberga. 

Według l'iogcta moralne 1 spolcclllc li111l cjono"J11ie dziecka zalety od 
po7iomu jego m7"oju po1na»c-tego, od JC80 in1eligcncji 0-.dcci pn..e<:hodlĄ 
pm:z stadia rozwoju po kolei, co jest 7~e1cnmnowane pr7.CZ procesy dnjm:wa
nia biołogic:mego, zaś tempo pr.rechodzcniH 1ylko" bardzo niewielkim stopniu 
7.alot;y od do~wi11dczenin osobistego d1icck11, tnk więc ro1.wój nie mote być 
przyśpieszony. Od urodzenia do końca drugiego roku ź)cin dzi«ko mnjduje Si\: 
" stadium sensorycino-mOlol)C-Lnym i poznaje świat przez bezpośrednie sp0-
,1r-1cg110ic om1 motoryczn:i aktywno.;ć. Wra1 L nabyciem pojęc:10 Jtnl~i 
pncdmiotu i 1.afunkcjono.-:111iem pami~ci i k1.yka (środki myślenia) d7.iecko 
z.aezyna by~ ~lolnc do przewidywania następstw zdartcń oraz wspominania 
prtcszlości. Od okolo drugici;o do siódmego mlu :tycia /Jl&Jdujc si~ w stndium 
pr!Cdoperacyjnym. Jego funkcjonowanie intclel.tuałne w dalszym Cll\8U JC5l 

zdominowane pm:z spostrzet.enia, a jego myślenie podlega naStępujl\cym ogra
niczeniom: nictdolności do ujmowania świata z innego. niż wlasi1y, punl..tu 
widzenia (egocentryzm); 1,wrucuniu uwu11i nn jedną tylko wlnściwość ,yt11•cji 
1. pominięciem innych. czasem waźniejs:r)'(:h (centmcja); niezdolno~i do po
wrotu w myślach do punl.tu rozpocz~ia roLUmc>Yoania (nieodwracalność my-

"A. Uirch. T Małtm, d•. <yl„ • 79-112 

" Tnmtc: •· 89- 92 
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śleni11). Od około siódmego do jcde11a~1ego roku .ł)cia d:iiecko znajduje s~ 
w sladium operacji konkretnych. gdy> polr-abujc dokonywać manipulacji na 
konkrclnych pr:iedmioloch, aby roi:wiązać zadanie log1ctne. Jest jut zdolne 
myśleć w sposób od11<raca lny ora1 posiada 1,dolności do decentracji. Poslugu~ 
się również operacjami· klnsyfikocji c1yli logic111cgo grupowania przcdmior6w 
według ich wspólnych cech i właściwości oraz szeregowani• - układania elc
?'cmów wcdlugjak~cgoś porządku. Dz.iecko staje się też mniej egocentryczne 
1 postrzega ul11r1cn1a z ró:!n)'Ch punktów widtcnio O~olo jedenasiego ro~u 
fycia. dziecko wchodzi w stadium operacji foimalnycl1. Pojawia si~ zdolność do 
rozwiązywania problemów bc1: beipośrcdniego nawiąz)"'ania kontaktu z kon
krc.'nymi prt..cdrniocami ny zdaucniumi, prLC.t ro:iumowanic a.bstrakcyjne. 
Dziecko może SIWOf7}Ć i prittes1ować 1.biór hipo1c1~ równocześnie bndnj11.c ich 
wzajemne .twiązk1 oraz wyłączaj'\(: je. fogo m)ślcnie staje się myśleniem doro
slcgo c.dowiclui.16 

W podejściu pozna\\c7ym Piageta ro7WÓJ m<>n1lny zalety od statł1um roz
woju poznawczego c1łowicka. Wyró1nił on dwa stadia w rozwoju myślenia 
moralnego: mornlność hctcronom1c2.1U1. (realizm moralny), gd) dziecko postrtc· 
ga „dobro" i •• 710" w bialo-c:wmych kn1cgorinch, lrl)l111a się >llywno ZIU:ld, 
czyny ocenia z punktu widun1n ich malcrialnych kc>n.'\Ckwcntji, a nic inlcncji 
osoby spmwcicj, p<>nadco jego myślenie jest ograniczone praz własny ego
cenlryzm oraz nutOl}lcl doro;lych, mornl11ość n ulonomiclllą (relatywizm mo
ralny pojawiający si~ około siódmego, ósmego ro~u 1ycia), gdy S.\dy momlne 
dziecka uwzg_tędniaj.ą .atrówno inlcncjc. jak i m:11crialne konsekwencje czynu, 
rcguly iii\ odb1crnnc Jako u~tronowionc w r>roel:sic ~onounikacji społecznej ludzi. 
przez ncsocjownnic i u.~lnlcn ie umów, n wi~c 1111\111 clmro~1cr rchllywny.1 

. L Kohlberg uinany 7(1Stol 7A naukowca. który 1.aj11.I się w sposób najbar
d.lic1 st.cLe~ólowy i wyc1.erpujący ro-1.wojcm moralnym człowieka. Rozwiną! 
poSl9powa111e budnwc1.o Pinscru, b9dąc >1.c~cgóluic 111in1~rcsownny, jak jed· 
n~lka rowm1~e podczas rn1wią1ywanin dylcum16w 111oralnych. W oparciu 
o łego „Dylc1~.uty moralne" bndnno du~,c populacje ludzi będących w różnym 
wieku, ~y1unc11 spok"C1110-ckonomie1ncj uraz posindnj11.~ych ról.ny poziom in
teligencji. Zda~icm Kohl~rsa człowiek pr7.i."Chodti w toku ~wojcgo rozwoju 
przez trzy pOZJomy rozwoju mC1ralnego, z których kat.dy posiada dwa stadia, 
priy czym pr7.cchod1cnie odbywu &ię LBWSZC od poLiomu pie1ws:ztgo w poda
nej niezmiennej kolejności. Stadia ro111<oju morn lncgo są srnlc. 1eoria mo cha
rakter uni11<ersalny, jedynie "ick, w k16rym osiriga się dany po1jom rozwoju. 
mote być rM.ny. 

Picrws7y poziom, zwany pr1.cclkoowencjonalnym, obejmuje wiek przed
szkolny i młodszy wiek s1kolny d7ieck.1 W ~cadium pierwsrym kary i posłu
szeńs1wa - dneci prz.cstrugają ol.reślonych reguL aby uniknąć kary. O rym. 

lłTlnllc: s. 42-S2 
" Tlnllc: s. 90-92. 
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czy donc dz1nlonlc JCSI dobre, czy zie. decydują skutki jego tl1.ialall. 01.iec~o 
jesl cgoccn1rycwe, uw1al~nlo 1yl~o swój punkt widt.cnia i wl~snc ~ntcr~. 
W sladium dru@im - rcllltywinnu instrumentalnego - za dobre dz1alanoe dt1cc
ko uważa i.ak ie. które przynosi właśnie jemu konyścl. Interesy innych można 
uwzględnić, jcteli rc1ultn1y działania i tak są dla d.ti.cck~ kor:ysmc. . 

Drugi poliom, zwany kunwcntjonalnym, obcJ mUJC dziecko w wieku od 
około trzynastu do około szesnastu lal. W kolejnym stadium rozwoj u, tj. trze
cim - ~dobrego chlopol..a czy diie"CZ)ny" - clone działanie ocenia się jako 
dobre lub zie z uw.tględnienicm in1encji d111ł11jąc:cb'O S1ajc się watiic, aby b)ć 
dobrym wedlug społecznic akccpto,•an)ch nomi zachowania. W ~ium 
ezwart)m - prawa i porządku - czyny 511 oceniane nic tylko z punktu wi<tten1a 
ich motywów, lecz 1111.ic ~yslcmu społccwcgo PoJawia się tu szacunek dla 
nutoryte1ów i pr7C~onanic o koniecu1ości pn.cstr.te1!3nia norm społecznego 
zachowaniA się. 

Truci poziom, zwany pul>tkonwcncjonalnym lub per.domem zasad mo.ral· 
nych, obejmuje ludzi " wicku olo.olo sa':!naslu do dwudziestu lat. W stadium 
piątym umowy spolcc111cj i lcl!l'lianu - pojawia się świadomość tego. ~ 
prawn) i m<mllny punki widLcnia mogą być w konflikcie. ~stu~ U\\:U~ si~ 
CL)'ny slusmc w opi nii więk•.wŚci danej grup) spol~nc1 - rJak nBJW1ęccJ 
dobro dlt1 jnk najw1ęks;cj lic1by ltod1i~. W Madium sz6.,tym - uniwersoln}ch 
zasad sumienia - ci.lowick kieruje s"ym zachowaniem według wybnln)ch 
przct siebie ?asad moralnych. Prl..CŚwtadczc1110 o tym, że każdy jest r6"ny 
i posiuda godnm:ć, ~torą nuloi.y s1anownć, s1ują si~ .najwyh-zymi ~rtościam~ 
mnrnlnyrni Gdy is1n icjącc pruwo wchod1,i w konfl 1kl z zasadami c1yczn)'ml 
jcdnos1ki, kieruje się una własnymi .a1sada111i . 

Teo1·i11 Kohlhorgn wywolnlo duży oddtwię~ wśród naukowców l'ojnwlly 
sii; wobec niej 11cw11c 1nstnctcnio, k16re w lym miejscu wnrto przytoczyć. 
Okan1lo się, >1: c?.ę<ć bodanych osób przejawi ło regres do wcześniejszych sta· 
diów rozwoju. co według ccorii nie powinno mieć miejsca. Podważano r6wn1ci 
u11iwcm1ln~ć kuhurową slndlów rot.woju moralnego, w zasadzie ogruniezając 
ją do kuli nry ~wi111n 111chodnicgo. l'ojnwily się też wątpliwości od~~śnie znlet
no~ci między ro1u111own11iem n d1inlanicm moralnym. Te czynniki skladowe 

. I i 'A• 18 moralnego .w cho wan 1n. CLJfSlO, a c n e :r.aws:zt 1.,.. w parze. 
Wicie baduri "'ka1ujc n11 S7c1.cgól11c mncicnic stosowan)ch przez rod1i· 

ców ~rodków W)'Chowawc7)ch w procesie rozwoju moralnego ich dzieci ~lo
sowanie slylu wyeho"nnia od11<ołujqccgo się do "dialogu", który umożl~11<1a 
d7jcdu c1.y11 icnic rcllcl.sji nud wlasnym :zacho„aniem i jego konsdt\VCOCJami 
u innych. ogólnie ~"'icrdJaj11c '1)mulujc rozwój osobowości duccks. w tym 

" L Kl>hlbcii, R Mc)"Cf, llu:w6J jak.o cd •'>"'"°""""' (•~I Sp<.,· o edHacx. ~"""> 11.ott· 
''Q\4"'•)r 1111" MVłÓłr.l'f~«"h 1'Jtt'(/i~>gll.otłf, ttd I K\\1ccu\Jl.i, L V.:tłk°""lki. Ed)'IOr, \\ar 
szaw1 1993: A Bin:łl. T. Milim. dt. c71, $. 9Z-9S. 
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jego rozwój morn lny .1• Dz.1ec~o n le bt;dąc no wet pod kontrolą zachowuje się 
mornl111e. n w wypadku popcłnlcni11 crynów niemornlnyeh, odczuwa winę. 

. Sto"?wonie ~!~lu ~'Y~howonin opnncgo no ,.dyi.cyplinic i władzy" '"Y"O· 
ł~Je .u d11ecka. pr~ciaw1an1e się n1chowa1i mornln)ch. jednak tylko w celu unik· 
męc.1•,pm:L nrn ~ary. Przcprowad1-0110 b.1rdLO ma.Io badan dot}ciącycb wpływu 
rów1esn1~ów ora/ doświnde1c1I s1.l<nln)ch nn proces mtcmnli1.acji wruto~i 
~orah1)ch. D1iccko obsen•11jqc 1J1Chnwania niuesywnc rówie<nika. zn które 
11~e ;osllll Ołl ukarany, najprawdopodobniej samo bęcl7ic powielać te zachowa
nia 

. U "')'chow4nków, wobec kt(lrych "°"°"ano ~Ołl$ckwcntnic rogcrsowską 
?led)rektywną. metodę ")chowania, 1.nobscn•ol'aoo w1.rost postępów w nauce 
1 pr.eyśp1esunic tempa UCłenia się pu.cdm1otó\\ sD.olnych. popra"ę ich wła
snej sa~~Y· w~<;t 1dolnok1 m1wifV)\\nn1J problemów. w-lfO>l często
th"~c1 podejmowania <lunodzielnych dcc)1ji, "ltOSI mtclcl.tu•lnego i emo
Cjonalnego znnngażowania się w proces uczenia. wuost odpowiedzialności za 

"'o~ne .plnny, c!~'!"" ~r~c10"1anic ch~ci do "~pólpmcy. onniejszeme się 
szkolnej absenci1. h1cm0\C10<111.slm\ncj1 łi1)c111cj ogresywnoki.21 

Pl"2)1oczo11e rcrollaty b.idań wsknwją na porytywną korelację między 
stylem wych-0wa1110 opartego na ,dialogu" ery te->. -.ychowanin . .niedyrektvw
n~go'" • _procesem ro1,\\oj u .POlnlmc1cgo i s1lolcc1no-moralncgo c-.dO\' i~~„ 
W spor~n.1any styl W)chowanm wspomnga proce~ " 'mO\\ychowanio c1Jowicka, 
u'."o~hw1a mu szybsn1 mtcninli1~1cję wanoścr moralnych ornz z.ach~ca do czy-
111cnro "Jasnych wysiłków 1.wir11nnyeh 1 fl01J1unie111 świaln i siebie omz do 
u~wiaclom icnin sobie wlo,ncj oclpowiecl7.lol11o<ci 1n 8"6.i ro1.wój. 

l.3. Kryzys wartości konsumpcy,jnie zorie11tow11ncj 
kultury świai.a zachodniego 

Po~vszcchnie.i otwarcie gl~>si się tezę o ~rvy~ic cclul..icji. Niektórzy /. na· 
uk.owcO\~ wska:i:uią na ~1crs1c JCgo konotacjc.2 Są tacy, którzy wręc7 twierdzą, 
te obccnre t.rl.lllJa mówić o kryty~re globalnym, ~tól)' dotkną! wsrystkie, a nie 
I~ lko_wy~rn~1c sfery tycia c1.lu~ioko. Kryzys te11 obejmuje zo sprawą cLlm1 icko 
row111ez..sw1at p~rody. Po$CIC "kryzy~" w nn11J..nch ckonomicwych 01,mcu 
załamani~ wskazn1ków wzrostu gospodarczego, 11 naukach medycznych okres 
p=ilcnrn w chorobie pacjcnłtt, w naukach humanistycwych jest 10 okres 

27 

pr1.Cjśc1owy m1ęd1y d\\oma stndianu rotwOjU. Zjed11cj strony jest to zafamDnic 
dotychcn1~ prtyj~tych, funkcjonuj'l'!ych wartości, l drugiej - okres. w którym 
mogq powstać nO\\C wnności, potwalaj•tcc rozwiąz.ać nabmniałe problemy. 
Moie więc to być punkt zwrotny w dziejach gatunku ludzkiego." 

Pm:d~tnwiciclc tzw. nowego paradygmatu w nauce stwicrdwj'I, te ~tę· 
p11j11ca mflncja i beuobocie, upadek sz.kolnie1wa i slut.by zdrowia. nnra>tanic 
foli przcsrępc7o~ci, wzrost nietolerancji, wiel~ie skażenie naturalnego środowi 
ska oraz inne niekorZ):.tne 1.jaY.isk.a ~objawami jednego globalnego kryzysu. 
10 jCSt J..l)zysu ~wiatopogl4du mcchani!J)Cl""So i stworwnej przez niego 
praktycznej filotolii dnia cod1icnncgo - kon.wmpcjonizmu.'' Amerybńskic 
wzorce konsumpc}jne był> i są dalej naśladowane pr1.a inne społeczności, co 
spmwilo, te obecmc lilol.Ofia J..onwmpcjonianu jel.I uznawana 1 stoSOwana nn 
cnlym !wiecie. 

Aby dokonać nnahzy najistotniejsl)'ch k\\estii pcdagogicmych, nie momn 
nic uwzględnić \\nios~ó" "YPł>'"ających z. analil.) szerszego kontekstu., to jCSI 
analizy raczywbtości w t)j,-ółc, r-1cc1.)wiMości pn)rodnictcj i spolte'llleJ, 111-1 
lizy istnicj(\C)Ch koncepcji cil0\\1ckn i hKIAicj 0$0bowości. żeby uch"')cić 
wynil.ające ? tych anali? wnioski juko istotne dla pedagogiki i wycho"anm 
cLlow1ck11. Po dolorrnniu tuk1cj wrelopła$1.Czylllo"ej analizy okazuje się. że 
1>cwnc i•tolflc 1olo1cnio powtar1 .. ajl\ si9 na ws:cyslk1ch pl1l$Zc:zyznach anali1.o· 
wo.nych aspektów rzeC7ywi~tości." Qkowje si9 również, że można wydiielić 
nie jeden, ale dwa rMniącc się podstawowymi 1.alożenlami uniwersalne po.rn
tlyg;J111ty.26 

Dokonano w o~tntnich d1.ic~i.,ciolecioch gnmlowna analiza i krytyka nauki 
orni.jej f"11nkcjnnowu111a wykawlo s1crcg niekorzystnych , głównie dla rea limcji 
l'unkCJi r nz1111wcicj nauki, 1Jnwisk, m.i n.: izolacjoni:t.m pos1..czcg6lnycb d7Jc
d1.in bad111\ nnukm1ych i nnd rnicrnic posunięta spccjolizncja, nicmo1.ność malc-
1ienin w•pól11cgo j~z)'kO pomiędry przedstawicielami poS'l!cz.ególnych dyscy· 
plin, n1iko111(1ŚĆ bndań interdyscyplinarnych, wiara w omnipotencję nauki, brak 
etyki nllukowcj i u naukowców, służebna rola nuuki "obce przemysłu zbroje· 
niowcgo om1 nastowio11cgo no produkcję dóbr konsumpcyjnych. Ma Io śwind 
czyć o 1;1is111icniu s1Jldium kryzysowego współczesnej nauki zgodnie z teorią 
rozwoju nnuk1 Th. Kulma. Obowiązujący od kilkuset lat i>filadygmat naukowy, 
cLyli P'"'"""l111ic nkccplowony przez ~polecwośc:i naukowe i po-.sz.echnie 
prryjmowany pod,llmowy w1or11:c nauki wr11Z z; podpieraj,cymi go łilozoficz. 
nymi zn lo1c11inmi, jest 111clostronnic kwestionowany. Faz.a kryzysu parad)'g· 

:u F. Ca-pr3~ Punłl :WrollfJ' .\atd.a. spoltez1_/unło, nowa hltura. PIW. WiłfSDWa 1987. 
~ Ta1n1.1:. 
" Zub.. M. P11isa .. ka. P. 1„chfl>l.i. AOłłlUtocJO pr:y7.0lowuma :trWOdo.rgo "''P 14 'łtgo ,..,. 
•<~Io lw·l l.t1łll'1IO<~ 1>tJogo1rcv"· red U. ~hwcnk~ Impuls. iu.ków 1991 

)łlTamzc 
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11111tu mn doprowudzić do powstn11ia nowego, co już p<>cl118J 1..11 wbą grun1o"ne, 
o wielorakich konsekwencjach świ11topogL1dowych pnc"ar1oiciowonic lub 
odrzucenie dotychczasowych z.alotcń podst1wowych oraz W}tworzcnie nowych 
wwrów, na których mn si~ odtąd opierać pomenie.11 

W mcchanistycviej wizji (określonej w parudygmacic karlezja1\slo
newtonowslcim) rzeczywistość jest wr.gl~nie stal11 s1rulctul'll 'budowa~ z ma-
1erii. Można Jl\ poznać metodą rcdukcyjno-nnalityczną stosując techniki in 
vilro, Z wtMciwo§ci clemcntamych części wnioskuje się o funkcjonowaniu 
calości W trakcie roiwoju nauki pojawił się dualiLm: łwiata materii i ducha, 
ciala i duszy, rw.dzielenie jednostki i świata. gatunku ludzkiego i innych gn1un
ków. NasLępn fc Lnczęto pomniejsZllĆ znaczenie, a nawet ignorować lub odnu
cać islnienie drugiego slladnika Antropocentryzm i homogcoccnlryzm odbiły 
bardzo silne pi~tno w tym paradygmacie. 

Nowe odkrycia nauki oraz pneprowodzone cli.ialania kontestacyjne po
zwolily wyłonić się drugiej wizji rzee2)'Wisto.ki (okrdlancj w tzw. nowym 
paradygmacie, ostatnio nazywanym „głęboką ekologią"), w której wszystkie 
zjawiska są powi117..ane ze sobą i współ7..aletnc. jnk w jednym orgnnizmlc. Rze
czywistO!I~ to Dllicnlającu się dynamiczna e<1I~. zaś procesy zachodZ;\cych 
imian mają charakter ws7echświotowy. globalny i lokalny mruJ:m. Ws.z.ystko 
wsz~z.ie jest powiązaflC 7,e sobą. Nic nic jest przypndkowc. Ów wsztiChiwią· 
z~k I współza lctność 511 bardziej uchwytne na płaszciyźnie encrgel)'cznej nit 
m<itcrialnej."' 

W modelu mechanistycznym pnyroda jes1 podpor7ądkowana człowiekowi, 
który ją traktuje w sposób instrumentalny. Pow=hnie funkcjonuje pr1ckona
nic o nickompettncji przyrody, która bez człowieka jest chaosem oraz o nicwy
curpalności i odnowialności jej zasobów. Powszechnie uu·L)mujc się również 
przekonanie, przenosz.onc często no grunt spol~zny. to przyrodą rządii prnwo 
dominacji silniejszego nad słabszym, obejmujące jednostki i cale gatunki wal
Cląee o byt 1 f)f'letrwanie. Ola "łasnych potrzeb czJowiek chroni przyrod~ za 
pomocą metod li tylko technicznych. R7.ck.omo zaintcrnsownnc ochronit :wso
bów. dóbr i wartości przyrodniczych są wielkie korpóracje i in11C org:111i1ncje 
cl\onon11clne. Poprzez swoje wpływy i działania uniemożliwiają one jednost
kom 1 obywatelskim organiaiojom zajmowunic si~ ochroną wartości natury. 

W modelu organistyc-1.nym przyroda jc.~1 kompetentna, jej zasoby wyczcr
pywalnc. a zdolności do rcgenerll(:ji - ograniczone. Podsttwowym prawem 
funkcjonowania przyrody jest dążenie do zachowan10 równowagi w namral-

11 
Th. Kuho, Sr111Alłlro """°""" HO"llł~h. PWN. w ..... wa 1978: A. W)U, ,,, .... „.„ (w:] 
F.~dt..ąL 

" I'. C'•J)f•, ~„ cyi.; /\. H. M11>k>w, .llot}wlll;}n 1 osob<N'o.lt, PAX, Waru.wo 19!Xl; W, OAlal)'li· 
ski. f'l>:llOć lwlat Ru:it1()W)· n """"'· C.ytcłnit, w.,.,.,.. t9ti9; l Prlaosmc, L S1cnac"' 
z.....,,...„,~qo'.tovi.1•1w. W11SZOW1 1990. 

t~nKn ~"">!ht"'rMlł• ł n'l..C)f*JI t k'" ~·-------------2-•J 

nych ckosyslcmath l.uddl 11>1tunck JC5t Jednym z wielu g3tunków zamies7ku 
J11C>1:h plnnct~ i tylko ULUrpUJC ~ie władzę nad mn)mi, słabszymi g,a.tunkam1 
Jednnk iden ~icci - powiąznnin ze sobq i wsp6l111lotno~i wszystkich ot.ywlo 
nych i nieotywionych, podtrzymujących się wwjcmnic by1ów - wyklucia tnki~ 
podcj~ie. Jest lo glębokoekologiczna perspektywa ujmowania zjo"' isk prty· 
rodniezych I tycia w ogóle. Uwaio sic;, t.c akt)"•ll~ wlnsno obywn1eli orni 
grup obywntcłskich, n nie struktury polilyc-me i ckonomicmc uratuj~ zagrolon~ 
"'ymarciem Ziernię.lł Aby uratować siebie i prL)<rodę, z którą stanowi jedno!c 
ałowiek musi 7A!icnić swój sposób wartościowania i przejść od ckspMSJi do 
ochrony, od ilości do jnkotci, od rywnlizncjl do współpracy, od do111 in11cji 
i konuoU do zaniechania przemocy.JO 

Kanadyjski Zespól GAMMA, grooo wybitnych specjalistów w dzieJ11 
nach: demografii, ekonomii, nauki o licmi, energetyki, biologii, lnt.ynierii 1111 
kleamcj , filozofii i nauk politycznych, psychllłogii, socjologii i antropologu 
kuhuro"'CJ. opracował wielotomowy raport doty~cy strategii rozwoju '"""'' 
czesnych spoleczcńStw, glównle St11116w ZJcdnoc1.011yeh i Kanady. Jcdc11 
z 1>1'Zcwod11 iczących Klubu Rzymskiego i jego współ1i1lotycicl, A. Klnti 
stwierdził, 'ie problemy orn wnioski ujęte w raporcie mają chamktcr ogólniej 
szy i w istocie dotyCZI\ wszystkich społeczeństw." 

Zdnnlcm Zespołu w procesie nnałlty systcni6w wartołci spolocie.ństw na 
lcty rozrót.nić i ona Iii.ować 117)' następuj;icc wnrstwy (oznaez<>no je jako I, 11 
i Ili warst"ę): 
1) warstwę przekonań i wiencń twonących ich świato1>0gląd; 
11) warstw9 ideałów i wzo1'C6w 1woriących wizje i modele optymalnych rot· 

Sln)-gnięC spolocmych; 
Ili) wnrstwQ preferencji i upodobań - wanośei realrrowanych w praktyclllCJ 

sfc1·LA: t.ycia. 
To warstwowe ujęl:ie systemu warloici obejmuje motliwie sz.ero'-ie spek· 

trum wartości oraz uwzgl~nia moź.łiwosc występowania sprzecmości i kon
fliktów wewnątrz systemu, w I pomi~diy jego warstwami. System wa1'10Ś<:i 
mote w~ być roi.darty spr:i.ec211o§ciami i konfliktami, które to zj1wi~ pfl.CZ 
dłuższy a.as nie mOl!il być ukrywane. Gdy sprzeczności i konflikt) nic są l'Ol· 

wiązywune i występują permanentnie, dochodzi do zwyrodnienia ca lego sy!lc· 
mu oraz prawdopodobnie - po pewnym czasie - do jego 1J1łamania. Wewnętr1· 
na spójność systemów wartości społcc1,cństw pozwala na d}namiczne i po-

" F. Otpr„ clz. cyL; P. C.pra. Gl~bokit dblogla. nowy porad)'Bft'°' (w:] Zldoi10 ""tologlu 
Polil<Chntu St~ Oliwic:c 1989; O M~~„ SuldNQ ~/tpr:J1«1#1 I 1J6dA<y Jwlnto ••~ 
"'"'*[w:) Nkcbecne dyshmy, C7. I~ Toru6 1992; Anie Not.SS, .,!. Micsiqa;nll: Troc~ Inny", 
1990. no J, A. Nncllł, /lo:no""'l'· .~yty Edukucji llkotoslcznej". t992, 1112. 

"' f. Capro, dz. cyt. 
" K. Val.Hbkis. P. S SmdcU, J. (). Snuth, I Fitzpcllnck·M>n111, l'rcpo.")CJ' „„ pr.ydoi<"I 
~rrill\< <> łJHt•trM"Ot)/llt' PIW, WllWl•"ł 19AA, • :S-20. 
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myślne ich runkcjonowanie, jest równiet bardzo wnżna dln kondycji moralnej, 
poczucia toł.'lftm~i. sensu is111ie11iH i funkcjonowunin Judzi tyjących w tych 
spoloczeń~twach. 11 

Tabel• I. Syslcrn Wllrtoścl spolc=ń$tW koosumpcyj nychJ> 

I) przekonania i wierzenia - świat mechanislycznym systemem 
- c:t.łowiek porównywnny z m•SZYMI\ 
- naturo nickompctcnLna 
- :tycie w spotecu1lstwie pelną współzawodnictwa 

walkqobyl 
- szc~ście osiągalne przez gromnd7.enie u.cezy 
- nieograniczony pos!~p m••~rlalny osiągalny pnez 

wtrost gospodarczy i technologicllly głównym ce· 
Iem rozwoju spoleczeństw 

- slnnowisko •utoekologiw,nc 
- paflstwo I wielkie kofj)Oracje dyspooają bogaclwami 

nflJuralnvmi, IO one nnwlnn• o nic dbać 
Il) ldcaly i WlOl'CC - wartości chmścijo1lskJe i demokratyczno, 11p. miłość 

bliźniego, zbąwienie, wolność, równość.„ 

111) preferencje i upodobania - sukces materialny, zawodowy, towarzyski, emocjo-
nalny, wludia - osi1U;11lnc p1·ze:r. rywali7.ację i walkę 
o presli1 

- jednowymiarowy, materialny ~wia1 wartości 

Oto niektóre sprzeczności wys1c;puj11.ce 111r6w110 w wydzielonych wnr· 
stwach jak również pomi~dzy posz.c;r,cgólnymi warslwumi w pn.edstnwionym 
systemie warto~ci społeczeństw konsumpcyjnych. Spri.eczność: 
między wspólznwodnletwem i dążeniami do osią_l!,llięoin sukcesów a chrze
ścij11ńskim nakazem miłości bliiniego i pokory (sprzect.ność między m i li 
warstwą), 

między zapowiedzianymi możliwościami realizacji wartość! duchowych 
i moralnych a frustracją, l~kicln i neurolyznwrn !t1d?.i'~ (Sp17.CCZ!l0~ mi~zy 
li i Ili warstwll), 

u K. V1l~okł~ i in-. dl.., cyt.i K. Horney, A'eW"OIJIC:Jlfl 0.1oł>owoii n"$0Y:h ,...usc;N, PWN. ~Vor· 
''''""' l 982; O. Markowska, dz. cyL 

)J fo~clę •koM1rtM)Wlltl<> w Of>Ol•iu o: I'. Cupra, d7. cyt.; J. K. Gulbrnhl\. I',)(m1Q1n/u a Jw/111 „,,,.. 
•oi<I (wywiad} [w:) W, 0$i"1)-.lsl<l. d1. <)'t.: Il, Mnrcuse. Q;łolfi•kj<'<inuwymkll'owy. Bud.mia 
""'' ldel>log/ą TO:wln}(lego apo/eetttbmo pr~mysłowega, !'WN, Wa~wa J991; K. Valaskakls 
i In„ w. cyt., P. Zl<li1'1>1U, S,Ol•nry w(Vl(}Jcf ,•pql•<:eńltw k011,••mpf>i•u-ch - vr.•1/ąd 1111/kl~· 
rych stanowL<ł lw:I „Prace Naukowe: l'llo1,0l1a. Socjologia 111", WSP, Częstochowa 1995; 
M, l'ln.<c<h, P 7.lcllń~kl, dl.Il)'~ 

"E. Fromm. Toh<11'<!or tobe1 ~w York 1976: K. Flornoy, ~q1. 

r 1occ1 S8łflU\V)\:.hO\'tiUl •I I c-n11nlL)rt1t Jr trltt":,:11!::~:::•-------------=).;.I 

mi<;dzy pozorną wolnością jtdnostki a rzeczywistymi jej ogtt1niczen1a111i" 
(sprzccm1o~ć międą li i Ili warstwą), 
między ciągle rozbudowywsnyrni poln.ebami o lrudnościarni w ich 1.nspo
k.\ianiu (sprzec:r.ność między l i fll warstwą), 

- między postępem technicznym a 2a!Y'lżenlcrn pokoju i klyŁysem ekologicz
nym (sp.r7.eczność między I i Ili wurstwą), 

- międ~y zapowiedziami dobrobytu a niedostatkiem do1ykającym dużą ilclć 
luclzf"' (spr7.CCzność między I i IJ1 warstwą oraz w obrębie 111). 

Zespól GAMMA wyróżnił dwa ogólne modele spolecwństw: model kon
sumpcyjny oraz konsctwficyjny. W pie.rws:zym modelu dominuje wzor~ 1w„ 
woju gospodarczego i ,..-uostu mutcrinl ncgo dobrobytu. Wzrosl tzw. produklu 
narodowego brutto traktuje się jako wzrost poziomu życia i dobrobytu obywa
teli. 

Naśladowanie przez inne spoJecwości amerykańskich w:wrc(Jw konsump
cyjnych spowodowało upows:i;cchnicnic na caiym świecie filozofii konsump
cjonizmu. Rzeczywista władi.a ekonornicmn i polityczna w konsumpcxjnie 
rozwiniętych społeczeństwach znajduje się w gestii korporacj i, s nie ()aitstwa 
czy obywateli. Oplem się on11 na stosowaniu przymusu. rozdzielaniu wynugro
dzetl oraz na uwt1runkowuni11 ZAChownlt prze?. konlrolowm1ic lud7.kich wicr1.ci1. 
Wciąż podsyca się w spoiec?.eństwach potrzeby posiadania ronnaitych dóbr 
materialnych oraz wspiera dziahmia oraz 1.achowania spoleczne temu służące, 
tj. rywalizowanie u sobą oraz wa lkę o presii~. k1óry jest określony przez il~ 
i jakość konsumownnych pn;e1, ludii dóbr. 

To k.onsumpcyjno-prestiżowe nastawienie pochlania główną 01,ęść aJ.1yw
nośc i spoleci.nej ludzi i jest wyraźnie uwarunkowane przez mcchnni1..my pro· 
dukcjl i hnndlu.l7 W spolc:czoilslwach konsumpcyjnych funkcjonują sziuo:roic 
stworzone potrzeby, naPl(dwjącc koniunktun; go~podarczą oml. tzw. potrzeby 
represywne, które pozbawiając spoleczenstwa krytycyzmu i narzucając „wy
godną i demokratycwąfl niewolę powołują do 2.ycia ludzi jednowymiarowych, 
jednakowo odbicrnjących świat przez pryzmat podsuni~tych opinii, lud1.l wy· 
zbytych glębszych reAeksji.38 

Masowe zastosowMie reklamy, edukacji, wpajanie określonego systemu 
wiermt\.spolecznych jeSI bezpośrednią ingerencją w ~wiadomość ludzi i całych 
~połcozc(1stw, mającą oa celu podporLądkowanic ich promowanej ideologli.:w 

" K. Horney, dz. cyi. 
" M PiasecU. P. 7,ioliń<kl, di. cyi., s, 26 I. 
"J.K. Galbrailh, dz. cyL: K. Vtllaslmki$ I i11„ dl:. cy1. 
"' Il. flromnl, dz. cy1.: I I. Mu"'"""· d~. cyl. 
.19 J .K. Oalbrai1h. dz. C)"L 
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Istnieją pnynajmnicJ dwa typy społeczeństw konsumpcyjnych. Typ efek
tywny (SK0)t"callzttic hasło .,produkować i Lutywllt więcer. nietfekiywny 
(SK.1)-~prod11kować mniej, więcej ~aćn. 

Oba typy posiadają bardzo zblit.ooy system wartołci, akcentujący wartości 
ckonomiclllC. Róinice dotyczą ilołci czasu i wysiłku potnebncgo do nabywa
nia i konsuinowania dóbf" oru faktu tolerowania mamo1n1wstwa przez społe
czeństwa typu dn1gie&o. 

Tabela 2. Systtm war1okl spolea.eńslw konserwacyjnych (~wlwcu SK,)40 

przckonunin i wi4:rtcnia - ()tganistycma wizja świata I ci:łowieka 
- wspóldziułnnie łudzi I spo1cc1,ct\s1w Qcdnoe>.enlc si~) 

w celu rozwiązaniu globalnych problemów 
- natura kompcltnlna. jej zasoby ł dobra wyczcrpywalnc, 

zdolności do regcnCl'l(!ji ogrwolcronc 
- sza.ęście obywateli ialefy od równowagi między po-

uubami • dobrunl 
- samorco.łiiacja człowieka w harmonii u społeczdlst"cm 

(społeczeństwami) ł na111n1 celem ~lnym 
stanowisko synckołograio: 

- obywarełe i organizxje obywatelskie uratują zagrot.ooą 
Ziemię 

idtoly I wronie - wanołci demokroryczne i rchgijnc (uW7~ł~nltt1ie Wllf-

!ości u:; wszystkich znooych l.uhur, w tym Ir.w. P4'Y1"i-
iywnych oraz l'<'ligii). np. jnkość, dialog. wspóldzialanic. 
zaniechonic przemocy, ochroon, równ~ plunków, sa· 
morcalizatja.„ 

preferencje r upodobania - rozwój duchowy i moralny 
- harmonijny (2l'Ów11owl\1011y) ro,wclj wstyslkfch sfer 

osobowo~ci ludzkiej 
- wielowymiarowy świal waności (uwzględnienie l2.\Y. 

duchowo§Gi kobiet MIZ JPCcyfikl regionnlncj) 
- $1JJkanie lego. co lączy i umotliwia współistnienie 

l WSJlÓłllt'llt'l przy ll!Chowaniu sZKunl.u dla rómic. 

W tych "'laśnie spolec-Lcllstwach poslępUJącA in(\acja i bmobocie, upadek 
Rkolnict"'a i slutby zdrowia, narastanie fali pnestępczołci, wzrost nictolcran
cJi. „1elk1e sUżcnie naturalnego środowiska oraz inne niekorzystne zja„iska 

• Tabel9 '9<.onSUllOWlllO "' Of>MClu o: F. Capia, dt" cyi~ A.Ił. Ml.'llow. dr. cyt.: O. Markowska, 
d•. cyt.i Il Valo•lcllU• I In„ d"' cy1.: C.R. Roc,cn, T.,.pl• n1„awlo111 n• tllcnt.'I. O.upy •po· 
lknniowc. Th<S:lurus-l'rtss. Wrocbw 199 l; P. Zlelli1st.I, /\łlcmatywnc metody 1W11owychowa
nl11, (w1J IWuU.Ja ollcmuty1>1m. Dyi<mllly twrłl 1 P""'tY•~ "'d. U. Śllwcml, Impuls, Knlk(>w 
1992. /Im<: N ...... dL C)t.: M l'i""'ckL P. ZicllMl<I. dz. C)1. 
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osi11Snęly swoje apogeum. Społcc1c1istwa konsumpc)'Jne efekl)""11e nie 5l\ 
wcale "olne od podobnych problemów, a gdy one nasilają s1~ ratunek czę.to 
1kw1 w WOJnic, napęd211jąctj koniunkturę przemysłowo-mili1amych korpora•ji 
i wu1111cniająccj władzę państwa opartą na stosowaniu przymusu. 

W modelu konserwacyjnym, na.stawionym na ochranianie, picl~gnowanic 
i wy1waranie dów 1na1cri1ln)ch i do;c:howych. co ma slul:yć honnon1Jncmu 
współt}ciu czlowicka ?. pl'Z)'rodą i ludzi w społeczeństwach, motna wydzielić 
trz.y lypy społeczeństw. 

Pierwszy z nich, zwany SK1 (spolccwi1s1wo konserwacyjne typu pierws1.c
go) mn ~ystem wartości bardw podobny do 5ys1cmu w11rtości społcczeńst~ 
konsumpcyjnych, jednak pojawia się lu idea oszc:zQdzanfo :r;isobów w procesie 
wuoslu gospodarciego. Jest to „oszcl.<(d7J1łlic 1111 wejściu", przy produkcji. 
n nic pr7.y konsumpcji. 

W SK1 z..1kł.ida się osiągnH;cic pułapu slllbi lnej oblitości przez zatrzyma· 
nie: wuostu sziucmycb potrzeb. rozwoju produlcji i zutycia energii, rozrostu 
prz.emyslu i miut oraz ptzyrostu ludności. 

W SK1' nazywanym scenańusicm buddyjskim, zakłada się wprow1d1en1c 
surowcJ os:zc~ności , uewidowamc poglądów dotyczących ludzkich potneb. 
odr.cucenie wzorca mn1crialncgo wuostu gospo<larcu:i,>0 i realizowanie warto· 
łci zwi„wnych z samomilii.acją c71owickll w ham1onii t naturą." 

W pierwS"ZCj wizji rzeczywistości rozwój człowieka oraz jego funkcjono
wanie są :r.detenninowane przez czyunili środowiskowe i społocmc lub c.cynm
ki wcwnętrme. Jest 10 koncepcja et.łowicka 1nicwoloncgo. którego osobowośt 
jest z.dominowana pn:ezjedną ze sfer, np. rozumowi podporządkowane są emo
cje i uc~ucia Ołllz sfera instynktoidalna. Teorie osobowości Freuda 1 jego srad· 
kobierców, teorio bchawiomlne i neobchnwioralno. a nawet poznawcze, według 
których ludzkie zachowanie za lety od roLumienia bodźca środowiskowego 
u nic od jego siły, są egzempli fikacjami tej koncepcji. 

W drugiej wi2ji rozwój i funkcj-011owonic człowieka Sil iwiiµnne z ciynni· 
komi środowiskowymi i spolecznymi oraz wcwnętnnymi, ale nie są prz.e'l nic 
w pełni zdetermiuowane. Jest 10 koncepcja cd owieka wyLwalającego się i "ol
ncgo, którego osobow~ roi.wija si<( harmonij11ic. Chodzi tu o ztównowv.ony 
roiwój wszystkich sfer osobowołci: intcleUuałnej, emocjonalnej, intuicyjnej 
oraz konstytucji fizycznej. Egzcmplifil.a<:ją tej koncepcji są następujące leone 
osobowości: 
- egzystencjalne, wćdłui; których człowiek jest 010bą, a nic 7.biorem ról •rei· 

łecznych lub na~em w rękach innych si~ np. państwa C1"f własnych po
pędów. Osoba posiada świadomość własnego 1$11\iema oraz jego l.resu, JCSI 
odpowicd1ialna za własne wybory urn ks7.t"llowanic wł3Sllej osobo„oki." 

"K. Volosbltis I in, di:. c)1.; M. Pioseck1~ P. Zichn11<1. di.. •)1 
"S M, Jout'l'rd, WybrlJJU! tkfiniofa rdl'oWł} osol>o1w>.ftl, tw:l l'na/1)111 w (16Yt:h<>iogll, t•d K Jin· 

kuw"111, ~)lclnlk, W•rwiwu 1978 
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- jungows~ ~cdlug. któ~j pelny roz„ój ludU.lej osobowości dokonuje się 
w pr~e indywulua~)I, która jest rozumiuna joko inicjl!Cja najpierw 
w świat zewnętrmy, a potem w wewnętuny, w obszary nnjglębs7.ej nieświa· 
dom<>;ści, co ma doprowadzić do samouueczy....ismienia czyli zintegrowania 
konl11ktowych clc:mcntów osobowości w niepowtamlną całość;" 

- rogel"$0wsko koncepcja czlowleka wolnego, który jest osobą funkcjonującą 
w ~posób op~alny, ponicwa1 udalo mu się ?integrować .ja" z doświlld· 
CZ.DJ(\cym organ1:unem, będącym żywym. ro:1wijając:ym się holistyC2J1ym 
systemem; ... 

- maslowo~ka, według której osoba ~ca w procC!lie samorcal i1,acji uspa
kaja swoł~ pods~wo"~ potrzeby oraz roiwija tk\\-iąee w sobie potencjalne 
zdolnok1 1 moth„ok1 ~by będące w procesie samorealimcji posiadają 
c:haraktcry>tya.nc cechy, które w więksro.4ci występują u kat.dej z nich, m.in. 
demokratyczną struktun; charakteru, prostotę i naturnlno$ć w 7.3Chowaniu 
rozróżnianie środków i celów, dobra i 1la.•J ' 

ls.lnieją Jeszcze inne teorie osobo"okl ,godne z opisywaną koncepcją 
człowiek.a, np. frommowskn teoria charakterów lu<Ukich. 

Oble opisane koncepcje człowieka ornz przypisane im teorie osobowości 
r.ostaly wykorzyr>tanc na gruncie edukacji. 

1.4. Kryzys w realizatjl emanCY1>acyjncj funkcji edukacji 

.. Zn~czenic pojęc~a „e_dukacja" do niedawna rótnie interpretowano, utożsa
""l\Jl\C .re z ksitołcc111c111 1 wyksZllllccniem lub /, wychowaniem. Obecnie wyro
sio ono do naczelnego poj~cia w naukach pcdngogicznych, które w swym naj
szerszym znaczeniu obejmuje ogół procesów oświn1owych, takich jak kształce
nie I wychowanie oraz SLCruko pojmowaną oświo1ę.'6 

Zgodnie z etymologią slow11 „edukacjo", „cduco'' - wychowywać, oznacza 
~dob~"".1ć (~ racz.ej '~prowadzać) siły tkwiące w czlowicku.47 Według 
Z- Kw1ec1ńsk.icgo edukaCJll to ogól wpływów na jednostki i grupy lud2kie. 
sprtyjających takiemu ich rozwojowi i wylon:yt1~niu posiadanych motlil'tości, 
aby w maksymalnym stopniu stały si~ świadomymi i 1wórczymi czlonkami 
wspólnoty społecznej, narodowej, kulmrowcj, globnlnej oraz by stnły się z.dol
~ do nktywnej samorcaliwcj i, wyt\\-orzyły niepowtarzalną i trwnlą tożsamość, 
1 odrębność oraz były ~olnc do rozwijania "lasncgo .Ja".'"' B. Śliwerski trak-

"C Rall.G.l..incbcy,dt.C)I..< U2 t4S. 
"Tłl!llJ!<." l<>l-287 
"A. ~lc>w. dz. cyt.. „ 212-VO 
" W. otoil,Slt11łntkf)<darogk:Jty, PWN. W...,.wa t992, s. 50. 
41 łł Kw1al1ow,q. ltrNro "''tnkł(/o • U::ta/,-rfll/11 llUIK:)C'l~h, ł1WN \\'.usaw1 J989 s.. 304 „ l. I( „ic:aAsl.t 4t. cyt.. „ 13 • • • 

tuje edukację Jnko situlą dopt>tnAjpinla nnturze w jej \\-lasnym rozwoju. Sztukft 
ta polcgo no cxlpowlednlm ustosunkownniu I .Ghnnuoniwwaniu oddLiaty„ań 
wychowawc7)'Ch z samowychowawcll)mi. Siło "'Ychowawcza opiera ,i~ OB 

tgodno~ci wpływu wycho„onia z prawami natury oraz sprawnością samowy
chowawcą danej osoby.'' 

Na polr~cb'( ustawicznego stwananio takich warunków, w których "Y· 
chowankowie maj~ poczucie własnej podmiotowości i możliwości mz„oju 
własnych pred~pozycji oraz uzdolnień ~Tócil uwagę M. Dcbcsse. Według 
nic~ wycho„11nic nic t"'orzy c~łowieb, ale pomaga mu t"'orz;yć sameł,'O sie
bie. 

Do podstawowych funkcji edukacj i zalicza się funkcje: rekonstrukcyjną. 
ndaptAc:yj"' i cmancypacyjf\l\. 

FUnl<tja rckonstrukcyJna polega na zorganizowanym odtwarzaniu kultury 
uniwersalnej i nnrodo"cj Of87 na pnckazywaniu jej wychowankom, a talt1c na 
odtwan.an1u struktury spolccwej. Obcc:nie realizacja tej ftmkcji " S)'Slemach 
edukacyj n) eh jest Ldominowana pncz jej zadania adaptacyjne, mamy „i~ Jo 
C:Z}nicnio włości wie z funkcją rckon~iNkcyjno-adaptacyjną. 

Punkcja adoptaeyjna edukacji polega na wprowadzeniu ludzi w role spo· 
lecme, 7Jmodowc, które zasiali i które są do objęcia. Polega ona równ1ct na 
rnkim preuntowomu obram zastanego światli, aby wychowankowie uznali 
istniejący porządek 1.a dobry, albo konieczny i niemienialny. Wynika stąd. te 
funkcja rekonstrukcyjno-adaptacyjno opiem się na przekazywaniu ludziom 
wartości dominl.(iąccj kultury un il•crsalncj i nttrodow(ti, opanowaniu przez nich 
u111nwn11ych inst"1mcn16w p07nnnin świnia orai. akceptowanych mctoo komu· 
nikowania się i uwn11yc:h norm wspólżycia w spoleczelistwie. Jest więc to ad-
11pt11cjn ludLi do zastanych wnrunk6w oł>owiązującego systemu spoleczno-kul
lurowug1J." 

Funkcja emimcypac:yjna edukacji pQlcgn na lakim przygotowaniu lud1i do 
ustawic-L11ej pnicy nud sobą, aby byli zdolni przekraczać narzucone im ograni 
CIA!n ia, uci.es1niCZ)Ć w zmienianiu bliższego i dRlslego otoczenia na lepsu, 
doskonalej urządzone. Jcdnoc1..c~11ic polega no udzielaniu człowiekowi pomocy 
w zró-.nowat.onym ro:tWoju caloj jego osobowości. Umożliwia si~ mu pozna· 
nic dorobi.u I waności ludzkich kultur, nauk i religii oraz stopienie w jedność 
w jego świadomości, w procesie uczcnin sil(, wicdLy zdobywanej różn)mi ka· 
nalami poznania tj. przez intelekt, inruicjQ, wgll\(I, emocje, wiedl.'( nab)!4 pn~1 
ciało.n 

"O śn ... ...u P""'Ar-=- fl'lłJl/c """"°""""" Od .p<dagogiki tbkdit •.Jo IRflYIH'llJl11otUJ 
Wydo„nict"u tJniwcn)utU lAdtklcJo. lAdt t992. s. 20. 

"'M. Dcbcsse. 810(>1 "'fC"-"n„, Watmwa t983, s.. 1.S2. 
" z. I(" iccił\słJ, 4t. C)'I., „ 2 t. 
;i li. WJka. dz. C)'I. 
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Pr11gJDm cdululc11 lldaptocyjncJ, gJy ujmiemy so tylko w ll.'lpckc:ic królkiej 
pel"lf'Cktywy cvi.i"cj, jest programem l:itwiejszym do W)koru111ia, po-1bawio
nym większego ryzyka i niebezpicczcns1w. Jednak z monalncgo ponktu widn:
mn progrnm ten należy zakwcs1 ioooy,3ć, gdy! zachęc3 do W)tl',CCUn1a si~ od
pow1ed1ialno<ci 1.a losy świata, kieniJ\c ońentacj~ tyciową ku celom ego
istycznym ora1 powod1ljąc konformiltTl. ' Inni ludzie ujmowani i oceniani są 
z punktu widzenia rol~ jaką mogą odegrać w realizacji z.a111icr1.0nych celów. 
Cllt>" ick nie przedstawia si~ lu jako au1onomiczny podmiot, którego zrotu· 
mienie wymognłoby poznunia siebie, uw1gl~nieniu jego indywidualnej kon· 
ccpcji ~winta Ujmowany jest oatomiast j•ko przedmiot, który mote ol:az:ić się 
crynmldcm Sprz)'J'1jącym realizllcji l.811licrwnych celów lub czynnikiem utrud
niajl\C)'ID ich OSi1\81UliC 

Wyc:howanie uwzg~niającc l'Ol\l>Ój c1łowielta i ~" iata w dłutszcj per
'pckt)'wie czasowej to wychowanic W)biegiijącc w przyszłość. emancyp.1C)joe, 
uudnc w rct1liL&CJi. Wprowadza ono łud7,.i w procesy zmian i innowaCJ i. Roz· 
"ój U\C.lbowości nie polega lutuj tylko no odpowiedniej St) mulnej i i treningach. 
ł'olrJcbna jest ingerencja w powstawonic samego potencjalu rozwojowego, 
LM>w:nic nowych kompetencji urnyslu, nowych zdolnośoi, 7.ainteresowań 
i tJąl.erl, prt.eksztalcanie potrzeb niżstcgo r:tędu w potrzeby wy:tszcgo rzędu. 
Ni<:>1~dna jcs1 pomoc w integracji c>5()bowości na coru7 wyŁS7)'m po7iomie. 
IJ>tnieje potruba odmiennego działania. proWBdwnego w sposób gł~boko ludz
ki i ")'clt01>awc-.ey. Według P. Capry, y,y1wołenie się ludzkiej 'wiadomoSc:i 
i: du1h11nu malcńi i ducha oru przekroczenie wsicłkich rcduktjoninnów 7U· 

ko17cnionych na gruncie tnidycyjocgo modelu wychowania wominowanego 
pncz. kartc1jańsko-newtooowski 1xirn~ginat umożliwi tycie ciło"ieka w har
monii" sob1t snm)'m i calym ~wiułcm. 

W$p6lc1~nic postulaty edukacj i cmnncypocyjncj, podkre~hyącc woność 
imcjotywy i twórc-tej ak1ywności ludzi, budzą nadzieję, u instytucje wycho
wawco: bc;dą w •lllnie przyczynić si~ do powsurnia nowCJ ricczywis1ości, 

"utoltująccj twórezą osobowość. Oczywiście. nic należy rezygno"ać 1 ele
mentów pnystoso,.,'llJlia cey prrygo1ownnia, należy jednak zmienić proporcje 
między treściami wychowania. Im C'llO\.,.tek jest .mlodszy. tym \l.1ękSL.; rolę 

oJgrywaj11 crynn1ki adop1acyjnc Jednak motliwie szybko llUbe nawi.ąz;ić 
1 nim dialog i st05Unki panncrskic, 1achęcaj11c go do samodzielności i inicjoly· 
wy w Ulbawie, nauce i pracy. 

Z pr:i:.eprowadzonych analiz ii.toi)' i roll \\Spólczesnej edukacji oraz zwią· 
wnych :r. niq probłom6w wynik11, to 1111\ill t>ne charnkte.r globalny. dol~C.lf[CY 
wielu krojów nicw łeżnie od stopnia ich rozwoju i buzy ekonomicznej: 5 Wa-

"Il S...:h<>Wl•l" \ł)dlo•'llJl/ut/J"" ..,..,,..,,t„, WSiP. Worszawo 1990, s. 2Q8. 

""· carn. """'" ,...,.,in1 . "' cyt »Cl Kur'"""'""""""~ ' "'V'"''""" ..,.„,.,,.,„h. PWN, W:mz;r ... 1985.„ 9. 

runki gospodnrcu, społec1.11c 1 poht)cznc CZ)'llU\ środowisko tycia rzCCl)'"I 
stokią niesprzyj&JllCI\ proccso"'1 wano9cio"'cs-> ro7WOJU ludzi Upo,,.szccb· 
niooa na świecie ideologia konsumpcyjnego stylu t.)cia po"oduje konnil..I idc· 
ałów życiowych z d)rektywami kultury rodzinnej, lol.ulnej, z tradycją ludo"'łl· 
plemienną, z obycuJruni narodowymi. Wychowanic comi CL~iej pol.t>>IJIJO 
w konflikcie z SOCJDli1;1cj1l. 51.) bkie tempo pr1emian ~polcczn)c.h W)"\OIUJC 
zmiany w postawach ludzi. Wychowanie ludzi nio może osiągnąć celu, sdy 
wwry 2achowail i systemy wartości. które głosi i prag11 ie trealizować, srają się 
spri.ccznc z prnktyką tyclową. czyli efckuuni socjnli1.acji.16 Mlodlież mnn.1 
potrafi określić te rotbictności mówiąc. te UCI)' ~iq w n.kole tego, czego wie· 
dzicć nic chce i nie potnebuje, a nie uczy się lego, co pomag;iłoby jc:j znajd1>
wać wbsnit drogę w tyciu. 

z. Kwiccii1'ki >1wknll..11, te problem opótnienia kulturowego cdulncji \\O· 

bee występującej potrzeby i konieczności czynrenia zmian we współc.zesn)'m 
§wiecie wynika ze >.kumulowania si~ trzecl1 wyminrów zusrnnego kryzysu: 

niewydol ności inl'lytucji ~wiatowych, 
- ich niezgodności strukturalnej z zachodzącym i pr1.cmienami społecznymi , 
- nicdogisowania tych in>łytucji do sianu świadomo.~ci podmiotów eduknC)'J· 

nych. 
„Syndrom wypalenia" intcłcło.-tualncgo i mo1yw1cyjncgo ujawniający 'ię 

w oficjalnych inst)tucj3ch edul.acY,jnycb uniemo.thwia udzielenie dzieciom 
i mlodziefy pomocy w ro1woju kornpclcncji in1clcl.1Ualnych, moralnych, 
w poszukiwaniu wanołciowej tożsamości w świecie 1.am~u kuhuro"-ego. roi· 
padu wi~i i braku akceptowanych ofert aksjologicznych." 

Cornz częściej 1 głośniej mówi się o tym, le 5Jkołu blokuje roz,.,ój swt>ith 
uczniów, blokuje ich rot.wój intelektualny i 111ornlny. 7 opisnnych jut lcorii 
J. Piageta i L. Kohloorsn można wwrowadzić tzw. pionowy schemat rozwoju 
rnornłnego ezlowiekn. Proces rozwoju rozumiany juko pozy1ywny proces pl?c· 
l<i1Jałceń lud1J<icj świadomości, Jej pruchodzcnio pm:i. określone po1iomy 
rozwoju. Rozwój mornlny czlowiel:a według L. Kohlbergn polega na przechl>
d1eniu pra:z kolejne poziomy: od pouomu prt.eJ.konwcntjonalnego - pr1,ez 
poliom konwc~nałnr - do pt>zi.omu P_115t~o~wcncjonałncgo._ tak. zwan)~h 
zasad moralnych. Dopiero na trzeam poziomic 1cdno>lka poznaje uruwerqlnc 
i religijne wartosci wypracowane przez ludzkość i świadomie kreuje nicpo"1a· 
oaln1t osobowt>ść, 1ysk11jc „pełnię kompetencji emoncypacyjnych i komunika· 
cyjnych", wytwal'IO wnności spolecuie, kuhuro"u, • 1akte ekologiczne.'° Jcd 
nnk rozwój 1co jest bamow11ny i blokowany przez współcusną edukację. 

„ I(, Miller, Socfulr.:iJC)~ H>·')'t"łlótt'dt1le. p1ychd1t!rapla. PWN. \Vm.t1w1. 1981, s. j.8,. 
" Por.: Ku /1('dago1il ""'"'"""'-ml Z. Kwie<iń>li, L. W11~uw•I, UMK. hlNll I 'l'IO. „ 'I llm1c. s. 6-
" Zob. podro.r.dJJol I 2. 
• M Piasccb.. P. lldiń*~ dl C)~ Z. K";.a,\sb. Sociopaol--. dz. cy~ 
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Wspornninno teorio rozwoju moralnego cdowleka JCS\ dLlś powszechnie 
tkccptowana i wykonyNlywano na gruncie nauk o wychownn~u. . 

Wizji mechanistycznej odpowiada model wych~an11. adaptacyjne~, 
w którym W)'Chowanie rol.limie si~ JOko dokonywanie iam1er7.00ych zmian 
w osobowości wychowanko w celu zaodoptowonin go do ls1111cjąoych stmkt~r 
spolecznych." Dziolnlno~ ta sprowed70 się do rcsricktoW11nlo tylko odoptacy)· 
no-rekonstrukcyjnej funkcji edukacji. Wptowndlll się ją w tycie przez stoso
wllJlie tm:ch rodzajów przemocy: 

bczpołrednicj - jest to przymusowe u~szczan1c, kory l1zyc:z11c. presjo psy· 
chiczna; . . . „ 

- srrukturnlnej, polegającej na nanucaniu stn1ktur organ1zacyJn)-ch 1nstytucJ1 
W)ebowa\\CZ)Ch, głównie szkolnictwa, podporządkowanych gospodarce 
i polityoo oraz na odgórnemu limitowaniu wicdiy legalnej; 

- symbolicznej, polcg.1J11cej oa przekazie wtorów znchowa1i, symboli i waków 
ustanej kul1ury z narzuceniem ich interpretacji. 

We wspólczesnyeh instytucjach wychowO\\'CZO.kSZIDl~ych panuje al
rnosfem k;ku i załctno§ci. Obowillloują w nich następują.ce dogmaty: 
I) v.ładlll i kontrola skierowane są w dól, nauczyciel jako centralna posw~ tego 

modelu edukllcji posiada wied29, uczeń mn ją zdobyć, ult"L)'lll)IWBn1e go 
w podporządkowaniu i lęku pr.t.ed karą wymus~ dyscyplin~ s1J.?lnit 

2) -..yklad Sll\Jlowi dominujl\Cą metod~ nauc1,11n1a, egzamin mierzy 1,ak~ 
otrz.ymoncj wiedzy, oba stanowią centralne miejsce w ty~1 mode~u eduk~CJI; 

3) nauczyciel i ucn:ń nie 1ra~1uj11 się p11rt11orsko Cl.Y podnuotowo, ich WLBJCm
nc relacje cechuje brok zau(nnia i SWQlnku; 

4) iarówno UC7.niowic jak i nauczyciele nie decydują o celach i treściach edu· 
kacji, często oderwanych od reuli6w ż.ycin i problemów społecznych oraz 
ekologicznych; 

S) w prowodronym procesie edukacyjnym kłnd1ie się nlJCisk na rozwój sfery 
inrelcklualncj osobo"ości, zubouj11.c i pomijojl\(: inne sfery; 

6) proces \")'Chowania jcS1 aęsto sprov.11dla11y du stosowonlo kar I nngr6d, 
pozbowiony sytuacji wchęeoj11cych do c1y11lcnia rcOcksji C{!Z)'$l-Cncjolnych 
i moralnych; 

7) struktury edukac}jne maj'\. charakler silnie zachowawcry, .5't ule~ ."'.' 
struktur polityczne>-społecznyeh i ckonomic111ych ornz nauk1 akadcm1cktcJ, 
reprezentują r6wniet biurokratyczny styl pracy; 

&) instytucje edukacyjne wprowadzają w kulturę rywalill!Cji a nie wspóldziała
nia; 

9) warsztal procy naucryciela jest często ubogi, sam nauc1.ycicl nie MSla~ ":I" 
posat.ony w kompetencje społec111c, tj. n ie posiada wytrenowanych unueJęl· 
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ności interpersonalny~h. asertywnych orni 1wiązonych z redukcj, nmlmlcr· 
nego Slr~u.u 
Zdaniem E. ErOOona, IWÓf'Cy 00>psychonna1it)czncj teorii ro:t\\OJU c1Jo. 

wieka, w cyklu fycia młodość JCSt okresem nom101ywnego .kryzysu lot..wmo
ści" Wci.esne rozstrzygnięcia strukturalne i Wl\Skie profile ksztalcenia. obcJ· 
muj\ce wi~ksz~ mlodziefy, są in5tytucjonaln)'mi rozstnygnięciami lll nią jej 
własnych wyborów. l.r.olowanie od p<oblcmów społecznych, nauczanie rywah· 
zacji a nic współdziałania, narzucanie jednostronnej ~ultury, brak przygOI0\\11· 
nia do mylłlcnla globalnego i działania lokalnego, wszystko to powoduje dla 
wi~kszości rnlod.ticty zablokowanie przejścia do fazy samoro'Zwoju. W świetle 
tej teorii pl"l.X!lllOC stnikturaln~ oświaty jawi si41 jako UsU007COie proce.u ror• 
wojowego, przerwanie jego naruralnych sek-..cncji cxy też ograniczenie go. 

Z prLCg111du literatury dotyczącej przedmiotu tOZ\\ażań oraz analiz wła
snych autora wynika przekonanie o powstaniu buriery oddticlająccj głóv.ny 
nurt edukncji od pr1erni:ui kulturowych i rzccqv.istych problemów w$p6łca:· 
sncgo świata. Jest to jednocześnie przekonanie o daleko sięgaj11Cym kl)rysie 
podstawow)'ch funkcji w:.półcz.esnej edukacji. 

Jut w latoch siedemdziesiątych 11nulizownno główne problemy wspólctcsne· 
go świata oraz znacicnia edukacji dla jego ~oju. Konferencja pedagogicma 
w Amiens, zorgonizowana jeszczc w 1968 rok.u, zapowiadała =ze i bardvej 
1.nane inicjatywy pcdagogicz11e, realizowane wkrótce p.nc:i UNESCO. W 1972 
roku opublikowano tzw. Raport F1111re'a - Raport Międ7ynorodowcj Komisji 
do Spraw Rozwoju Edukacji powolanej przez UNESCO w 1971 roku dla zba· 
dania nktualncgo stanu oświaty i wychowania w świecie i dla opanowllJlia zalo-
7..eń ich przyszłego ro:c.woju. Raport szybko stal si~ watnym dla calcgo łwiata 
dokumentem diagnostycznym i programowym. Jego tytuł: „ Uczy{: si~. aby 
być", wskazuje na be1pośredni iwil\zek edukacji z ludzką egzystcncj' we 
współczesnym świecie. Podkrdła się w nim, te rola edukacji będzie rosła 
w miarę dalszego postępu rewolucji nnukowe>-tcchniczncj." 

Wybitny pedagog i ekspert UNF.SCO do Spraw Oświaty i Wychowania 
prof. T. I lusen zwróci! uwagę pedagogów na zmianę celów ksztalccnia I W'J· 
chowania, wyniknjącą z dominujJlcych tendencji roZWOJOW)Ch spolecl.dlstw 
krajów uprzemysłowionych. Aby rcali1.ować zasady demokr.cji wc W!pólclll:· 

snym świecie, trzeba tworzyć jak najszerszy wspólny układ odniesienia w po-

„ J. Gn>dlubi<a-SICC. dl. cyt.: Z. Kwiocillł'kl. d" cyi„ li. MciP., S«}olofhJ t>l•łM}I, UMK. 
Toruń t993: R.D. l..oin~ M111Yfil.«jo pr4fyt (w:) Prulom w ,,.,doolQK"· dr cyt.; 
11.l l Maslow. dz. cyL; C.R. Rot<""- d1, c:y1.; P Zlcll~5~1. A11.-r110/)'l''nt m-1y JOJnowycłk>
wOlfia. dz. cyi.; M. Piuccko, P. Ziclitlstcl, dl. cy1„ s. 264-265. 

•• t. Wojnar, Wycllawonl• dln wurr<>Śc/ h•N1un111;r=1ych, . KW11t111lnik PcdllłOSlc:zrty", 1985. nr 2. 
1. ~: R. łł5ch1;1.. CJ1M>1li:chja no ro:.dro!v Kons•ktt.'"')' ,,.„Q/11t\}1 lłUłlŃl'lł·()otfClwC'J.IW/ dla 
spoąc=<.Ut•YJ / d!a c:lowlda. Wa<s:taW> 1971. Por E F•r<. IJc)C slf ab}' ,,,t, PWN, W•· 
r.nwa 1975. 
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ttaci wi1domcmi, umiej~ności, pos1J1w. ChoclJ.i więc między innymi o 2.11pew
nicnic ~zystkim od semego począlku edukacji wspólnego nauczania przed· 
miotów humani!>lycmych w JBk 1111jw:m:ym ujęciu, Ponadto nalcty klnść na
cis~ nn l'll2wój umiejętności z zakresu porozumiewania się."' 

Do d:tiś aktualne ą założenia w"POmnianego Raportu Faure'a dot:yczące 
isinicnia wspólnoty międzynarodo"CJ, która wyraża się "c w"Spółnocie dątcd 
i lb1ciności losu, chociaż i$lnicją różnice połityc1nc, kulturowe, spoleczne 
I i une: w wierze w demokrację rowm i oną jako prnwo każdego człowieka do 
pelneJ realiucji wlasnych możliwości: w pełny rozwój człowieka w rótnorod
n)'ch aspektach jego osobo„ości; w propagowaniu edukacji wsz.echs1ronnej 
a jednocześnie pennancn1nej, tNajqcej prz.ezcałe tycit', Wszystkie le postulaty 
..no"cgo humanizmu w edukacji"' n1 rzecz człowieka integralnego Ulr'Z)maly 
swe maczenie do dziś. 

Sformułowanie „nowy humnnlmt w edukacji" dotyczy bezpośrednio wnio· 
~ków 7. Ropor/IJ Fourc'a. W Raporcie 1>ostułuje si\l podstawowy i:eł WYChowa
n11, którym jest • imegralność fi.")IC:na, un1ysło1m, 11e.-uciowa i etyCzll(l luZ:de· 
I'' c:lolłleka w }~go pelnym ror..tiju".°' l"rz.eba tutaj .iwrócić uv.ag~ na 1.on
tcklt hlstoiyczno-spoleczny zwh\Znny z publikacji\ Raportu. W łatBcłt 60-tych 
i nn początku lal 70-tych doszło do ruchów spolec:1nyth na dużą skal~ określa
nych częs10 "konlest~ją mlodticiową" lub „kontrkuhurą". To właśnie w~ród 
l.ontcstującej rnłodiie1y pojawiło si~ pr:cckonanic o nadejściu epoki „drugiego 
n-ncsansu" Of'llZ wi11tące si~ z nim postulaly S7crnko pojętego ekumenizmu 
i $)'llkrety?mu. ÓW ekumenizm i synkrely2m mial dotyczyć takU na nov.o od
krylcJ tradycji Ońentu."° 

Nawiązanie buntującej się młodticfy do humani1n1u było nnjpmwdopo· 
dobnicj rcakcjq na mnreńalis1yc:uiy wwrzec rozwoju społeczeńslw, przedmio
towe traktowanie człowieka i dominację filozofii konsumpcjonizmu. Ponadto 
w la1<ich 80-tych ujawnił sic; nurt „nowej świado111ości" c1,y „nowego pnradyg
mn1u" w nauce i kuhune. Jego rcprelenllnci wyznają wiuę w motii" ości jed
nostki ludzkiej i jej moc sprawczą w bistońi. SI\ nastawieni aktyv;isrycznie 
1 pozytywnie wobec tycia jednosiko11cgo oraz „Planety". Reprei.tntują Jwiato
pogt11.d ckołogic1J1y, który określają „humnnizmcm ekologicznym" lub „głęboką 
ekologią". 1.ud1Jc qq lulJlj lraklowt1ni jako jeden 7 " ie lu gntunk6w mmicszku
Jl\C)'Ch Ziemię. Nalc.iy dbać o dobto i rozwój WS7)'Stkich galunków, wspól
dLialać /. nimi " ckos)'stcmic planety (stanowisko S)'ncl.ologicznc). Przedsta
wiciele tego „nowego humanizmu" to: M. Ferguson, f". Capra, A. Nac:.s, 
J. Korbel i inni." 

" f . Iłu- Oiw1ata I ~hO!<·anlt w roku 1(}()(), PWN, Wanzawa 1974, s. 34. 
•• t'olsb edycja RapNto, L 299. 
• S TobnltL Orit:111 I łolltrłiJJJlny, w...iu l'l>wRitd>na, Warszawa L984 s. 9 i •as&. .. ' 

li. WyU. ,,,_,,...,Jw.I F Cajw„ dt cyt .1. 14 I !Wt. 

POJaw1ły się "'~ nowe lJnv.-1,ka o chataktCl"lC kuhurowo-spolec.inym, 
nowe w1;;,ry ludi.kich reakcji 2 nimi lWirlntnych, w~pnrtc ro1.wwniuml o chn· 
rnktcrze liło1.ofic7Jl)'m i rrnukowymi onnłi111mi. $'1_ to nowe Pl'!\dY kuhurowo· 
-spo.lecme_ z:iwiera1~ce 'vspólcze~ą interpretację hum3nil'Jllu. kcóre mnlaily 
Sll'OJC odb1c1e róv.111ct w edukac11, co u;iasadnia aStosowanic "'>pomniancJ 
nazwy. 

W ostatnich d1icsi~iołeciach '' edukacji kicrowono dużo ""•1&i no 
aspekly ilościowe, odnoszące się do sil i środków potl7.Cbnych w celu p17e.zwy. 
ci~nia ~tępuJ.~cych l1'~dności. W$pólc1,e.ś11ie coru.t ClJ,!ŚCillj mówi i pisze się 
o. Jn~ośc1. edukacji c1łow1cka . Akcent 1ocntl się pncJ;uwać w stron9 jnkoki 
ZJ.nw1sk 1 procesów cdukacyjnyth. Ksi11żka Aurelio Peccci'cgo. inicjatora 
i Jednego 2 pruwodniciących Klubu R..tymskicgo nosi wlaśnic taki lytul: .,La 
Quohta u mana" (,,Jak~ c7Jowieka"). 

Równic'!' B. Suchodolski podkreśla rongę ~7.tnltowonia jakości 7)'ciu, Mn 
ona być jedną 2 nBjwatniejszych dyrektyw wychowania slużąoego nowej p17y. 
S2lości. Jakośt życia oparta na f'rommowskicj zasad1ic „być~, a nie . mkc", 
po~wnło oi>:'now~ć no~bclpieaeństwa współczesnej C)'wili1J1cji kor1su111p..-yj 
nCJ, wyrażające ~lę m.1n, W •ps;'Chicl';"cj dc7organil8Cji ludzi.„ Żytie 70fjlani· 
zowanc wokół teJ 7.:ISady daje człow1ekowi znac:m1c Mększ,ą "ładzę nad "'ll· 
snyr.n losem.~ Jok ronli.t0wać zadnnin tw.rnltowania jak~i tycia? Pr.<ydalne &~ 
lu hlj rcfłcks1e o charakterze filozoficznym. Zdnniem B. Suchodołslclcgo pm· 
gram realizujący te ecie powinien uwzględniać irzy kierunki: 
- kierunek .kształcenia naukowego, rozumianego ja~o bctinte.IC$0wne p<>tn•· 

w11mc 'wiata, a me t)'lko narzędzie praktycznego d:zialnnia; 
- kicnmek wychownnia przez. sztukę, renłizującej doskonale modeł t.yc10 "•r· 

tykalnego, slu~.ącego rozwojowi osobowości i wspólnoty; 
klcrun;k '~)'l:howunia _o charnklerzc filozoficznym, mu to być fłłozofiu naj• 
8:/~r!CJ poJmow1111n, hłowlfa przyrody, ciłowieka, cywilizacj i, ułwuj'IC• 
miejsce człowieka we wszechś...,iecic. 

Jakość życia pojmowana pnez ruc:uiików nunu głębokiej cl:oł<>@n jał.o 
sposób życi~, po7-11 .spełnienie'." ~neb tyciowych nie poc11\Sa za sob11 nicpo· 
trz.ebncgo mszczcma, odwo!uJc Sl\l głównie do rozwoju psythiczncgn ducho
wego czlow"ieka.'0 Idea jakości tycia była ternarem rozważań na l.01;fercncji 
w R_io de Janeńo, zwanej ~S.z.czytem Ziemir. Stanowi OnA pods11v.-ę i w11runek 
~onocQ.ny nadejścia ery ekologicznej. P~jnwia się w dąt,e.uu do 7,drow~' 
1 rwórcugo życia w harmonii :i: priyrodl\.71 

"'l'or. Il. Fromon, <11. cyi. 
"' O, Suchodol•ki, d"' cyi.; 1. 75. 
"' M. P1118Cd<a, U. Noncltlcwia, Mm "111toc// W>/ogic~. Solo. t:dulac}7 dolo11r.,,,.1 
11 

.NATURAMY", [w J p,_ nauko".., P<d.t&OJtka VI. WSP, ~a 1996, 1. J. 
S. Kodowsti. ZlllD:lnkl "1 •łDlotlcnr/, ..Problemy", 199'!, nr' i S. 



42 ąĄMOtll-.At r/A{JĄ t ~AMOWH'llOWANll W 7E.N t MHOll/ll \11,VY 

Ron,6j "s1>6łctcsncg<> ci;l()y,icka to nie tylko wuechstronny rol!"6j Jego 
~oloości po111o"c7)ch 1 oereymanic fonnalnego wyksttalcenia, lecz takie 
ro7\\6j jego "artcdci monilnych" oraz ducholV)'Ch. Wsp61cześni reformatorzy 
edukacji szui.aj'\ metod. które na szeroki\ sl.alę mogłyby slymulowat rozwój 
duthOIV}ch ~il cllo"'icla To dą2""ic znalaLIO jut odbicio w jednym z ostatnieh 
Raportów Klubu R7yml'kicgo pl ••• Uc:yć Ji( /Je; grunic",13 który proponowal 
model kmalcenoa innowacyjnego. opieraj11cego się na procesach antycypacji 
I uczcsuuctwa w wnrtościach budowanych na ideach 5jX>lec1.cń;twa globalnego 
i odpowiadnj~ccj mu cdulrncji . Chodzilo o zastl\Pionic starych wartości typu: 
ilość, produkcja i konsumpcja nowymi, typu: jakość, rozwój c-1lowieka, prze· 
fywanie do~windC2cń. 

W swej k.1iq1cc Świtidumo.f6 :/emska. li11"1mlt1 I 4.r:l11/ce11/u, bi iskicj prn
com i stu<liom krę3u Klubu Rrymskiego ornz 7cspolu GAMMA. jej autor 
E. Oclpi, andragog i ekspert UNESCO. przedsrnwia kluC7owc problemy cduka· 
cji w aspekcie konfliktów spolecznych i ekonomicznych. 1..a3rnlenia pokoju 
i roZf)l!du kultury współtycio na świecie. Edukację ro1u111ic jako prooes pcnnn
nentncgo ro:rwoju lud.ik.itj osoby. Jego zdaniem kryrysy edukacyjne i kryzysy 
pow<tale w innych sferach tycia są wzajemnie u"arunkownnc, gdyt nie można 
Otk:rwać edukacji od problematyli zauudnienoa, oddval)l"ania nltil> medJÓw, 
n1cię!tu fun<lamcnlaliunów religijnych czy Qdd1jol)wania dognml)cr110-t04ali-
1.1mego wie lu państw. Jednak edukacja nie może być zdomioowana przez po
trz.eby o charakterze pragmatyczno-zowodowyrn, trc§c1 o&ólne odgrywają 
" niej watnlejSQ\ rolę. Uwzględnienie roli filozofii, matematyki. poezji, jak 
również nauki i 57~uli w ogóle, szerokie spojr7,cnic interdyscyplinarne wydaje 
się l>yć właściwszym podejściem. Na Ziemi nabrzminły problemy przejawiające 
się jako kry1.ysy p<>d!llawowych dLicdzin tycia. któro mo:!11t1 ro7.Wil\WĆ wyt:wn· 
rntj•\c nowt\ świadomość - 1icmską e:i:y planetami1. Mn Io być nowa kultura 
świnin - kulturn pokoju, afinnująca ideę wspólnoty, głęboko humanistyc:i:ne 
w'l\rtO§ci lud1Jde: pracy i współdziałania, podmiotowości, to:tsamości jednostki, 
postawy lrytycy111111 i wartości estetyczne."' 

Orpni>t)'c1nej "i1ji r7.eczywistości odpowiada model wychowania krc· 
acyjrlł!go, w którym wychowanie jtSI rozumiane jako proces rozwoju calej oso· 
bow<»ei c1lowick1, pomoc w krco„ aniu niepowtanalnej indywidualności bę· 
dotCej w procc,ic Jamoro1 .... oju, którego celem jest .cycie człowieka w hannonii 
:r:e som)m ~ społecuństwcm i pl"Z)'l'Odą. Wycho,..Jnie ma umo21i....,ić osią
g111ęc1e przez niego podomu zasad moralnych. Zaloten ia modelu wychowania 
kl'CllCyJncgo opieraj!\ się na wartokinch psychologii i pcdo3ogiki hurnanistycz· 
nej, a nn .... et p~ychologii l18Mpersonalnej. Są ooe nas1ępuj11.cc: 

"J l~•Q<I, 01JA,1<f:Ml„•::Jtttlu4iicja, PWN, Warszaw• 1977," 34. 
"Roron z IQ70 r., wy<ł. 110hki• 1982. 

"' fl, Clclpl, .~wuulumolł :lrr114J,a 8atla11fa r ks:1alctn/(ł, lmpul~. Knlk6w I ')97. 

I) czlowick nie moi.c uw1le 11nicnot $WOJC&O nichowania w p!OCC$ic pneh· 
zywania mu zaleceń ezy opraco .... an)ch dołwoadcLCń pedagogicmych; 

2) podlot.c pozytyWn)'Ch prz.cmian osobowości i 7.aehowania człowieka tkwi 
w nom sam)m. motna jedynie- l" OfZl\C o<Jpo,..iednie warunki i odpowocd· 
nią atmosf~ psychologicmll- zmiany te przyspieszyć i wspomóc; 

3) owa atmosfern psychologiczna wcale 111e :i.Jety od intelektu I :aisobu .... ,„. 
d1y wychown....,cy (ilości posiadanej pr7.Cl niego infonnacji), nie ulety 
równi et od uznawanej pnez niego tcori i psythologiczncj czy o<l majomo~i 
technik oddzialywań wychowawczych; 

4) ołlnosfcra sp~ająca polnemu rozwojowi człowieka powstaje, gdy wycho· 
wuwca (wychowawcy) swoim zachowaniem przcjawio określone poslłlwy 
i uoucia, dostf7..cgaoc przez wychowanków; 

5) empatyczne ro:iumienie uczuć i posmw wychowanka, bezwarunkowa ak
ceptacja jego (rozwijającej się) osoby (nic ozn11cw 10 nkcep1aeji WSZ)•t.kich 
jego /Jlchowmi) orJU; osobista autentyc111ość wychowawcy są podstawami 
7"8iSIJ1ienia ciepłej atmosfery psychologicmcj; 

6) wyd1owawca, sam będąc w procesie rozwoju. jest tutaj również wychowan
lticm, "'}Chowanek mote by~ dla innych wychowawcą, jak równret dla soc· 
bic 5amcgo; 

7) we wsielkich instytucjach edukacyjnych ma zaistnieć organiczny model 
organizacji pracy." 

Ab)' umotliwić ludziom rozwój, twórcze myślenie I di.iałanic, idanrcm 
C. Roscr!lll musal 2.11istnicć pewne warunki zcwnętr.cne i wewnętrzne. IJ1nic:J~ 
trzy wanrnki wewnętrzne, którymi są: 
- prułamywanie sztywności w przyswnjnniu pojęć, przekonań, postaw om 

eh lonność nowych doświadczeń; 
- corn bardziej samodzielne formu lownnic ocen i wzrost niezalc1:noki od 

i onych; 
- łatwość posługiwania się elemcnrami i pojęciami, ll\CZCflia ich w nieznany 

sposób, $tawiania nowych i wkakujll(:ycb hipotC"l. 
Tc warunki charakteryzują twórczo myślenie, nie krępowane pnc7 

zwierzchników czy współpracowników. ~ jcm:ic dwa warunki 1.Cwnętrmc 
umotliwiając:e twórczość: 

- poczucie bcl'l)icczeństwa; 

" F Auau"Ynlołt·Bn,iiel. P. Zielińsl<~ ""°"''"' ltmlOfOCIVOJ• w lr.1ol«n1• na»afO'll I•, I 
H}brane prob/Uły pol,skkj ohtk!ty I fH"'1goglkJ, red. I.. JoslAskl, J. Mitgahtl, WSP. c,„. 
chc1w1 1992; El. rromm, dz. cyt.; J. Grochul•h.Slc:c, d~ cyi.: A. 11 Maslow, dz. q1.; R Mollor, 
dz. cyt.: Arno Naes.s, dz. cyi.: U. Noncklewicz, Z1UJC1clłle cnopatri w procy wy<:lwwuwr:tj ,.,,. 
UCl)'oltfll Iw:] Wybro1w prob/t„y po/,kitj l/Jwlnl)l I ptdagcgtłJ, ...i. Z. Jnid6skl, J. Ml?:gnlul, 
WSI'. Cię„ochowa 1992; C.R. Rogm, dz cyt, M Pin...:ko. P. 7iellńslcl, dl. cyt. s. 26S- 266 
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- §windom~ v..:wnętrwej v.olnośei, swobody w wyraża.nlu swojej osol>owo
'co, a"'ojcgo myśltnin, odc1uwania, byc1A sobą." 

7 prlCPf<l\\1d1.011ych blldaf1, w tym analizy li1cra1ury przedmiOlu, nelety 
"')'prowadzić następujące wnioski: edukacja ma pnedc v.szystkim sluźyć roz. 
"ojow1 pclneJ ludzl.1ej osobowości. wyzwalać wszystkie l"órez.e zdolności 
i mo!liwości tk\\ iące w czlowieku, wyprowadzać", czy tet ujawniać pclny 
ludi.ki polencjnł. Oqt.enie do $111nostanowicni1, ctynicnin włiu.n)ch. odpowie· 
dzialnych v.<yl>orów, u\w,ględniajJ\Cych dobro osobiste, ale i innych ludzi, in· 
nych gatunków, wreszcie całej planeiy, a w perspektywie równiet islol poza
ziemskich, jest nnluralną dąt.nością C'Llowicka 1>0sl.ml!!Alnoso 7. perspektywy 
gli;boko humn.n is1yc1nej, wręc1 głębokoekologiczncj. 

Samorealizacja i snmov.ychowanic, dojrzewanie do wyborów umożliwia
jących osobiS1y wm>sl, wzrost ludzkości i planety jako całości, dążc1;1ie do 
rozwill,l.ywa nia osobiStych problemów, ale leż problemów globalnych pnei. 
wsp61dziolnnic, Jcdnoc1coic się, W)'?walanic aklywn~i. dinlogownnie, uwnl
n1a111c się od wplywu fundamentali:zmów, ideologii au1ory1amych, wydaje się 
być v.-l~iwą perspektywą v..·spókz.esnej edukacji. wskazującą na jej po<łsla
"owe ecie i zadania. 

We v..•1iółc7~nic re11i1owan) m modelu nauki, nauki społeczne, nie za. 
pewniajJtoe szybkich dywidend ekonomicznych, 5' W)'rllźnie dyskryminowane. 
Rozwijając gł~bokockologicme wartości nauki humanistyczne, a nic 1ocbniczne 
czy biologicme, mogą dopomóc w rozwil\zaniu w1eloospck1owego kryzysu 
wsp6łczesnego świnia. Znajdującn s~ wWd n ich J>C<lngosikll, wcil\l. mocno 
powi11wna :i etyką, 1godnie ze swym powołaniem ujmująca si~ problemal}'ką 
kształ1owru1ia ludzkiej świadomości i ludzkich zachowao\, mimo swego uzależ· 
nicnla od spolcczno-polhycznych struklur, oJrodków wladLy, d1ięki S\•emu 
interdyscyplinarnemu charakterowi oraz bezpo§rcdniemu powiq1.aniu z prnkty· 
ką stwarza motliwość pricfonnulowania pods111wowych 1nlot.cń nauk społecz
nych i zmiany ol>owią7Uj11cego paradygmatu."' Może IO być adekwatną odpo
wicd.lią na rtectywistc poiruby ludzi fyJąi:)'th 1111 współctcsnych spoleczeń· 
stwach.;ak również po1rt.eby innych zasro:tooyoh pr7~1. ludti gatunków. Nalc:
ty szukać wartości, które wzbogaciłyby dorobek pedagogiki w iym zakresie. 
Tradycja Dalekiego Wschodu, jak ró"11iet współa.csne ro1will281lia edukacyj· 
nc 11i11 mspirowane mc>gll być jcdn}m z obs7.ar6w poszukiv.ań takich wartości. 

IL MJllcr, dz. cyt„ s. 15S-l 56. 
71 Rdlltll slow• • .<dul.oc:Ja" W)'WO<lzi się od tac. .cd<ic"ro-. gd1Jo ..c·" Mnnol.ł „wy." • 1.a~ ..du<•· 

n:" pothodll od .ducer<:" - .wodzić. pro.,...dzie', czyli edukacja otnnc1a - l<)'prownd>Mic:. 
wy„u<l>cnlo (lu~1kl•ao roocncjnlu) 

... M. Pmsccl<o, p 7.tełlM~I. "'· cy~. „ 267 

··~ 
1.5. Samorcaluacja, podmiolowość, samowychowanie, roL· 

wój osobowości czlowieka podstawowymi wartościami 
pedagogiki humanistycznej 

W latlch szcśćdzicsiąiych i siedemd7iesi111ych, dobie kontestacji mlod21c-
1oY.ej, protcSlll i sprzeciwu wobec panująC}ch v.artości konsumpcyjnych, które 
zdominowały kulturę zachodniego światu. rÓ\•n ie> na skutek n3silenia się w 
l)'rn czasie procesu orientalizacji tej kultury, upo.-~1cchniły się hasła samO<C· 
aliucji czlowieka." 

Problemntykn samorealizacji s1ala hi~ jednym 1. i;lównych ternat6w budnń 
pm:prowAdzanyc11 nn giuncie nauk hum11 nislyc111ych. W naukowej lilcralum: 
bardzo c1,ęsto utożsamiano U! sobl\ kilko pojęć: samorealizacja, sarnoro7.wój, 
samourzcczywistnianie. Na gruncie filozofii dociekano istoty zjawiska samorc
uli1ncji, wiąląc je z systemem warto§ci lud1,kich. c,ęsto odwolywano się du 
poglądów J J Rousseau wsk111ujących na dobrit n111urę czlowieka, jego in
St)'nktowne W)CWCie dobra i realizowanie go w trakcie życia. Człowiek osiua 
pociucic spc:lnicnia, gdy uświadamia sobie fol.t 1.realizowania zdolności. które 
potencjalnie posiada! od urodzenia Na gruncie P'>chologii prmj<;lo od lil01n 
fów nlożcoie o dobrej natune ludzi samorcalizujl\(ych się. Pnedmiolem r~
intcresowań badawcZ)ch stały się właśc1Y.ości zjawiska samoreali7.8Cji, jak 
równie! C"}nniki je wspierające om7. hamujące, s toktc spec)foezne techniki 
1c111pcu1ycznc poma113ja.ce w osiągBniu s1nnu spelnicn in lub wyzwal111iu 1k .... i11· 
cych w czlowieku twórczych motliw~ci. Na gruncie nauk pedagogicznych 
samorc111i,.Acja siała się jednym z podSln\\OW)-Ch celów edukacji. PedagodLy 
bnclnją metody i środki wychówawczc uniotliwiajqcc rcaliLJ1cję lego celu. Do
ciokn się również związków między określonym stylem wychowania om;, reh1· 
ej ami wychowawca - wychowanek a osią&an iem sarnorenlizacji. 

Dcflniując pojęcie samorc111izaoji, sumorolwoju, samourieczywistnianlo 
czy OBWCI soonowychownnia, nieale?nie od dyscypliny naukowej, któfl\ bada
cze rep<ezcntują, bardzo często zwrncnją oni uwagę na rangę świadomoki 
podmiotu. który samodzielnie deC)dujc o kierunkllch ~łasnej llkty\\-ności. l'ę 
swobodę wyboru mott ograniczye ~rodowisko społeczne, stanowiące potcn
cjalnc z.agrot.enie dla rozwoju osoby. Wszystkie deliniowanc pojęcia łą.:1y 
przedrostek ,,samo-", co wskazuje, te osoba jako podmiot rozwoju ma 1uton0-
mic2.11ość i sama o nim dec}dujc. 

Psychologia hu111anisl}-c111a priorytelOY.O traktuje problem podmiotowoko 
Judzkiej. C. Rogers, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli psycholOili 

"'ZQb.: S. 'lb kor.;kt. Orient I kon1rk11/111ry. Wa""""-. 19114; tt:ntc, Jogini i • ·spd/IUHJ. Ho•'Oal'· 
>Ha „,...~IX'f• hlloduf:tmu. Wroclow 1987: /\. Jowluw•kl. Urog/ l.DHtrl.Nlrury, W•ll<lll„• 197'; 
K. JnnkoW<lll, lli11f>f w poswk1„uniu :1"111 o/Jkran•/, W.rV11wn 1ą12. 
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I pedtgoSJki humanistycznej, ro7.patrywal funkcjonowanie człowieka w rela
cj1e:h ml~Jz)-ludlkich Według niego jednostka uzyskuje sam°'wiadomość czy 
lwiadom~ "lnsncj podmiotowości w §roclowisku spolcc7nym Tu mote nn
winąć swoją naturalną wrażliwość cmocjona h1.1 i moralną w sposób naturalny 
lub S7luciny. Drog;i naturalna, rmdko spotykana we współczesnym ~wiecie 
pclnym wcw~trmych spr7ccmoścl, 10 drogo codziennych szczerych i autcn· 
tyc7nych kontaktów 7. ludfrni. Znacznie c1~ścicj ludzie kroczą drogą sttucml\. 
wyzbytą 11u1c111yciności i szczerości, wypclnioną rywaliiacjll i wal kil o wpływy. 
Ull'llcona w Ul~lm jwiecic pierwotna wra1liwo§ć mote być częściowo odzyska· 
n1 w grupmch tcrapcutycmych, gdzie jcdn<>stk$ odreagowuje sm:sy codzienne· 
go tycia 1 wyzwala autentyczne zachowania w relacjach z innymi osobami. 
Tylko w szc~ch i ocwanych kontaklllCh międzylud~ich ujawnia się ludzka 
podm101owo~. R. Milltt wyrnta nadzieję, te 1cch111ki psycho1erapcu1ycznc 
dOSIMclJ.\ ludziom nowych doświadczeń. nauczą nowych zachowań i odczuv.ań, 
ulatwią świadome kierowanie swoim tyciem. Wskazuje ona na relaksację jako 
uniwersalną metodę psycho1erapeutyczną!' C. Rogers z.1proponowal nowy 
model edukacji, iwany PCA (ang. Pcl"50n Centercd Approach), 07.yli Podcjkie 
Skoncentrowane na Osobie. 'Nnzwa podkreśla przyznanie jodnoS!ce wladzy 
I sily w zakresie auleotycznego i twórczego kierowania swoim tyciem.111 Model 
ten :i.oswl blitcj pneclstawiony v. poprzednim podroubialc pl'llCy jako model 
wythowanio kreacyjnego. Zwolennicy podmioeowości w edukacji :i;a41ncz.ają 
wari~ niepowtarzalności kaU!ego czlov.ieka, wyjątkowości miejsca zajmo
w.ncgo pnez niego w ~wiecie oraz jego prawa do .wobodncgo rozwoju 
v.si.ystkich potencjalnych zdolności, do srimorcali1.acji i pelni S?Ct'Cścia."' 

Na gruncie nauk społecznych samorcali7.acja jest wlaściwością c1lowieka, 
dii<;ki której osiąga on poczucie S1.C2.ę~cia, spelnienia własnych mnrz.eó, roz· 
woju 1.duhtl•ilci oraz od.czuwa rudość tycio w świecie."' Jest 10 dąJ!cnlc 01Jo· 
wicka do wyTWolcnia oagromud1..oncj energii w celu uruchomienia swoich po
tencjalnych zdolności. 

Na gruncie psychologii i pedagogiki czasami utotsamia się pojęcie samu
rcali1J1Cji z samowychowaniem, w :m1tC1cniu nutokreacji wlasnej osobowości. 

• J. Odmi-ia, eh. <71-, a. 'Z7. „ R. M dier, et.. cyt. 
"J 010ehulolko. Carl Hogtrs - lu111t;t/>t}41 •d#kti<JI [w:J .OcatalL Wyd:lnlc 1rctj1lnc. l'i)'CM• 

tdukoc:Jn. P&yohopedogogiko, Profil•ktylca", Kroków 1992, s. 14. 
"J. Oórn lcwl•l'. d1. cyi„ li. 22. W Polsce du nlcd1wll1 tylko lllellwil bud"""'1 ll\lmo"all •I~ 

rml>lcmll)'k~ .m0<nll-jl i 1'111lOW)'Chowanl•. 7.0b : M. 0N.)'W11k·Kec•ycl~kl. Sulfl()r .... U.w· 
tja '"""'°"'aidt, -Zagadnienia Wycl1o"""'Clta Zdrowie Psychlane•, 1978, nr I; lente. Tnul 
""'""'"'· PAX. w cum„„ I 9"; M t •Jbocłó. o """0""""°""'""'• ..Zogodnlenla W)ChOWIW· 
at I Zdrowi< f'<ydliemr:", 1978, CV I: l<nU, ifychowOllfe w ńńc/c pJ)'dlo/Oflll /utllłOJll<lyrz• 
wf Iw I f'Jy<llulo~ ""-~tł~ .... ~. red M. Lobod:I, lJMCS. Lllblln 1994 

"J G6minria. 4'. q\.. L 34. 
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Na gruncie pcdagoCJkl hul!WliMycmcJ 1ak1e katcgonc Jak: samorcaliucji, 
podmiocowołć, CIOp:llll. llllUICJI, W)Obta1rua lllCIJ\ 5ię w jcdno§ć ZW•llĄ ()\eh 
bo"'O§cią. 

Kolejny termin, samourzeczywislnianie, 011 wi;l.:!ly zai<res nit samorcah· 
wcja i 0211acu proces odblokowyw11n ia wybnmych zdolności danego czlow1e· 
I.a, slutącyc:h mu " osiąganiu subiektywnie pojmownncj przc1 niego pomyśl· 
ności życiowej. Badacie sugerują, te więksw~ć lud1.i posiada dalekosięt.ny 
życiowy cel, który mote być os1ąg111ęty na drod~c realiwcji celów e1apowych. 
Ol6wny cel motywuje jednostkę do dzio.lań nokierowonych na jego osiągni~cie. 

J>roces samorułi7acji ma charakter aksjologiCllly, ujawnia ukrylc zdolno. 
ści 07.łowicka, który 1worzy nowe waności i w swoun tyciu kieruje się st"o
r.ronym pncz siebie systemem wartości. Gló"·llC bnriel) sarnoreali2KJi ")'dljl\ 
się 1kwić w sferTc ps)chic:mej czlowieka, w klcXCj mol!Ą 1.nistnicć konOi"t). 
np. między jakim~ "'Ybran)'m celem a sumieniem moralnym. Przezwycię1.1Jme 
lych konnik16w może być jednocześnie procesem stwarmuia wartości i ~mo
rcnliwcji. 

Nlektórly autorzy ro1.cfriolajq 110jęcia: sn111oreali1.11cjo i samorozwój. Snm1>· 
rozwój ma Wledy s1.crsty zakres, oznacza wszelkie wewnętrzne impulsy 1 dątc· 
nlo jCdnostki nakierowane na altualiz.owunie jej potencjalnych sil psychic1. 
nych. Salll()fCuliwcja jakn cv;ść samoro~woju nakicrov.ana jest no wytwor7Jt 
nie i przeżywanie wartości.a 

Proces samow)chowania jes1 zw iąiany L S) siemcm pozytywnyc:h wartok1, 
które realizują lud1ic juko dLi11lani11 spoltclne. 

I,. Kohlberg wyró>nil trry główne nurty c-q scrale(lie wychowania'. 
- pedagogikę adaptacyjną. gdzie ")'Chowanie jest trJnsmisją wartości kultury 

zn.~tancj; 

- nurt romnntyowy w wychowuniu nkccntujący wurtość indywiduolnokl 
i podmiocowosci oroz naluralnego dojrzewnn ia wcwnętrwych sil tWÓl'CZ)'ch, 
gdzie wychowanic .oostnlo sprowadz.ooe do wspicmnla tego rozwoju; 

- nun progresywi$1yc1,ny podkn:ślający "" i111.ck ro111,oju podmiow z ro.two· 
jem świ31a. gd1ic \\')Cho"anic jest racjonalnym l.ierov.aniem procesu doj· 
rzcwania i dokonywaniem w nim potrzebnych korekt." 

Pedagogika humanistyczna, dostrzegając ograniczenia katdej z tych idc· 
ologii, wcale nic 1110'5nmin siQ /. drugą / nich. Scnrn ;ię v.ybnsć 10, co najltpnc 
w katdej z nich i wykortystać w procesie samoreali1acji c1Jowicka n.' gn111c1e 
wychowania. Samowychowanie jako proces kierowaniu swoim rot.wojem mote 
wręcz prowndzlć do snmo1-eallzacj i - pot.ądnncgo s1em1 psychic211cgo i li1.yc1-
ncgo czlowieka. Mn on jednak wiąiać się z "a11ościnmi pQl)'tywoymi 

„ Tomt.c. s. JS-J6 
"1... Kołllb..rs. dz <)I 
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A Mulow J~l uwilJ.auy :i:a nujwybitnlejs1ego prLedsiawiclela holistycz
nego podcJ4cll do nmorcalilaeji czlowieka. Podobnie jnk C. Ro11.m, "arni się 
uwiględn~ w swych badaniuch mistyczne do~iack:7enia Dalekiego Wschodu, 
wodl4C w nich wielką wartość dla ludzi tyjąc}ch v. kuhurzc Zachodu. Tworzo· 
n11 pru1 s1eb1c teorię na1w11I ~hologią samorealilJlcji i milości, psychologij\ 
stawanin się C7lowickiem pelnym. Zapoc21(lkowal masowy nich oł.reślany ,,ru· 
chcm ludzi samorealilujących się", to :znaczy ()(WarCie dąh\cych do sv:.ięścia, 
spelni1j11eych się prl.C't realiLncj1t w tyciu codtic11n~111 wlasnycl1 iclealów. 
Maslow pl'l:eprowad1jl bndnnia nad zdrowymi i t"ó=ymi osobami, niekiedy 
uznawanymi lll wybitne i stwierdzi!, że osoby samorell l i1ujące się posiadają 
pewne charakterystyczne cechy, które warto przytoczyć: 
- akccptownnic siebie, i noych i przyrody; 
- spontonictność, prostota i nnluraln~ w wchownniu; 
- umiejęmość koncentrowania się na problemie; 
- ochranianie sfery prywatności; 
- dqt.cnie do autonomii, cryli niculet.ności od kultury i otoc1.cnin; 
- opieranie się próbom indoktrynacji: 
- poczucie wspólooty z innymi; 
- rozróżnianie ~rodków i celów, dobra i tla. 
- dcmoknlyczna struktura cbataktc:ru; 
- pn.cżywanie doznaó szczytowych (ang. peak expcrienccs); 
- ciągla 'wictość ocen; 
- niezloślilNc poclucie humoru: 
- wielkie zdolności 1wórcie; 
- wyrastanie ponad swoje środowisko."' 

Do~windc11111ic 1lC!nl wlnsnego rozwoju 11myslowcgo, emocjonalnego, in· 
luicyjnego, firycwcljo oru ham1onii w tyciu spolecznym I z p17,yrod;1 staje się 
głównym celem edukacji humanistyeznej. Cel ren jest zgodny z zaprezentowa
nymi wc7,eśnicj pr7ckonanlaml, idealami i preferencjami (sys1emcm wnrt~I) 
spolec1.cr\s1w konserwacyjnych, Lwłaszczo modelu SK,., zwanego buddyjskim. 

111 f\. Mulow, dL cy~. „ lU-250. 

2. CHARAKTERYSTYKA DWÓCH SYSTEMÓW 
RELAKSOWO-KONCENTRUJĄCYCH: 
MEDYTACJI ZEN ORAZ METODY SILVY 

2.1. Metody relaksowo-koncentrujące oraz dopełniające je 
techniki pracy umysłowej 

Słowo „relaks" wywodzi si~ z języka locil1skicgo, n dll Polski tmli lo 7JI 1» 
średnic1wem języka angielskiego. W jęr.yku łacińskim „rclaxatio" 0711ec111 
„ult.cnic, 2.lagodz.enie", zaś w ję2.yku angielskim „relax" on1ncza „odprę>y~. 
ro1lutnić".1 Relaksowi mogą podlegnć narządy wc1N1u;trznc, mięśnie, u<ci,k. 
dyscyplina. wychowanie, reguła, wysilek, itd W pracy pod redakcją S. Groch· 
mała relaks traktuje się jako zmniCJSZCn1e ~tanu napięcia soma1opS)'l:hicznct10 
w calyrn ciele, a więc w mięśniach lącwie z ll'l;cw1ami, a tak.te w p~ychic;c 
Stan len U7)'Skujc się drog11 odpowiedniego treningu prawa~ do odc1uc1ft 
i ułwiadomienia sobie własnego ciała onu uwolnienia się od napięć fizycmych 
1 konfliktów )l'o)cbic:znych.1 

W 1926 roku Hans Selye wprowndzil do nauk o zdrowiu pojęcie stresu 
Ten liryczny tem1in oznaczający obciqtenie, napięcie a:y naprężenie. w n3· 
uknch o zdrowiu zaczęto utożsamia~ z nnpięc:iami wewnątrz ludzkiego organi· 
w111. wywolunymi trudnymi sytuacjnrni. Obecnie stres jest t.roktowan> jako 
psyeholi1jologic;"1J1a reakcja na bod1icc lub zespól bodt.ców. Często mot.o t<l 
być zlotony zbiór reakcji, zwykle manifestujących się stanem pobudzenia or
ganizmu, choć niekiedy wyst„pujc 1wol11icnie, a nawet całkowite zatrzymanie 
fi111kcjl dotkniętego stresem syslcmu orgnnl:anu, 

Bod1'icc, który wywoluje stres, na1')'Wamy stresorem. Jeżeli człowieł. 7.in· 
terprctuje Jakiś z.ewnętany bodziec jako groiny dla niego, W1edy pojawia się 
reakcja s1rc.oW11. lstnicjit rQINlli~ bod.~ jal. np.: hałas. z.imno i gorą<:o, nil.o
tyna, wysiłek firyczny w sporcie czy pracy, które w wyniku długolrv.alego 
odd1ialywania wywołujl\ rcalccję st~"I\ u ciłowieka. 

Oo o.wek stresu w sferze fizjologii zaliczamy: bladość, pocenie się, SZ) ł>
ne bicie serca, nnp1ęc:ic mięśni, suchoJt w ustach i gardle, częste odda.,.anie 
moczu, bóle pleców i szyi ol'll7 innych c~i ciała, :aiburunia menstnmCJI, 

1 W Kopallń51tl. Słuw11fk W.>"'U'ÓW obcych 1 :w,..,,6w obcqjro'C'myc:h, Wicdla Pows:zrchna, Wu· 
IUWO 1989, S. 436. 

1 
T•orlo I •rrll>t(yAn Nlt::rtft rololfowo-ło1tąmru)q<)<rli, ltd. S Crochmal, PZWJ.. Wa1nuww 
l 97q. s. 20$-206. 
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n1eo1rawność. ból gluwy, czę•tc pm:ziębicnia 1 inne p~pohtc dolegliw~I ornz. 
llC1~cnnośc!. W ~fcr1.c mytlo11io 111ogą wyotę1wwnć: luki w pnmlęci, zupoonłnn· 
nic, niemożność skoncentrowaniu uwagi, ogólny brak nintcresowań. nb>csyjne 
trt)manic się pe.,.nych pomysló\\. W sferie emocji motcmy lJ!Uwafyć poja· 
"icmc >ię rozdnumcnin, ncrwow-ości i zJości, zakłopotania, l~ku, depresji, 
n cnUe zamyl.anie się w sobie. W sferw uchowań mogq wy5U1pić: trudności 
7 mówieniem, wysoki i nerwowy śmiech, zaciskanie :iębów i 1.grzymnic nimi. 
Impulsywność, krzykliwość. drżenie i tiki nerwowe, częste palenie PJ!picrosów. 
p1de dut)ch iloki alkoholu. nicu.asadnionc korzystanie z leków, nnoan) 
" odżywianiu, c:tę$L~ ulcg.onie W) padkon1 Ortlt inne nerwowe znchowanio. 
W sfcne liloz;olii życiowej: bezradność, kwestionowanie waności orn7 bez· 
owbowc podejście do reo ll:rowonych zadBJ\. 

J>onieww ctlowick reaguje nn bodfcc z 01oc1e11ia wg wlnsncj interpretacji 
tych bodź.ców, większość nadmiernego stresu jest genero .... ana przez niego sa· 
mego. Sam tet może w sposób konstrukty"ny eliminować nadmiemy su-es. 
WICd)' SdY dostr.irte WSpot11nia11q 1..11lcżt10ŚĆ i UOJ.umic \\łRSl14 odpowicdz.IOI· 
11o<ć w lym zakresie. Konstruktywne n1d1cniu sobie 1.e stresem polcgn pr1ede 
"''Lystkim na oranOwaniu i St0SOW311iu W codziennym 1.yciu metod i technik 
rcl~ksacyjnycb. 

E. Jacobson, uwatany ZJ1 prekursora rclnk$tlcji nn ZachtK11ie, stwierd.cil te 
jego metodo, zwana progresywnym relaksem, polcg;i n• d11wolnej kontynuacji 
redukcji napięciu mięśni oraz części molorycwyćh systemu nerwowego. Gdy 
relaks ogranic1J1 sic; do pc .... nych grup mięśni lub części cieln, IO należy go n:•· 
~ .... nć lokalnym; gdy obejmuje cale ciało " po7ycji lci.ąccJ. naf.,.;y go nazwać 
ogólnym.' Wcdlug klasycznej koncepcji relaksacji Jacobsona możliwe są dwa 
asadn1cz.c stany runkcjonalnc orsanizmu: aktywny i zrelaksowany. Napięcie 
psychicme do~windo1.a11e poct człowiekn (ang. lension, strnin) zwląu111c jest 
" nieumiejętno4ci11 jego redukowania. To napięcie manifestuje się kurczeniem 
róinycb grup mię1niowych, a dokładniej skróceniem włókien mięśniow}ch. 
:'\apięcic mięśni i tO\YBU)SJJtca temu aktywność clektryclJln "'lól.ien nel'\\u· 
W)Ch utrzymuje siQ u jednych ludzi w gmnicnch „normy", u innych są one 
szc1.ególnic C7~stc, intensywne i długotrwale. Wcdtug Jacobsona, nerwowość Io 
nadmiema aklywnooć nel'\\ów, duża pobU<lli"o§ć wlókicn nerwowych, wyra· 
l.BJ:\C:ł si~ jako c1ęstc, intens)'\•llC i dtugotrwole przcchodlcnie rófn}ch S)gn&· 

łów do mięśni i po"odowanic pr.i:cz. to dlugotrwnlych i ,ilnych slnnów napięcia 
1męśniowego.j Usunięcie tego nApięcia moie wyeliminować lęk. L~kowo na· 

' O.:. I -ty Jr, R. Ro!lenfiOld.Sira. Prryczyny, taapJa I au-..pio. l'WN Wa1<2:1wa 1992; . .kJ.t ~ 
• """""" tt·„,w...-111...,,.,.,,,,,,,„, ,.._ 1>nftl1iU,r.r.ydla ~· c-=mio ,,.,,,,,...„ 
M•niil<l>IWO J;duł.acJI 'lorodowq. A~j· tnfoonacji u~ li.owej. WOl'<lawa b. d. 

4 1 J1.ic:nb"'6n. 1•rcsrt'.fłi'' Rtłoxo11()tt, U11lvcr)I!) or Olc11c,n l•f'M!L, l92R 
'~ Sic~. Rdalts i a11101m1pia, KA W, Wa,...wa 1986. ~. IO. 
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pio,-cic wynika 1 nndrnicmeJ ~ktywności cnlego systemu nerwowego i ob(jmujo 
swoim dzlalnniem równic; mięśnie gładkie, z których .tbU<lowane są praJe 
wvystkim nori.itd)' wcwnętnne wraz z mięłnlem sercowym. Do obJnwów po
dra1nienia ukladu autonomic7ncgo, nazywanego tet wegctatywn)'m, nalc1-11 
preyspiesz.enie crynności serca, podwytszone ciśnienie krwi, przysp1CS7cn1e 
oddychania, jednocześnie zwiększenie motoryki jelit, co jesl wyrazem ~obu· 
d1.cnin para,ymp111yczncgo. Dzia łanie ukladu nutonomic.tnego wiąże SI~ 1.c 
s!Jlncm psychicmym Qlowicka. Równowal"(a psycho"'cgelntywna jest me· 
odzowna dla dobrego samopocrocia człowieka i jego akt)"l!.ności. Dla uzysk.i· 
nin dow-olncj regulacji czynności aiuonomic:m)'ch konicc:1ny jc>i specjalny 
trening. Mi~dzy inny111i w treningu autogennym Schuh1.~ przc;i: sugcrow1~111c 
działania nierzcct.)'\vistych bodżc:ów powoduje się rcakcj~ ukladu autonom1CZ· 
oego.• ' 

Opisana pr1e1 Jacobsona progrcs)'\\'nn relak~1cja prowadti do t.wi~ku.cnio 
kon1roli Md napięciem w fXlS7.C7ególnych mięśniach, a wruem do nauc1e.nia 
się ich rozluźniania. Mięśnie prążkowane, za leżne od naszej woli oraz mó1g 
powstają .... c 'wzajemnej relacji. Napięcie przeżywane pn.ez czJowieka mote 
mieć więc ućdlO W impul53ch pochod7.'1.Cych bq_di Z tni~ni, bąd:1 I nlÓ7gu 
Rozmies?czcnie tych napięć zale1y od U\\Orunkowań cha111k1cryst)e7Jt)ch dla 
danego człowieka oraz sytuacji. W stllnach silnego niepokoju człowiek ma 
wysoki poziom nnpiQCia we wvyslkich mięsninch. 

J.H. Schull7, inny wybitny bndacz rcłnk!lllcji, twórca treningu autogcnnc110, 
określ il swą mctodCC' jako skonccnrrowane samoodprętenie. Zaznaczył. te stan 
ten osi11&3lny JC>L przez fizjologiczne. racjonalne ćwiczenia, które po"'ldUJ'I 
ogólną przcuiinnQ, niejako pr:r.eląettnic psychosomatyczne lccl'.On}ch <1•1)b 

1 

W treningu 11utogennym pm:ż konccntmwonic uwagi nn reakcjach orga1~l1mu 
reguluje si9 procesy fizjologiczne np. akcją serca, do niedawna na gruncie na· 
uki uwa.żnne 1.n niczaletnc od woli czlo\\1cka.1 

Niektórzy autorzy. pi87JtC o rcli!kS3Cji, zał~cmli do swoich pmc twic1et113 
rclnksacyjnc wra1. 1 odpowiednim tłem muzycznym nagrane na płytach gramo
fonowych.9 

• Tt0ria i mtlOdyu„., ci.. cyt.. • · •8 
' J.11. SdrnUz, DaJ /llll()gait Tw1/„g, Stuugiut 1956. Obie wspomniane metody, Jll<Ub""'" 

I SQhull'4 .c>>iuly doklndnlc opł$1111c w J. (l()iskhn "'"'"' S. Sickn. /.oh.: S. Siek. llW>/>r)Y"lm•<" 
rapia, ATK War&Zllwa 198S. s. l l:Z...t53. 

11 'ram„c 
'w t96t r ub<nła si~ biązb KkanSO<F'• i Ktumbic\'a pe. . T«iwkder Rt1-,;,,.. - ft'lh•u•I 

- "1"'""""8 . W edu o-n• rclabu anony pc><h•gJWah Jlę AA cni1nof°"""' l •Ił"'· 
niem lck$lu J'lyia gramofono"a b)·la równiot dolqa.<rna do in>lMtji 11 Omdotll „Gn111dhcll 
eus l!nl$J><lnnun1• ( 1927). W s(óclcm fal p6łnloj s1,wc<l2ltl pS)<holog Dars-uic line""" I 
~ Upp<ali wyJnl plyl9 lf11mOn1now~ 11J>pbcm mn1)\l I ld<llu •ua<n•J~'"&o "'YP•lu)nct. I '"" 



.52 'IAMOMl'AI 111\UI\ t ~/\MOWY(Jtt>WANIC W :aiN t MLlUIJ/ll Sil VY 

S1,ereg prac na tema! badań klinicznego mstosowania 1reningu autogenicz
nego :icbni ł W. Lulbe w tomie Autogmcs J're11lng, Correlationes Psychoscma
tire ( ł 96S), później w szcśclotomowym dticlc A11tofił1tic 1//erapy (1969-1972). 
W latach s1eśćdliesiątych pojawily si~: technika relaksacji Il. Wlntrebcrta; 
metodo Gerdy Aleksander określana jako rcedukDC)jna i Jizjorerapeutyczna; 
rclt1l.sncja sofronicztta, w której wykor:tyslJtno techniki Schultn, JllCObsona 
i Ocrdy Aleksander. 

Metody relaksacyjne opieraj11 się na WZBJCrnnym związku między 1nema 
Cl.)'nnikami: napi~icm ~chicznym, C'L)'l11tofciowym stanem wegetatywnego 
ukłlldu nerwowego (rcgulLtiącego stan fi7JologiCJny organinnu) i napięciem 
t>:w. mięśni szkieletowych, które ?.wiązane są z. ruchem cio ta. Ponicwn7 napię
cie 1yeh m i'lśni można do wo In ie zm ien ioć, 111o>na wykorzystać relaksację mię· 
śniowq do osiągni~cia relakSllej i psych icmej 01·ftf. wywierać wpływ n~ funkcje 
naraądów \\'Cwnęuznych ldcrowanych przez wcgetntywny uklad nerwowy .'0 

Około roku 1963 bulS8JSki uczony, dr O. LoZl!Jlow. op<acoweł \\łasną 
metod<( ICC?enia, prl)dntną 21'-łoszcza w lcc1cniu nerwic. Ok.azllło się pornidln, 
te zesiosowana do uczenia s19 rótnycb przedmiOlów, <>d matemnt)'ki po j~yki 
obce, przynosi rewelacyjne wynik.i. W 1971 roku ukazała się praca Lo7J111owa 
pt. S11gt".Wfllogill. Just lO nnuk11 z.ajmująco s lQ problemntylut sugesti i jnko czyn
nika pozwitlającego nn si~QniQcic do ukrylycłl rezerw w ludzkiej o~obowości. 
Czynniki, któro sugerują ludzi, 1.0Staly 1eorctycmie opracowane, sprawdzone 
w trakcie eksperymentów i wykunystanc w praktyce • .lastosowomc sug<:!>loło
gii w d1icdzinie naucuinia doprowackilo do po"swnis sugestopedi i znanej na 
zachodzie i w Polsce jako supemauczanic (ang. superleaming). Jest to boli· 
atyc.zna metoda nauczmua opierająca się na z.asad1Je. te ciało 1 um)'•l \\-raz 
1 intuicją lączrt się w cołość w procesie uc1.cnin ilQ. W gl~bokim $1.1nie odp1·ę
tenia cinłn i umysłu stosuje się pozytywne sugestie w celu poprnwy samooceny 
i 1.wię~nia wiary we wlusne możliwości oruz wyeliminowania oddzlnływa· 
nio p<1ychicznych uruów i bloków, aby potem nn Ile odpowiedniej muzyki, 
najczęściej specjalnie dobnlnej muzyki barokowej w tempie largo, W)'lonywać 
l")lmi'mc oddychanie, " c7;isie bórego dokładnie w fazie wstn,;ymania odde· 
chu podawana jest porcja wiedzy. Amcryl.n1hkic b<1dania dotycLAtCC skutCCVIO
ści metody Lozanowa W) kazały, te afirmacje zwięks1oją 7.dolność przyswaja
nia "iadomości o około 60%, sy11chroniiacja oddechu z cempcm p1'C""1cntowa
ncgo 111n1orialu w ryun muzyki o okolo 78%. Ody relaksacja i wspomniane 
elementy ~11. połączone w całość, przyrost w 1J1krcsie zdolności preyswejonia 
wiedzy wynosi ok. 141%.'' 

Zdnniem M. Demcla i A- Składa istoW relaksu w ujęciu fi~Jologicznym 
polega na zmniejszeniu dopl)'wu informacji do ośrodkowego układu ncrv.owc-

"' S, KnuQChwil. P•ychotn-apin· klenwkl- 11rnody - bada11i•, PIVN, IVor<.UW~ t'lll4, &. 2S3. 
" IJ, Sldallskn. M. Wr?dnlow•ll, Angltlsl<i w podrd:y. Super;oybkl ku,.. J(lfl<o ortfJMsAlego 

w q1tt•1rt"1 .4;11ptr1u1u~;.41nfa, Athuor, Wor!Oo;Owa l 'ł~) I. I. I. 1. ~ J ł, 

go w celu znpcwmcn1a mu ortyrmlnych warunków odpoczynku. Stan ten c"•~ · 
ga się przez możliwie pełne roz.lutnienie mięśni oraz izolowanie się od bod>· 
ców środowisko" ych.' 

O.S. Evcrly Jr i R. Roienfcld, współcześni wybi1ni bndocze i.iawisktt stresu 
i relaksacji podaj11. że termin ..relaksacja" odnosi ~i9 do określen ia .,stanu C'lt1 

wnnia charukteryzującego się obniżonym poziomem pobudzenia funk,eji p:jy· 
chofizjologiclllych, dośl'-iadClllnego w cal)'m org11ni1m1e lub jakimi jego okn:· 
ślonym ukłodLie. ~u 

Powołuj~ się oni na szeroko uznawaną teorię relaksacji opracowaną prml 
Bcnsooa, który oglosił ją w 1975 r. pod nazwą reakcji relaksacyjnej (ang. the 
relaxation rcsponsc), r0'1,u111innoj juko na1uraJny, wmd1-0ny mechanizm ochron· 
ny pncciwko ~1.kodl iwym lub slrcs1\jącym bodźcom, p17,eciwstawny do reakcji 
.walk.i lub ucieciki", czyli reakcji stresowej. Reakcja „walki lub ucicc1.kl" 
traktowana jest jnko mobilizacja urganizmu, l16ry w odpowic<W na ~poM11c· 
ganc zagro1en1c przygotowuje si~ do al..tywności m1~śnio\\cj. Zdonicm lkruu· 
na reakcja relaksacyjna to spccyf1C?il)' Sian psychofizyczny, charaktery1~_,.,y 
się ~padkiem zużycia tlenu, produkcji dwutlenku węgla, wentylacji. akCJi serca, 
p<Uiomu mlc.cznoów w surowicy, pli i p("fdstuwowci;o pobudzenia orni wrro· 
stem aklywności ful alfa i thcrn, i oporu skóntego. Sum ten opisany byl 111cr· 
wotnle jako hipomctaboliczny i jest interpretowany jako reakcja trupotrofowa, 
czyli umotl iwiająca efektywną regeneracje; p.s)chofi1)cz11ą organizmu Wedłul! 
8en$0łlll ta naturalna ulolność 1,anikla w nas7cj kulturze i obecmc nailatwicJ 
osiągana jest na drodze medytacji. Póżniejsre badania Holmesa z 1984 r "'~ka· 
zują, t.c pr.icdstawione wytc:j .unlany parametrów ps) chofizjologic.7J1)'ch "Y· 
siwuj11 równict w efekcie noturnłncgo, biernego odpoczynku. 

A. Kukonkn podaje z dut.ym uo116lnienic111, 10 techniki relaksacyjne 11) 

metody wpływania na samo;"K>Ctucie poprzez <>dd1.i:tlywanie na organizm Po· 
"SJ.cchn ie wana jest zaltlnośt, '.godnie it l..lór!( stan psychiczny wpływa na 
n8S7c ciało, np. z~nerwownnie wywołuje poceuic si~. drtcnie rąk itp rcalcje 
organizmu. W przypadku relaksacji proces przebiega odwrotnie, rozlublilJllC 
ciało pcl\\odujcrny psychiC1lleodprężenie." 

P<>d;,umowując, moU.a stwierd1.ić, tJ: rclaksacj11 10 łwiadomc obnl~lo 
napi~iH lizycznego i psychicz.nego pr:r.e1. ~losowanie pe"'nych proccd"r 
Współczt:Sł1C teorie relaksacji opicmjąsię na założeniu, ie zjawiska psychicmo 
i bioru:ycmc są odmiennymi, lecz od siebie zaleblyml prtejawami procesó"' 
życiowych usttoju ludzkiego. ujmowanego ja~.o jedna nierozerwalna cak'KC 
Jedność psychofiZ)cma pole@a na ścisłym i wzajemnym oddiialywaniu lja"'"" 
biofiZ)-CLnych i psychicznych. Laburzcnia stanów emocjonalnych powoduj~ 

Il M. lktncl, Ą, st.lod Totxw w)'(·huMc.1111ajl~'f·:tr"J:O. Wlf'\l1w;i 1970. 
"G.S.J!vc1t1 Jr, R. l\oscnC.td, dz. cyt,~. 126. 
" WJ!"''„"1..-rolr du ~>li, red A Ki>l.""'"1. P Diw.Jo.W.I, WAM, Kraków t'l'ICI, ~ 21 ą , ___ _ 



S4 SAMORbAlf/.JICJA I :.AMOWYOIOWANIC. W lf'l I Mt l'00/11 ~ILVY 

zaU6cenia czynności układu nef\\<O\\ego 01112 grvczol6w dokrewnych i odwro1-
nie, zaburzenie równowagi ncurohonnonalnej pocil\J!ll 1.11 sobą zachwinnie rów
nowagi psychołiiycwej. Regula<:jn nerwowa nnpięcin 111 i9~niowcigo jest cz~ściit 
składową mechanizmów utrzymujących stalośt biofizycwcgo środowiska 
uMroju. Z nerwowymi mecha11izmam1 regulacyjnymi współ<Wala ul.Jad~ 
110.'ny .";'1ulujl\C)' mcta~linn lkanci. i .n~c pozostaj11Cy ~wpływu na napi~ie 
m1ę~n1. Na podslllwoe tycb ialctnośct stwo070no wicie roi,maitych technik 
relaksacyjnych umoilhviających przywrócenie zacl1wianej ró11nowagi. czyli 
ho111cos111zy J>-~ychofizycwcj. 

Reakcja rela.ksacyjna jest pm:ciwnu do reakcji stre_~wcj. Sian gruntowne, 
go odpręt.enia psychofizycznego jcs1 imieniooym sianem świadomości, rói.nym 
od Stanu powszechnej akiywności.'" Teoria Bensona U\V1.ględnia procesy elek
trochemiczne mchodn;ce w mó~u." 

Jnk wykfl7uj11 badania, kml,cJcmu m zmienionych ludzkich stouó" świado
mości odpowiada dominacja odpowiedniego rytmu elck1rycznych fol mózgo
wych. W 1924 r. w Jenie niemiecki lei.an 1-1. Berger, dociekając istoty telepatii 
LA pomocą elc~lrocnecfalogramu (ECO), odkrył falc mózgowe alfa. Ich częs10-
1liwość określa si~ współcześnie na ok 13-7 Mz. a nmpliludę od 20 do 100 
i więcej mikro"oll6w. Jest to stan ro.duźnicnia cial11, wyciszenin myśli, pasyw
nej uwagi, integracji ciala i psychiki, pogodnego nastroju i poczucia spokoju 
orni oktywizujl\ccj się wyobratni. Kojarzy się go ie i.Ianem relaksacyjnym. 
Pr1cciwieństwcm stanu alfo jest stan beta. falc betu zawierają się w pm:dtiale 
QI.:. 13-30 Hz i maj, niską amplitudę. Stan bela oddaje bardzo 7rót.nicowane 
procesy psychiczne. Jcs1 to stan czuwania i pobuo.li.cnia oraz skonccnirowanej 
uwagi; su10, w klórym ma.te mieć miejsce proces intensywnego myślenia lo
giomo-analitycwcgo jnk równie1 oclc1-uwanie negatywnych Sianów emocjonnl
nych: niepokoju, agm;ji, silnego 1c~1rcsowani11. n nawcl migreny c:r.y nadci· 
"1ienia. Anglicy Adrian i Matthews odkryli w 193S r fale dellll. Zawierają się 
" przedliale: 05-4 I Iz. Wy>l<<i>Ujl\ w sta111e głębokiego snu (faui NON -
REM). lnmsu i głębokiej hipnozy. lapcwninją doskonały wypoczynek i rogene
meję sił witalnych org.1ni2mu. Wyslępu,i~ u dzieci w łonie matki Oł'llt niemow
ląt. W 1943 r. brytyjski bodacz W. Orcy Walter odkrył fale them o cięsiolliwo
ki od 4 do 7 ll:i i amplitudzie okolo 20 mikrowoltó.,.. I c częstotliwoki i lllll
pliluda są charnktcrystyc~ dla marn:ń n11 jawie lub pr1.Cfywani11 snów /. olcj9< 

"Teorio i melodyku .. • dz. C)'1..1. 186. „ Por. A. KflkóSl:ka, Tlljmłi ł•·1ado1no.kl, Zal)·s ogóln<j U!orll rclnilsMjl, !Ei.Z, Ktok~w J 993. 
11 W kon511Ukrjl ••&<> pod10ia1iolu i 01.(klo"o 111.<t~pnc;o bord<o p~dotnc ouml} ol~ lnl"or

macjc zaacrpnl~tc i nicopublim"""J pnq macislcnkiq J. Gruc>')-to..-.łciej" M<IOdJI rrlot
""' n ·-Jl/Ytljqtt ..... •·>p6/ewwj •d•'-J• (::1 -=c:•g611t)• uw:glfl/ltl.,..„ '1/<d ,,,,,. 
MIOtłr:ydrJ, lllpi...cj pod klcninkXm dra/\. (iofrooa. WSP. c""'"""°"" 199S 

• 

-

C. 1'ł „~ t „ , ) wyb dWt\:h '~ * mdw ,..,.„ "'"""' li. ont mini J~) dl. SS 

(fllJ.8 REM snu). Jc~l Io st.tn \\/Jt\OloncJ pracy wyobrafn1, latwo tu o plul>c1nc 
tość i ln>pimcjf? 1w6rt01·'8 wspomnienia. ob111L01H1 wyobroicnio. kreaiyw1 

Tabela 3. Siany !wi:tdo1~i czlowieka19 

S11wa DomloU_RCll Dom103CJI lal clcłmycznycb 
fal 11161.i;owych C7~atliwośt w określonej 

i jednocześnie (ll2) i amplituda kategorii wie· 

chnrAk1eryw· (mV) clek1ryc•· kowcj c1lowiekA 

wn11~'11 stanów nych rai mózgo- ("'Y•lępowanic 

łwlldomości 
wych cz.Io„ icka u zwierll\I) 

Chornk1crys1yka sianu 
śwludomo"'i 11 czlow1~k1 

. 
BETA 30-13 lh, doro!li. mlo-

niska 1mph1uda d~ict u sl.kól 
średnich 

C7.l!wan1c, pobudzenie, aktyw~ 
togiczno-A031ilyczna UOl)\łU, 
skoncentrow;m~ •WllllD ~k19row•· 
na "" awnątrz. odczuwt111lo nr· 
g1Uyw11y<:h >lunów psy<hOMłnt•· 
1ycznycll 

-· 
ALPA 13-7 mlodtiet i <hic· 

11', 20· 100 ci ze ukól pod-
i więcej mV slowowycl> - do 

ok. 14 lat (ssnki) 

rozlu.tnienic cilla W)"Ci•7<nio 
m~l1, po.s)'l'na uwąg11 s~1cmw1· 
n• do "cwnątrz. spokój, po~odny 
nastrój. nk1ywizujqca SiQ wy-
obrnl.nlo, zasypionle 

TlllffA 7-4 !IL, dncct w Wicku 
ok. 20mV pm:dsdtnlnym 

(ssaki, płaty) 

\Y'DnO).OM praca W}Ob111111i, 
krcal)'\'-OO~. in..<piracja IWÓKlll, 
rcgenCDCJ• psycluczna. l&LI 
REM snu, se:n płytszy 

DCLTA 4-0.S Jl~, ~7lowick w 
brak danych wieku pt>nic· 

mowtęcy111. 
niemowlęcym i 

glęboka hipnoi•, glQbokic '"""'>'• 
regenct11Cja lizyc:zna organi1.1łllł, 
fil:r.a NON REM snu, "'" się-
boki 

tyciu płodoW)m 
- WlCk do ok. 4. 
lat (pili%)'} --

Metody rel:1ksowo-koncentn1jące mwiernją dwa elementy iwią1.11nc 1c „,_ 
bie: rclakSO<:ję ()(82 koncentra· bą bez.pośrednio i w dutcj mierie zalctne od sic 

"G S. Eve~y Jr, R. lloscnfdd, dl. cyt.. s. 1()2; I.. Maoela. 
miny Ś\vilu-, 1991, nt 2. a. ~L 

Trtm• :a nacU•11~cion gw:Jc:.W. ,.N„. 

" Du "'"""cni• ••bell wykoF/ysttno źnldl• 1ijęcc w pn.ypi sio 7. 0111: ) SilVll. R. Stone. Pcw11U 
Mrtwu S1ł•y. Wydawnktwn Mcd)c.c 

iala<h „„~owy<~ pocbod.J~ oJ J ~lhy 
1tt1JOOC "ę pc'!Ultj O..S IU.. ~h'<}m oJ. 

f'<Jdro.IJ1.bl• 2.2. ""'"'J.Olrj -y 
"""" nwtoJ.j Silvy, lllivł. I cldt 1997, A. Wój<lkl.,.101, 
nc. w.,,.zawa 1993 0.11e o dominotjoch fal"' pr7<d1· 
~"'kl<lr•)' bod..,.. ")ml<11"1J\J<SlC1" lak...,..,. zn" 
1"'wl1o10j\ otlll\) uhre"1a.l.111inł<ł, opl,... bh~J" 
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cję, czyli proces bkupionio uwagi na wybranym pr"tcd111iocic zainteresowania. 
Ody c:tlowoek zamicrw OSil\8fląć relak~ocję w spo•ób świadomy i kontrolowa
ny, musi odpowiednio pokicrowal swoją uwagą. Me1ody relaksowo-koncentru
jące mają za zadanie wprowadzić czJowieko w odmienny stan funkcjonowania 
organizmu ijednoci.dnic w unlcniony stan 'wiadomości. 

Ludfie tyjący "c W1półc1,cs11ych spolcc1c1\S1wach olxlarzają coraz więk
szym zaiaten:sowanicm metody relaksowo-konccntruj!ICC. Rośnie społeczne 
zaimercsowanie zwill2ftr~ z metodami radzenia sobie z ne~ywnymi przeja
wami tycia w dzisieJSZ)"Cł1 cmsach: dutym tempem tycia, ZllJtiC«yszczeniami 
ŚttldOwiska, chorobami cywili1.acyjnymi, lęl.ami związanymi z rosm1cymi wy
maganiami Slkolnymi i zawodowymi, ze zmianami spolecwymi i gospodar
czymi, miałkością t)-cia duchowego i spruciwcm \\oObcc autorytarnych form 
edukacji, religii oraz w SIOSunlach międzyludzkich. Poja10ioją si~ coraz "')raf. 
niej akccntow11ne w tyciu spolccwym potrzeby samoroz„oju i samorcalizacj~ 
nawiązania wspólnotowych, opartych na WZDjcmnym szacunku i zaufaniu rela
cji międzyludLkich, doświttdcLAnia 7wiąU.u jedności z nalu"l oraz ch~i jej 
ochrony, otwartoki myślenia wobec noW)ch idei oraz inforrnacji spoza ustalo
nego obszaru świalopogl11.dowcgo. Metody relaksowo-koncentrujące wydają się 
oferować coś wunego w zakresie pnrcy nad sobą samym, nad osiągnięciem 
wewn~rmej równowagi osobowościowej, spokoju i sily oraz rozwoju ducho
wego. 
. Metody rclaksowo-konceotrujące najogólniej motna podzielić na na$lępu
Jące grupy, uw1,gll(dninj11C sposób osiągunla rcluksacji oroz jej glębokość jako 
klyterin tego podzinlu: relok!Jncjn ncuromi~niown firycwie aktywna (tzw. 
ncrwowomi~niowa typu A), reloksncjn neuromię§niown fizycznie bierna (tzw. 
ncrwowomięśniwu typu O), typ mloi.wny rclaks11cjl, mwientiąoy elementy obu 
pOprzednioh (tlw. ncrwowomięśniowo ty1111 M). medytacje, biologicwe sprzę· 
ienic zwrotne (ang. biofeedback), praco 1 oddechem, ćwicunia psychofizyczne 
w rucbu o charakter.te lcewiczym (np. hinduska halha·yoga, chiński qi-!iong) 
oraz inne - riadzlcj spotyk11nc. 

Relaksncja neuromięśniown fizycmic nk1ywna sptowadza się do wykooy
w11nia ćwiczeń polegających na nopinoniu. n nast~pnie rozlu7.ni:rniu wybranych 
grup mi~ni wedlug pr"./.yjętego wcic~nicj planu. Zuwyczaj dzieje się to w po
rządku od stóp pmu !Ulów w stronQ mi~ni Iwany. Mogq_ temu towarzyszyć 
dodatkowo odpowiednie sugestie, po7Wolaj11ce sku1ec:inicj zredukować dis1rcs. 
Pnyl.Jadem tego 1ypu relaksacji może być relaksacja progruywna Jacobsona. 

Relaksacja ncuromi~tiown fizycznie bierna umożliwia rozluinienie mię
śni przez odpowiednio pokierowani\ koncentracją uwagi na poszczególne partie 
ciała, zazwyczaj w kierunku od twany w stron<( dloni i stóp. Zawiera w sobie 

• P. 7;cll~•l lf,tody „/iW,,.,,,.4_,..,,.jątY w #oni I pt'tlJJytt llillłneyjlflt} lw:l l'ttlnlJOllkil 
•lllrMl)WWu-dy'-oo·prałl)łi . ...i K. e..no„;.,,, fmp>lt. Uldt Knloów 1995,s. 152. 

elementy o charnk"'11c ~u11cNtywnym 1 wyobrateniowym, umo11lwiająee ćwl
c1.ąccmu u1~skanlo ~lll11u wyei.1.cnia 1»ychicz11cgo. spoi.oj u i dobrego samOpO· 
c1ucin Prlykladcm tc110 typu relaksacji mote bye tnming auwgenny Schul11;i 

Wadą tego typu relaksacji jest «rudn~ w utrzymaniu koncentracji u"agi 
przez ćwicącc:go. W zwi11.i:ku z tym osoby SZ)blo ulegJ1ją,ce znu~nau oraz 
rcprci.cntującc osobo"o~ obsesyjno-kompulsywn11 mają ZMwy~aj kłopoty 
z zastosowaniem tej relaksacji. Mot.e okanć się dla nich korzystniejsza rclak· 
SOCJn typu A lub mieszana. Relaksacja rypu O posiada jednak zalety niedostęp
ne poprzedniej. Przede WSZ)'Slkim ćwiczący nic zwrnca na siebie U1Ąagi OłOCt:C· 
nia. a tym samym nic pr7,e:Wcadzo innym. Ważną zaletą jest równict motli"o<ć 
redukownnra czasu wykonywanych ćwiczeń bez zmniejSlllJlia efektywno<ci 
metody. 

Medy11cjc pr7CL zastosowanie odpowiednich procedur zwi~)"Ch z i nim· 
sywną koncentracją na wybranym przedmiocie, pozwalają świadomie osiuat 
ćwiczącym poliom alfa, 1hc1a i głębsze oraz doświadczać stanów ultraświado
mości czy prict)ć SZC7)otowych - mistycznej pełni, poczucia jcdn1'1<:1 
z wszechświote111 i doskonnlości Prtcdmiot medytacji mote być rov11a1ty, 
w zaletnoki od tradycji, 7 której wywodzi si~ medytacja, np. może to b)'ć nic· 
u~Ulnoic stawiane pytanie cwyM1cncjalnc - „kim je;,tem?", skonccmrowanc 
odcw\\nnic oddechu, jego licunic, wykonywanie pewnych czynności, koan, 
mantra, ruch cialn i wiele innych. Temat medytacji zosmnic bliżej omówiony 
w nast~pnym podrozdtiale pracy. 

Iliologicwc spr.lę?.enie Z\Holne 10 procedura, która pozwala ćwiczącemu 
nu biet:1co modyfikować whisną nktywność fi;4jologiczną. Jest to motliwc 
diięld natychmiastowemu otrrymywRniu infonnacji, najczęśdej w postaci wi
walncj lub dźwiękowej o tej aktywności. Ćwiczący unicniając rytm I glębo· 
ko~ oddechu, rozluiniojqc mięśnie cialn, wyobrn:lając sobie odpowiednie ob· 
mzy, podając sobie wybrane sugestie, mo~.e wpływać na akcję serca, kmnh fal 
mózgowych, oporność skóry itp .. wywołując reakcjQ relaksacyjną. 

Pracu " oddechem to świadome stosowsrnie triecb podstawowych typów 
nddychnnia: obojc:z)•kowcgo, piersiowego i pr7qxmowcgo. Przy oddechu ol>o1· 
czykowym obserwuje się lekkie podniesienie obojczyków ku górze. polącwne 
z lekkim roa~rzcnlem kJa1k1 pietSiowcj prLy wdechu (oddech najkrótszy). 
W oddychaniu piersiowym wdycha ~ię więk~1Jl il~ć powietrza. ZapociĄtl>.u· 
wuje go aktywizacja tniQśni międlyicbrowych. Obserwuje się więb7.C ronrc• 
rzenie klatli piersiowej, po którym następuje podniesirnie obojcz.yka po wde
chu. J~t 10 najcLęst.su formo odd)'Chania. W oddechu pr.t.eponowym po" 1ctr.lle 
dochoo1i do najnibZ)ch poziomów płuc. Ruch pncpony umotliwia glęboki 
wdech. Pełny oddech przeponoW) obserwuje się jako uwypulJeoic się jamy 
brzusznej, po którym następuje ro7.szcrzenic l.łatl.i piersio\\cj," końcu podnie
sienie obojciyk6w. Poglębicnie i 1.111iana rytmu oddychania pomaga Ć1Ą1<:1Jlo'C• 
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mu w os1ągn1ęc1u stanu relaks3cJ1 Osobom molo obeznnnym 7 tą metodą moie 
mgro1ić hipcrwcr11yl~cj1. • 

P~ychofiryc1.nc ćwic:r.ema zdrowotne. często wyv.odzące się z daleko
"schodmch ltnd)cji. uinoihwiają rel:lksację przez świadomą kontrolę proc.esu 
odd)chania on11 poru..tania się, a lakże loncen1racji umyslu n3 manipulowaniu 
pr-Lq>ly\\cm W)obrn10ncj energii do określonych J14rtii ciala or07 wok61 niego. 
Często rowar'lySZ'\ im określone zabiegi pielęgnacyjne. sp«jalna dieta om 
utrl)lll)"•anic pogodnego, zr6wnow310nego umysłu. 

Do innych metod 11102nr1 211 l iC2:yć m.in. autohipno1.ę orni. 01, (mcroda gont· 
feld).21 

Dzięki instosowaniu okre§lonej metody relaksowo-koncemrującej czło
wiek 11101u ~windumlu po,cbywać na glębsz.ych poLio111nch procy umysłu. za
zwyc1nj no po1iomic nlf.i lub theta. Będ"lc w 1mieuionym sianie świadomości 
może odwolać się do specyficznych technik pracy umysłowej, aby pomóc sobie 
w realizacji ~nucrt..0nych ccl6\\. Można wymienić nas1qpujące techniki p~cy 
urny~lo"cj w sianie rclakSt•C)jnym: 1cch111ki t)pu fonnula. techniki afirmaeyJne 
i W)obra>cniowo-win1alizacyjne onrr ~ale konstrukcje odniesienia, umotli
wiaj~ utrrymanie konlllktu z. gl~zymi pokładami umyslu. 

Techniki typu formula l..OSlal} opracowane pn.ei J. Silvę oraz jego Lont)
nuotorów. Sit to pc"nc procedury 7;martc w Uporlądko\\ancj formule W)obra
uniowo-pojęcio"cj, rcaliio-...ianc w stanie rclaksac)jnym w celu rozwiąiania 
konkretnego problemu. np. poradzenia sobie z bólem glo"'y c-1y bczsennoś<:i~ 
w celu cfckrywnicJsicgo wysluchan ia w)'klodu c-r.y pr'1yi;n10\\R1t ia się do 1.ajęć. 
Skuteczność l)'Ch technik 7,ole7.y w du;.ej micr-ie od umiej~rności wchodzenia 
w stan alfo, utrzym)"•onia się na tym poziomie pracy lllll)Slu ora.t wlaściwei.-o 
z:tsl~ownnla procedury wybranej lcch.nlki. 

Afirmacje można t raktować w 1~ęciu swrs1ym - j11ko ws1ys1kio ll"okom•
nin podtrzymywane i aprobowane przel. kogoś lub w ujęciu w.p.szym - jako 
tylko pozytywne dla kogoś srwierdzenia (sformulo\\onia myślowe). Lu<lz~ie 
samopocwcie. samoocena i ~kutcczność d1inla(1 Jc•t w dut.cj micr/Jl uzn lc-huo
na od nasta\\ienia względem 5icbic, innych i świnin. Tnk wi41C od jo kości mysli 
C'"Lłow;eka mote mld~ jakość jego tycia. Od cz.asó" Ickami Il. Cou.!go. który 
zalecał $\\Otm pacjentom W)po"iadanie po7.)1Y'"'>ch stwicrdt.eń do1ycz.ących 
popr.IW) 7.drow1a, a następmc stwiml„f. t.c proce• 1dro" icnio je.i ~t)'b:>zy 
z afirmacjami nit bez ich stosowania. ludzie com7 ch~tnicj od.-olują się do 
pozytywnych sugestii. aby poprawić swoje zdrowie. finanse. wspomóc proces 
uc1.cnin się, tycie uc:wc1owc i to"ariyskic. S1wicrd1ono, H.; stu.;o"anic ofim1a-

" \~ymkninnt mfh><ly w wl~~"Oki 10>toly opl<1111< " 1111.,11p$<;ycll Jri\H.1oh· <l.S l(\ł:rly Jr. 
R. Rosmfcld . .JL \:)'I.. P. Zlcllń;;l.1, .~feJ()dyre-laJao1ro-ko'~"1ur1tjąrt"' fttorfl r prr1J..1)1t'l! till1kJJ ... 
''J'J'łC'J 1 d1 t')•. f\ictł1da CiZ. 1~•1 npittnn.~ lW;I rlJ ll}'•<iud. C" S11r~n1 . łl.l!}aJ11hudt! ;,l,n1J;/" 
1„ttafl•'J.!'1 l0Jt11nnlt'~· :Jaw/1k.(1<1ran.ormolnpch. Ś'4int KslqJił. \\ior11-ta\\t& 1994, ~. 74. 

CJ I w slllnic relaksac);nym je.i skut1..-.;znlcjsz.c, gdyt s1ępiony msuije logic1ny 
umysl oraz zauuca się granice c1,11su 1 miejsca, tego, co motii\\~ i co memo>h 
we. 

Praca 7 wyobmnił\ i wi7.wilizacjami (te ominie \\ p~iwicństwie do wy· 
obrażeń są możl iwie v."iemymi odzwierciedleniami W)br.inych zjawisk rzeay· 
wutoJci) pomaga skonkretyzowat e111powc i os1a1ccu1e cele tyc1owc, utrz)ma_. 
na nich w sposób dlugo1rwaly ("'ciąt na OO\\O podcjmowuną) konce11 1ni~Jo 
oraz wyzw"O! ić i zaktywizować emocje. dos1nrc1.ające energii do osilUl" ięcia 
tych celów. Praca z wyobraźnią I wizualizacjami jest lntwiejsza i efokrywntej· 
su w stanie alfa i rhcta, o ile ćwlc11\cy jcsr w slllnic kontrolować swoją świa · 
domość tych stanów.22 Wymienione 1ccltniki są stOS-Ownnc m. in. do wspomugu 
nia procesu Jcc1..enia w onkologii, niosąc pomoc i ratunek ciężko chorym lu· 
<lzlom.21 

Sia le konslrnkcje odnicsienin Stl wy1wnr1a11c w sianie rclaksac)'jnym i <lu 
tą do orientacji i penerrncji głębszych pokladów umyslu (np. poziomu theta) 
oraz Jako środki do realizacji bardziej :tłoionych celów, np. do psychic111cj 
nulodiagnozy i lcczeni11, w zwi11zku /, c1.ym obse1.,.ujc Sil! fenomeny trudne dn 
")lłumacienia na gruncie trnd)'cyjncj naulo.i .20 Pl"l)'Ulldem stalych ko11MrukcJ1 
odniesienia może być po:iiom labornrorium w n>erodzie Silvy oraz poziom 2 I, 
i następne w kursach Monroego." 

2.2. Zagndnienie medytacji 

W :r.achodnicj kulturze medytacja je~I akrem myślenia, planowania, rozwa· 
iuniu czy myślowego docickonia 1>r11wdy. Nu w1111cio kultury dalekowschodniej 
medytacja jest procesem umo71 iwinjl\cym c1!11wiekowi osiąl;lJli~cic „oświccc· 
nia". Doświadczenie to in1ensyfik1tie rozwój intelektualny, filozoficzno-mornl· 
uy, u przede wszystkim - egzystencjalny. Medytacja rnk ukierunkowana JCSl 
rodLnjem autogennej praktyki wywohtiąccj stan lrofOlropowy3" pnc7 powla· 
ruijqce się stosowMie W)branej metody koncentracji. Wspólnym elemenrt m 

u l'J. P1u~C.Ylllier. w;,,,,,tizo<jo. R.dHs. Pozrwl 1992; J. Sth-a. 1'11. Miele. ~trolo "'"l • 
tlo-odqSil")I, RA•i. Ud119'>4. 

'-' W qlędmc nowa m<ICda „-spknj.,. l<cttnie cl>Orób. ,,..,_.,.. w ookolosii. nouczana ró„ 
•••>w Pobcc. Por. O.C. SimonlOll. S. Mn11hcw>Si1110111on. J.1.. 0,,oghioo. Tmu11/:-,,c1a .4>1 
po4""'1Ć raia> Wska:6włl dla P«fa•tflw I Ich rod:/•, W)'d•WftlCIWO Mcclycme. W•rv.wa 
1993 

"' W•klllljĄ nn 10 WSQ'!lkio wydone w PulJ<C 1.s1._,.1., J, Siivy...., „nloi!lo • oo. ...... 11ejł uc1"'1nl 
C>l\(:cj autoru z kursów Silvy. 

"R.A. Mont00. Ną/tlo/.:a/J(}dr~. UmbU>, ll~tllci I~. 
'"'Stan rropouofowy co stan czowoni11 o obnitony1n po1ioo1lc funkcjon0'4anh• hlpomc1abolltnic 

ł<'· J«11 10 s1tu1 ogólnej głębokiej tclai<socji. w kló1<ao wywolaniu pm1'Clopoctobnlc """'"nlc1y 
pr.()"'~pOIC1,ulny ukhld ncrwctwy. 



60 SMtOllllAUZACJA I SAMOWVCMOWANIE W ZEN I METODZIE SILVY 

dln wielu istn iejących rodznjów mcdytnoj i jesl konccnlrPcj n świadomości na 
jakimś przedmiocie (rzeczy, bodźcu), a wię-0 w gruncie rzeczy jest to metoda 
koncentrowania się. Adept medytacji może koncentrować się na pow1arzaniu 
myśli, np. slowa czy frazy, zaLwyc-1.nj bctglosnic (np. wersu tybetańskiego Om 
mani padme /111111, czy chrzcścijnliskicgo Jezu rmiluj się nad 11am1); na powta
rzaniu pewnych czynności fizycznych (np. wirowanie islamskich derwiszów); 
nB pewnym wyobraicniu (np. 1110111/ala tybcta(1ska) oraz na kontemplacj i para
doksalnego problemu (np. ko1111y w 1radycji zen). 

Obecnie uczeni dochodzą do wniosku, że prnwdopodobnie przez koncen
trowanie się w czasie medytacji na wybranym bodźcu obwody neuronowe le
wej p61kuli mózgowej są w wielkim Slopniu nngatownnc, :iż dochodzi do nnia
ny w poSlaei zak1ywi1.0wanio siq i pruj~ia kontroli przez p61kulę prawą. Sku
pianie się na charaktcrystyeznym dla danej medytacji bodżcu powoduje praw
dopodobnie prz.eciątenie i frustrację lewej p61kuli i naslępuje zmiana hierarchii 
procesów mózgowych. Zwykle domimtirtccj nowej korze lewej półkuli mózgo
wej przypisuje się egoccnlryczne, mcjonulnc '(ona lityczne) formy myślenia, zo.ś 

nowej korte prawej półkuli mózgowej intuicyjne. nieegoccntrycwe formy my
ślenia.27 Zastosowana z powod1.eniem wybrana mc1oda koncentracji prowadzi 
do przejęcia zowiadywunin fJrzcz pól kulę prnwlb co mole doprow11dzić do prze
żywania nadzwyczajnych stanów świadomości.18 

Te nadzwyczaj ne stany świadomości są różnie nazywane: satori, nirwana, 
samadhi. S.R. Dean :zaproponownl dla nich jedną nazwę ~ uhraśwladomość. 
Termin ten oznac7.J\ ponodzmysłowy, po1111dmcjonnlny poziom umysłowej ak
tywności, trnnscendcntujący wszystkie inne ludzkie prLeżycia i wytwarz.1jący 
poczucie jedności z wsiechświntem. Inni badacze medytacj i pozostają przy 
określeniu - nad~wiudomość, choć chnrnktcryzująj11. podobnie. 

WspólC?..esno badaniu ncuroti>Joloslczno ull rnświudomości nie dnjąjcdno· 

znacznych rozslrqgnięć. W slannch tych wyst~puje obniżenie częstotliwości 
fal mózgowych i jcd11oczcsne zwiększenie ich amplitudy. Następuje też zamia
no dominującej lewej p6łk11li na dominację prawej. Tak wl~c aktualnie stwier
d:ro się, te ultroświndomość jest wynik iem lączncgo d1.inl1111iu wymien ionych 
czynników: obn it.cnia uklywności kory nowej oraz dominacji prawej półkuli 

mózgu. Medytacja jesl procesem służącym do osiqgnięcin stanu ultraświado
mości. Ponicw:iż stan ullrświadomoki nie jest jednolity, lecz bardzo zrM.nico
wany. lepiej chyba mów ić o stnnoch ullrnświndomości. 

"R. Spcny. laurc:i1 Nogrody Nobla i R. Ornsian, a pół.niej E. Z.idei Slwicnlzili. żi: ludzki mózg 
po;iod:l dwlo slrony (półkule), a Wda 7. nich „wiodujo ocJm;.,,,nyml roclznj111ni ołt1ywnoki 
um)~lu. Zob. T. Bumn. R11r. gło•ą. Ra\i, Lódt 1996. s. 21 i"""-

• G.S. Evcrly Jr, R. RooenMd, dz. cyt, s. 136-141. 

CJl11niktc1y.iyk11 dwdth •r••r••~w ••l•ho•1<~k1_in_«_1_11n~o'"'·,1""l'""<_h._ .. __________ 6_l_ 

Tnbelo 4. Spccjal1111c)o preyplsywano pólkulom mó:r.gowym czlowiekn29 

PÓLKULA LEWA PÓŁKULA PRAWA 

- werbalizowanie - wizualizacja i wyobraźnia 
- myślenie Jogic;ine i onali1yczne - myślenie (ujmowanie) holis1yczne, 

(anali:.. redukcyjna) intuicja 
- prlClwarzanie sekwencyjne - funkcje wi211alno-pnestrienne 
- odlwócczc»t i mu:eyc.ino-1onalne 
- malcmntycznoić (numery i liczby) - lwórczośt, wglądy 
- doslowność - seksualizm, emocjonalność 
- racjonalizm i uduchowietlic 
- cznsowość - mc1aforyczność 
- linearyzm - marzenia (również senne) 

- bczc:z.asow~ 
- ci11&lość 

Stany ultraświadomości zdar1..aj11. się rzadko nawet bardzo doświadcwnym 

medytującym (pr1.cz wicie łttt) osobom. lstniejąjednnk pozytywne terapeutycz· 
ne skutki zbłit..anin siQ do lych stm1ów. Po pierwsze, samo dążenie do poprawy 
wlasnego idrowin jes1 zaprzeczeniem modelu zachowania prowadzącego do 
dis1resu. W tekstach hindu istycznych i zcnistycznych można odnaleźć podkre
ślenie mngi „samego cląi.cn in", wolnego od myśli o celu, tj. „oświeceni u". 
W dużej micrze eliminuje to z procesu medytacji komponent rywalizacj i czy 
ocenim1ia w ka1cgorinch sukcesu i porażk i. Po drugie, ćwic1..ący zaczyna do
świadczać wzrostu relaksacj i, zaczynu się autogcnnic wprowadzać w stan lr'O· 
potrofowy. Rclnksncjn lropotrofowa to sum czuwania, k16ry charakterywje się 
funkcjonowaniem hipo111e1abolic2.11ym, pod w1.glętlem renlizowanych fu nkcji 
restytucyjnych orgnnizm dzir1ła w sposób podobny jnk w czasie snu, n nawet 
lepszy oraz wyslępuje w niej znaczne ograniczenie płynących z ciała impulsów 
proprioceptywnych. powodujl\cych reakcj~ crgotropową.30 Po trzecie, pojawia 
się tzw. oboj~tna obserwacja, Sinn, w któ1·ym ćwiczący jest jakby poo:bawiony 

~ Tabcllł puwst11la w op;1rcłu o l'C"tuluuy b:adnń R. Spcrcc:go i R. Om.1tcłnu t:a,prcuntownnc w: 
K Gowck-Miell3'!1is. Su,,.rma!liwodci nrojego umysłu, Comes, Wa<Sl:lwa 1993, s. 18-25. 
Spccj•litJlcju IA mu miejsce lylto do p.:wncgo stopni>. Dndonia wykazują, 1" pra•,_ pcllkulA 
mózgow11 mo?.c UC7.CSlnicr.yć w m>.wi~7.)'\""niu np. uudnych mdllń malem81)"C211)'Ch. anilUAC 
d<lminuiąa: w niej falc belo. gdy w 1ym <lBSie lewa pólkula anilujc falc alfa. JCSI to ciągle po· 
wiio-rzchownie zbad1nc z;owisko. 

"' W. Jlcss mi3oom reakcji crgouopo"c] n112wll ogólne pobudz<nic natZ;\(lu kuń•o"cgo I"= 
1.ll~1nl1lą akly\\no.4<! ncrwow, dzlcjqt!t •ie 10 Ił>'""" utlodu $)1mpuyan<go. Rcakcj~ uufotro· 
pową JCSI 1uuno„11ni<, '"olnlcnic °'"' rqcncracja n=.Só" końcowych fi"''""~ 11<1yWO<ji 
"'"" u~hMI "''"'>"'l'<l)'Cmy, GS. l:>crł} Jr, Il R0«nfcld. dz. C)1.. s. 37, 142. 
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ego, nie dąży do opanowania czegokolwiek, funkcjonuje intuicyjnie, ale potrafi 
1et adekwnlnie do sy1uacji reagować na boM.ce.3' 

Tabela 5. Charaki erystyka nadzwyczajnych scanólY świadolllości 32 

ULTRAŚWIAOOMOŚĆ 
wedlug badań S. R. Deana 

- niekoncrolowane świadomości'\ uczucie 
naplyni~cla świntla wypelniająccgo 
umysł, 

- pogrątenie się w emocjach najwytszego 
wdowoleniA, 1ryulllfu, wielkości, przy· 
równywaoych do ponadpsychiczncgo or· 
gazmu, 

- intelcktlllllne oświcttnic niemotliwe do 
opisania1 

- poczucie tronscendcnłlllncj mltości 
i wspólczucia dla wszystkich istot 'l.y· 
wych, 

- poct.ucic ~1nicrci znika, naslępujc nasile
nie fizycwej i psychicznej aktywności, 

- ponowna oo:na rze~·Ly i na.silcnlr. od
czuwania waności piękna. 

- poczucie niezwykłych zdolności inte-
lc~-rualnych, 

- poczucie misji, 
- zmi>ny churyzmatycznc w osobowości, 
- rozwój niezwykłych zdolności (telepatii, 

uzdr.iwiania ilp.). 

NADŚWIADOMOŚĆ 
według badań J. Davidsona 

- poiytywny nastn>j (ukojenie, spokój 
umysłu), 

- doświadcunie jedności ezy ~odności 
z otoczeniem; jak 10 określal i sraro?yln~ 
polnczenlo łllikrokosmosu (cidowiokn) 
z łllakrokosmosem (wszechświatem). 

- poczucie tego, co nie da się wypowie· 
d:tieć, 

- zmiana rclncji czasu j przestrzeni, 
- \VZn,ożonc pocz.ucie rci1lności l uozu. 

mienia, 
- paradoksalność, polegająca na akcepcncji 

r.cczy, kt1\re w •wyklej świndomości 
wydają się paradoksalne. 

Podc1.ns mcdylncj i występują nast~pujące doświ:tdc-ania, które nic dz.icją 
się po kolei, cz.y w sposób możliwy do przewid:wni3, choć 1.nzwyczoj nudn 
i rozprosl'.Cn ie uwagi popr-~edzają efekty burd ziej pozytywne, jak głębokn rcłak· 
sacja czy obojętna obserwacja: 
- poc141ck medytacji, 
- nuda, 
- myśli rozpraszające, 
- głęboka rclaksacju (stan trofotropowy), 
- obojętna obserwacja, 
- ułtraświndomość.~ 

li TlllNA s. 142- t4l. 
ll Ch1Ullktct)'Slykę ultraświadomości prZ)10CZOOO ia: A. KokORka. dz. cyt„ s. 48. Charok~y· 

kQ nadświ~domoścl priytoczono ,„, O. S. Bvcrly Ir, R. RoscnCcld, d>. cyi., s. 143. 
"Tamte, s. 143. 

Początek mcdytnojl wi1\).c si~ wzwyczaj z. iujęciem miejsca w spokojnym 
otoczeniu, przyj~ciem wygodnej, wh~iwcj pozycji - najlepiej z wyprostowa 
nym kręgosłupem, rolj)OC7ęciem konccntm<:ji uwngi na wybranym pr7cdmiu· 
cie, zadbaniem o pasywmi, czyli „niekonlrolttiącą", ale „pozwalającą" przebic
guć 111cdycacji poslnw~"' oroi wytworzeniem receptywnego środowisku psycho· 
fizjologicznego, chodu tu o uspokojcnio psychofizyczne, rcdukcjQ nodmicmc· 
go napięcia mięśni.J.5 

Metody 1'Cluksowo-konccn1n1jącc, w tym medytacja, wywod1Jl si~ m.in. 
z jogi, rozbuclowuncgo systemu stosowuncgo w Indiach i innych krajoch ~wia111 
od pr7.eszło trzech tysięcy lal. Wspomina się o nich w jednych z najslarszych 
świętych ksiąg Indii- Wedach, które mogly powstać około I 500 r. p.n.e. W VI w. 
p.n.c. PQWStały 1·ozm11i1c formy mcdytcicji: rnoisiyczna w Chinach, buddyjsk11 
w północnych Indiach. Nuwel Grecy sięgali wówc1as po 111cdy1ację. Nnjwc7t· 
śniejszymi znanymi medytującymi chr7.eśeijaninami byli pustelnicy z Egiptu 
w IV w. n.c."" Jogini w ciągu stuleci opmcowHli system, który odpowindo 
w p<.>lni trybowi tycia Hindusów i isl11icjr1cym wo runkom spolcczno·pnyrodul
czym. Joga głosi, że fizyczną i umysłową doskonałość mot.c osiąg11ąć kntdy. 
kto systemarycwic i regularnie uprawia odpowiednie ćwiC".Genia. Klasyczny 
podział jogi j est następujl\cy: hnthajogn, mdtlljoga, dhjnnajoga, k~nnajoga, 
bhaktijoga. Os1111ocznym celem klasyc1.nej jogi jest złączenie z bóstwem. Ma to 
miejsce pr-.Gez uzysknnie stnnu nadświadomości - „olśn ic11 ia", szczytowej, we
dług tego systemu, integracji psychofizycwcj, czyli pełni 1..drowia fit.yczne~o, 
harmonijnego funkcjonowania wszystkich organów i równowagi psychicznej. 7 

Jeżeli chodzi o śl'odki ostrożności i przeciwwskazan ia zwiąwnc ze sloso· 
wani cm mcdytocj i, IO należy wziąć poci uwagę: 
- cr.y pragnący medytować nic cierpi na psychozy z zaburzeniami afel.1ywny· 

mi lub umysłow)~11i, które podc1..a.s medytacji mogą ulec poglębieaiu; 
- czy nic ujawnin fll nlazj i niepsychotyc:1.11ycl1 churakteryzującycll osobowości 

schizofreniczne; 
- cq nie jest osobov.ością kompulsywną typu A, ulesającą latwo nudzie 

i rozproszeniu; 
czy nic jest ur!'7.cclzony re ligijnie lub kulturowo, lub w jakiś inny sposób do 
mcdytacji.J.!! 

.w Noj110\YSZC badania dory.::7,j\Cc tcmn1.u zoslnly pn..cdstawionć \\' artykule; f.. Pqioer. IJiema 11KY1• 

go· ,„rołn Jo J1•/mltJn1<ńcf J kontr1Jli a11UJttQ111Jc::11e; Iw:) ł'h.G. Zi.mb•rdo. F.L Ruch, P~ycltt>
logln lfy<"it. PWN, Wal'S<awa 1994,s. ~309. 

" T1m1c. s. 146-1•8. 
36 Pn~\vdopo<1obnic opi~y\vany \V H~vangeliac:h o:; tcidi.l 1.·~1odnit1\vy pONl Jczusi '"' Jlll~łyn i b~I 

połąc1..ony z 01cdy1ncji\ i t.f~\'t'i3.dc1.a.ńieu1 z1nlcnio:l}'Ch S\!lllÓ''' ś'''iado1no~i. Zastann,via 1.bic1· 
nc.t~ opisu k:u'.'ł1.cnfl\ go pn..c-1. lieoatuna i. t..uy,cniem G:.ula1ny w czmłc jevo \\:klL1cj rnrtlyt.cjl 
-i<:cenia pr'.c' \ia~ (bu4dyjP.iogo =tana~ 

"A Kllslor,Jog11, I.Is• tłl111cny ł'ilychoO>ye1.11cj, Jel""ln U<'lrro 1990, „ ~. 
'

11 'l'nrn?.c. s. J il~ I tt1 
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W XIX wieku głównie dzięki działalności Swami Vivekanandy, zachodni 
świat zapoznał się gruntowniej i wszechstronniej z jogą. System ten był badany 
bezpośrednio w lndinch - ówczesnej kolonii angielskiej, przez uczonych, 
przede wszystkim angielskich. Na przełomie XIX i XX wieku opublikowano 
szereg prac - głównie w języku angielskim, opisujących poszczególne zasady 
systemu. Od tej chwili dniuje się coraz więks·ze zainteresowanie Zachodu tra
dycyj ną kultuftl Indii i jogą. W 1918 roku Śri Yogenda założył w Bombaju 
specjalny Instytut Bombajski Jogi, w którym jui ponad pół wieku bada się jogę 
metodami naukowymi oraz leczy różne schorzenia przy pomocy ćwiczeń jogi· 
styc7.11ych. 

Inne rodzaje medytacji, rozpowszechn ione na Zachodzie, o rodowodzie 
niekiedy porównywalnym z jogą, to medytncje wywodzące się z taoizmu oraz 
buddyjskie, w tym medytacja zen. 

Pierwszą próbą zanc:zepienia tradycyjnych metod Wschodu na gnrncic 
medycyny, podjętą jut w latach dwudziestych, było zaadaptowanie przez 
S. Morii'(. profesora psychiatrii Uniwersytetu Jikei w Tokio, metody zen do 
leczenia nerwic. Metoda to, póiniej rozwijnnn prwzjcgo ucmiów: prof. Kora 
i Kondo, przyjęła się w Japonii jako system Morily. Ostatnio sto~owana jest 
z dobrymi wynikami zwlaszcza w Stanach Zjednoczonych. Kolej ną próbą na· 
ukowcj adaplilcj i metod, zwlaszcza jogi, była stworzona pr'Lez pro f. psychiatri i 
A. Cayccdo w 1960 roku - sofrologill. Metoda tn obejmuje przede wszystkim 
ćwiczenia psychiczne w zastosowaniu głównie do potrzeb medycyny psycho
somatycznej. Tak zwana sofrologiczna koncepcja Caycedo oparta na ncurofi-
7~ologcmych podstawach, nnwiąwjąca do jogi oraz zen, uwzgl<cdnia :tiniany 
stanów świadomości uichodz11ce w trakcie rclaksJ1cji. Zakt·ada onn dwukicrun· 
kowe powiązania. pomiędzy napięciem mięśniowym i psychict.nym, a reakcje 
i do1.nnnin rozumiane są w niej jako tilnkcja informacji odbiernnych i przclwa
rw11ych przez analizatory. Informacje te równict kszlaltują świndomość.39 

Badaczem, który wprowadził metody jogi do nauk medycznych pod nazwą 
treningu autogenicznego, był wspomniany jut specjalista chorób nerwowych 
J.H. Schultz. Zbli~.oną metod!( opracowal wcześniej, bo około 1928 r„ nawią
zując do j ogi, E. Jacobson. Relaksacja progresywna Jacobsona zysknln popu· 
larność, kiedy J. Wolpe około roku 1958 wykorzystał ten system w swojej me· 
todzio leczenia fobii, zwanej sys1e111atycz11y111 odwratllwian/em (ang. syslcmatic 
dcscnsitization)."" 

W kot\Ct1 lat sześćdzicsiących bieżącego stulec ia pojawiła się fola uintere
sownnia medytacją w Stanach Zjednoczonych i Europie. Szczególnie kontestu· 
jąca mlodzie:t oddawała się praktykom medytacyjnym i związanym z nimi ob
rzqdkom, zacr~rpniętym bezpośrednio lub pośrednio z hinduizmu i buddyzmu. 

'" A. Kok<>.'l'lka, dz. cyr. ,s. 10-ll. 
"'0.$, Rvcrl)l Ir. R. Roscn fut~. di. cyi. s. 1~8. 

Pe"11a odminnn prakt) k hinduiS1yc1nych została zaadaptowana prmz Mah11rM1i 
Mahesh Yogiego i określona mianem Medywcji 1'r1111scemle11talnej (TM). Ly· 
skała wielki rozgłos za sprawą Dcntlesów, którty odwicdiili Indie, szuktti•LY 
nowych wartości duchowych i wow11Qlrmego spokoju.•' 

Charakterystykę medytacji buddyjskiej, zwfaszcw medytacj i zen wwicro 
kolej ny podrozdział pracy. 

2.3. Charakterystyka systemu zen 

2.3.1. Bad:mla nad buddyzmem. Życie i nauki Buddy Siakjanmnicgo. 
Histor yczny rozwój buddyzmu na świecie 

Budd)zm jest jedną z wielk ich religii uniwcrsalis1yc211ych wywodl;tcych 
s.-ój poozą1ck od Buddy Siukjnmuniugi>, który żyl nn pr1clomic VI i V w. r1.11 u 
w p(>lnocnych Indiach.': 

W pierwszej polowie X IX w. odnaleziono w Nepalu wielki zbiór pism 
buddvjskich ,pisonych w sanskrycie, następnie na Cejlonie odnaleziono kanon 
t>alij;ki. poiniuj buddyjskie teksty spisn11c w j ~1yknch: chi1iskim i tybetn(1sl.1111 
Pierwotnie hnd11c7e hud<ly7J1111 ~ąd1i li . 7e kanmi l'~w. p111ijski jest jedynym win· 
rygodny111 fródlem w badnniuch nncl pierwotnym b11ddy1.1nen1.' 3 Polski pr.ted· 
wojenny budncL S. Schaycr 11isnl, le storono si~ pr'1cnicść zeszłowieczną I.on · 
ccpcj~ cwnngclic111cgo chr7c\cijaiistwn na buddpm. c1enm sprzyjał d7ic" 1~t 
nastowieany rncjonali1m i liberalny humnni1m .... Bnrd7iej współczesne badn 
nia buddymrn uwzględniają iwiqzki między religią n spolcc1.eństwe111. Socjo 
log niemiecki M. Wcbc1', ju.l no 11oczqtk11 XX w. w 1·ezultncie tnkich system" 
tyc111ycli hnclni1. 1>olraktowat· buclcl)•zn1 jnko wyraz opo7.ycji wobec b1•umini1.m11 
i systemu knstowego." Znany bndac?. fenomenu rel igii M . Eliade opowiod1i11 I 
się równic' 10 ro1..p:ltt)W11Jlicm kn1Aej religii" kontekście podłoża społccmu· 
gospodnrc1.cgo. \11ajqc to na uwndrc holenderski uC?ony J. W. de Jong pm:d 
stawi! w sposób odmienny buddy?.m w jego najwcześniejszej postaci.'6 Badaniu 
arohcologic1J1c oraz an:iłizo ws1ystkich dosrępnych wersji tekstów i kanonuw 

'1• P.tl. Zlnlbard1J, P.L. R.\1eh, <lt. i;.yl., ~. 291. Zob. lCt: S. 'l'ok:v~ld, !•tąnwt.ite-S11t1 rcct•pr}I' /J /111ft1· 
iv111r, dz. cyt. 

.u \V, Kotafl.;ki, /Juddy:ntja..ło ~lłgla Ju1/atOH'tr (\v:) Religie unl1verst1llSl)"('Ut~. Jskry, Wur11A~WJ 
1982,. 4 t •10 

-') Tt:n pogl~ rtflłCZtnto""11łi RLin.; nutllctist~·o Rhys David:s. Il. Oldimbcrg. a na\\"d Ił \On 
Glascnarr 0~1cro odnnlczicn1c innyt'.h "-'Cn:ji kanonu h1naj2ny. rudcl.l4,cych du ju„ "Y"''"ł)i,;h 
srkól buddy?1n11 południm\cg.o obalilo t~ S1:lnO\~·isko. 

"E. Slll1Lkltwlc1, Opow1ekl buddyjdte, ISkl)'. Wai=wa 1982, •· 166-167. „ A. Tokurcryk, 1h}'d:Jdci W)'.;M1i, KAW, War!\Z~W· t 987, •. 331), 
"6 Zob. J.\V. de Jong., Pod/cne 1vc;~sncgo budtly;1nu . •. Euhen1cr - Pr7egl t'\(ł R.cll~lo1n'1'\c:1.y'', 

1%4, lll 1 ••. 3 12. 
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buddyj8kich umożliwiły naszkicowanie obrazu społeczeństwa indyjskiego 
z czasów Ouddy. Ośrodek polityczny Indii przemieszczał się wtedy ku wscho
dowi w okolico Dennresu (dziś - Benaras) i Palny, co prawdopodobnie mocno 
osłabiło wpływy ośrodka cywilizacji brnmił1skicj, który dawniej znajdowal się 
nieopodal miejsca, w którym później powsmło Delhi. W nowych rejonach ka
plani aryjscy slnnowili zaledwie wierzchnią wnrstwę spolec:teństwa, głównie 
pochodzenia niearyjskiego. W wielu małych państewkach 17.ądziln olig.1rchia 
szlachecka łub królowie. W jednym z takich małych królestw urodził się przy
szły Buddu. Większe znnczenie polityczne uzyskały dwn pn1\stwn: Kosala 
i Magndhn (dzisiaj prowincja Biłmr w Indiach). Dudda prawdopodobnie pr1..e
mnwinl w 1111!"lcc2.u magadh i.47 W cym okresie pows1nwnły i szybko rozwijały 
się wielkie 111ios1n, które były ośrodkami władzy królewskiej i siedzibami bo
galcgo kupiectwa. Nalcinly do nich 1akie miasta jak Rndżngryohn czy POia li pu
tni, które 1111wct biły wh1snc monety. Ju:G od VIii w. p.n.c. powsr.echnie używa
no żelaza, głównie w simce wojennej i ro lnictwie. Na zachodzie hodowano 
zwierzęta i uprawiano ps2Cnicę, zaś na równinach nodgangesowych i w wilgot
nym obszarze podhimalajskim - miejscach gdzie Budda prowndz.il swoje na
uczanie - uprawiano ryż. a także kwitł handel. Townry wymieniano szlakami 
lądowymi, rozwinęła sią też bardzo żegluga rzeczna.''' Badacz buddyzmu, lama 
pochod1.enin niemieckiego A. Oovinda s1wicrdiil, ie Budda, aby by6 rozumia
nym, posługiwn l się językiem i ideami swoich czasów. Prawdopodobnie gdyby 
tył w późniejszych c7..asach, innych warunkach historycznych, wśród ludzi 
z inną mentalnością i bogatszym językiem, inaczej tet prezentowałby sw~ją 
naukę.'9 Tak właśn ie pos1ępują współcześn i nauczyciele buddyzmu, odwołując 
się do wspólC'lcsnych uwarunkowali tycia. 

T!"lon ż1'6del pisanych, dotyczących życia i nauk Buddy, stanowią dwa ka
nony: palijski, 11rzyję1y w hinajunie, spisany ok(>lo I w. 1>.n.c. nu Cejlonie oraz 
sanskrycki , przyjęty w mnhitjnnic, spisany nieco póżuiej, odnaleziony w Nepa
lu, ponadto zachowany w licznych przekładach, m.in. w językach: chińskim, 

tybetańskim, mongolskim, japońskim, częściowo w ujgurskim. Budd}'.jski ka
non nosi nnzwę „Trójkos1Jl" (sans. „Tripilaka"). Tu mu.wa według buddyjskiej 
tradycji pochodzi z c7.nsów, gdy stare teksty przechowywano w pam ięci i prze
kazywano ustnie z pokolenia na pokolenie, jak kosz podawany z ręki do ręki.io 
„TróJkosz" składa si~ z U'2eCh części: „Kosza dyscypliny" (snns. Vinajapita
ka"); „Kos7.8 ka7.81\" (Sans. „Sulrnpiłalut'1, zawicrającci;o głównie nauki przy
pis)'°IVanc Buddzie i jego uczniom oraz „Kosza dogmalyki" (sans. „Abhidhar-

" H. von Ol>senopp, R•llgl• nirchr:eJc/fafiskie, PAX, Worsuwn 1966,1. (12. „ E. Sluszkicwi<'.<, dr. cyL. s. 169- 170. 
••A. Clovln~ll, Podstnwy mistyki tybetaiiski~j, 1. 1., Szczccin 198G," S3-S4. 
'°A. Kn~>. Os111111ic dni Duddy, „Buhemcr- Przc&ląd lttllQin1n11wC?.y", 1968. nr 2, $. 78, 

mupitaka"), pochodz.1cego z pótnicjszych czasów.Jl Niektórzy współcześni 
badacze, np. e. Conze, uwainjl\, u wszystkie iródła pisane, nieZllłctnie od 
c.aisu ich powstania, są wafne; nie starają si~ odlworzyć buddymm w pierwot
nej postaci, lecz poddając analizie późniejsze jego fazy rozwojowe dociekają 
sedna nauk Buddy.sz Ostalnio naukowcy prowadz.'\ analizy porównawcze tek
s1ów uchowanych w różnych kanonnch i językach, starając się dotrzeć do 
wspólnego im rdzenia, jak to miało miejsce priy budaniach „Mahaparinirwuna
sulry".53 Więcej uwagi poświęcają tc1; naukom współczesnych nauczycieli bud
dyzmu. 

W Polsce buddyzmem 1.ajmowałi si~ m.in. nas1ępujący badacze: w okresie 
międzywojennym S. Schayer, po dn1giej wojnic światowej E. Sluszkiewicz, 
S. Kotiuiski, M. Mejor, A. Szyszko-Bohusz, S. Tokarski i inni.34 

Siddharlll Gautama jesl postacią histo1'}'cWą i niektóre fakty dotyczące je
go życia 11107.na przyjąć jnko pewne. 7,yt 1111 pm:łomie Vl i V w. p.11.e., byl sy
nem króla Siakjów, malej spolecznooci tyjącej u pod nóży Himalajów. Prown
dził ascetyczne życie, by potem głosić swoją doktryn~ wśród ł icmej rzeszy 
uczniów. Nauczał przez kilkadziesiąt lot nn terenie królestw Maghndy i Kosałi 
ornz na ziemiach znajdujących się nn północ od Gangesu. Zmart w wieku 
osiemdz.iesięciu laL 55 Bogaty w rozmaile informacje i wydarzenia przekaz tra
dycji buddyjskiej pozwala wzbogacić dane o jego tyciu oroz podzielić je nn 
lr7.y okresy. 

!)icrwszy okres obejmuje pierwsze 29 Int życia rodzinnego Siddhany Gau
tamy. Urodzi! się w gaju Lumbini nieopodal Knpilawastu (prawdopodobnie 
około 563 r. p.n.c.), a jego mulku, Moja, z.ma rlo wkrótce po porodzie. WychO· 
wywala go Prndtapati, druga ;(.ona króln Siuddhodnny, która później wstnłn 
picrwSZ.'\ mniszką buddyjską i jednocześnie przełożoną że1iskiego 1,akonu, do 
którego wstąpiła również. Jasiodharn, żona Siddhnrcy. Jasiodharę po§lubil 
Siddhnrt11 nmjąc 16 lnL Miał z nią synu imieniem Ruhula, klóry p!"lezwycię
tyws1.y swoje wady został później jednym 1 głównych uciniów Buddy. 
Siddhnrta posiadł tradycyj ne wykształcen ie i umiejętności, jakie przystały sy
nowi króla. Wychowywany był w wygodach i luk.susie, a także 2 dala od trosk 
świotn, w niewiedzy o istnieniu chorób. starości i śmierci. Wiedza, którą m1byl 
podczas potajemnych \\'}'cieczek, gdy zetkną! się z przejawami tych ludzkich 
nieszczęść, wsinąsnęła nim i zmusiła do szukania konstruktywnego rozwiąza
nia problemu ludzkiej egzystencji, nieuchronności pewnych zdarz.en i etapów 

>t Il. Sluszldcwic:z. dz. C)1„ s. 6-8. 
» Tntn~A $ . 152. 
' 3 A. Korp, dz. cyt., s. 77. 
" Zob.: S. Schu)'c:r, 811ddyzm l11dyjs*i fw:J Relislc \Vschod11, Wors:mwo b.d„ s. 191 2'1; 

A. Szyszko-Bohusz. B11ddyzn1, Ossolineum, \\froc ł lł\V 1984; łYt f\1rjor. Bttddyz111, KA \V, Wor· 
s1.1wn 19RIJ; IJ11ddologla w Polsce, red. J , Slcradwn, Mlnlnium, Knków 1993. 

" /\ L. Bll!lrnm, Indie, Wars;01wA 1973, •· 31 l-3JS. 



lud1k1ego iyciA. Spoi.I.a l wlcdy, podczas jednej z potajemnych wypraw. wę· 
dnijąccgo, nicp17.ywiązancgo do niczego asce1ę, który l'romieniowul wc
\\llQlrwą silą i pogodą ducha Postanowił udać się w jogo ~Indy, nby osiągnąć 
doskonaloś<l. 

Drugi okres w życiu Siddharty to 6 lal poświęconych pobieraniu nauk 
u 1nBnych nnuc:tycicli, praktykowaniu ascezy oraz medylacj i zakończon~j jego 
wielkim oświeceniem . Opuściwszy rodiinny dom studiowol doktrynę fi lozofii 
sankhj i i uprawiał 1echniki medytacyjne jogi pod kierunkiem Atary Kalamy 
l Udraki Ramaputry . .16 Niezadowolony z ~1ępów udał si~ do Uruwilwa (sans. 
Uruwclwa). gdLic wraz z pii;cioma ascclami przez kilim łnl oddnwnł się najsu
rowszym praktykom ascetyc111ym, stopniowo wyniszczaj[JC ciało. Bliski ~micrci 
odrzucU ascezę i postanowi ł unikać skrajności krocząc .,drogą środka". S1racił 
oproba1ę swoich 1owan.yszy i t;J>luł sam. Odzyskawszy s iły oddal się medytacji 
pod wielkim figowcem. Mi11ł w1edy 35 lal. Pr.LCZ kilka tygodni wytę1.nl się 
w bezustannej praklyce5'. zwod1ony przez Mnrę. władcę złudzenia. aż nagle 
rankiem 8. grudn io, spojrzawszy na pomnną gwiazdę doświadczy! wielkiego 
oświecenia i spo11t1111icz11ic wykr:tyknąl podstaw()lvą prnwdę, :te jest 10 najcu· 
downiejsze przc>ycie - doświadczyć, że wszys1kie isloly 51\ buddami obdnrw· 
nymi mądrością i cnotą. 0.;iągnąwszy nirwanę Budda. czyli ~oświecony. wy-
1wolony ze zlud1.c1i", ZJ1SW11ow ił się, co mu d11lcj robi~ i poslanowil głosić od
krylt\ ntl nowo Pmwdę tym, k16r1.y są bliskn 1)odohncgo odkrycia. 

Trzeci okres i.ycia Buddy wypełnia ' IS lat wędrownego nauc1011in. Po 
swym wielkim przebudzeniu w Bodh-Gaja11 Budda S iakjamuni pos1anowil 
pomagać inn)m" zos1aniu buddami, udał ;,ię do Parku Jeleni nieopodal ~na
resu, gdzie wyglosi l kazanie o „Czlercch Szlochetnych Pmwdnch" do S\\oich 
1>ięciu dawnych towarzyszy. Jak prr.ekazujc lrnclycja, Kolo Oharmy zaczęło się 
toczyć. 1>ows1ało wspólnota uczniów - mnichów, potem zakon żeński. znś sam 
Buddn prLcz rcS'llę swoj~o tycia nl\uczał "szystkich, k1ón.) chcieli go slu
clmć. Tradycja p!7ekazuje, >c 500 osób dc~windc7.)·ło 7A1 i}cin Buddy głębokie
go przebud1..enin, czyli nirwany. Mając 80 Int Siakjamuni przybyl w 11obłii'..e 
miusła Kusinagnra, wezwał swoich t1Cztl iów do gorliwej medytacji i znrnrl leżąc 
pod drzewami scln (był Io prawdopodobnie rok 483 p.n.e.). 

'\'auka Duddy Siakjamuniego zawi~ra w więkoLości cłcmcnly chnrnk1cry
Sl)'C7Jle dln klasycznej filo1ofii indyjskiej: samsarę, prawo kam1y, moralne 

"M. Mejor, dz. cyi., ' 37. 
SI Jnk pro:kazujc undytja. Siddlrnn mini sny pn:kognicyjne. zapowiad:IA<~ roo oświccmk i zos-

11nlc wlclkhn n:iucrycickm ludrulci. l<>b. P>iclw/tJg10 11'3</l()<fu Iw; f G.S. łl>ll, G. Lindb':y. 
Tror1e osobo~~,..,., P\.Y.N. \Var~awn 1990. 

!iii $1.eśt inii od (li\ln. 1ninSl8 \V MrlGJ!d7:1c, zoajdujc s-1~ dr-.te·\vo Bodhi lub Ho (sa1ts. 00Jhldru1nn.. 
1~1e . fteus rcliu10\ll), pod lcłc\r)rn Sldc.lhurln o:litlł'J''"ł nin,·ru\lf. 
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wskn7Jlnia, mcdylncję i nirwanę.59 Som fluddn stwierdzał, t,e podą?nł dmgą 
„s1a1·siycb" i lylko na no" 'o odkrył to, co już dawniej było odkryte."° /\. Oovin
da przejrzyście scłutraklcrywwal jego rmukę: „To, czego mógł nauC1:yć slowa· 
mi, bylo ulamkiem tego, CLcgo uczył swą Osobo\\ościĄ i tywym prt,}l.lndcm. 
To wszystko było ułamkiem jego duchowego p17..eżycia. ( ... ) Ogrnnio:i.nl s ię do 
pokazywaniu prak1ycznej drogi prowadzącej do rozwiąumia wszyslkich tych 
problemów (chodzi 1u o doświadczanie fundamen1nl11cj ponadrozumowej 
prawdy rol3trrygojącej problemy cgzystcncjułnc - prt.)p. P. Z.): poknzy"nl j e 
słuchaczom w sposób wws1.c doslosownny do ich m<>?łiwości pcrcepcji„.61 

Pod kreślał pr1.cdc wszys1kim wagę dyscypliny moralnej (sans. siła), skupienia 
w mcdy111cji (:,1111s. samadh i, dhjuirn} oraz poznania (sans. prnd:!J1ia).62 

W toku hb Lorycznego rozwoju w buddyzmie na pr7.cłomic slarcj i nowej 
ery wyodrębniły się dwie gn ł~tie: hinajana i mahajana. Hinajana (doslownic: 
mały wóz) ?.wana również S7.kolą południową, powstala na południu Indi i, 
obecnie j ej W}'t.llt1wcy znajdują si« glówuic 11a Cej lonie, w Birmie, S)jrunic, 
Lnos ic, T:tił1111clii. K:nnp~1czy i Wic1namic oraz 11a Zachod1ic. Hinujun~ 11w11>11 
s i~ za mało ela~ryczną, ł<onserwa1ywną formę buddyzmu, opierając•\ •ię nu 
kanonie palijskim. W hinajanie islni~e obecnie tylko jedna szkoła - themwadi
n6w czyli ~111rs1ych, inne wymarły. Według wiciu uc~onych ideałem ruligij
nym jest tu 11 1i111 11t, wyzwolony za życia mnich, wiodący swój żywol" kl11sz· 
1oniym odosobnieniu. W. fabło1iski pisał w ,.Religiach Wschodu", 1,c hinnjani
stn zbawia tyl~o sum siebie, wedlug myśli, Je kaidy płynie własnym kol') lem.04 

Wypowiedzi Narndy Maha·Thcry. uznanego r1.ec.mika lhcrawady, stwicrdtnJą· 

ce, że idcalcm religijnym dla wyznawców lej szkoły jes1 bodhisattwa (ink jak 
w mahajanie), 11 celem -osiqgnięcie tego stonu..s or.!2 pcxlcjmowanie nnuc:amiu, 
również na Z11d111dzic, prt..c.G ndcpt6w tej s1.kc1ly, chociażby Dhiravan1sę,61i knfo 
zweryfikować to stanowisko. Niemniej jednak hinajann koncentrnje si~ nn idei 
samowyzwolenia, co stanowi jakby punki wyjścia dla mahajany. Mahajano 
(duży wóz) 7..lvnn11 szkolą północną, J)()ws1nln w północnych Indiach. ro1.pn.e
s1 rzeniła się w Chinnch, Tybecie, Mongolii, Sikkimie, Dhmnnie. Ncpn łu, Wiet
namie, Korci i Japonii, a ostatnio w krajach Ameryki Północnej i fam1py. 
W mahajanie idcnlem religij nym jest bodhisauwa, oświecona iStota proc1yącn 

10 M. fllia.de, Joga n!elrrrler1eluołt, lto/no.fć, \Vor~\va t9S5, s. 15. 
M> "-i. Mejf)r. dt. ~)•I. , :ł. 56. 
~1 1 ~ Govinda, di. cvt., s. 50-51. 
~ "1nv,'3 o tytn 11p.\v l.c:zuni:u:h t.:.iw:ttt)'Ch w .).l1hłparinir\vatlll)utr1e11 , mb. A. Karp, di:. q1.1 

A.82-88. 
„l Tc V.')'1nWk SI.Loty 10: nWtasanghila. puggal&\ll<ll\ snn'3.Slivada j $0ulrantil'3. 
MW, Jot>k>ri•kl. /!rllgle Clrin [w:l R1•/l~le \Y,<eh01/11, d' oyl„ '· ~27. 
MA. Govindn. dz. c~t., s. 59. 
" ' A. 011nc-n1(1, U :~,„~Ir ·.-ł11I łnf.\IJt'Y i '"<'"'CY· ł 'uqy (lhłok. \Vnrvuwll I ~)87, 
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dla wyzwolcnin wszystkich isto!. Wyznawcy mahajany dążą do oświecenia, aby 
móc lepiej pomagać innym. Dlatego nauki Buddy zostaly tutoj przyslosowone 
do poszezegóh1ych kulturowych, spolecwych i indywidualnych polrzcb. lst· 
nieją setki rozmoitych szkół i sekt mahajany. Jedną :t nnjbard1Jej popularnych 
jest buddyzm zen. Inne, najbardziej znane szkoły, 10: l:tw. Szkoła Mądrości, 
Madhyamikn Nogard:Wny, Szkola Bodhisattwy, Buddyun Ufności oraz Joga
czara Asangi i Wasubandhu.6' 

W Tybecie i Mongolii rozprzestrzeniła się forma buddyzmu wyrosła na 
gruncie mahajany, zwano tantrajaną, stosująca praktyki tantryczne jako drogę 
realizacj i idcołu mnhajany. W sklud tej galęzi wchod7Jt nnstQpującc szkoly: 
mantrajana. wndtrajana, snhadiAjana i kalacz.akrnjono. Po 1959 r., tj. po onek· 
towaniu Tybetu przez Chiny, buddyzm tantryczny wczął szybko ro?łlrzesrrze
niać się na §wiecie, dotar~ równiet do Polski, gdzie rno swoich wywawców. 

2.3.2. Geneza b uddyzmu zen. Jego rozwój na świecie i w Polsce 

Spośród nmogości s1.kól i sekt istniejących w łonie mahajany szkola zen 
wzbudzn najwięcej kontrowersj i wśród uczonych i buddystów.68 Buddę Sia
kjamuniego trnktujc się tutaj jako w pełni doskonalcgo człowieka, który wy
zwolił się dzi~ki swym wlasnyrn ludzkim wysiłkom. Podobnie mogą posl1lJliĆ 
inni i stać siQ buddomi, jednymi z wielu, jacy priys1Ji i preyjdą. Wi~ks1.0ść 
szkół i sekt mahajany opiera się na jednej wybranej sutrze, w 1..en nie ma to 
znaczenia, nnuczycicle sięgają do rozmaitych pism, albo je zupcln ie ignorują. 

Wiele szkól nawiązuje do roz.111uitych prLet.yć Buddy, ckspot11til\c nA pierwszym 
planie jego narodziny lub śmierć (sans. parinirwann). w 1.cn 11nwii1zuje się 
przede wszystkim do faktu oświecenia Buddy w Bodh-Oujn i klndzie się nacisk 
no urzcczywis1nienlo Natury Buddy, czyli wrodz.oncj knżdomu closkonnlości. 
l'osindąjąją wszystk ie istoty, ole tylko 11iclic2110 osiqg11jq glQl>okie o~wicccnic 
i tyj ą w zgodzie i tym doświndczeniern.69 

Swój początek buddyści zen wywodzą od pewnego wydarzenia sprzed 
dwóch i pól tysiąca lat. Wcdlug tradycji Budda Si11kj11111uni pr1..ebywnjqc na 
Górze Sępa (snns. Gridrokhuta) uniósl kwiat pr7..ed zgrornod1cnicm mnichów. 
W odpowiedzi na ten gest zaskal.-ujący wiernych, k1órzy oczekiwali kazania, 
jedynie Mahokaśjapn uśmiechnął się. Uważa się w un, że jcsl 10 pierwszy 
przekaz dhnrmy „poza sutrami, bez opieraniu się na slownch i lilemc1t·•. Unie· 
siony do góry kwiat lotosu wskazywał sedno nauki Buddy. Dostrzeżony przez 
Buddę pełen zrozumienia uśmiech Mabakaśjapy wysinrczył, oby został on 

6' IJuddyzm, ml. J. Sl•radzan. lll'vA, Kratów 1987, &. 228. 
M O.'r. Suzuki, IVprowadzt11i<: do budtJyt,1111 Ze.11, Iskry, \Vars~awa 1979. 
dl> Ph. Knplcau, 7>-;:J' filary run. 1Vauko, /'rokryku ... OJwlecen fe, l.UZ Sangha, Wtus.ia,va 1983, „ 34S-;l4(,, 368. 

pierwszym w lini i przekazu Dharmy od mistrZI\ do ucznia. Umając jego urzc. 
czywistnicnie Budda wręczył mu swoją siatę jako symbol przekazu nauki."° Po 
wielu latach. jut po śmierci Buddy, M:ihoka§japa" pr7.cka7.31 tę sznię Anonc!Lic, 
a ten kolejnemu spadkobiercy. Tradycja wymienia 28 indyjskich patriarchów 
kon1ynuujących ten przekaz, wśród których 211alei.li się ro.in.: Aśwaghoszn, 
Nagnrdtuna i Wasubandhu.n Przez tysiąc lat rozwoju buddyzmu w Indiach zen 
nie istniał jako szkola, patriarchowie i ich wyznnwcy mieszkali w świątyniach 
winnji i innych szkól, słynąc z dyscypliny i ubóstwa.'3 Jui wtedy były stosowa
ne charakterystyczne dla zen metody nauczania."' 

Oodhidhanna, dwudziesty ósmy indyjski 11a11'iarcha, został pierwszym pll· 
triarchą zen (ch i1i. chan) w Chinach. Wcdlug pr1.clrnzu buddyjskiej trndyaji 
w wieku l 09 lat, ok. 520 r. Bodhidharmn przybyl do Chin południowych. w6w
cws bardziej ~wilizowanych, aby po nieudanej próbie wprowadzenia nauk zen 
1rn tym lcrcnic ~ pr7.Ckroc:cyć r~ekę Ynngtzo i wrnics1.k11ć w świątyni Shoolln 
w pobliżu góry Song, znajdującej się w dzisicjs1,ej prowincji Henan. Spęd1il 
lum swoje slynne "dziewięć lat z twarzą do ściany", wytrwale prak1ykując w
zcn.76 Przeka211ł swą noukę llui Kc (487- 593),n drugiemu patrial'$Zc zen 
w Chinach, a ten Seng Canowi, tn.eciemu pn1riorszc. Zn życia trzeciego patriar
chy nnpocz.ęły się prześladowania buddystów w Chinach. Seng Can (im. 606), 
nby pro::l.yć, musiał schronić się w górnch, gdzie prowadził proste i zdyscypli· 
nownnc życic." Właśnie te cechy chantktcryz.ują 7,en w ogóle i dlatego szkoln 
10 potrafiła się wieiokrotJ1ie szybko odrod.zić po prześladowaniach, jakie ją 
spotykaly na przestrzeni wieków.19 Prz.cd śmiercią Seng Can przekazał szatę 
i miskę czwancrnu patriarsze Dao X inowi (580-65 I), a 1eu z kolei piątemu 
r ntriarszc Hong Renowi (602-675). Szóstym i ostatnim patriorchą byl llui 

'n Opl.\anc \vydnr.zcnic jest tcnu11cm 6. ko:i.nu \ V xbloru 118czbran111a 1.aporn''· Por.: Afu1t1u11 kunn, 
Kraków b.d., s. 6; W. OynowslGl, /Juddyun-Mahajana, b.m. 1965, s. 54. 

" Nieco informncji o tyciu MuhnknSjopy motn• odnolc:U [w:I P. Curu:1, Na11ka Budd11y, b.d. 
1962. s. Sl-S4, 10S. 

n Kolejno: dwunas1y, tztemasty i dwudzie$1y pierwszy p.mian:hn w linii pnekazn 23(l0t'l~O· 
w1ncj na 000-.c ~pa. Zob. Śpi<WJI cod: lam• I <ertmo11lr. Z!17. SIOgh„ Wa,_ wa b.d, 1. 11. 

" Por. E. Dogon, E/"1flalwrz Zen Sow, znz 5'lnaJ>o, Kotowice 1979, s. 4S. 
"' Nw1gh0ll1JL 11)'/>raM pit.inf i f>O'Maty, b.m. 1966, s. 7. 
" WydllrZCtlic to jest tematem I. koanu w tbiom: .,Zapiski B~tntj Sl<aly". Por.: K.lifga 81(~1· 

>lt'j Shrly, b.n>. id., s. 5; konJCntllr.t do tego to•nu lw:I PIJ. Kople&u, ~n: hit na Zochod:i., 
Pusty Obtok, W111S?.awa t985, s. 113- 118 • 

.,. Por.: Ph. K>pleau, di. cyL. s. 144; renie, Trzy filary.„, s. 344. Zob. też: Bodhidhanna, Kazania, 
f'rlco"11ln „Borgis". Wiwlaw 1997. 

,„ Autobiografia chińskiego n1i.strta zen X" )'u_na. Strainik DltarflłY, Pusty Ob1ok. WllS1Jl"'" 
1986, „ 171. 

"'.lcsJ on a11t0t<m podziwianego poematu „S1rofy willi')' w Umysl'" będ11~go pod•111wq dl• kliku 

19 
koanów znwnrl)•ch w „Zapiskach IJlękftncj Skllly". Z11b . • ~plcll'y códzle11ne„„ s. lS-2.l. 
Por. Ph. Kaplcnu, z_,„ .t w/1 ... , s. 177, 



72 SA\IOlltAU/.ACIA I SAMOWYC:llOWANll' W ZEN I MLr0i)/Jl1 SILVY 

Neng (633-713)*\ który po7.0stawil po sobie 43 następców Dhanny11 i tym 
snin)'m 1.arzucil patriarchal, wywolujący nadmierną rywalizację wśród mni
chów • . lego uczniowie i sp1ulkobicrcy rozp<)wsr;:chniłi nauki zen w Chinach, 
n Ich no~l~JlCY w Korci, Jnponii i Wietnamie. 

-
J. Uodhldharma - pierwszy pntrlnrcba u n w Chiml<h. Drewniana rlelba mnjdująca 

się w Rochester Zen Center, w Stana<h Zjednoczonych (zaczerpnięto: ,.Zen Bow"'. 
Volumc 9, Numb<:r 2. Spring t 976, s. t) 

łłJ Rclt.cjQ o jego ż)-Cit1 i nnukoch zn\vimi Sulrn PothV)>.~A-nin Z'\onna ró\\"'flil.:t Sui"' Szóste.go 
Jiu1tiarthy. Por. Su1rt1 S:tJ.r1~go l'111rlt1rt:lty , Z.137„ SonJjhu, 1<1uowic:c 1980. 

'
11 ·ruu\t.\r, •· I '25. 

73 

Swój największy rozkwit w Chinach zen przefywal w czasach dynastii 
Tang, zwanych „zlotym okresem 7.en", ~i- w łatach: 618-907 oraz dynastii 
Suni!, tj. w lotach: 960-1279. Jego nauki za:i:ębiały się z naukami taoizmu oraz 
buddyjskiej szkoly Czystej Krainy. W 7,en ceni si~ zwlnszcza nauki dwóch 
wielkich ojców taoizmu, na pól legendarnego mi;drca Lao:i:i82 i mistrza Zhu
angzi.33 W pótniejszych wiekach zen przyczynił się do zreformowania degene
rującego si~ w stronę magii taoiunu.14 Zwie.zek chan z CzyS1ą Krain1t 7.8pocl:Jll· 

kowal w X w, mnich Yan Shou. łącząc nauki lych s:i:kół, które od tego czasu ai 
do dziś pozostają w Chinach i Tajwanie w ścisłym związ.ku.ss Po śmierci sl.Ó· 
stego pa1riorchy powstały w obrębie chan dwie sekty: nanyue, którą załoiył 
mnich Huai Rang (677- 744), który przebywal na górze Nonyue (obecnie górn 
Heng w prowincji Hunan) oraz qing,yuon, którą założył mnich Xing Si, :tyjący 
w Vili w. na górze Qingyuan (obecnie w prowincji Jangxi); od nazw obu gór 
wzi~ly się nazwy sekt. Następnie wyodrębniło siQ z nich pi~ następnych sekt: 
weiyang. linji, caodong.junmcn onu; fnyan. Sekta lin.i i na przełomie X i XI w, 
pod:i:ieliła się na dwie podsekty: huanglong oraz yangqi. 

Z Chin zen trofil do Korci, Wieblamu86 i Japonii. W Korci założyciele tzw. 
dziewięciu górskich sekt zen byli spadkobiercnmi Dharmy następców Hui Ncn· 
ga (szóstego patriarchy z.en). Cieszyli się dużym 1.ainteresowaniem wlodców 
państwa, szkola zen zyskała wkrótce dużą popularność i z.dominowała buddyun 
w tym krnju. 

Japol1ski kapłan Myoan Eisai (I 141- 1215) w 1191 r. przywiózł :i: Chin do 
Japonii nauki sekty łinji. Od tego czasu aż do dzisiaj istnieje sekta rinzai, kon
tynuująca nauki chińskiego mistna Yi Xuana, słynnego z dosadnego języka 
i gwaltownych metod pedagogicinych. Nnuki podupndilil\c'<i sekty w pojcdynk~ 
rozwinął i przystosował do japońskiej kultury Ekaku Hnkuin ( 1685-1768). Inny 
japoński mnich Kigen Doge11 (1 200-1253) w 1223 r. pojechał do Chin i zakori· 
c:i:yl trun fonnn lny trening i.en u mistrza sekty caodong. Po czterech łatach po
wrócił do ojc:i:yviy i ułożył sck1Q solo, która pod \\'2gł~dem liczby klasztorów, 
świątyń i wyznawców dominuje wśród sekt :i:en w Japonii.81 W 1654 r. łngen 

~Żył oo,.,, VI w. p.n.o. i uv..·nt.n sit(. go 1JL nutorn !'>lynncgo poc111111u tuoist)'cmcgo „Daodejinj". 
tl3 Żył w IV w, p.n.e. i jest pra\vdopodobnlc autorem 'viękS-1.0Ś<.:i tek"lu wydn:ntj,j róvmict ,.,, Pcłl!OCC 

slynnc) „Pruwdzlw~I księgi poh1d11lowcgo kwiaiu". Zob. Czuang·lsy, Nan·h®·cu11-k/11g, 
Prawdzi•va Qlqga poh1dnio1rego k1vfOtlł, Wurmwa 1953. 

" Por. Ch. Luk, C:/1'a11 D1td lim Tea<:/1111Ag, London !960, s. 49-110. 
"Xui v- (:rm. 416) l!lllotyl .Uotę C~slcj Kroiny. Jej nauki prn:ka.mlo 9. palriart:hów. St~y 

Pauiarcha Von Shou (im. 97S) i Ir«) nastq>ni byli oświccooymi mimDmi zen. kr6<"ey rotp0-
ws1.1cchnioll dol<trynę Czysltj Krainy. Zob. A111oblograjla cJoiltslJ<go,.„ ._ 141. 

" Bardzo molo \Viadorno o historyunym f'Ot'Yt'nju ten w WiC1n1n1ic. Niceo J\\ildłe n:i ten 1cn_.,1 
rz.ucają ksląt.l:I wlernamsklcg,o mnlcl1a zen 'l'blch Nhat Hanha. Zob.: 'l'hK:h Nhat Hanh. Katdy 
krolc ni<Jl•pok6j, Jnock Santorski & CO, Warsrawn t991 ; lente. 01d uwmnołcl, Jocck Sa111or„ ski & CO, Wnm.awn 1992; !l:ntc. Spolc4f Io lrotdy z nas, Pusty Oblok, Warszawa 1992. 
T. Yoshioko, Z•11, 1lniku$ha, Osako 1978, s. l5-29. 
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czyli ch iński 111 is1rz 111 Yllan (1592- 1673} dni początek sekcie obaku,„q kcórej 
w11lywy są nnjmnlejsi.o z ~r/,CCh wymienionych sekt.~ W 1967 r. liczba wszys1-
kich wyznow1::ów zen w Japonii wynosi la okolo 9 milionów, liczba świątyń zen 
-20 710.9" 

2. Szósty l'u1rlnrdu1. Unikalne ~.dj~cic mumii I lul :-lcnga, misirz.i zen .tyjącego w Chi
nach. w lala<:h: 638- 7 1 J (~biory wlusnc u utom) 

'" Nawa >c:kty pochodu od "''"l<k• mi.irr.1 lh1Ml)ho (jap. Oł><1ku), chill$l iego n:fonnaiom 
~IX w, ~ego ucmicm Sl)llllet!O Bal,.,,anga Huaihai (720-3M). 

"ł'h. Kapl4:0U, rn:y filul) ... , s. 362. l'or. '" Kuc.afbkl. za,,.7~iq6t" 1cligu wJaporu7. Wł.tsta\\3 
1963. s. 93-100. Au10< len podaje infonn:itje o ~'c j«lntj współcześnie powsialej sekcie 
ttn, ZW>nCj <hobo. '° S. Arutjunow. O. Swictlow. Stor:y i no•o/ bolf""ie Japonii, Warszaw:i 1973. s. 45. 

Ntrt\VB gckty: 

Załotyclel : 

NANYUIJ 

llu•l llanij (ó77-744) 

QINGYUAN 

Xlng SI ('I) 
PictY.'Otna 
siedtiba sekty: ijÓIO Nonyuc J:Óm Qingyuan 

\YtiyunK, 

Zolo2yciel(c); I) Ling YO<I 
cn1...sn) 

2) łlui Ji 
(807-llSl) 

ricrw111no I) 8'k• Wei 
siedribuekty; 2} (l<lra Ylllf!. 

I 

111\ll 

Yi Xu11n 
(?-867} 

w Linjiyuan nc.d 
" cq I lutu<I 

I 
Nazw1 K-kl)': Auangl0ł1g 

c:todong 

1) U nngll> 
(807-869) 

2) ll<n li 
(84B-'IOI) 

I) góra l)lc1nt 
2)gór.t ÓIO 

I 
)Y>n&<JI 

Z.lużyc1cl: llul Non (1002- 1069} F>ng Hui (992-1().19) 

l'i,rwotn(t 
sitdli1"' ><:kty: sór.i llu•nglong góra Y::inqi 

Scbcmot I. Rozw<•i '7.koly 7<11 (chin. clrnn} w Chinnch" 

)'ll ftMtn 

\Vtn. Yan 
(864-949) 

góra Yunmcn 

linia chi/iska: "7..l:.ly p31rion:ha Hui l'cng (638- 7 13} 

I 
Mn Cu (709-788) 

f:l,)'UH 

Wtn Yi 
~„ny Fa Yan 

(916-961) 

J:Ó'" Jinling 

H~i Tang (73S- 814) Mn Ku (VIII/IX) Nan O mun (743-8~5)ilmr. Nam Choo11/ 

071hWll;(°GÓllSKIC'll SEKT KDREA";SKIE()07~N 

~~__'.:::::::::::::(N:1'/.:' ~~~IN~All~lZ~~Y§C~l;l:L~t====::::::=~~-

Stllll bu H:kl.~ f t•ongnl 
lom (lrm-916) llnngjik (VIII/IX) llyo<l Uk (787-869) 

Schcmot 2. 7.A·n (kor. son} w Korclł2 

" Sd1Clml "'"""""""'~n10wopmu o inform><je""""1<("']Awo6r~mm~-·s. 17l 
·n <)prktl\\'anc~ Gló"1uc " otwclu o. P Knrpo" i1..1~ A:unarokJ "udJy:111 :itn . .ltgn /r-aiMju 

; "·sp6/at.11ry ro.:11 c;. W)dawnicl~'O SZ Kws.n t:m. b.m. id. 



76 SAMOIUJAI llACJA I SAMOWYCllOWANlfl W ZllN I MU'lOl)'/11! Sii VY 

Tabela 6. Sekty zen w Japonii93 

Nazwa sekty Rok 
Znłotycicl Główne o$rodld 

(llMć Unia chińska p11,cnic-
potlsckt) sienin w Japonii w Japonii 

RINZAI sekta lioji 1191 Myoan Eisal Engaku-ji 
(JS) (ll41- 121S) w Tokio.Jokoh•mic 

SOTO sekta caodong 1227 Kigen Dogcn Ei~i-ji w okt~gu Fukui, 
(1200-J ZSJ) Soji-j i kolo Jokohniny 

OUAKU mistrz H uangbo 1654 In Yiian Mampuku-ji 
(2) Xi yin (zm. 950) (jnp. lngcn, w Uji kolo Kiolo 

1592-1673) 

W XX w. buddyzm zen zaczął szybko rozpowszechniać się na Zachodzie. 
Wśród zukladnjących pierwsze fi lie dalekowschodnich klasztorów zen, własne 

ośrodki zen oraz nici:nlo:l;ne centra zen znalc:W si~ rn.in. roshi R. Aitkcn i roshi 
Ph. Kupleau. To oni wraz z innymi amerykruiskimi i europejskimi uczn iami, 
którzy przcchod2.ili tren ingi zen u japońskich, koreańskich i chińskich mistrzów 
otwartych na Zachód, a nawet nauczających n11 Z4chodzie, tworLą 1>0kolcn ie 
rodzimych nauczycieli zen, a wielu z nich ma jut swoich nas1ępców Dhamiy. 
Wydaje się, że buddyzm zen na Zachodzie różni się od dalekowschodniego 
miejscem i statusem kobiety w praktyce zen, faktem zarobkowania mnichów 
i innych praktykujących zen, powstawaniem ośrodków głównie w minstoch, 
podejmowaniem prób odorienrał i1..owania tradycj i nauczania"" oraz demokraty
zacją form zarządzan ia ośrodkami. 

W buddy1.mic zen nic mn struktury hicmrcbiczncj ani jednolitej orgunizn
cji. Obecnie nie ma tu jednego patriarchy przewodniczącego wszystkim wy
znawcom. Zorganizowana praktyka zen odbywa si~ zazwyczaj we wspólnotach 
skupiaja_cych się wokół wykwalifikowanego ncuczycicla, którego wskazówki 
1..azwycznj dotyczą spraw zwiqunych ;i; duchową praktyką, 9S 

Pocz..11ki najstarszej wspólnoty buddyjskiej w Polsce sięgają 1970 r„ kiedy 
to grupa osób, wzorując się na przykladach i opisach zawartych w „Trzech 
ftlaroch 1,cn", podjęła po·óby wspólnej praklyki zen. W l 974 r. w Katowicach 
powstało pierwsze zendo zwane „Zendem Pierwszego Kroku", w którym orgn· 
nizo• 'li.no trzydniowe zazen grupowe wzorowane na seshin. Zaczęto wtedy dość 

9' Tabelę opn1Cowano w opareiu o: Ph. Kapleau, dz. cyt.: W. Ko101\ski, dz. C)1, s. 93-1 OO. 
••o. Scon, T. Ooubltday, Zt11, Zysk I S·k•, l'ozn:u\ 1995, s. 38-40. „ Ph. KAplc•u, Uit; .Iw//„„ •· 8. 

":&"łamie wyda':"8ć biuletyn „Droga". k1óry później przcksztnlcił się w cznso. 
~1smo buddyjskie "Droga Zen", ukazujące się do dzisiaj. Przetlumacwno 
1 ' '?'dano wlcdy "! powielaczowej wersji książki Ph. Kapleau, a potem Inne, 
z~v1ązanc i: budcłx1ską praktyką. Nawiv:ano równie! listowny kon!Jlkt z Ośrod· 
k1~m Ze~ w Rochester w Stanach Zjednoczonych Ameryki, który zaowocował 
'~tzytą p1crws~~o buddyjskiego nauczyciela w Polsce."° W dniach od 22 sicrp
noa do 3 w17.csn1a 1975 r. pi<ebywał w Polsce nauczyciel zen roshi Philip Ka· 
pleau wraz z trzema swymi zaawansowanymi w praktyce uczniami. W czasie 
swej wizyty przyjął 20 osób na uczniów, przeprowadził warsztat zen cerem<>· 
nię przyjęciu buddyjskich wskaw1\ zwaną Jukai ornz czterodnio,~e soshln 
w _katowic.kim. zcndo.~7 O jego wizycie w Polsce donosił, tygodn ik „Polityka", 
kt~ry ;ia.m1eśc1 ł również przeprowadzony z nim wywiad."' Roshi Kaplcnu od· 
w1~ztlJ~szczc Po~skę w latach: 1979, 1980, 1982 i 1984 oraz często przysyłał 
tutaj swoich doświadczonych w praktyce zen uczniów: Toni Packer Zensonn 
Gifforda i innych. Od I ~76 r. grupa wyznawców zacZl(la używać nidv,y „Koło 
Zen - Wspól~i~ta B~ddYJska", ~ l.~ grudnia 1980 r. została wpisana do rejestru 
Slowarzyszen 1 Zw1~zków Rchg•Jnych pod nazwą: Związek Buddvstów Zen 
„Sangha'.' w Polsce.~ . Sensei Zcnson, po otrzymnniu przekazu Dł;nrmy, byl 
nauczycielem w Związku Buddystów Zen „Sangha" (potem „Bodhidharrnn") 
w lalach: l 98.6 - 1996, a obecnie zastąpiła go Sonia Kjołhede, inna następczyni 
Dham1y .rosh1cgo Kapleau. '00 Z opisanej wspólnoty wyszli niektórzy póiniojsi 
zw~lenn1cy budd~zmu ~on:ruis~iego i tybetańskiego.'01 w 1978 r. przyb)'ł 
2. w~ do Polski ~oreansk1 mistrz zen Seung Sahn i wkrótce powstała drulJll 
wspolnollt zen, 7NCJCStrowann w 1981 r. pod nazwą: Stowarzyszenie Buddyj
skie Zen „Czogie" w Połscc.102 Drusn wspólnota w iicnila pótnicj swą nn~w'< 
na: Szkoła Zen. „Kuan Um". "13 Nn początku lat osiemdziesiątych pr1.ebywnl 
w Polsce scnse1 Genpo Merzel, którego wizyty u1owocowaly powstan iem ko
lejnej ·~spółnoty_ z.c~, zarejestrowanej na poc1.ątku 1987 r. pod nazwą Stowa
rzyszenie Buddyjskie „Kand;i;eon". W późniejszym okresie odwiedzali Polsk~ 

; ror. MMogrojln lwlą:ku Buddy!16'r Zen „Sa11gha", b.m. id, s. ~6. 
O~clfołł nauc:)~iela, „Dro~1 Zcntt, l97S-761 nr 7. 

: Por. /?oz ,„ roku :a$odź dr.I wo ...• „Droga Zen", dz. cyt., s. 8. 

1
„ Kfllt:111larz IO lt1t111Drogn Zcn''.198S. nr4, s. 6. 
"' ~~~i"".' japo1\skich nauczycieli "''" ~.: Kouna Ynmody. Jiunn Kubo1y, !;ido T. Shln111no. 

I hd1p Knple~u. ni< ukoi\czyl tn:ningu >.en poci kierunkiem swo.Jtgo nauczyciela ł·lalrnull3 
Ya.wtan1c110 1 ruc n1oże b)·ć lrukto\vany jolo kompetentny nauc.tycicl zen Nic mot~ tel z tero 
powudu promowot n---'w Ohann• 

~ -- ,. 
111 

Zcszy1 lnf~>3cyjny Sii:t>ly Zen Kuan Urn. b.m. 1986. 
J. !..opatko, lwfą-..tl ~r-nanlow" nirclrndcijalttkie (w:) OśrodAI kultu nffgijn•go w Pof,<rr, 

t<n nlapa. Wars111wn - \l,•roclQ\\' b.d„ p. „. 
Nu,wa _.Kunn Ut~" pochodz.i od „KuM Sc Uon Bosol" - „l'OSlr7,egl\)('ICY) Otwl~k Świnin" 
Jcsr: to Jedno ?. irn1on BodJ1bauwy Wspólczucia, suns. A'-"·nloki1e~'\łllCll , n tnktc "'Cl.'f\'Mic do 
stania si~ j1lk cen b<ldhlsauwn, 
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inni nauczyciele 7.cn, m.in. roshi Juk1L~ho Kwong, roshi Joshu Sas~ki, ~~:~i 
Sotetsu Yuzen. mistrz chan Sh~ng Ycn, wokól których z~~wycznJ po U'l 
nowe, Uc7.1\CC kilkndzicsią1 osób wspólno1y wywawc6w ?.en. 

3. Philip Knplcuu - f>ierwny nauczycltl zen w Po!scc. /\mc1yka~in polsk~ego J:~h<r 
dzenia. odwiedził Polskę kilka razy, pi~rws1.a w 1'}10 odbyta się w 197 r. , 10[} 

wbsno nu1om) 

• Por. P. Ziclu\."'1. 1Ysp6/n0f)' IJ,;ddysttJ'" "'" w l'o~e • • P•""" Ui.mcko-lln)'Sł)anc" 1989, 
•• 6. „ 132-139 

\hu1 a~t1.1 1'yn1ytcn clw1\1,.h M)' h 111ńw 11 l11kt-11\t_11_-k_111_1u_'"'-"-".-li lłC..._Y"_l_1 .• __________ 7_9 

Struklunt orgu11i1.ucyjnn zwiqzann z procesem nauczania duchowego i pn)· 
mocji wyll1nwc6w •en jest mocno zhierarchizowana. Przykladu moic dostor· 
c1yć polska S-1kol11 1'.011 „Kunn Um". Nn poC?~ttku praklyki w l~j tradycji ~en 
wyz.nawcy przyjmuj:\ pięć buddyjskich wskawń i zostają ucwiami. Po dwóch 
latach mogą prqjąć kolejne pięć wskazań. Po dalszych trzech latach praktyki 
zoslają nnuezyclclnmi dhnnny i mogą 1rnuc„14 podstaw me<lytacji. Dalsza pro
mocja jest jut zindywidun liiowann i zalc7y od uznania przez nauczyciela 
wspomnianej tradycji rozumienia ucznia. Gdy mistn uzna jego doświadcunic. 
prwkuuje mu inka i lyluł Ji Do Pocp Sa Nima, C-L)'li .,wskazującego drogę". 
Tak wypromowany nbsolwcnl mo!e nauczać 1cn i mieć swoich uczniów. Aby 
zosrnć mistrzem. Ji Oo Pocp Sa Nim pm:<:hod1i trzyletni trening, po klóry111 
mistrzowie innych lini i przekazu zen sprawdzają stopień jego rozumienia. co 
nosi mu.wę „walk dhanny~. Po o!rz:i11rnniu poz}tywnych Ol'Zl:C'L.en mistrzów 
i kolejnych lrlcch lntoch praktyki zostaje się mistrzem zen w przytoc1.oncj Ino 
dycji nauczania zen. Jedną z nielicznych polsk ich nauczycielek i naucZ)c1cl1 
buddyanu .(<!li jest mieszkająca wraz z mężem w koreańskiej świąlyni „n 
w Wors1,11wic Falenicy i będąca jej opatem Olo Poncr, która posiada lytul Ji Do 
Pocp Sa Nima.'05 

Oczywiście, s1ruk1ury org1111 i1.acxine innych polskich wspólnot 7-en są nieco 
odmienne od zuprelenlownncj, choć je również ceclutie duża hierarchizacja 
i nulurylnryl.m w nauczaniu. 

4. Rozbudowo 1mlsklc~o o!rodka un w Warnawie. Znajdujący się w Warszawie 
Falenicy no ul. Filmowej 32 <ńrodd naloty do Związku Buddystów ~n „Bódhi<l 
hatma" (zbiory wlasne autora) 

1°' „Mapzyn o.u„„. 19%, nr 2 (ISO),•· f;..7, 
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Tnbelft 7. PiCIWSZC wspólnoty buddystów zen w Polsce 106 

Rok Dala pierw-
Nnzwn reje- Nouczyciclc siej wizyty Adres glówncj 

wspólnoly nuuczycicln siedziby wspólnoty stracji w Polsce 

Zwi<\Zek 1980 r. roshl Philip Kapleau; 22.08.- Ośrodek -
Buddystów scnsei Zcnson Gifford; - 3.09.1975 r. ul. Filmowa 32, 
Zen .Sangha" scnsei Sunya Kjolhcde Warszawa Falenica 
(obecnie ZOZ 
„Dodhldh11rm11") 

Szkoła Zen 1981 r. Scung Salin, Sunim 197!1 r. Świątynia -
... Kuan Um" ul. Mnlowicjska 24, 

WaJSZawa Falenica 

Stowarzys·.t.enic 1987 r. ocnsei Gcnpo Mcrzcl 1983 r. Zcndo - Al. Jcrozo.. 
Ouddyjskic limskie 49/31 a 
,„Kandzcon" Wa15znwn; o!rodek 

wiejski - Po..cslcka 
koło Jeleniej Góry 

2.3.3. Fi lozofia buddyzmu zen 

Slowo „zen", wywodzące się z języka japo1iskicgo, posiada kilka zrmcze1i . 
Japot'iski lennin „zen" 10 skrócona fonna od „zcnna", transliteracji chińskiego 
słowa „chan" lub „channa", będącego i kolei lronsliteracją sanskryckiego 1er
mlnu „dhjnnn", oinncznjącego medytację. Jest wi~c Io „proces koncentracj i 
i pochlonięc:ia, w k'tórym umysl zoslaje uspokojony i doprowadzony do skupie
nia na jednym". '01 Medytacja ien jako podstawowa pral..'tyka buddyzmu zen 
ornz inne formy praktyki zen zostały doklad11iej prL.Cdstawione w nast~p1tej 
części pmcy pL „System wychowawczy zen". Jednocześnie „zen" jest nazwą 
szkoty buddyzmu mahajany, o cz.ym już wspo111ni11no. 

Zr~by filozofii buddyzmu zen stanowią iagnd11ie11ia samS81)' i prawa kanny 
OrllZ 1cmnl ut7..eczywistnicnia. 

Sanskrycki termin „samsara" oznacza świat wigl~ności, świal „narodzin
i-śmicrci" Gap. shozi). W tym świecie wszystkie z.jawiska podlegają bewslan-

101 Dnd.unln .... ł11Sne o.utOfn. 
11

" Ph. Knplcau, Trzy filory.„, :i. 376. Zob.: Kolo :ycio l .ł1?1lcrcl. JYybdr Jdvtów na lt tnot J1nlr!rc:I, 
odra1k tmlo .rlę I 11mlero11ia pod ,..dakt:j q Philipa Knp/0011. !'usty Oblok, War.miwn 1986, 
._ 97: O.C.C. O>nng. Du•. W11•uwa 1975, „ 7. 

nej przemianie w 1god1ie / pnmcm komiy c-zyli przyczynowości. W buddy
zmie mówi siQ o Mcśc iu kminach 11k-0Swicconego iMnicnio, w których istoty ~l 
przywią7.nnc do nicuslannych 11nrod7.i11 i śmierci, 1>0dlcsajq pmwu przyc1y110-
wośc1. wedlug którego życie w którymkolwiek z tych światów jest zdetemilno· 
wane przez poprzednie czyny istot. Sześć krain n ieoświeconego istnienia two· 
rzą w porządku wstępującym krainy: piekieł, głodnych dnchów czyli pr~tów, 
zwierząt. walcl<lCych demonów czyl i asurów, lud7j i dcll'ów czyli istot niebiali· 
skicb. '°" Z podstawowej nieznajomości prawdziwej natury istnienia i przc1: 
karmiczne popędy oraz przez dals7.c pragnienie zmyslowych rozkoszy i c-.uipio 
nie się ich, wynika nieko1ic7.ący się cykl narod7.in, śmierci i odrodze1i. 

Doktryna karmy jest jedną z fundomentalnych , a jcdnoczesnie jedną z no1· 
bardziej ' komplikowanych i trudnych do uchwycenia, doktryn buddyzmu . .I est 
to J>rawo ilrlyozyn)' i skutku uczące, że cokolwiek myślimy. odczuwnmy, mó 
wimy i czynimy pozostawia po sobie 1>ewien ślad c7y osad. Nauczyciele 7.en 
stwierdzają. ie karma oznacza wlościwie ograniczenie. Posiadanie ciala jc'l 
pe\, nego rodzaju ograniczeniem, posiadanie umysłu jest innym ograniczeniem 
S1witrdznją. to przez praktykę medytacji zen motJin przekroczyć te i inne osr.1 
nicienia kanny. Podstawowe znaczenie remi inu „karmo" to „działanie" om,o 
„owoce lego dz.ialania''. Nasze obecne życie, ws2.ystkie jego okoliczności są 
owocem przes:dych naszych myśl i i czyn6w. a nie sprawą przypadku, który 
w filozofi i budd)'jskiej jako wki nic istnieje. Nasze uoz)~lki w obecnym tyciu 
kszraltują przyszłe istnienie. Budda, jak przekazuje tradycja, powiedzial kiedyś, 
1.e chcąc 1.nać prz~Aość, tzn. pr1.yctynę, należy popatrlcć na leramiejs.wść 
jej skutek. Chcąc mnć p17.ys1,łość - sl..ulck, należy pop:i tr-1.cć n..1 tcraźniej s1.o~ć 
jej przyczynę. Tu i teraz ks7Ja·lhycrny nas?.e życic. To, w jaki sposób znnmgu· 
jemy na stwor.mne kam1ic2nic wydarzenia i okol icznoi\cl, określa przclJicg 
i jnko.~ć lego i · nusiępnych ~.ywmów. Knż.da myśl , 11dc1J1clc, wypowlcd; c1,y 
działanie to nn>icnic. które kiedyś dojrzej e i zaowoc11i1: juko wydancnic lub 
okoliczność życio,„a. '"' 

Dla poin..cb studiów wyod~niono wloc aspekty prawa 1.ann}: 
przyc7.yno i ~kulek w tym 'Uunym C"t.asic OrdZ prl.)C/,) na i skutek w rót.n)'m 
C'LaSic; 
prawo mniej przyczyny i ro7.lcglcgo skutku; 
kar11111 zbiurnwu i k11 nm1 indywithmlua; 
ooobistn pr-1,yc1,.yn11 i skutek u innych oraz przyczyna u innych n , kulek 
u siebie; 
kanna staln i I.amia 7,micnna.' 1° 

i,.; l'b. Koptc>u, 1'rly filary„ •• s. 370. 
111

' 1v-,,rs:tu1 ( w~f ,.t>ro1411 lu.n„, l980, nr l o, A. I a. 
1111 

J-L Yn.su1n1l ł. Oslt•ttt 1Hxf:uaw 111i'1r)' 1v lJ11d1l)':111lr, i'JJZ, ';iu11:.łu1", l':1lnwkc 1975. ~. 2S-:l;\ 
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lslnicjąjeszczc dwa inne aspekty prawu karmy: 
- jedna przyczyno wywołuje wiele skutków; 
- wiele sku1ków z jednej przyczyny nic oznacza ich nieskończonej ilości, nie 

ma wi?c wiecznego nieba czy wiecznych piekieł w buddyjskim obrazie 
świnin. 11 

Znany nouczycicl un, roshi Ynsutani pisał: " Buddyzm naucza wielkiego, 
uniwersalnego biegu przyczyny i skutku oraz naucza, jak zintegrować z tym 
biegiem własne zachowanie. („.) Karmo jest dynamiczna. Dlatego, jeśli nie 
jest·cś zadowolony zo swych obocnych warunków, nie wahaj się ich zmieniać, 
poniewat sam możesz spowodować efekty, jakich pragniesz. Jdli ciężko i cier
pliwie pracujesz, z całą mocą. możesz zmienić każde niepomyśl ne warunki". 111 

Nakierowana na doświadczenie oświe'1enia praktyka z.en powinna zawierać 
crzy zasadnicze elementy: silną wiarę, silne wątpienie oraz silną determina
cję.tu W ,,Sunze Kalema" Budda powiedział: ,,Nic wierz w cokolwiek tylko 
dlatego, u o rym słyszaleś; nie wierz w coś tylko dlatego, że j est to starodawna 
lrndycja; nie wierz w coś tylko dlatego, tJl mówi się 10 po to, oby uwierzyło 
w to wielu ludzi; nic wierz w coś tylko dlatego, że napisane jesc Io w świętych 
księgach; nie wierz w coś tylko dlatego, ie powiedzieli to nauczyciele; wierz 
1ylko w co, co jest prawdą w 1woim sercu i umyśle".11' Silną wiarę porównuje 
się do olbl"'tymiego drzewa lub polężnego glazu. To silnie w kor.renionn winra 
w doświadczenie oświecenia Buddy oraz w to, 7,c praktykujący w istocie jesl 
również buddą i może głęboko przebudzić się do tej podstawowej prawdy. 
Z tak pojQl!!I wiary wynika silne wątpienie, w swej islocie będące sianem do· 
ciekliwego zapytywonin, w sensie: ,,Jeśli jestem Buddą. jak 10 wykrzyknął Sin· 
kjamuni w chwili swego wielkiego przebudzenia pod drzewem Bo, to dlaczego 
w codziennym tyciu zarówno ja, jak i cały świat wydają się być takie niedo· 
skonalu?". W rezultacie powslaje silna dcterminucjo, pchająca praktykującego 
w kierunku rozstnygnięcia wąlpliwości . Aby otnymać wdawalającą odpo
wiedź, poświęca się on praktyce zazen oraz innym formom praktyki zen om6· 
wionym w dalszej części pra~")'. Jest Io droga, która - jak podpowiada mu intu· 
icja oraz nauki buddyjskie, o także osobisty przykłnd pu1.ri11rchów i mistrzów 
zen, w tym jego "4asnego nauczyciela oraz starszych uctniów - doprowadzi go 
do nirwany. 

Osi1\gnięcie nirwany nie jesl pogrą:toi1iom się w nicości, juk to do niedawna 
interpretowano na Zachodzie. W „Mahaparinirwan!lSutl'7.C" są przytoc-zonc cztery 

111 G.C.C. O>ang. Noułll o karmie, Warszawa 1986, 1. ~8. 
111 H. Yasu1>ni, di. cyt„ s. 29-31. 
11> H. YG$ulanl, TrzyZJJsadnicz„/emt11ty praktyAi w 1 [w:J Ph. Kupleau, dz. cyt„ s.80-SJ. 
'" Cy111 pocłlodti 1 wyst-.iicni• Zcnson> GilTorda, będącego 1cisl1<m wyglom>nym w Polsce 

poda.as drugiego dnia SC$hin. kl~ odb)10 się w sierpniu 1986 r. w Pnesiece kolo Jcłcniej 
Góry. Z4\pis n• IMmic 111ACnctol'onowej, ZBZ „SMgha"'. 7-00. te>" Nr 38 (Wy1>owledt Uucldy) 
Iw:) Buddyzm, dz. cyi., 5. 67. 

Ol•11k1crYJ1rka d"61:h 'Y"'mń"' rol•k":':.::":::"..::k.:::on<:::::••::.:•tt:.:uJ;::"ąc)=•:.::h·::.··---------'8~3 

transcendentalne realności chnmkterystyczne dla nirwany, o czym wspomino 
równiet chiński mistrz zen Xu Yun w swej wypowiedzi: ,,Jet.cli wszystkie żyjące 
na 1ej ziemi istoly nic chcą pr.t..CZ długie eony przechodzić prze?. cmry naslępują· 
ce po sobie rod1,ajc narodzin w sześciu sfe1"11ch istnienia i wstać stale posrątony· 
mi w morzu cierpienia, a jeteli chcą osiągnąć stan buddy z jednocusnym SZC7.ę· 
ściem prawdtlwej wieanoścl, prawdziwej błogokl, pra„'dziwej osobowości 
i prRwdziwcj c:i:ystośd (wyeksponowanie realności nirwt1ny - P.Z.), powinny 
poważnie zawier:tyć prawdziwym słowom Buddy i patriarchów, i odrzucić 
wszystkie (przywiązania) nie rozwmjąc zarówno dobra, jak i zła, wszystkie 

··--• . b"" I d . ' b dd .„ m z pewnv„c1ą ""ą mog yo razu Slac soą u anu . 
W języku japoo\skim istnieje kilko określeń duchowego oświeecnin, w za· 

leżności od stopnia jego głębokości. Kenslro to pierwsze oświecenie, UtZwyczaj 
płytkie, zaś satori oznacza glębokie lub pełne oświecenie. Jest lo ~przebudzenie 
się ku podstawowej prawd:dc znajdującej sią poza wszelkim dualizmem i 'UÓ1.· 
nicowaniem. Satori Io coś o wiele wi~cej niż ekstaza czy psychologiczny olbo 
filozoficzny wgląd. Jest to duchowe przebudzenie, wywołujące fundamentalne 
przekształcenie osobowości i charak1cru, i dające całkowicie nową wizjt; świa
ta". ttG 

Poni7.cj przytoczono krótką relację doświadczenia satori pr7.C;: japol1skiego 
mistrza zen Sokci-an Sasakiego: „Pewnego dnia pozbyłem się wszelkich pojccć 
z mojego umysłu. Porzucilcm wszyslkie pragnienia. Usunąłem wszystkie słowa, 
którymi myślałem i trwałem w spokoju. Czułem si~ nieco dziwnie - jnkbym 
został wniesiony w coś, albo jakbym dotykał jakiejś nieznanej siły ... i Ztt! 
Wszcdlcm. Postrndnłem g.ranice mego fizycznego ciała. Posiadałem oczywiście 
swoją skórę, ale czulem, te stoję w ccnlrum kosmosu. Widziałem podchodzą
cych do mnie ludzi, lecz wszyscy byli tym samym człowiekiem. Wszyscy byli 
mną.I Nigdy nie znalem tego świata. Wierzyłem, u zoslałem stworzony, ale 
ternz musiałem ?mienić swoją opinię: nigdy nic byłem stworzony; ja bylem 
kosmosem, żnden indywidualny pan Sasaki nic iscniał". 117 

Przez praktykowanie medytacji zc11 są realizowane lrzy podstawowe c:ele: 
1) rozwój sily koncentracj i (jap.joriki) 
2) pl"'t.cbudzenie - satori (jap. kcnsho godo) 
3) U1"'1,cczywistnicnie satori w codziennym życiu, ti. tycie w zgodzie i hnnnonii 

z tym doświadczeniem w każdych okolicznościach Uap. mujodo no ta· 
igcn).118 

"' Xu Yun, Pr•le17"is/1es of r/.e Cli 'an Traini11g [w:] Ol. Luk, dz. cyc,•· 21. 
' ' 6 Ph. Kapleau, z„„ św/1. .. , s. 272-273. 
"'T. P>clcer, Sło•·a Dharmy. ZDZ „Sangha". Kalowic:c 1977, s. t3. C)'lownny rnoamcn1 motn• 

odn•ldt równic! w angicłsko)ę.cyomym pC<iodyl;.u: ,;Lt:tt Notes". Vol. I, No. S. W bl""'8ch 
rh. Kaploau: Trzy filary un 01u Z.n: J„11 11n ZC1chod:lt lllOblo odnnld.ć wicie r<locjl Ośwlc· 
ccnlo ludzi Wschodu i Zachodu. 

"" H. v„uwni, ·rny <'rlr ,,.,, lw1 J t1h. Kopl<>u, T'<)I filary„., •· 64-66. 
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Ciłowiek, który przesl.Cdł caly fonnalny trening zen i doświadczył satori, 
czyl i głęboko przebudził się ku podstawowej rzeczywistości, potrafi wchodzić 
w kontakt z każdą osobowością w każdej sytuncj i i charakteryzuje się wielką 
przy1omnością i byslrości11 umyslu, wigorem orn?. prostotą w obejśoi u, bczpo· 
średniością w zachowaniu i wielką przenikliwością wobec łudzi i ~jawisk, 
u także 1>0korą, pogodą ducha, radością i wspólczuciem.119 Przytoczone cechy 
charnktcryzuj ą bodhisatl\\ ę, głęboko duchowo ul'?.cctywistnioną istotc;, pracu· 
jąc;i dla dobra innych. dla ich przebudzenia. W oc1..ach praktykujących bud· 
dywi zen ten religijny ideał mahajany uosabiają ich mistrzowie zen. 

2.J.4. System wychownwc-i;y zen 

Wybitny chiński mistrz chan z epoki Tang Ouifeng Cungmi sklasyfikowal 
zen, przcdstnwiając rozmaite jego rod1.11je. które zostaną przytoczone 211 Po
średnictwem współcl.CSncgo, 211anego na Zachodzie japońskiego mistl'7.a zen, 
Hakuuna Yasutaniego. Istnieje pięć rodzajów zen: 
l ) zwykły z~11 Uap. bornpu), wy.1.byty filozoficznych i religijnych treści, prakty· 

k()wany przez ludzi prngn1lcych r>oprnwić swoje 1.drowie fizyczne i psy· 
chiezne oraz ustrzec się chorób psychosomntycznych. Dłużej prnktykowany 
uczy koncentracji i kontroli umysłu, wzmacnin charakter i osobowość czlo· 
wiek11; 

2) zew11ęlrz11a droga (jnp. godo) czyli inna ni? buddyjska droga doskonalenia 
się. Ten rodzaj koncenlrncji umysłu można spotkać w indyjskiej jodze, 
w niektórych kontempla-0yjnych praktykach chrześcijańskich, w spokojnym 
si~l1.cniu stosowanym w konfu~janizmic, a takie w praktykach lud2.I pra
gnących ro7.winąć swoje paranormalne zdolno§ci lub chC(\cych zdobyć mi· 
strzoslwo w jakichś sztukach, np. wschodnich sztukach walki. Jest 10 moż· 
liwc pr1.cz wyzwalanie i kultywowanie szczególnej siły czy mocy, prreja· 
wioj1lcej się jako dynamiczna energia (jop. joriki) wyplywnjącn te skoncen· 
trowanego umysłu; 

3) mClly wtb Gap. siojo, sans. hinajana) to jut praktyka buddyjska, nie nie się
gującu m1jgł~bszego znaczenia nauk Buddy. Jest stosowana przez ludzi wi
d7.ących świat jako pndól nies7.część dosivgttj11cych człowieka w czasie 
wiciu żywotów. Wierzą oni. że dzięki praklyec koncentracji umysln po· 
wstt7.ynulją myśli i wyląc1.1 dzialanie wszystkich zrnyslów, co s11owoduje 
2nwics:ienie świadomości . Je-żeli będą pr1.cbywać w tym s1t1nie pr1,cz dłuż· 
szy czas, umrą bezboleśnie i jut nie odrod7.ą si~ ponownie; 

1111 Jcs1 to chnraktcl)•stykn ~"·icconcgo C7.ło,,ick~. k1ÓI")' ltr:tcc1.yvriscnil $\\1ój u1nyMI i 'yjc co
dl.lcnnln \V igodzie z l-y1n dośv1łodczenicm. l8\Vnr1n ('v:I Sh. Suzuki, Un1ysl zen. UlflJ'll poc:qt· 
••1/11«iro, z n z • .Sangho". ){Alowi"" 1978, s. t5. 

4) wittlki w6: (jnp dB•JO, 1>.1ns. mnluijnna), którego Buddn nauczał tych, "klór')' 
byli w stanie uozumieć znacz.en ie jego własnego oświecenia i któr1:y pru· 
gnęli przełamać swój włnsny zlnclny pogląd 1111 wszechświat i doświodC'1y6 
nbsolutooj, niepodzielnej Rzcczywistości". 1w Ten ro<l<111j zen roshi Ynsulnnl 
porówna I do autobusu mogącego przewieźć wiele osób. Satori rozpocryn11 
prawdziwe życie i nauczanie. ale i.aicn nie jest środkiem do jego osiągnię· 
cia, lecz jego urzcciywislnicnicm; 

S) 11ajwy:.S:y wiń (jap. saijojo) jcs1 ukoronowaniem buddyjskiego zen. Prnkty· 
kowane zazen nie zawiera tadneso dążen ia do satori. które pr:cychod1i sa· 
mo, jak dojrznly owoc spQdojący z drzewa. 

Czw11rty i piąty rod.znj zen w111jcmnic się dopelninją. 111 

W nnwiitw niu do wyżej wymienionego podzialu zen mo1.na wyS<cugólnić 
cztery rodzaje związków lud z.i z zen i ich aspiracji w tym kontekście: 
1) ludtie praktykują zen lub próbują go praktykować, nie w pełni zdając sobie 

sprawę. dlac-1:ego to robią. Nie wiei'?~ w buddyzm zen, ani nie dą>Jt do 
przeniknięcia go, jednak mają z nim jakiś zwiąuk. Wedlug buddyjskich 
wierzcai nie jest to sprawa przypadkowa, lecz sprzyjające okoliczności knr· 
micznc, umożliwiajttce wownę1r1.11y roi.wój, a wi~c j est to wydnrtcnlc 
o ogromnym 7.naczeniu duchowym. 

2) ludzie pruktykują zazen, oby poprawić swe zdrowie fizyczne lub psychicz· 
nc, albo obydwa. Odpowiada to :wyk/emu zen; 

3) ludzie praktykują zazen, aby wzmocnić swą wian; religijną, choć nickO· 
niecznie buddyjską. Odpowiada to zewnętrznej tlrod:e. Tego rodzaju prak· 
tyka 1.0sloln przeniesiona na grunt katolicki prtcz jezuitę H. M. Lassnl· 
1c·a. '22 

4) ludzie prnl5tykują >.azcn w trudyej i buddyjski~j . .lcdn l z nich nic posindoj11 
palącej polri.eby przebudzenia się. inni wyzwoli li mocną determinację sta· 
nio się o§wicconymi i tycia w zgodzie z tym dośw iadczeniem jut terat, 
w tym tyciu. Praktyk1~ą oni wielki lub flojwyt.r:y w6:, realizując idea) bod· 
hisattwy lub buddy. 
Tak więc cele un ~ rozmaite: zdrowie fizyczne i psychiczne, doskonałe~~ 

w wybmncj dziedzinie t ycia, glQbokn religijność. doslitpicnie stanów gl~bokioj 
ultraświndomośc i. do$wifldczcnic oświeceniu, przcbudzcnia ku podsh1wo11oj 
naturze istuicnin i życie w zgodzie z tą prawdą. życie w mądrości. Buddą slaje 
się ten, który tego doświadcza, a bodhisattwą t~u. który kierowany wielkim 
wspólczucicm niesie pomoc innym w osiągnięciu o~wi~-ccnin. 

''" Ph. Kuplcau, dz. cyi„ s. 62. 
121 Tiun?'~ 1t. 59-<>3. 
122 Jcsl on nu1~re1n z11a11i:j na Zrtchod?ic książki Zen: \Yeg :ur firh•urhtuus (lt11: dr(lfla tln t1,fuiftt· 

w ola), Zob. 1ct; 11. W11hknl\:l.s, Mcdytoc/a na ll'schod:I• i larilodzil', l'AX, Warw1w• t9!1-1. 
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Podstawową metodą Zefl jest zazen. Dokładnie ten japoński termin oznacza 
,,sicdz.ące zen", ale jego znaczenie jest S7..CTS?e. ,,Podczas prawdziwego zaz.en 
umysł jcsl uównowatony, skupiony na jednym i wolny od przypadkowych, 
niciS1otnych myśli. Za?.cn nic ogranicza się do siedzenia, lecz jest kontynuowa
ne podczas kntdego dzialania".1

1.1 Zenji Dogen stwierdził, że zazen jest odpo· 
wiednie dla wszys1kich ludzi bez względu na ich zdolności, nie zawiera w sobie 
komplikacji. Praktykowane pr-lCZ wicie lat pozwala nagle uostru:c istotny 
punkt o§wicccnin.1

,,. Aby zazen było efektywne, należy pr1..estr7.egl\Ć pewnych 
zasad: początkowo należy siedzieć w spokojnym miejscu oraz w niekrępującym 
ciało stroju. Zazwyczaj siedzi się z 1warzą w kierunku ściany na macie i prosto
kątnej lub okrągłej podus-zce. Nie~dna jest stabilna pozycja ciała z wypro
stowanym kr~goslupcm. Mowa siedzieć w lotosie, póllotosic, ćwierćlotosie, 
seiza Qap., rodzaj siedz.enia w klęku), pozycji birmaJ\skiej, a nawet na ławeczce 
łub krześle. Dionie spoczywają tut pod pępkiem i ułożone są lewa na prawej 
:r. zetkni~tymi kciukami, tworząc splas1.czony okrąg (tzw. kosmiczna mudra), 
tulów wrnz z glową jest wyprostowany, pośladki wypchni~tc do tylu, w1.rok 
skierowany na dół na odległość około metra i rozpros:zony. Oddech prowadzo
ny jest przez nos do „brzucha", lecz nie wolno oddechem manipulować, powi
nien być naturalny, samopoglębiający si~. Rundy zazen trwoJll około 30-40 
minut i są pooddzielane od siebie kinhin Qap.), co 0211acza „chodzoną medyta· 
cję", trwajtcą około 7 minut. 

Podczas zaz.en stosuje się rótne sposoby (techniki) koncentracji umysłu: 
praca z oddechem polega na licze11/11 wdech6w i wydech6w, od jednego do 
dziesięciu. Po dojściu do dziesięciu nn lct.y lici.yć od nowa, jak również gdy 
nastąpi pomyl'kn. W et.asie liczenia nnłeży przenieść uwagę w okolice pęp
ka, tam gdzie znajduje się punkt ciężkości ludzkiego ciała i połączone dło

nie. Liczenie nie mote być mechonic-me, nie przytomne i wangu:townne. Na 
podobnej :r.asndzie można liczyć tylko wydechy lub zastosowoć teclmilcę 

111otsamiania się z oddechem, stawania się z nim jednym. W czasie tej 
praktyki is111ieje tylko oddech, nie poza nim. C~to pracę z oddechem sto
suJI\ łudzi" w celu poprawy konccnlracj i uwagi oraz zdrowia; 
koan to japoński termin dosłownie 0ZJ1aczający „publiczny Z3pis" (chii\. 
gong' an). Jest to sformułowanie. które wprawia w zakłopotanie i jednocze
śnie wskazuje na ostateczną Prawdic. Koany mowa rozwiązać nic przez ło
giCZJle ro?.umownnle, nie przez pr-1..Cbud:wuic głębszego poziomu umysłu lc· 
:!ttccgo poza dyskursywnym intelektem. Konny skladają się z pytmi uczniów 

"' Pil. Kac>tcou. di. Cyi.. s. 274. z.ob. też: J. O. Duksbazcn. ?Apomnid s;,b1._ llustroiv""J' ~ 
wodnik po m<dytacjJ, AIOCI. GdalW. 1993. ,„ B. Ooacn. E/a..,,rnnwi soto, 7.BZ ..Sanaha", Katowice 1979, s. 14, 37, S2. 

Charnk1<ry:<t}kt1 dw1l1 h •Y•"•i<lw_•_•l_•~-"'-"'-kono_„_n_uu_,~..:.ll"..t.Y•_·h_ •• _. ________ ....;;.87.:.. 

łącznic z odpowicd7iRmi ich mistrzów. z u::r;wków kazań łub wypowiedzi 
mistrzów, z fragmentów sutr i innych nauk..1 Rozwiązanie pierwszego ko· 
anu jest doświadcz.en iem oświecenia, ~yczaj płytkiego, zwanego kensho 
(jap.). Istnieje wicie konnów przelnmujących, 1zn. takich, dzięki kt6ry111 
uczniowie dochod74 po raz pierwszy do oświeceniu. Nałety do nich słynny 
koan „Mu" wybitnego starożytnego mistrza chan Zhao Zhou (778-897, jap. 
Joshu). Istnieje około I 700 koanów. W tradycj i japońskiej i koreańskiej ct.ę· 
sto stosuje się dwu zbiory: „Mumonk11n"' („Bczbramna Zapora"), składający 
się z 48 koanów, a po dodaniu wierszy Wumenn Huikai (jap. Mumon Ekai) 
z 96 oraz ,,Hekiganroku" („Zapiski Błękitnej Skały"), składający się ze I OO. 
koanów zcbranycl1 przez mistrza Xuetou Cbungxian (9~1052,jap. Sctcho 
Juken). '>t> Praca z konnami mote być rozmoi1n, w zależności od szkoły un 
i postanowiei1 mistrza. Roshi Kapleau porusznjąc ten remat w Polsce, po· 
wiedział: „koany są ułotone według stopnia trudności i na początku pracuje 
się nad tzw. koanumi wstępnymi, które, źe się tak wyrażę, są bardzo kon· 
kre111e. Potem pr-~cchodzi się do trudniejszych, do Mumonkan - jest 10 ju>. 
zupełnie inna paro kaloszy. Potem przechodzi się do Zapisków BlQkitncJ 
Skały, które są bardziej subtelne i poetyckie, następnie do pracy nad wska· 
zaniami, które stanowią etyczne problemy w postaci koanów. Trzeba jednak 
:r.roz.umi~, te praca nad ko;inami jest tylko jednym ze sposobów pracy 
w zen. Mówiąc ogólnie, w dzisiejszym buddyzmie mamy dwie szerokie dro
gi, któl)'llli matemy podążać. W Japonii obie drogi wyminie zaznaczają 
dwie szkoly: rindzai i solo. W rindzai nacisk poło:tony jest na koany 
i wszystko, co czyni si\) w rind1.ai, czyni si~ z wielką energią i bardzo szyb
ko. W dzisicjs1.ej sekcie soto nie używa si~ koanów, wszystko mbi si~ 
znacznie wolniej i większy nacisk polo:tony jest na akty czci i oddania".'2" 

Ten wyczerpujący cytm wyjaśnia kontrowersyjną sprawę stosowania ko
anów w zen. Gdy nauczyciel zen uZ11a, że uczeń przeszedł bezbłędnie pr.i.et 
wszystkie koany i zakończył trening pod jego kierunkiem, w1edy formalnie 
promuje go, Wtę(:żając mu „pieczęć polwfordzcnia" (jap. inka shomei); 121 

"' Ph. Kaplcau, d:r. cyl., s. 3S8. 
'"' lsiniejąj=c inne zbiQly koanów. nad któC)mi w trtldycjl J•pollskic&o zen rim.ai uClJ1iowlc 

pncuJI\ na dckusan. SI\ co: "Shoyo-Roku", ,.Dcnko-Rotu" •• Oo-I", .San Ju Jo Kal", .Ju Ju 
Kin Kai". 

"'Ph. Kapłeau. Kauio, łoany, slkDn·taduJ, ,.Drop Z.n", 198S. nr S. s. IQ. 
m Pb. Kapl...,. Tny filary. , < 161, 3S4-3SS. 
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5. Prnk1ykow1rnic za7.cn w japonskim iendo. Świeccy W)'lnnwcy i mnisi podcias 
1e111icgo seshln w Sojljl (tnczcrpni~10: T. Yoshiokn, Zc11, lloikushn Publishing Co., 
Os11k11 1 97~, s. I I) 

Ch1u?1ktorya,tyk1 dwOt'h li)''l~ 1nów tr1-;,,;•k;;;.ot;..;•w.;..;11;..;l..;.11.;;.no;..;<;.;;n1;..;11.<.Urte=Y•;..·h;.;;„. _________ 8;;.;..9 

s/1ikan-laUJ to praktyka koncenlracj i, w której umysł zajęty jest tylko sie
dzeniem. Nie motna się tu wesprzeć o pomoce takie jak liczenie oddech61Y 
czy koan, w związku z czym łatwo o 101.pros:r.cnic uwagi. Shikan-ta.zn to 
wzmożony stan przytomności, jednak bez nadmiernego naprężania uwagi 
czy ospałości. Tak, jak w studiach koanów watne jest zapytywanie. tak 
w praktykowaniu shikan·tJUA potnebna jest wiara, it nadejdzie włakiwy 
czas, w klórym nasląpi bezpośrednio pelnc oświecenie, choć podczas zazen 
nic ma takich myśli. Ta wiara jest 7.godnn z priekltl\em Buddy, który stwier· 
dzil w chwili swojego wielkiego oświecenia, :te wszys1kie czujące istnienia 
są od początku Buddami.129 Mis112.owie zen nie stosujący koanów, dzięki 
sw~jcj intuicji i przen ikliwości, mogą po lutnch pruktyk swo ich ucwiów 
wymzić wdowolenie z ich poznania, a wtedy następuje fonnalny przekaz 
Ohanny i promocja. 
W kolejności należy wymienić pozos!Jlle metody i formy treningu zen. Są 

nimi: 
- teLvho lo japoński termin ownczający mowę Dharmy, najczęściej jest to 

komentarz nauczyciela zen do jakiegoś konkretnego przypadku zen, np. ko
anu. Nie jest to prelekcja czy wykład, sluchający praktykują formalne zazen, 
zaś nauczyciel siedząc twarzą do oltnrza ofiarowuje Buddzie ,J:.ywc i kon· 
krctne priedstawienie swego :r.cn. P!lSl~pując w taki sposób nie mówi on 
o zen, ale dźga sluchaczy samą prawdą. Komentarz nierozcieńczony filozo
ficznymi wyjaśn ieniami i psychologicznymi interpretacjami może roztrza. 
skać na kawałki nękające myśli i lęki oru?. pobud1.lć upadających na duchu. 
Komentarz j est drogowskazem i zachętą zarówno d la początkujących, jak 
i zAawansowanycb". 130 Teisho wygłaszane j est codziennie podczas seshin, 
sporadycznie' przy innych okazjach, np. podczas niektórych buddyjskich 
świąt; 

dok11sa11 to japonsk.i termin oznaczający doslownie ., J>Ostępowanie same
mu". Jest to indywidualne spotkanie z nauczycielem zeo, w żargonie zen 
zwane spotkaniem „oko w oko", w czasie klórcgo nauczyciel sprawdza po
stępy w treningu swojego ucznia oraz daje wskazówki dotyczące jego prak· 
tyki. ~Powiada się, że metoda nuucwnio polcgojqca na indywidualnym po
uczeniu sięga w buddyzmie czasów samego Buddy, kiedy to mnisi. podcz.as 
trwającej trzy miesiące pory deszczowej, zbierali się w grotach dla inten
sywnego treningu. Późn iej, w Chinach rozwin~ła się bardziej otwartn formo 
spotkań nnuczyciclo z uczniami. W Japonii, a tnkte w Korci, mistrzowie z.en 
dali temu nowy, żywy W}miar, dzięki ci:.emu dokusan stal się mniej sprawą 

'"" J,t. V11$t1tnnl, Konn Zt!n I shlk.au 1az1J (w:J Praklykt1 :e11, (.'falo, oddttełl I un1y.rł, b.P\. i d., i. I I. 
no Ph. K11plc11u. Zen: i u1if„„ s. JOO. 
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dydok1ycmych pouc1.cń, a bardziej badnnicm, prowokowaniem i tes1owa-
11icnl ... tJ 1; 

s1:sltl11 to japoński tcr111i11 oznaczający doslownie „zjednoczenie urnysłu". 132 

.rest to fonna biu·dzo intcnsyw11cgo ducho\ll(l(IO szkolenia, wystąp1uącn tylko 
w buddyzmie zen. Tradycją sięga C'Zasów Buddy, gdy mnisi w odosobnieniu 
ćwiczyl i med)tację przez ki lka miesięcy pory deszczowej. Podczas trwają
cego kilka dni scshin, w klns:tiorze zazwyC"Zaj 7 dni, wszys1kic podstawowe 
metody 7.cn, takie jnk; 1.a1cn, 1cisho i dokusnn tworzą calnM>, klóra rnn slu
~ć 1>0glębieniu duchowej praktyki i osi11gniąci11 oświecenia. Uwnt,n się, 7.c 
scshin jest najskuteczniejszą „wylęgarnią" oświecenia, choć oczywiście to 
doświadcze11ic nie (1gra11 lcza się tylko do tej formy iniensywncj mcdytnc,ji 
w odosobnieniu. W S()Shin bierze ud1inl k ilknclLicsiąt osób, prowndzi j e 
rnistrz zen wra?. z dwoma zaawansowanymi uc?.niami. którzy intensywnie 
stosują kyosal..'U (jap.), kij do pobudzania uczniów, liórym uderzają ich 
w poludniki akupunktury schod'.<ącc się w górnych okolicach pleców koło 
szyi. Również. IQ formę wchęty i poniocy \\')'wadi.i się L c111sów Ouddy, gdy 
świst bnmbusow)•ch lnsek, ut.ywanych pr1.c-1. starszych w prnktyco mnichów, 
budził ich towa1·zyszy. prqs)rpiających podczas długich mcdytucji. Utrzy
muje SiQ, że nic2;1lct.nic od faktu osiągnięcia oświecenia lub nic, mocne se.~
hin tmtrawia i wzmncnin cinlo, umysl i uc-1ucia w stopniu, joki siedząc sa
motnie można osiągnąć po roku do ~h Int prnktyki. Pndc7.11s tnkicgo wy
tętoncgo treoingu medytacji ci.ęsro wyzwała się zazwyczaj ludziom niedo
stępna olbrzymia encrgi11 Gap. joriki), którą trzeba kanaliz.ować w okolicach 
hnni (jap.), tj. na dni1.1 brzucho i "1ccly stnjc si<; wybitną pomocą w konccn· 
11·11c,ji. Podczas sesh in wyslQpują u ptnklykujqcych tzw. makio, czyli zludne 
wizje i odczucia. halucynacje, fantazje i objawienia, glosolalia, cofanie się 

do przeszłych żywotów, glębokie psychologic1Jlc lub filozoficzne wglądy. 

7.aloca si~ poz.ostawić w s1X>koju te zjawisko, gdyż inaczej mogą stać si~ 
pr7cszkodą w praktyce nakierowanej na doświadczenie oświecenia. m 
W chińskiej praktyce zen stosuje się tzw. tygodnie chan, zaś w korcnliskiej 
trzymiesięczne odosobnienia medytacyjne ornz inne formy;"" 

Ul Ph. Kapleau, T14ror.q w ht'ar: : roiim.. ZOZ .. Sans,ha"". Warsz:i\\·a. Katow;cc. Dit:litoko-Riala 
1~87. s. 6. T• publilwcja w calold J«• po~wi~cooa p0<uS>.on~i me1odzic lrcnini;u 7.<'n. 

1l2 1·1umc, 1. 9, 
11

' Ph. ~nplenu, l.en: świt„., 8. 97- 101; te.nic, Trzy fl/aly. „, s. 56-S8. 217-230. 
'" 7ealyl lnfomu1Cyjny Szl<oly ?on Kunn U111, b.n1. 1986. 

Tabela 8. Pnykładowy plan dnia podc1.1s RShin1
J.S 

Godzina, C"J..O~ trwnniA Romj prnktyki i z11j~ 

4.00 pobudkn, CMS nn toale1ę porannq 

4 .15 kinhin nn dwori.c 

4.30-7.W runda =n. poranne śpiewy, dwie rundy zazen z dokUSlln. 
formalne ~nlodanic 

7.20-8.30 formalnn proca 

8.30-9.30 odpoczynek, nieformnlnc zazen 

9.30-12.30 runda znz.cn, królkie śpiewy, 1olsho, dwie rundy zazen 

12.30-13.30 nicfonnulny posiłek, odpoczynek, 11icfo1111ulno mi.en 

13.30-16.00 trzy rundy zazen z dokusan, śpie-.y 

16.00-16.:JO formalna gimnastyka 

16.30-17.30 runda :z.17.en, formalny obiad 

17.30-19.00 odpoczynek, «oalcca. nieformalne zazen 

19.00-21.30 cztery rnndy zazen z dokusnn. ceremonia kończąca d7.le1\ 
praktyki 

21 .30-4.00 1oalc1a, odpoczynek nocny, nieformalna nocna pruklyk.a (zn.ten 
i kinhin, Io os1a1nic na dworu. zazen, b)'Yi•. ie też) 

Jcillmd11iow1: :azc11 grupowe W70rownnc na scshin, ale bez nauczycicl11 
i z tcishem odtwarzanym z 1aśniy magnetofonowej; 
ak1y czci i oddania, które same stanowią wedlug zen pustą fommtę, jednak 
dokonywane w sposób nieegoistyczny, w slnnic mcdytncyjnyni, uszlachct· 
niają ucwcia. oczyszcwją umysł i doskonalą osobowość, przyspi•-:;wjąc 
przebudzenie. Stanowią naturalne dopełnienie praktyki zazen, oddziaływają 
na sferę emocjonalną i ucwciową czlowieka. Są to 111równo pojedynclC 
akty. n1>. „poklony z dlońmi w gaśsio1J6 przy wchod1cniu lub wychodLcniu 
z zcndo, poklony przed buddami i bodhisattwami, składanie im ofiar"m, jak 
również bm'dziej rozbudowane ceremonie, np.: pogr.Cllbowa,1:18 ślubna, wy
w11ni11 i skruchy, o pokój i 1>011100 glodt1jącyrn nn colym świec ie, wy.świ~ce
nin na kap lann ltd. Tabela nr 9 przedstawia najważniejsze święta obchod7.0· 
ne w buddy1mie zco. Istnieją również święta zapotyc,one z innych tr.idycji, 

t:\S O:Jnc z 1\llGP""ji. 
1.36 Gest zl"l(:r:t:nitl i 1rzymania r.vcm dloni. podobnie jak ,„. chrt.dcijtu\$l'\'ir 
137 J'h. l<llplcou, Zen: św11„., s. 165. 
13~ Po~rlJ::b w 1n1dycji buddyzmu rien ina 1111 celu nic pocii:s~,1le rqcl1lny, alC\ J)~(.('bU\Uc11k hdncy 

Zll"jdująccj się ,„ s1onic pO!lrcdnim flyh. bordo), tj. pomi~dey Jmlotoi11 • kolejnymi 1111ro1Mn„ 
m1, 7..ob. l'h K.1;1k11u, llt.. cyi„ •· 77 7R. 
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l:1órc zostaly zaadoptowane do praktyki zen, zwlaszctB odbywającej się na 
Znchodiic, !niell Zmarlych obchodzony jest picrws1.cgo listopada w formie 
ceremonii Głodnych Duchów wraz z zazen, śpiewami i ofiarami sklRdanymi 
na specjalnie przygotowanym ołtarzu. Nowy Rok obchodzony jest w postaci 
Ceremonii Noworocmej połączonej z aktem wyznania i skruchy; 

Tabela 9. Główne święta obchodzone przez buddystów zen'" 

Nazwa .świ~tn Data Kr6tka charakterystyka 
Parlnirwana &ddy 13 luty Święco obchodzone w ośrodkach \Y mia~ 

rnozno.ści całodniowym zazen, śpiewami 
z okrążeniami hali Buddy lub zcndo i s~cjal· 
nym cko (~iewcm w intencji). 

Wosok - fflięto upami~tniaj11,ce 
nnroch;iny Buddy 

moj Święto bywa poprzedzone dniem postu, cere-
monią o pokój na świecie oraz nooą świąty1>-
ną, podczas której wykonuje si~ śpiewy 
i pokłony przed licznymi oltnnrunl w hali 
Buddy. Podczas właściwego święta następne-
go dnia do ceremonii nałety pole..,11nie her-
batą figurki dl.icek• - Buddy na specjalnym 
oltanu, ofiarowywanie, śpiewy, opowieść 

o his1orii narodzin Buddy orni piknik. Jesl to 
również święto dzieci, które licznie w nim 
uczestniczą. 

Dzień Bodhidharrny 6 pat. Dzień cZC'LOoy jest dłuższymi rundami zazen, 
dzicr· łpicwami, ofiarami z kadzideł, olcazjonnllll\ 

nik mową skicrowan, do Bodhidharrny. 

Dzień oświecMia Buddy 8 ~ru-
dz eń 

W sklnd ceremonii wchodzi mown pr7.ypomi-
nnjąca wysilek J3uddy, który zaowocował jego 
wielkim oświeceniem, n talle śpiewy. Cerc· 
monia często przylega do 7-dniowcgo, najsu-
rowszcgo w roku scshin rohatsu, pl'LCprowa· 
dznncgo na calym świecie dla upami~tnicnia 
oś11riecenia Buddy Siakjamuniego. 

śpiewy to inna fonna zazen, podcws praktykowania której „najważniejszy 
j est stan umysłu wywC>łany przez śp iew, a więc calkowita jedno~ć ze śpie
wem aż do samozapomnic-nia."1"° W tradycji zen śpiewa się sutry i dharani. 
Sutry to wypowiedu przypisywane Buddzie. W zen śpiewa się często ,,Sutrę 
Serca Doskonałej Mądrości", ale także poematy patriarchów i mistnów zen, 
które można wląozyć do tej samej kutegorii. Cv;sto śpiewa się wlę;:: „Strofy 

1" Źródło: Kakndor: najważniejs=yr:h certmonii obchodzOfł)-'tCh w .. &:uuł=er. „Droga Zen", 
lll86, nr t, s. IS. 

140 ~wy co<ki~nne . s. I . 

wiary w Umysł" tn..cciego patriarchy zen Seng Can n, „Pieśń ku chwn le za
zen" zenj i Hakuina oraz „Czte1·y Ślubowania Bodhisattwy". Ohnrnni to 
„d luga man(rn, rytmiczno sekwoncjn dźwięków, która poprzez zwil\l.Jlllc 
z nią szczególne wibracje wyraża zasodniczą prawdę, przekraczającą wszel
ki dualizm».••• Śpiewy stanowią częste dopełnienie wymienionych \\oCZC

śnicj aktów cui i oddania. W tradycji zen wykorzystuje się proste in~tru
mcnty muzyczne: inkin - mały specjalny dzwonek do wspomagania zazen, 
keysu - duży dzwon spoczywający na poduszce - sluż.1cy do podkreślania 
ważnych elementów sutr i dharani, gong - przyzywający na posiłek, l:lnpki -
w postac i dwóch suchych kawolków drewna - rozpoczynające rundy zazen, 
mokugyo - drewniany bęben w kształcie ryby - nadający rytm śpiewom 
i kilka innych. 

Lama Govinda następująco oddał z.noczenic religijnych buddyjskich rytu
ałów: „Rytuał je,~t jedną z form, pop1;:cz które wyrnżumy swe najgłębsze 111y~ll 
i uczucia, lecz powinien wypływać albo z jasnośc i myśli, albo ze szczerego 
i spontanicznego uczucia. W przeciwnym razie rytualy przeistaczają się w puste 
powtarzanie konwencjonalnych fom1 i stajtt się przesikodą na nasuj drodi.c ku 
ohvieccn i u"142·• 

' - praca (jap. samu) traktowana jest jako jedna z form praktykowania 1..a:zcn 
w ruchu i dostarcw okazji do „wyciszenia, poglębic11 ia i skupienia umysłu 
nil jednym punkcie pri.y dokonywaniu jakiejkolwiek czynności, lecz tak1,e 
ożywia ciało, dostarczając tym samym nowej energii umysłowi" .143 W zen 
ceni się bardz.o pracę fizyczną, pracę ludzkich rąk; 
111Jwhatsu to japoński termin ouaac:iający religijną tcbraninę (chodzi lu 
o przyjmowanie darów składających si~ z pożywienia), slosowant\ od cw· 
sów Buddy aż do dzisiaj w tych społeczeństwach. gdzie buddyzm jest roligit\ 
powszechnie wy7Jlawaną. Mnisi, uwllhlni za strat ników Dham1y, ofiaro· 
wująją społecze1\stwu, świadcząc o niej swoim sposobem tycia, zaś wicmi 
w :iamian ich tywią. Na Zachodzie taka forma takuhatsu w zasadzie nic 
przyjęla się, wyznawcy zen czyniąc „takultatsu" mogą zbierać śmieci w la
sach czy sprzątać wokól $WO ich ośrodków. 

Wszystkie przytoczone metody i formy treningu zou slut.at prnktyoznemu 
urzeczywistnieniu ideału wychowania reiig\jnego zon, czyli osiągni~ciu stanu 
bodhisauwy i buddy. 

141 Ph. Kapłeou, dz. cyt.„ •· 167- t68. 
" 1 A. Govinda, Znocuni• l)<•olów,,.Droga Zen•, 1986, or3, s. 12. 
"' Ph. Kaplam, jw 
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2.4. Charakterystyka metody Silvy 

2.4.l. Pl-dugogiczoe inspiracje twórcy metody - J. Silvy. ~oeza 
i rozwój metody Silvy 

Josć Silvn pmgnąc pomóc swoim dzieciom w pr-1C7.W)Ci~t.cniu trudności 

związanych z nauką, wspiemjąc się o samodzielnie 1.dobytą wiedzę dotyczącą 
funkcjonowanie ludzkiej świadomości, opracowal metodę, która jest obecnie 
noucZ11nll w ponnd siu kritjnch świnia, a kursy 111c1ody Silvy ukor'1ctyło okolo 
IO milionów ludzi nn cnlyrn świecie.144 

Czym jest meloda Silvy'/ Sam autor pisze o niej 11astęp1\jąco: „Metoda Si
lvy jest sposobem relaksacji cinln i umyslu, lak aby spowol nić częsiotli wc;>ść fa l 
mózgowych, n 11m17.Crn nklywownć prawą pótkulQ 111ó~gow1l w ccln wywolnnin 
pozytywnego wyniku". t<l 

Urodzony I I . sierpnia 19 14 r. J. Silva mieszkał ml po ludniu Teksasu w La
redo, mieście graniczącym z Meksykiem. Jego ojc iec umarł, gdy Josi mini cztc
rY lata. Po ponownym zamążpójściu maiki u11nics1.kal wml. ze Sllll'SZI\ siostrą 
i mlodszym bratem u babki. Po upływie dwóch lal stal się żywicielem rodziny. 
Pracowni dorywcro sprzednjąc gazety, czyszcząc buty i wy~onując inne prace. 
Nie chodził do S7.koly, nnuczyl się czytać i pisać od swojego rod1J:1istwn, które 
wieczorem odrabiało 7,;idane w szkole lekcje. Mając pi<ctnaścic lal uko1iczył w 
imieniu miejscowego fryzjera korespondencyjny kurs radiomechanika. Wkrótce 
zalo:!.ył warsztat noprawiujący mdia. Dobr.zc 1>rospcruj ący interes pozwolił Si
lvie oplncić studiu swojego rodzeństwa oraz od lot.yć 1>icniąd1.e nn własny ślub. 

Ożenił się z Pau h1, z którą miał dziesięć córek i synów. N t1stępnie odbył służbę 
w wojsku, gdzie studiował zaawansowaną elektronikę, nby wsiać instruktorem 
w Korpusio Ląc:wości. Wszystkie jego oszczędności poslużyly utrzymaniu 
rodziny w cz:1sic trwania slużby wojskowej . Gdy go zwolniono do cywila, roz· 
począl od nowa budowę wlasnego interesu, mając zaledwie dwanaście dolarów 
w kieszeni. Aby przetrwać trudne dla niego i rodziny cZMy, uczyl na pól etatu 
w szkole średniej w Laredo, w której stworayl pracownię elektroniczną. Pięć lot 
pófuiej zaczęła upowszechn iać się 1elewizja. vczygnowal z pracy w szkole 
i poświęcił si~ elektronice. W tym C?.asie prowadził sklep t antenami i artyku
łami elektronicznymi, który dobr7.e prosperował w dobie intensywnego rozwoju 
radiofonii i telewizji, byla to największa inwestycja tego typu w Laredo. Silva 
pracował w nim do godzin wieczornych, potem pomaaał wnie 3rzy dzieciach, 
a no.stęprtic sludio\\ał okolo 1rzy godziny dziennie psychologię.' 

,._ ,\/efod"' ~''">'· P<>dr<cznt.ł dla ucustnlł/J1v k11r.\·u porJ.unwowDgo. 01lr. A. \Vńjcildcwicz, \\'y„ 
dnwniclv.-o MedyC1ne. Wars? .. awa 1993 i nasL "')1d .. s. 14. 

I.UJ. Sllvu, n. S1ono. /1U1tttJ! sobte 1ntt,,dą Sil\')'. W)'dn~\'nlctVt'o . .l ~u+vi", l..ótl1. 1997. $.. 22. 
IM! J, Slłvn, Ph, Mitlu, ,\'(1111<>ł1uuro/t111nry.tfu uuruxfą Silvy, Rnvi. I A)ctł. I <)C) I, l'I. 12-16. 

Chawkl•ryMykn dwt\uh •Y>lcmdw rc lok•o\\,,.knn.;cn1ruj~e)'<h„ . 95 

Swoje bndonin, dotyczące funkcjonownnia ludzkiej świadomości. rołp(l
eząl w 1944 r. Studiował dzieła psychologów: Freuda, Ad lera. Junga, s:zczegól
nic i111eresowal się badaniami nad snem, hipnoz.1 oraz rezultaiami stosowania 
medytacji lransccndentalncj 01117.jogi i 7cn; chodzi tu glównic o kontrolę proce
sów fi1jologicmych oraz wyciszenie umyslu. Znwnjomil się l. najnows~mi 
osiągnięciami w zwalczaniu schora:ń psychosomatyc2-11ych oraz zaja_I się bada
niami nad świadomą kontrolą częstolli"ości ful mózgowych. 

G. Jos6 Sllvn (1914 - 1999) - tw6m 1 metody nnzwuncj jl'go r111zwlsklcm. Owukrumio 
odwlcd1.ił Polskę (nutor fologrnfii: li. Kimnk) 
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Silva prowadził swoje badania chcąc utyć ich wyników do zwit;l<szenia 
u badanych współczynnika inteligencji (IQ}. Chcial, aby trcnujitcy nauczyli się 
świadomie wywierać mocne wrażenie na komórki mózgowe, nby potem mogli 
lntwiej odtwarmć :iapamięianą informację. Ponadto mieli nauczyć się kontroli 
rozmaitych zahamowań psychicznych, aby móc łatwiej sięgać do zawartych 
w mózgu informacji. To wnystko miało podnieść współczynnik IQ u trenują
cych. Silvo chcial, aby jego dzieci lepiej uczyły się i otrzymywały lepsze oceny 
w S"Zkole. Uczył je swojej techniki, później znanej jako samokontrola umysłu 
metodą Silvy. Wyniki nnuki u dzieci S"Zybko zaczęły poprawiać si~ w ciągu 
prowodzonyoh z nimi przoz trzy lata eksperymentów. Silva pytJll swoje dzic-ci, 
czego uczyły się danego dnia. W 1953 r. odpyh(jąc jedną z córek z materiału 
szkolnego zauwa:l:yl, te nim zd~yl zadać na głos sformułowane w myśli pyta· 
nic, d:t.iecko od rew udziełilo odpowiedzi. Podobnie bylo z n11st~pnymi 11iewy
nr1ykuowanymi glośno pytaniami! Tak samo było z innymi d:t.icćrn i . Pytane, 
skąd wiedziały, o co ojciec chce je zapytać, odpowiadały, że po prostu odgadly. 

W tym samym roku prowadzone przez dr J .8. Rhinc z Uniwersytetu w Du
ke prncc naukowe nad ESP (ang. Extra Sensory Perccp1ion czyli spostrzeganie 
poiazmyslowc) uzyskały akceptację jako przedmiot badań naukowych, co StJlło 
się glośne.141 Silva opisał doświadczenie zc swoją córką w liście do dr Rltine, 
lecz la w odpowiedzi odrzuciła tezę o 'vyćwiczcniu wspomnianych umicjętno
~ci twierd7.l\(!, te córka musiała je mieć prawdopodobnie od urod:z.enia. W tym 

... , Badania nad nadz~1ycz:1jnymi 7.dolnościami ludzkimi prO\\'ru:ILi parnp:>ychologin. Bnda ona 
w sttte&óh1o:kl dwie zdolno:kl: ESP czyli poslr.legMie po?.nrmyslowc, e>~lo drJelunc nu 
trzy kategorie: telepati~ cz.yli ESP pontiędzy dv;iecna osobami, jimlo,vidzcnie ciyli uz.yskhva~ 
nic lnform.,.)I o pr:r.cdmlolnch I 1.d11rumlach :r.a ponlllCI\ llSI', prekognicjQ 01.yll ueyclc ESP do 
wykryciu infumuicJi o pr.cysuych tdnr""8iach oraz PK ciyli psycl1okino1.ę mtumianąjako wi
docriut Zdolno!ć do <>1ld:d1tlywunln lud>J na lnn)'ch lud>.i, prl.C<lmloly lub tdnrtCJ\ln in pomocą 
sily umysłu. Wcl~t. dut.c konlmwcr.:jc wtbnd1.n 7Agntlnicnic nn11kowo$c:l 1cj dyscypliny. ltdno 
:r.c s1wiowisk prc1.cn1owanych równict w Polsce jtdnomncznle glosl. t.c jest to zbltl< okul1y
stycz11ych pogl,..lów, o nlcllc7'10 lltw • .,noukowc dowody" nic wylrty111aj' próby kryayczncj 
analizy. Parapsy<:hok>nla jcs1 zalcm prqkladem dociekeli pseudonaukowych. Z.ob.: Z. Musiał, 
B. Wołnkwlci:, Psyi;M1ro11iw j{l1o lfl:09/n;lrypn [w;! ,.Sludi• Pllozofiet11c", 1975, nr 7, 
s. I 56-168; U. Wołnicwi<l., 7.. Musioł. Scjo1tyrm i olwl/)'Znl fw:) .S1udio Fik>1.0f1CZOC". 1975, 
nr 10-11, s. 1~12&. Inne saanowisl:o prumwją H. J. Eysencl:, many t baduf\ nad inleligcn
cj'lo osobo"'okift i psychop<llok>g~ proreso< psyd!ologji oraz C. S.rgen1. kłll<y Sludlowal P'1" 
chołogię na Univcrsily or Cambridge i uzyskał stopień doktora pornps)<:hologii w 1919 r. Ich 
>dankm pompsychologia. wylcazuj\ca cl:!gly mzwój 1eońi I mc1odologll. wciąt wtbudin kon-
1row=jc "$ród nickaól)Ch UCZC>n)'Ch. kló<ey "'"J1Caj'\ "'~ na jtj wą1pliwy rodowód oraz 
prajawiają podcj!clc glęboko zachowawcze_ Jednak l>lnicnl1> tjowist.: .,psi" nic jc:s1 sprawą 
winry, pnmp~ycholoaln mnln.7lil pewne do,o,1Jdy n& i!'lłnienlc nullo 1..nanych ludzkich 1notJi\lo'Q
:ki I 7.dolnom:I. i 1mliln do klosycincgo podręcznika psychologii tlllganln I Atkinnsooa „lnlro
duotion to ~ychology'\ jak równie.i u1y;ko.t11 status <lyscypHny naukovłij wykladl>r~ej nn \viclu 
unlwcray1etnch w S1nnach 2'Jcdnoc:zonych i Innych krnjnch. Zob.: HJ. Byscnck, C. Surgenl, 
dz. cyi .• $. 9-21 , 176-187; Ił. lly.enck, C. Sargcnt, C:y j„w.ł madlum, Umbus, llyd~oszci 
1998. 

('h•rnk1e1yl'l:l)'ln dwd<:h •Y••r111ńw l\lfa\"u"o kono1.:e111n1l1lC)'th„. 97 
~~~~~~~~~~~~~~--'--

CZASie sąsiedzi Silvy zauważyli postępy jego dzieci w nauce i zdecydowali się 
posłoć do niego wlasne. W cilll!u nas1ępnych dliesi~ciu lat tr.t.ydzieścioro dzic· 
wi~cioro dzieci sk~ńczyło ir:cning u J. Silvy. Po1wolilo to Silvie ulepszyć S\\Ojq 
metodę, a w przeciągu kolejnych trzech lat dopracował plan kursu, który z nie
wielkimi poprawkami obowiązuje do dzit Zdecydowana większość uczestni
ków kursów Silvy prowadzonych na e<alym świecie osi'IS"ęła rezultaty zbłi,.onc 
do wytej wzmiankowanych. J. Silvo byl picrwsi:yrn badaczem, który dowiódł. 
ie ludzki mózg poirafi funkcjonować z pełną świadomością przy zakresach 
do111in1tiących w nim fał mózgowych alfa i 11tc1a. " 8 

Zd1111 iem Silvy to precyzyj 11c odgadywanie bierze się z intuicji, Prawu 
~zęś~ mó~u jest jak odbiornik radiowy, ma politczcnie z większą ~ii ludzka 
1111c1tsc11cJą, która udziela czystych i wyrninych przekaz.ów info1macji o ile 
tylko człowiek potrafi się do niej odr owicdnio dostroić. Jednak poc:ui,.,;,zy od 
czternastego roku życia mózg dziecka cornz częściej zaczyna emitować fnlc 
bela ( 14-2 J cykli na sekundę) i dziecko coraz bardziej koncentruje się na kon· 
trol~wnniu środ.owiska ze•~'llę1nncgo, w czym towarzyszy mu rozumowa111c 
logiczne 1 analityczne, a Jego lewa półkula mózgu zaczyna dominować. u• 
Kon~kl z nadświadomością zostaje ograniczony lub zerwany i potrzeba ufyć 
s1>«1nlnych technik, aby go odzyskać i udrotnić. Do 1cgo wlaśnie sluty me1oda 
Silvy. 

. Prowadząc S\VOje badania J. Silva nie posiadał drogiej aparnrury EEG oraz 
wiedzy, juk z niej korzystnć. Wiedział jednak, te człowiek zapada w glębok11 
fa7Jt snu przy c1..ęs1otliwości delta (O.S-4 Hz), pOS111nowił więc wytrenować 
ludzi w świadomrrn_ zwalnianiu 02ęs1otliwości ich mózgów bez zapadaniu 
w sen. ':'by udowodn ić, że mózg wytrenow1111cso człowieka pracuje na niższych 
cząs101 hwośt:tach, wytrenowany badany musial 11rzy zachowaniu kon1roli świo
~omości (tj . nie zap~dając w sen łub tmns hipnotycz11y) wykonać coś nicmoż· 
hwe~o do wyko1!a111a w ~wyklym stanic świadomości (stanie beta). Wytreno
waru badani była w sta111c konirołownć i w1icninć cv;stotliwoś6 akcji serca 
konlrolo.wać ciśnienie krwi, obniżać swą wrażliwość na ból, kontrolować pro'. 
ces traw1cnin, cyrkulacji krwi, pocenia się oraz walany temperatury ciala. 

Pracując nad podniesieniem IQ trenowani badoni mieli ;.ą zadanic osiągnąć 
leps1.ą . koncentracj~ i po~yć się ro~pros7.enia uwagi podc1J1S sludiowanfo, 
umoc.mć potądan.e nawy~1, nauczyć si~ wywierać mocniejsze wrażenie na ko
'.11órk1 rn~~gowc t utywac. szcrsZ>'.ch zakresów energii mózgu do przyswajania 
111~onnac11 ornz nauczyć s1Q t~-chmk samoprogramowania. Badani c~to udzic
łah. po~rn"11ych odpow!edzi nim_ p~dly pytania oraz lepiej odpowiadali na py-
1a111a, które były dla mch osob1ścre wai11e lub wartościowe, np. gdy mialy 
w sobie lndunek emocjonał ny. 150 

uK J. Silva. Ph. Mieh;, dz. cyL, s.15. 
tol•I SI J •• lva, R. Saono, d~. cyi.,•· 92- 93. 
l!ll> Afcto<I" Silvy na k(lidy d:i~ń. 1997, Doru \V)1dnwnlc1o~K.5l~&o,nikl 1 Kflluwico 1997. s. 6łl-91 
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Aby otrzymat odpowiedzi na p)1ania, badani musieli osil\llnąć specjalny 
stan umysłu, inny nit codzienny zwykły stan świadomo§ci1$•, w metodzie Silvy 
nazywany poziomem Jwladomoścl 2ew11ęlr::11ej. Specjalny stan świadomości 
umotliwiojący uzyskiwanie informacji slutących do rozwiązania rovnaitych 
problemów nazwano poziomem świadomości wew11ętnnej. 

Kierunek prowadzonych badań uległ zmianie, gdyt skoncentrowano się na 
tzw. zdolności zgndywnnia. Wytrenowane osoby odgndywaly tmfnie myśli do
tyczące r-1.eczywistych spraw i problemów, choć dostarczano im zaledwie 
skrawki informacji, a potem nawet bez otrzymania jakichkolwiek informacji. 
PM.niej okn1.11lo s iQ, 1,e osoby badane były w s11111io dosu1rczyć in formncji nn 
tcniaty problemowo nia lo 2.11ane kontrolującym bnd1111io. Ody Io siQ udu lo, były 
trenowane w i.dobywaniu informacji dotyc1,,ących problemowych spraw, które 
nie były znane eksperymentatorom, ale które można było póioicj zweryfiko
wać. Kolejne kroki to skrócenie tren ingu umysłowego do ok. 32-40 godzin oraz 
proca z różnymi pod względem pici i wieku gmpami licZllcymi ok. 20-30 osób. 

Udzielanie przez trenujących prawidłowych odpowiedzi dotyczących za
danych spraw problemowych oznacza właściwy poLiom wytrenowania, tj. 
funkcjonownnin na niższych i stabi lniejszych cz~stotliwokinch mózgu. Wytre
nowane osoby uzyskują informację dotyczącą spraw problemowych, jak rów
nież infom1acjC(:, jak konstruktywnie rozwiązać te problemy. Sposób odbierania 
informncji, gdy ludzka świndomość działa przy zwolnionych częstotliwościach 
mózgowych nazwano lwmunikacjq s1ibiek1yw11q.1$2 

W 1949 r . .I. Silvn badał moiliwości wykorzystywania snów do rozwiązy
wania problemów.'" Wlnśnie w tym roku wygrał na loterii I O tysięcy dolarów, 
co 1;iozwoliło 11111 intensywniej 1..ająć się swoimi bmlnninmi. Wygmnn była po
przedzona snem, n śniło się Silvie jaskrawe złote światło. Ody się obudził, zo
baczył w wyobrnt ni dwa zestawy liczb, które o,kmrn ly si~ szctQ~liwymi nu me
rami loteryjnymi. Początkowo w swych bndnninch Silva wiąznl dut.c nadzieje 
z hipnozą. Szczególnie interesowało go zagadn ienie autohipnozy. Swój pierw
szy profesjonalny kurs hipnozy poprowadził w 1956 r. Jednak 1ióiniej szukał 
metod. które pozwolą samemu ćwiczącemu sterować włnsną aktywnośc i(\ pod
c1.as wykonywania ćwiczeń w zmienionych stanach świadomości. Swoją meto
d~ nazwał dynamiczną mcd)1aeją ró"niet i z tego po"odu. W 1963 r. pierwsza 
gmpa uko1·1cL)'ln ku,., snmokonlroli umyslu jego mctod•t· Picrws1..c zajęcia me-

"' Zob. rold1.ial 2.1. niniejs'.cj pracy, w szcugólnoki tabelę 3. 
" 1 PóblicJ podobne rcwllu1y osl11S11ięt0 w metodzie RV (1111g. rcmole ' 'icwing), opmcowonrj 

w mm.eh bednń pro"ad>onych przez inSlytucjc wojskoM US/\ !)<?.)' udlinlc dr li, Pu1hoff.J 
i dr R, Torga. Zob. J. McMoneaglc, Wędrujący 11mys/, Limbus, Bydgoszcz 1997; l. Swann, 
l'onlłd 1uuysl I :n1>wfy.1)1nhuR-, Dydsuszcz J 994. 

'" Temu r.uglldnlcniu 1mwii;conn jc>i wydunn w Polsoe ksi11tlui: M. Hun~ S. Copelund, Sny 
wygt')l1vtl}ttt:)it:h • Ouclro1\, h.1n. ł d. lob. 1e1.: J.R. l.e\vis. Encylcloptdlo S1111, Cibct, Wars:ta\Ytl 
1998. 

todą Si lvy, które przyniosły dochód, były wrgan izownne w październiku I 966 r 
1v Amarillo dla grupy artystów. P0<1iewat trening realizowany był wydzielony
mi etapnmi, Silva musiał wielokrotnie odwiedzić to miasto, aby osl4tecznic 
zako1iczyć kurs w styczniu 1967 r. Były to plntnc z.ijęcio. a spo§ród ucu:stni
ków kilku zostało instruktorami. Po pierwszym treningu powstała kolejna gnipa 
chętnych, złotona z przyj4ei61 i krewnych poprudniej, i w ten sposób Silva 
1.ac1.ąl rozpowszechniać swoją metodę po Teksasie, 1vyklnd11jącją w wiciu mia
stach. Kursy odbyv;aly się w jednostkach czterogodzinnych raz lub dwa mzy 
dziennie, zainteresowanie było duże, tak te Silva pokonywał miesięcznic ponod 
8 tysi~cy ki lometrów. Na przelomie lot GO. i 70. nnuc1.a t swojej mclody w Tek· 
sasio i nB terenie całych Stanów Zjednoczonych. Jednak pierwsze reakcje Io· 
kalnej prasy nie były pochlebne. Równ iot artykuł zamicszc1.0ny w tygodniku 
„Nows1veek" 29 marca 197 I r. okazał się bardzo krytyczny. Ody dzicnnik11rkn 
„Boston Globe" napisała artyku l, w którym stwierdziła, że Silva oszukuje l11d1i 
i on oraz inni instruktorzy są wysłannikami szatana, oburzony Silva po dokonu 
niu pmcy nu poziomie świadomości wewnQlrznej skontaktował si~ z wydD1vc11 
wspomnianego pisma i 1.11żądal obiektywnej dziennikarskiej relacji z ku1$U 
Relacja dziennikarza R. Taylora za"'-arta w artykule ,.Zejście na poziom alfo~ 
była p<Yl.)'tywna dla Silvy. który uwal ją ui jedną z naj lepszych, jakie kiedy· 
kolwick opisywaly jego metod~. Silva i jego organiwcja wielokrotnie pona
wiali tę publikację, która skłoniła wielu ludzi do wzięcia udziału w kursie. •S. 

Listy od zadowolonych uczestników kun.u drukowane w pismach takich jnk 
bosrońska gazelu ~Herald American", przyczyni ly się do rozpropagowania me· 
tody Silvy. Była ona polecana przez lekarzy, psychologów i psychiatrów, biz
nesmenów i trenerów sportowych. Wkrótce stała się bard1.0 popularna na 1crc
nio StA nów Zjednoczonych. 

I 

Silva ~nsor System I 

I tnstytut Psycb1iorie111ologii -] 
I 

Slva Mlnd Control lnter.n11łlonnl, Inc. 
odd1jaly w kilkudzie$ięciu krajach ~wiaro 

I 

I Silva Mind Control International Progiams. Inc. 

Psychoorieniology Studies ln1emn1ional, Inc. 

Schemnt 3. Orgoo!za~jn metody Silvy 

"' J, Sllvo, R. Stono, cl'l. cyt., s. 118- 119. 
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W latach 70., 80„ i 90. metoda Silvy zaczęłn gwaho11nie rozpnes1rzeniać 
się nn całym świecie. Si lva powołał do tycia Instytut Psychoorientologii, który 
7.aoądz.n progmrncm oraz patronuje całej organi1,.0cji. Wydoje tct biuletyn dla 
absolwentów, organizuje zjawy, kursy dla absolwentów i scminnria. Organiza
cją i kon1rolą kursów :iajmuje się spółka pod nazwą „Silva Mind Control Jnrer
nntional, Inc'', 7. siedzibą w Laredo. Spółka to posiada swoje oddziały w kilku
dzicsii;ciu krnjnch świata. Jest to instytucja dochodowa. przynos7..ącn zysk, któ
rej głównym celem j est jak najszersze upowszechnienie metody Silvy na świe
cie. Jedno L komórek spółki o nazwie -.Silva Sensor System" produkuje taśmy, 
pomoce naukowe orn2. instrumenty l>adnwczc, które 1110S1t nnbyć uczcs1nicy 
i absolwenci kursów. Prowadzi ona również księgarnie z mnccrin lnmi i publika
cjami dotyczącymi metody Si lvy. Badania naukowe dolyci.ącc metody Si lvy 
prowadzi chnrytt11yw1111 <>rganizacja „l'sychoorientology Studies International, 
Inc.", n rnnrkcting specjalnych seminariów relak~ncji, w któl'ych wykor~ystuje 
się również biologiczne spnętenie zwrotne, przeznaczonych dln kadry kierow
niczej przedsi~biorstw - „Silva Mind Control International t>rograms, lnc."155 

Jooć Silvo zmarł śmiercią naturalną 7. lutego 1999 r. 

7. Andnrj Wó.)clklewla - ner . Mrtody Siivy - Pou ku Sp. z n.o.'' Psycholog, in
struktor metody Silvy, którą sprowadził do Polski w oryginalnej formie w 1992 r. 
(zaczerpnięto: Metoda Silvy na każdy dzieli. 1997, Dom Wydnwniczo-Księgarski, 
Kotowice 1997, s. 265) 

"'I. Silvn, l'h. M~lc, d1.. cyt„ s. 169. 

Choroklcryolyu dwóclr SYM•nrów rc l•~"'"'•..:k::;"""=":::""':.:~i!:Ą!::•lc:•::.:h·:::„ _________ l:..;(;..:..)I 

Obecnie. jak już wspomniano, metodo Silvydocnrlo do 112. krajów i około 
I O milionów ludzi na całym świecie przeszło przeszkolenie tą metodą. Naucza
na jest doklndnie w ten sam sposób w 29.językach.156 

W t9n r. odbył się pierwszy kurs dlo zaawansowanych, w 1973 r. 
pierwszy kurs drugiego stopnia, w 1978 r. pierwszy „dwudniowy kurs ultra", 
Ulś w I 979 r. pierwszy . dWlldniowy lnus drugiego stopnia" .157 

W 1980 r. informacje nn lemat bnrdw p<>pulamych w Stanach Zjednoczo
nych i Meksyku kursoch metodą Silvy przywiozła do Polski B. Osmnńczylc, 
będąca członkiem Stowarzyszenia Rndiostczyjncgo w Warszawie. Ówc7.esny 
prezes Stowarzyszen ia L. E. Stefo1\ski oprncowal w oparciu o przywiezione 
po.ez nią mnterialy progrnm kursów Doskonalenia Umyslu (DU), rozwijają,cych 
wizu111i1.ueję, wyobraźnię i zdolnofoi p11r1111ormalr1c. Kursy DU były orgnnlzo· 
wane przez L.E. Stefańskiego pr?n wiele lut, o dopiero w styczniu 1992 r. 
w Warszawie odbyl się pierwszy oryginalny kurs podsJawowy metody Silvy. 
Poprowadzi! go A. Wójcikiewicz, mieszkający na smłe za granicą psycholog, 
jeden z instrukt.or6w, który powolał do tycio linnc; "Metoda Silvy - Polska Sp. 
z o.o." Od tego czasu kursy organi1..0w11ne są we wszystkich większych i śred· 
niej wielkości miastach Polski. Kursy podsta\\-'OWC w Polsce ukończyło ponad 
20 tysi~cy absolwentów. Pierwszy w naszym kraju kurs .• drugiego stopnin" 
poprowadzi! G. Seavy ze Stanów Zjednoczonych w nrnju 1993 r. We wrzdniu 
1994 r. sam J. Silva poprowadził kurs •. ultra". Odwiedził on równie? Polskę 
ponownie na początku 1997 r. Wykładowcorn i metody Si lvy, którzy poprown· 
dz.iii kursy wyższego stopnia w Połsco byli m.in.: K. Koscia, J. Mac Donnld 
i J. l<rnmcr. l'o lscy wykładowcy ku1·sów podstnwowych metody Silvy 10: 

Z. Królicki, B. f' igarska, K. lnsii1ski, W. Nowickn , O. Rydzewska, R. Elochi1\· 
ski, D. Lewicka, M.l. Sidor. „Metoda Silvy - Polska", kierowana przez A. Wój· 
c ikiowicza, wyd;\je dwumiesięcznik „Alpha. Pismo Rozwoju Umysłu" oraz 
i n fornmłory adresowa ne do polsk ich absolwentów kursów podstawowych. Fir
mo org11niwje również kursy dla dzieci w wicku od 6. do 13. lat na terenie Ca· 
lego kraju, które prowadzą instruktorzy: W. Nowicka. B. Lewicka i M.I. Si
dor.1.1-• Pierwsu z nich posiada wykształcenie humanistyczno-artystyczne, po
rostnic - pcdagogiczoc.1

'9 

"
6 Afetoda Silvy 11a.„, s. 19. 

u
7 
J. Silva, l)lvudn;oH1i:r ullra śen1lttt1rlrur111a lental :a(lł11a1rsowa1wj san1oko1urc>li u11'f)'$lu, Mc1ocla 
Silvy- Pol~k>. Wor,;zaw• t 994." 34. 

'"Metoda Siivy 110.„, s. 6, 93-98. 
""rami.o.•. 102, 1q6 199. 316-320, 322-32S. 
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2.4.2. Podstawowe zulożenia teoretyczne metody Silvy 

Josć Silvo dowodzi, że ewolucja świadomości czlowicka pncbiega według 
pewnej uchwytnej prawidłowości. J uż u przebywającego w łonie maiki dziecka 
można wykryć bardzo niskie częstotliwości delta fal mózgowych . Po przyjściu 
na świat te częstolliwości są w przybliżeniu skorelowane z wickiem dziecka, co 
01J1acza. że np. w wieku 4. lat przeważa u niego cz.t;s1011iwość około 4. Hz, 
w wieku I O. Int - I O ł Iz, ild_. Ta prawidłowość utrzynutic się do okol o dwudzie
stego roku tyciu, wtedy częstolliwość fal mózgowych czlowicka osiąga swój 
maksymalny pułap. Z taką częstotliwością w sta nie cwwnnia pulsuje móz.g 
dorosłego człowieka. Nie jest to j ednak stan specjalnie efektywnej i szybkiej 
pracy mózgu. 

W procesie rozwoju do siódmego roku tycia człowiek najc1~cicj reaguje 
automatycznie, jak zwierzę, gdyż stentje nim autonomiczny uklad nerwowy. 
Jego umysł pracuje w sposób indukcyjny i posiada on intelige11cje biologiczną. 
Między s iódmym i cz1emas1ym rokiem tycia wyłania sic; i111cligc11cja luclzka 
oraz umyslowość analityczna, umysł badawczy. Poprn:dnio 1.achownnin pole
gały na naJladownictwie, obecnie pojawiła się wolność wyboru postępowania. 
Tak więc w okresie 1ym umysł człowieka pracuje zaró„ no w indukcyjny jak 
i dedukcyjny sposób. 

U człowieka is1niejc lzw. pamięć biologiczna. która rejestruje warzenia 
w sposób automatyczny na poziomie niezależnego od woli ukladu nciwowego. 
Rejestruje ona np. :1.dar7.cnia, którym towar:r,yszył ból i w syiuacji wystąpienia 
podobnego środowiska, jak to, w którym c:dowick doznnl kic<lyś bólu, pamięć 
ta 11107,e go ponownie przywołać, 1.aś c iaJo będzie chcinlo wydoslać się z tego 
środowiska. Jeżel i czlowick polrafi świadomie obnityć cz„stotliwość fal móz
gowych do poziomu tego 11111om11tycznego p1t1gnt111ownn in, mo'.c znprogramo· 
wać S\vojc cin lo ( i mechanizmy percepcyj ne) tnk, by w nowy i korzystny dla 
niego sposób reagowało automatycznie na występowanie pewnych środowisk 
c:z.y warunków. 

W 7JIS!ld7.ic w momencie narodzin obie pólku le mÓ"lgowe człowieka są 
czyste i od lej chwili zaczyna on gromadzić swoje doświadczenia. Te obiek· 
tywne czy fizyczne doświadczenia zapisują się w lewej półkuli mózgu, a d~ 
świadczenia o chamklerz.e subiektywnym w prawej półkuli. Gdy uaktywnia si~ 
in1cligcncjn ludzka (pomiędzy 7. a ł4. rokiem życin), nolciy ro7'vijać funkcje 
i używać obu pólkul mózgowych.160 Jednak zdec)downna więks1.0ść ludzi uży
wa jedynic lJnyslów biologicznych rozwijając funkcje lylko lewej półkuli 
i w rc1ultncic gnąź.nic 1111 P'"jomic c1.~sto1l iwości 20 117~ doświndcwjąc 
wszystkich ogrnnic1ci1 wyn ikających z tej cz.t;slolliwości pracy mózgu. Stoso
wanie wiwnllwcji i wyobraźni rozwija funkcje prawej pół kuli mózgu i umoż-

Uó i'.ob. 1101. 2. I , f 2.2. 11in. 11racy.11 \V $Z-C7.cg61nottl labc:IQ nr il , 

liwia proces komwrikacji subielc1yw11ej. Dła1ego są to potężne narzędzia ducho· 
we. Zdecydowana większość dzieci pomi~zy siódmym a czternastym rokiem 
tycio. tj. będąc w drugiej oktawie czc;stotlh•ości fal mózgowych, r.dob)W!I 
wiedzę o świecie fizycznym, dostarczaną również prz.ez współczesne s1J<ol
nictwo, jednak zaledwie w stopniu znikomym zajmuje się światem subiektyw· 
nym, a współc:z.csna edukacja jes1 równict wyzbyta lal.ich lrcści. Tak więc 
zdaniem Silvy - idąc po linii najmnicjS"Jcgo oporu współczesna edukacjo 
kszlałci pólgłówków, ludzie rozwijają i utywają tylko część mózgu., j ednocie· 
śnie zakorzeniają się na gruncie fizycznego świala, traktując go jako jedynie 
is1niejący czy wylącznie rzeczywisty. Nic r o1nifiit 11mkcjonować w uikrcsie 
niższych częstotl iwości pracy mózgu, 11.n. nic potrafią świadomie w nim pm:· 
bywać, sterować nim, prowadzić z nim dia logu. Nazywają go wymiarem czy 
sianem podświadomym, nieznanym i iajem nic2;ym, a często nawet upmrują 
w nim zugro:l.en ia. 

Silva, prowadząc swe badania. zauwntył. 1c wykształcony w pelni m6?g 
posiada tendencję do przebywania nu trzech często11iwościach: 5, 10 i 20 11.t. 
Gdy zbadał szczegółowiej te czc;slotl iwofoi, ok47alo się, fe czę...totłiwość 20 111 
wprowadza największy nielad w pra~ mózgu, jak również. największe roz
dzielenie, najsłabszą synchronizację i najniższą energię pracy mózgu. Jednak 
okolo 90% ludzi przeprowadza swoje operacje umyslowe wlaśnie na tym pe>· 
ziomie. Latwo zapominają podane infonnacjc, skoro procesowi zapamiętywn· 
nia towarzyszy niewielka energia. W rezultacie 1racą czas i ponoszą stmty. 
A mogloby być inaczej. 

Najsiln iojsut, rrnjbardzi<;i na-ladowanq energią i najbardziej zsynchronizo. 
waną C:lęstotliwością fal mózgowych jest poziom I O. Hz. Wykonując operacje 
umysłowe na tej częstotliwości mózg otrtym uje więcej energii, występuje s il· 
nicjszo oddzinływanie nn neurony, informncju wprowadzannjesl z wi~k!.7.1\ sil11, 
j ak również la1wiej moma sobie 1)17,Ypominnć większe ilości dnnych.1 1 

Z różnych powodów okolo I 0% ludzi rozwinęło swoją prawą półkulę. Być 
może c-~ęść z nich, tak jak Sil va, minia lrudne :tycie w okresie między 7. a 14. 
rokiem i.ycin i byla zmuszona analizować ju1. wtedy swoje życiowe problemy, 
szukając op1ymalnego rozwiązania. Gdy wyobraiali sobie możl iwe rozwiąlJlnin 
problemów, rozwijali funkcje prawej p6łku/i mózgu, po=iom świadomości >ł'e
w11ę1rwej oraz kam11nikt1<:jf, sublelttywm1. Używając wizualizacji i wyobrab! i 
we wspolllninnym okresie tycia rozwin9li 1.dolność korzystania z obu półkul 
mózgowych, Stali się bard;tiej uduchowieni, ludzcy i 1.drowsi, mają więksl..I\ 
intuicją i odnoszą więcej sukcesów. 

Na poziomic alfo krzyżują się funkcje obu półkul mózgowych. Aby od1y· 
skać możliwości dost„pu i' korzystania i prawej półkuli, należy ludzi upodobnić 
do dzieci, nalety sprawić, aby zafunkcjonowa li na nitszych cz.t;stotliwościach 
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mózgowych. Gdy początkowo w tym celu Si lva wykorzystywal hipnozę, czę
stotliwości fa l niózgowych obn iiely się, lee2. jednocześn ie 1rudno bylo utrzy· 
mać świadomość badanych w tym stanic. Ponadto w hipnotyzowani pracowali 
tylko w sposób indukcyjny, tzn. nie zadawali pytań, jedynie na nie odpowiadali, 
n w miarę poglębian ia transu hipnotycznego zaczynali zapominać to, co się 
działo w jego trakcie (amnezja hipnotyczna). Bierność badanych stanęła 
w sprzeczności z 7..ałożonymi celami: aktywnością i dynamicznością ludzi, któ
rzy mieli sami rozwiązywać swoje ( i nie tylko swoje) problemy. 1

•
2 

Badania nad zastosowaniem terminologli163 pozwoliły Silvie stwierdzić, że 
są pewne określenia, które mogą osłabiać zarówno negatywne jak i pozytywne 
doświadczenia emocjonalne z przeszłości, tzn. osłabiają wrażliwość na nie oraz 
usuwają kojarzący się z tymi prLeżyciam i uraz. Inne określenia mogą wzmac
niać emocjonalne doświadczenia z przeszłości. Silva i jego współpracownicy 
wprowadzili okre-51one terminy i ogó lnie mówiąc odpowiedn io przegrupowali 
i zmienili temiinologię instrukcji (dbając o .określoną kolejność i powtarzalność 
słów i zdań), stwarzając taki uklad szkolenia, który pozwalał uczestnikom 
zwalniać swe fole mózgowe i jednocześnie zachować przytomność w tym sta· 
nie. Do tego czasu naukowcy sądzili, że wytwarzanie fal alfa j est możliwe, gdy 
ludzie są zre laksowani, nie myślą o niczym konk1·etnym i jedyn ie oddają się 
niekontrolowanym marzeniom. Gdy ludzie uaktywniitją umysł, „blokują stan 
a lfa" i zaraz wracają do stanu beta. J. Si lva udowodnił, że człowiek może funk· 
cjonować na poziomie a lfa (tj. z częstotliwością IO Hz), zachowując pełną 
świadomość i wszystkie inne swoje zdolności (tzn. że może wizualizować 10, co 
c hce, a nawet rozwiązywać zadania matematyczne w tym stanie), pr1.eprowa
d7..ając specjalne szkolenie studentów medycyny w laboratorium psychofi?tjolo
gii Uniwersytetu Trinity w San Antonio w Teksasic. '64 

Według Silvy m67.g i cinlo mieści się w wymiarze biologicznym i fi1.ycz.. 
nym, tu funkqjonuje też inteligencja biologiczna, a lud1.ka inteligencja i umysl 
zawierają się w wym iarze duchowym. Psyche, duch, dusz,a Io ludzka inteligen
cja. Podobnie umysł, który de facto jest zdolnośeią ludzkiej inteligencji do do
.strojenia się do mózgu. LudzkA inteligencja i umys l są jcdnym, zaś świat umy
słu zawsze wyprzedza świat fizyczny. Gdy człowiek j est pod tączony do e lek
troencefalografu i mierzy się jego falc ruózgowe, wiadomo gdzie i kiedy ludzka 

162 ·rn_mzc, s. 16. 
163 Sil"a do\i.•icdziaJ się, że ))C\\'lla organizacja sr.koląca \\'zakresie cfekt)'\'+'nej gprzt<laży, 1.achę· 

cuh\ kul'SMlÓ\\' do stosowania specjalnej por.ytywne;i tcrnlinologiL Pray,·dopodobnic \\.'illrn 
sprzedających, 2'vią7Jlna ze stOSO\vnnient tej lcnninulogii, pOZ\\'fllnln hn oSiitBntlć lepsze \\l'yni· 

ki od spr1..cd a.jących stosujących negaty\\'11i\ 1 errninologię. Prz.ypOfnina to d7.ial :-1łność Jcknr1.a 
E. Cooó, który nplikO\\•ał $\vqhn pntjcnto1n po7.yl)'\\'llC 111~lcnic i móVt·icnic po;r..yly,vnyth 
st\11ierd.te1\ \V celu szybszego v.1·zdrm,•ienia, co rzca;·,\<iścic 1nialo miejsce. Zob. roz. 2. t. nin. 
procy. 

164 J. Silva~ D"'lldnio1v~ 11/11·a se1t1i11ari11111.„. s. 17. 

inteligencja przez $wÓj sys1e111 zwany umyslem dostraja się do mózgu. Mózg 
wytwnr7..a fa le, których 1·ytm mot~rn zmierzyć, w ten sposób ludzka intołigcncjn 
przejawia swoją świadomość. Orientacja na psyche, edukacja psychiczna czy 
trening mentalny oznaczają zorientowanie umysłu na odszukanie innego po
z ioinu mózgu i nauczenie się funkcjonowania na tym poziomie. Ludzki mózg 
może funkcjonować nR poziomie 20 Hz, a le tei na poziomie IO Mz. Nie mo 
jednego tylko poziomu jego funkcjonowan ia, są różne i można wybierać, po· 
ziom lO Hz niesie większe możliwości, dlacz.ego więc ludzie nie mają poczuć 
się na nim swobodn ie? 
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1 
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D ,___I _. 
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bezboli:sne :r..atticg,i chirurghu.11c. 
dcn1.)'Slycine, porody itp. 

Schemat 4. E'volurju ludzkiego 011)1.gu prr.cdsta,vinna ~v ruetodzie Silvy165 

IO-$ 7.nc.f...;1•pni"110 1.: J. Silvn, ft $tonc, 1'01116! :JOf>lc utctuu.111_ Sllv.•·. \Vyda\11111Ch\'O ,, ltlłv l' '. tódl 
l&97, $. 45. 
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Jogini, praktykujący zen orni. ~by uprawiające medytację transcenden
tulną konlrolują myśli, oby zrcallzownć swoje cele. Podobnie j est w mc1odzie 
Silvy, Według Silvy ludzkie is1oty pl7.cbywaj:1c na swoj(\i planecie powinny 
korygować 10, co s1wnrza problemy. Jako drobne cz.1s1ki Wyższej lnlcligencji 
(Boga C7.y Stwórcy) wyposażouc w ml\dro§ć i silę umysłu (mc111al 11ą moc kre
acji 7.nwartą w umyśle) mają ud1jclać Bogu pomocy w lwor7,eniu lego poziomu 
egzystencj i, mają zam ieniać planetę Ziemię w raj, a nic niszczyć ją. Posiadają
cy lud1..kie cialo i umysl istoty poslus•!jącc się wyląc2'.ll ie lewą pólkullt rnózgo· 
wą sąjok zwicrlęla, które wnlczit 1.c sob:1, aby ich rodziny i po1oms1wo miały 
lepiej, co jednak j ut z. perspektywy siu lat wygląda na bardzo i l uzorycwą syiu· 
ncję i oznacza po prostu brak roieinnnia w tyciu (stan niewiedzy). Gdy dany 
człowiek pomaga innym, robiąc to lak, jakby coś ważnego czynił dla siebi~, 
staje się istotą bardziej ludzką. Zn1J1ac1..a się wtedy u niego wy1'8inicj czynnik 
duchov.y, podwyisza się jego duchowość. Dzięki samokontroli umyslu i obni
żcuiu częstotl iwości fol mói.gowych cz.lowick wydobywa ze swojego wnętr~ 
informacje, k16rych nie moi.e u:1.ysknć ,c świat;• zewnętrznego i kl6rych prnw
dziwość może sam zweryfikować. Uwalnia ze swojego wnętrz.a mądrość. Jak ta 
wiedza przenika, nic wiadomo, nie pozwala ona trafnie rozwiąz}"•ać probie
my. •66 

Jednak rclMcjn stwnrzających p1'0blemy do rozwiąz~uących je jest wchwia
na na świecie, wynosi 90% do I ()%. Aby przywrócić równowagę. potrzeba 
stosunku 50% do 50%, a nawet 40% do 60% na korzyść potrafiących rozwią
zywać problem). Niewlaściwy syslcrn wnności dllSlncgają wciąt nieliczni, 
jego absurdalność polega na tym. te nincienie (lud7.i, przyrody) uzyskuje po
klask i aprobatę, jest zyskowne, zaś działania konstruktywne (ratowanie życia, 
ochrona przyrody) nie prJ.:yciągają w.zwyczaj zointcrcs1)w1111ia. Jednak ci. któ
rzy uświadaminh sobie niewlaściwość powszccl111cgo systemu w:1r1ości, po· 
dojmują próby, aby uporządkować powstaly balagnn. Gdy skupiają się na 
swoim wewnętra1ym centrum, otrzymują stosowne informacje oraz potrzebne 
środki, nby móc wykonywać swoją konstruk1ywną procę i rozwiązywać misi
niale problemy. Samokontrola umysłu metodą Silvy dostarcza kluczy do świa
domego fu1\kcjo11owa11ia na poziomach umozl iwh\jących kontakt z Wyższą 
l11teligencją.16' 

W metodzie Sil\'y stwierdza się, t.c wszystkie systemy mcdy111cyjne, nie
zależnie od swych uwarunkowań religijnych czy kulturowych, opierają się na 
osiągnięciu glębokicgo stanu rozluU.ienia fizycznego i psychicznego oraz spo
koju. Jest to medytacja pasywna, której celem są: rozwój duchowy i religijny 
c?.lowieka omz osi~gnięcic pewnych korzyści nnlury li1jologicznoj. Metoda 
Si lvy jcs1 medytacją dynamiczną, sluży również poglębicniu rozwoju duchowe· 

"''tomi.<. „ t8-20 
141 T ltll\U. s. 20-21. 
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go, nie jest skierowano w stronę praktycznego zastosowania w eodz1cnny111 
:tyciu nauczonych i zaprogramowanych technik mc~yt11cyjnyeh: P?<łc~as ku'.5u 
uc1,cstnik kieruje wlnsnymi procesami myś lowymr r kon1roh11e JC, JCSt w1~c 
aktywny. Specyficzna procedura kursu pozwala uczes1n iczyć mu aktywnie we 
wcześniej wyjaśnionym w sianie beta procesie umyslowym. Celem tak skon
struowanego kursu jcs1 pr7,ckazanie uczestnikom umiejętności s1osowanin me· 
dyrncji bc:z pomocy innych osób.168 

To kategoryczne wyróżnienie metody Silvy na tle in nych systemów medy
tacyjnych nie wydaje si<,l być specjalnie uzasadnione. Opisywany syste!n !óż~ i 
się od innych mnogością stosow;mych technik medytacyjnych (w dużej llczbre 
iapot.yczonych i innych systemów) oraz nastawieniem na ich wykorzystanie 
w celu rozwiązywania codziennych problemów i 1.aspakajania podstawowych 
potrzeb wspólcześnie tyjących ludzi. '„ Nasrnwienie na przeżywanie gl~bokich 
s11111<\w 11hruświndo111ości nic jest glównym celem tej metody. 

Metoda Silvy nnkicrowana jcsl 1111 wspomożenie C?.lowieka w zakresie pć>
prawy zdrowia" 0, J>Oprawy pamięci i szybszej nauki. poprawy finansów 
i w zakresie spraw i.awodowych, rozwoju wyobraźni i umiejętności odd1ialy
wania na innych, poprawy stosunków pomiędzy kochnnksrni, lepszego \")cho· 
wywnn in d7.ieci, twórczego wykorzystania snu oraz rozw~ju ESP, >:wh1s1c1.A 
prckognitj i, telepatii i jllsnowidzenia. 111 

Celem kursów jest także wyksztulccnie u ludzi real istycznej percepcji i po
'lytywncgo nastnwicnin (schemat nr 4), czyli nauczenie ich pełnego wykor7y
stania własnego potencjału genialności na drodze rcali7.acji obranych celów 
życiowych. Tylko takie podejście pozwala dostneg;tć problemy. dokładnie 
uchwycić istotę danego problemu. real istyczni~ go przeana l izować i male1A 
korzystne dla sicblo i innych roiwiązanic. Promownnio życiowej 11ktywności 
i krcntywności, wsko7ywnn ie na własną odpowie<Jzinlność zn wlasne tycie orn' 
na pozytywną motywację podejmowanych działań (,.niech się dzieje to lub coś 
lepszego dla mnie i innych z lym związanych os6b" - jedno ze slownych 
zwic1iC7.C1\ mcdyIBcji), 10 cechy chornkterystyczne tego sys1cmu (tabcltt 10). 

u• Mnodo Silvy. l'odn;c: •1Jk..., s. 28-29. 
im 1stnlc:j11 inne s)'~ltnl)' llłj 111ujl\CC sil} r.:allU1tjfL l)l()(lob11ych ccló\V 1n po1nocą jl(>doboych lc<:h· 

nik. ~) meloda Silvy. 1.ob. np.: Sh. Oawain, 1\ vórcza lVi~u1/izru1'0. Medlttnl1 WarS.1.4\Vll 1996. 
t. wyd. Ulg, 1918. Aut0<k~ tej pracy 11kmlc;ylrtjcdr111k kurs Sil•Y· 

11o 7.ob. J. Sil.,.-a_ R.13. Stone, Sa1r1ma.draltit1nir n1rtodą Sill)' l,opulnrno tr.troda ltcttnlo 1f41brr 
I ln•)'Ch. Tol>I, W.ui.awu 1993. 

111 Tamie. 13 16; I Sil'a. Ph Micie, d• C)1 s. J 1-91. 
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Tabela I O. Chnroktcrystyka nastawienia Qednego ze iró&I sukcesu) w metodzie Si
lvy171 

Cechy nastawienia nega1ywnego Cechy nastawienia pozytywnego 

- życiowa piuywność (bierność) - życiowa ak1ywno~ć. dynamiczność 

- „świadomość bycia ofiarą tycia, - ,.świadomość byc ia twórcą okolicz-
okoliczności" ności. życ ia'' 

- od12ucenie odpowlcdiinlności za - wzięcie pelnej odpowiedzialności za 
swoje tycie (jego jakość) wlasnc t.ycie 

-wrażenie niemożności kontrolowania - umiejętność dostosowywnnia wla-
własnych reakcji (w sytuacjach spo- snych reakcji do katdej sytuacji 
łecznych) - myślenie i mówienie typu: „mogę ... ", 

- myślenie i mówienie typu: „nie mo- będ . " 't „ ~w sronre... 1 p. 
gę„.'', „nic będę w stanic ... " itp. - poczucie pewności s iebie, energii, 

- poczucie braku mo:iliwości, zmar- otwierających się mo:i:liwości, iabie-
twienia, strachu, przegranej, odkla- ranie się do rzeczy od zaraz 
danie na póinicj 

Powiedzenia: „Nas1..c rnyśłi tworzą nas7.ą 12ec-,.ywistość„ . gdy zmieniamy 
treść naszych myśli„ . zmienia się nasze życie" ora2. ,

1
we wszystkich przedsię

wzięciach sukces rozpoczyna się w naszym umysłe"1 ' oddają islotę samokon
troli umysłu. Pwlprogrnmowanic nu niskich często1liwości11ch pracy mózgu 
systemu indywidualnych przckonai1, pojęć i poglądów, nas1awienin do :i:ycia 
i samooceny, w większości uksztaltowllnych w okresie dziecii1slwa, w rezulta
cie umożliwia przekształcenie ludzkiego życia ornz dokonanie planowanych 
i oczekiwanych zmian t7.yli odno~zcnic sukccsów.174 Aby odniość sukces 
w jakiejkolwiek dziedzinie życia, konieczne jest pragnienie (skonkretyzowane 
i wyraziście zaprogramowane w umyśle), wiara, że może się ono zreałirować 
i aktywne oczckiwnnic, czyli wychodzenie nnpricciw wyl1111iającym się oko
licznościom. które mogą być oczekiwaną odpowiedzią, a więc u12Cczywistnia-
. . b I Il} nrem s1~ wy ranego ce u. 

1n'ft1mtc. s. '13- 44 , 
in Metoda Silvy. P11dr~cz11Jlc. .• , "- 40., 42. 
""1nnrl.C,s. 4()-'12, 
'" Tmnżc, s. RO. 

Rodzaj percepcji (i oceny) 

.,rótowc okulary" 
dos1rzeganie tylko dobrych 1----< 

Stron, nWS2ystkO jesi 
~paniO:lc„ 

1ullstycz.nc - "bez olwlaró w" 
dostrzcganfc dobrych i zlych 

stron, kor7.y~ci i ewentualnych 
lrudności 

„czarne okulary" 
dostrzega.nic iylko złych 

stron. „nic 1ni sitt nie udaje. 
świat jest zły" 

Rodznj na.">tawicnia 

- pQzytywnc {OC'Lckiwanie pozytywnego 
ro2Sll"Z}'gn ięcia, polepszenia, poslępu) 

- ncgalywne(ocukiwanie prze
granej, pogO<Sunia się spraw) 
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Schemat s. Załein&!cl między ptr<rp<j ą (p&str""n nlrm) a nMtawieniem (myśl";7, niem I odczuwaniem na łtnu1t łt•go, C.'t~ 1>ostrzcgnne) wg metody Silvy 

2.4.3. Metoda Silvy jako trening psychoedukacyjny 

Metoda Silvy nauczana jest w postaci kursów p0<1siawo\\1'Ch i drugiego 
siopnia oraz 1zw. semiuariów ułtrn i innych seminariów. Kurs podsiawowy 
można opanować z książki w cii~u kilku tygodni. 

Grupowe kursy podslmvowe, prowadwnc prtcz wykwalifikowanych dy· 
plomowanycb i11struk1orów, w których wykonystuje się dyllllmikę i energi~ 
grupy, trwają zazwyczaj cztery dni. Rozpoc1.ynają sic; ran<> i ~ kilkon~a krót· 
szymi p12erwami oraz dwoma dłutszymi na obiad i kolację, trwają do w1ecwm 
Mogą być za małą opłatą powtarzane nawet k!lkakrotnie. łnstrukt~. wpro,~a
dzają kursantów w teorię i praktykę metody Silvy, szczegółowo ~plSUJll kolCJ~IC 
ćwiczenia w zwykłym stanie świadomości (lj . sinnie bela), o po ich wykonaniu, 
cwsem po p12erwie odpowiadają na pyrnnia i rozwiew1\ją romrnite wątpl iwo
ści uczestn ików, ch~tn ie odwołując się do znanych osobiście. i z drugiej ręki 
pnykładów :iastosowariia proponownnych 1ccl111ik, które pr.i;yn1osly pozytywuc 
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r~ltaty. W tym C?.asie ma również miejsce wymiana wrażeń dolyczących re
alizowanych ćwicz.ei\. Kursanci podczas kursu siedzą na krzesłach i mogą swo
bodnie zachowywać się, byle nic ia głośno. Mogą poruszać się i wiercić, jed
nak z uplywem czasu ich 1.ewnętrzna aktywność maleje, pojawia się atmosfera 
większego skupienia i zaangażowania. Ci.ęść uczestników przysypia, nie mogąc 
utrzymać przytomności podc1J1.S wykonywania niektórych ćwicLeń w zmienio
nych stanach świadomości. Tłumaczy się to 7.azwyc>.•~ pr1cmęc7.enicm uczest
ników kursu, spowodowanym nadmiernie intensywnym, niehigienicznym (cho
dzi tu o higien~ 1>sychiczną) i pelnym napięcia stylem życia. Poc1..ątkowo nie
wytrenowany orgnni7.m może też kojarzyć wchodzenie w s111n alfo 7. 7.asypia· 
niem i tak wlnśnie rcngownć. Większość ćwiczeń n;nli1.ow1111ych jest n'a pozio
mie alfa i theta. Te ćwiczenia J. Silva określa mianem 'medytacj i. Progran1 ćwi
cz.ei\ medytacyjnych realizowanych podczas grupowego kursu podsrnwowego 
przedstawiono w tnbcli 11. 

Tabela 11. Program grupowego kursu podstllwowego metod.'( Sitvym 

Ozioń 
Nu.nx:r 

1rw1nu1; real UG· 

kursu. wancgo Rod1llj rcaliZO\\o1V>CgO ćwic~nia Inne PIO!JCnJtjC 
Ć\\riC)e.-

prl!CWlltll· ni• m.xlytacy)OCg!> i ~"ia.cni:1 
jllC)'typ 

modY'•· twlcllCll - ·:ncao 
I 2 3 4 

1,IC'rwsr.y. I. - pJcr\~tc 1.cjście nti poziom fJl fa (\Vf>r'O\\'D• - <1n'lówlenie ptob1e:n1u 
relaksacja dienie idealnego n1iejsca odpoa.)nku); ,.progntmo,vania nc-
kontrolo· 2. - \\'fU't>\VBdt..cnic '" gł~bszy po1Jom ro1.l uł. · gut)'Wnc1:1u"; 
y,•(ł n;l nicnio (ci'11tlc s1nn nlH1}; - wNk:;z!lnlc nn tcałis-

J. - szybs1.Jl metoda osiągnięcia po1ion1u alii-: tyCZll(l p«ecpcj<; i po· 
4. - pogl(:hicnio rnedytocji (s1nn ulria i thu111). ?.ylyWnc na.sluwicnic: 

pn.ygoco\\fartie do SLOS-O,vai1in lcchnik $)U· - 1cchnlkn t>C'Lyszcl!lnia 
'~-ych do rotvoiąiy, ... -nnio ru-zrnaitych pro-- niy"i (,.J~t~~J;un, :s:kN· 
blemów; śloin„ i trly pozyl}'\\1lC 

$. - prty•wnjcni• 1echn!k; kontroli i"'lypiuni• stwlcrd>onl>); 

(ha. środków nasennych). konlroli bud..- - posłu_gh~iinic się s.na:ml 
ma si<; (bez budzika), kon11otl S<1111oś<I do ro>.w!~1-:!nl• pm· 
(pr7<:7Vo)'l:i~ni• scllll<>ki i 71ll(>C7Cnia); blcmów, poziomy in· 

6. - 1tthniti: konlrola bólu ~Y i migren). tcrpldaCJi snów; 
kontmł:i snów (tolejnc dopy mp11111i(ty"~ 
nil snów onz programowanie snu w edu 
rozwlą7.3nia problemu): 

t 
druiti. 
ogólne 
„modc». 
konałeoie 

1 n~ł. 
efektywna 
pmjekcj> 
$wi:ldo
~i 

2 
7. 

8. 

9. 
JO. 

t I. 

12. 

13. 
14. 

IS. 

16. 

17. 

3 4 
- Ofl<IJIO•„nk ..nil.h>ck~ p„nięci" "' st„ic - wpro..-ni< 30 ;o 

olfa oraz stworunlc .ckronu W)ołlQtni"; kładek skoj>n<nio-
- wy1wor<CJ1ie odrudlu ,..runkOW<So - W)'Ch, j<dtlcj l l<d1nlk 

technika .Jrn:dl palców" do przyp0mina· szyb~iego apamięty• 
nia. ochrony oraz "'Sp0m01cnb studiov.11- wan1:11; 
nia. cfcklywnq;o :duc:hnni:1 W)itladów oraz - lechnika ,.$1.kl:anki wn-
%dawania <g2'lminów l~OW)'Ch: dy" SIOSOWIJlł do '°" 

- technika „TY•icrcl1Jdl" umysha"'. \Vi.v.Y\\-anin probie· 
- pov.tórka ..,zakładek parni~i". \\.'PrG\\11uizc- mów* kl6rydJ rol:\\•lq· 

nic 1cchnik: .Jcwhatjl l'ęł:i'' \V cc:lu osią~ zw1ic opób'liri Jilę 
gni~--c:ia poziomu 1hc10 (QUl(lhipnozn) orni i po'vodu braku da-
..inioczulcnin ~kn,,·lc1.ko,,·c40" ,.,. celu nyc.h czy wam11.:so cle· 
l:onLmto,vanio fizjoJogic:r.ncuo h!Slu, krwa· nlenn1; 
\vicni;i I wypadków; 

- progrnmowunie knn1roli nlekor1.y~1nych 
oa'vyków (nikotyniirn, slkohol Izm. nild· 
micnu~ jcdi1.:nic lub niedojadanie. n1\rko„ 
m3Ri3': 

- projckcjn ' '''iBdo1110Jci prlCd \.11ln„11ny etom, - rOV.\1\il)niQ 1c:mo1u hip· 
do po~oju Slolowcso i wnc;lrlll jego polo- noi;y i zdolności mcln· 
dnio~'Cj .kłany, :U\\oOC''.tCIUC ~icLt)'\Vh)'Ch p.\)'Cb.ic:znych..,.: 
punklÓ\ir odniai~nia ,,. tym środO\\i$ku - 1c:nu1 niechc;i1:nych 
(oraz. w lwdytb ~nych pct1<1row„ """2!<6w onz nisl<icJ 
nyc:h pod._ łwicuń erc~ty\\ncj pn>jdcc:ji "1mooccny: 
!wi~i): - lemat doradców a.y 

- projck<ju „,..,.,....„, cl(J ""I'"'~ metali; pomocników duchu· 
- projetcja \'t)obratni w trodo\\<isko Ś\'-iata wycb i ich roli: 

ro~lioru:go - „v.ypm,\lu n:i t.'lM.lcn,n:i. 'Y"1" 
~·i. przcb)'\''lllic "'t'''Hflłr1. rośliny. prlt
noszcnie si~ \Y cuL!iio (:rJnlnno \\'tuunkóv1 
pocodowych· lub 1>61 roku); 

- pcojckcja \\'}'Obrtd11i do wn\:lr1.a ulubiunego 
7.\vierzęcin dvn'W:l \vcau, „pr1.ygh1llnnio ~ie" 
pracy coz1uai1ych uklul.!6\\' i nat?Ądó\\' \\'C• 
\vnę1rmych; 

- shvorzcnic laborJloriu1n "'Y()brttl.ni i jc:gn 
,,..yposn1c11ia (rotel, blurLo. tcW'r, knlcn~ 
darz univ.·c1saJn)-. S)"Slem infurmotji - cn
~klopcdi• lub komputtr, <kn>n umy1lu na 
południo•><j ścianie. ~,;.. pr.ybory 
i lew.twa w odpowiednich pojcmnik3cli 
czy -..~koch orv. ls6dlo !wlntl.\. .:mi~oci· 
c:zy spolarl.a. ml\t x unl1<crssln' milo!cl'I, 
sialb 1amouemy itp.), ~C'l.Cpicnic cłc
mcntów niektórych 1echn1k na sruncie la
bor31orium: 

- powołanie dwóeh domdców (~kiego 
i :teflsl:iogo) w 1 do lbbor11orlum wyobml· 
ni; 
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ci.wnrt7. 18. · ,J)a(IMic." w labou1.torium prty pomocy - wykłN.I no 1cm:11 lcc>J:· 
MOSO-.-ana Vt""t'WllętrDl}'dl doradcó\v organi1.mu v._,,.. nia metocbmi metap.Sy-
clck1yv.no b,.,,.,go zn!Vonqo. oby "won;yt "'bkk· chianymi; 
JHOJ<ttja 1ywne punlay odniesic:uia w lu<bkim orp- - wsł<ozówtd dla orien· 
,„;.oo. ni1mic; IOlogo w pt1C)' w .lnSj· 
"'*i· 19. - dru&o część mc1l1Jl5)'Chiczntg0 bodunia bch"; 

org."10izn1u znojomego (techniki: .. bcłn1u„ i - Informacje. „ 1ema1 
„psycholo&iczn)'Ch okulaiów"): opraoowywani:a pny· 

u2JY'• - wzojemne mclapsydUczne ,,.di:i.gnozowu· podków dOl)'<Zących 

(pmc:t w nłe" 2. i no;jo1nych osób pttr1ncr6w t. „llllj· 1„dmwin1 rod1iny, 
grupoch ki"; leczenie metapSychiczne. Ylspóltycin.. intcrcsó\v, 
llV.)'C">SO~ pu<lcjrnuwnnh1 dccyi.ji 

bo· ilp. ornz co robić po 
wycli"), ku11~ic ; 

- 1okońc1.cn ic kursu 
po,\•iąxone z \Vlzuall· 
lOCjl\ 4Y„iatln i bn1w1uni 
dla 1>0SZ<:~lnyd1 
ua.t:llłnlków kuffl:u 
podcns wrcczan ia inl 
dw>l<ln'll'°*. 

Uczestnik kursu podstawowego oll'2ymuje specjalny podręcznik przezna· 
czony do uży1lu "cwnętrznego, który zawieni opis prezentowanych 1echnik 
pracy umyslo"ej, rcnlizowanych w większości w stanic nlfa lub lhcln. Niektó
rzy z uczestników ku rsów podstawo\\ych tworzą grupy. które 7.ajmują się 
wspólnie wybranymi „przypadkami" i doskonaleniem poznanych technik oraz 
nabywaniem nowych umiejętności w zakresie snmokon1roli 11111ysl11 . /\bsolwen· 
ci kursów podstn wowych mosą uczestniczyć w bard<:iej uiawnnsowanych kur
sach, pozwalających lepiej poznać 2llplecze lcorccyczne metody Silvy oraz na· 
uczyć ~i~ nowych i bord~icj zm1wnnsowa11ych technik. 

Kurs dmgiega .vtop11in metody Silvy trwa dwa dni. W swoim programie 
zawiera następujące lematy i ćwiczenia: 
- budowu i l\111kcjo11ownnie mózgu, jego lewej i prawej pól kuli; 
- onnliza pr.tes-1_k6d hnmujących osiąganie sukcesów (lęk, przesndnn samokry-

tyka. ogranicwjącc pr7.ckonania, niska samoocena. zwqtpicnie w siebie. po
czucie winy. :ile odżywianie, dawne przeżycia 1raumatyezne w dzieciństwie 
i popricdnich wcieleniach, brak jasno sfonnułowanych celów); 

- warunki dobr7.C fonnulownnego celu, prawa progrnmownnia, koncentracja na 
doskonałości (111 .in. ,planowan ie dnia" w stanic alfo mno oraz „przeprogra
mowywanie dnia" wiccwrcm, wybaczanie innym, wykorzystanie ,.Z\\~ercia
dln umysłu" w celu 1xx::iynicnia poprawek); 

- cykl wnrunkujący 1)ozio111 theto, zastosowanie go do: W7Jnocnienia 11oziomu 
pods1awowego (t>Oziomu „ I" z kursu podstawowego), aby być bardzi"j roz
luźnionym i 111icć jn~nic.\jsul koncc111rację uwagi; rozwiąun ia wewnętrznych 

113 

konniktów (przełamania „bloków" psychicwych): dokonru1ia regresji wieku 
(w dziecińslwo i poprzednie tywo1y), udzielania specjalnej pomocy rodzinie 
i przyjnciolom w rozwią7.ywaniu m7.mnitych problemów (np. moczenie nocne 
dzfocka, lęk przed bolesnym porodem itd.); 

- nowe teehniki: „specjalna" teehnika sildankj wody, „ceolrUm wszechświalll"; 
- stosowanie technik Silvy, znaczenie wyobraźni, ksztołtownnic pragnienia, 

intuicjo, myśli, globalny umysł, tajemnica sukcesu i inne. 179 

Dwudniowe ultra semi11ariu111 prowadzone jest praez samego J. Silvę 
i w swym programie zawiera następujące lematy i ćwiczenia: 

(dzień pierwszy) 
- używane te11niny; 
- aura człowieka; 
- wymiar duchowy; 
- wywolywonie idealnych dlo progrnmownn in, uzdrnwinnio i rozwiązywnniu 

problemów oraz myślowej empatii (?) Sianów mentalnych: dezorientacja, 
oczekiwanie, pobudzenie mechanizmu przeżycia, obniżenie częstotliwości fol 
mózgowych klienta (znaczenie terminu jak w psychoterapii); 

- obiektywne (medycyna) i subieklywne (modlitwa) programowanie inteligen· 
tji biologicznej i ludzkiej; 

- s1andardowe ćwiczenia warunkujące; 

- polo energii uzdrawiającej; 
- oktawy aury człowieka; 
- zmiany stanu materii za pośrednictwem aury człowieka; 
- kierunek ruchu w procesie rozwoju twórczego; 
- prleszlość, teraźniejszość i przyszłość jnko już zmateriulizowane, moterinli· 
zujące si~ i ukształtowane ale jeszcze nie zmaterializowane myśli; 

- u:tycio magnttofonu jako fizycznego instrumentu uzdrawiającego (wykony· 
stanio „tn§my alfo"); 

- 1cchn ika programowania wody; 
- zagadnienia wizualizacji i \vyobratania sob ie; 
- szybka metoda holistycznego uzdrawiania Silvy (wibrowanie rękami); 

{dzień drugi) 
- przegląd osiągnięć z poprzedniego dnia; 
- sio wanie się dobrym jasnowidzem; 
- doskonnlenie zdolności wirualizacj i (w s1unio alfo przy otwartych oczach 

i z rozproszonym wzrokiem); 
- 1cchnika . trzech scenek"; 
- powtórzenie poznanych metod leczniczych; 

179 Ounc z uutopaji oraz pod:ręc1Jlika oprucoworw:go pr1.c7.: A Wójcikim\~cz, J.lesoda Silvy. Kurs 
dlti nbso/1m1161v (dnigl S1oplt1i} !kurs prowad•il K. Koseial. Mc1oda Silvy - Polsku, Stl. 
z o.o„ Ouawo 1995, s. 3~2. 
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- praktyc:me ćwiczenia standardowej metody 111,drawiAnia w dwuosobowych 
grupkach; 

- zaP?znanie uczestników z funkcjonowaniem spr1.ęt11 do biologicznego spr~
t.enm zwrotnego: •• Trener I", „Edukator Silvy" oraz" The Silva E..xccutivc"; 

- praktyczne ćwiczenia standardowej metody 111.drawiania w grupkach dwu
osobowych; 

- odpowiedzi na pytnni n; 

- sam~kon~roln umysłu w bimesie (spu.edaż wyrobów, uslug i n ieruchomości, 
odb1cra111e d lugów, atrakcyjne zatrudnienie); 

- techniku „uniwcrsn lnoj fonny" s l użąca do ponu1ga11 i11 innym w ich probl~
mach zdrowotnych; 

- w gadnicnie genialności. eta py stawaJ1ia się genialnym czlowiekiem; 
- wręczanie dyplomów. 11<1 

8. J. Siiva pro~•ndzl seminarium „ultru" w Warsza„ le. Seminarium odbylo się 
17 18 wrzdn1n 1994 r. w Teatrz.c Wielkim (zbiory wlnsnc :1111orn) 

.w,;olscc wrganizowano również w 1995 r. dwudniowe seminarium ,,Pro
spen~ , które ~prowudzilo mnlt.cństwo J. Mac Donald i J. Kromer. w pro
gramie 1.nalll.l'.ly s1~ m.in. następujące tematy i ćwiczenia: 
- twoje prawdziwe oczekiwania i baza sukcesu; 
- obiegowe twierdzenia na temat pieni~dzy oraz oznaki blokady fi nansowej -
świadomość ubóstwa; 

llO Dane 'I 8ulop.'1j l i 1 J1odr'1c.rnika: J. Silvo. Dwudulottt: ultrt1st1t1it1nr/utr111ó ft:lllflf :turłmrrso· 
ll/QJl~j .tn1„0Ao11troli 11n1y:d11. JJoJrę,•.znlk dla uc:u:s t11ik.ó1v. Metoda Silvy - Polska. WarsL'l\V:t 
~.d,s.I 10. 
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- :.amoocena poziomu dobrobytu; 
- działania w celu osiągni~in dobrobytu; 
- gro w prudsiębiorcę; 
- programowanie dobrobytu. przekonania z tym związane."' 

Program szkolenia w zakresie metody Silvy jest bardzo szeroki Kurs pod
stawowy uczy kontrolowanej relaksacji (rclnks4cji ncuromięśniowej fizycznie 
bicrnej)

182
, technik pracy umysłowej (dotyczących podstawowych dziedzin 

iycia ludzkiego) zamknięiych w tzw. formuly słowno-wyobrażeniowe (techniki 
typu formuła) oraz rozwija zdolności C:::SP. Kurs drugiego stopnin poszcr1n 
i poglębia te um iejętności, w dużej mien.c konccntntiąc się na przezwycic;i.enlu 
blokad psychicm ych bamttiących efektywność prlekazan)'Ch wcu:śniej teoh
ni k. Seminarium ultra, prowadzone przez J. Silvę, konceolrnje się na l.llgadnlu· 
niu ludi.kiego zdrowia ornz jest wyklndniq założeń tcoretycwych s tworzonej 
metody, ponadto demonstruje bardzo zauwansowane techniki pracy wizuali7n
cyjncj i umysłowej w zmienionych s tanach §wiadomości. Inne seminaria i wy
kłady m:uą charakter monotematyczny, W\vicrojt\ lCorię i ćwicunia praktycw c 
mające wspomóc wybraną dziedzinę ludzkiego :tycia, np. finanse. Podsmwowe 
kursy dla dzieci mają zbliżony charakter do kursów dla dorosłych, dzieci biorą 
w nich udL.ial Wl'82 z opiekunem, który ukończył wc7.eśnioj kurs podstawowy. 

IAI Dane 7. eulopsji Ont7. 1 podt(C1nikn; J. Mac. f)on:.łd. J. Krnmct. Sani1111..riztm •• Pro.t1w11ry•1 

Me1oda Sllvy- Polska, Warszawa 199S. 
111~ Zob. ro~ 2.J. nin. ptnC). 



3. WYCHOWAWCZE WARTOŚCI MEDYTACJI ZEN 
ORAZ METODY SILVY 

3.1. Wartości pJ·oosobowościowe 

W orientacji humanistycznej psychologii i pedagogiki t<}mntyka wartości 
należy do najwn7.niejszych. W orientacji tej człowiek jest osobą rozumianą 
jako wolny i odpowiedzi<µny podmiot, zdolny do indywidualnego rozwoju, do 
doskonalenia się i aktualizowania wewnętrznych potencjalności. HolistyC2na 
metoda interpretacji osobowości wyjaśnia części przez odniesien ie ich do cało· 
ści, która nie stanowi prostej sumy części, lecz now•ąjakość - całość organizu
jącą i jedno~zącą e lementy. Zjawiska wyodrębnione (części) stają się zrozu
miałe, gdy są rozpatrywane w kontekś<:ic ich całości. Stąd bierze się viintcrc· 
sowanie całością ludzkiego doświadczenia, związanego 1. funkcjonowan iem 
zmysłów, myślenia, wyobraźni i intuicji. Dlatego wartości są tutaj rozumiane 
szeroko i wieloaspektowo. ' 

Według O.W. Allporta wartość jest przekonaniem kientiitcym ludzkim 
działaniem, co wyraża się przc-t preferencje. Tak więc cele ludzkiego działania 
sprowadzają się do wartości. Na podstawie zainteresowań wnioskuje się 
o wartościach 11wawanych. Uporządkowane hierarchicznie wartości tworzą 
~yslcm łlfektywno-poznawczy, mający charakter ideulnych wrorców, pozwala
jących sformułować długotermi nowe cele, wybrać akceptowane sposoby za
chowania oraz idealny obraz siebie. System ten tworzy filozofię życia - bardzo 
ważny element doj rzalej osobow0>1ci. Podobnie roz:wój osobowości i rolę sys· 
temu wartości postrzega C.G. Jung.2 

Według A.l~ . Maslowa wartości wynikają z ludzkiej natury i mają charak· 
ter wewnętrzny, mają podstawy biologiczne i są częściowo biologicznie zde
lem1inowane. W z.alcżności od aktualnych potrzeb, od poprzednich doświad· 
cze() oraz spostr1.eganej wartości obiektu człowiek czyni swe wybory. Nieza
spokojenie potrzeb podstawowych sprawia, że pl'Oces wartościowania sprowa· 
dw się tylko do oczekiwania zospokojenia tych potrzeb, zaś wartości wyzna· 
czone przez nie spełniają funk«ię wartości -bmków. U osób z zaspokojonymi 
potrzebami podstawowymi ujawniają się polrzeby samoaktualizacji, poznawcze 
i csletyczne, będące wyrazem naturalnego systemu wartości. Zaczyna się reali
zacja biologicznie zapodmiotowionych wartości natury ludzkiej (•ng. va lues of 
being), wyznaczających indywidualną linię rozwoju. Te wartości natury ludz· 

1 P. Oleś. Jflar10Jcfo1va11/I) n osolxnvość. 1'.:.:yc:/Jologlr:~„c /Jndtrnin en1pll)'C':ne, KU~ Lubi In 1989, s. 28. 
'Tomtc. s. 31-32. 

W)'chowl1wc1~ wa11ukl 1n<•IJl"'I' t<łl.ol'.:.;l•;;.'.;."c:"ll;;;•:..;d,_y.:S.::il.;,vy'-------------1-'-l .;..7 

kiej, czyli metawnrtokl można uchwycić w zachowaniach i wyborach zdro
wych i 1·ozwijajl1,cych się ludzi.3 Są one obecne w systemach religijnych, wśród 
celów wychowania i psycholerupii, w opisach wybitnych dzieł s1.tuki, a nawet 
ok.reśleniach rozumowań i dowodów matematycznych. Osoby wyrażające 
w tyciu tendencję do snmonktua.lizacji wybierają wartości, które są kol"tys111e 
dla ich indywidualnego rozwoju, ale również i dla ro~woju spolecze1istwo. Są 
to wartości typu: prawda, uczciwość, dobro, milość, piękno. 4 

C.R. Rogers defiitiuje tendencję do samoaktualizacj i jako „wrodzoną dąż
ność organizmu do rozwoju wszystkich jego możliwości w sposób, który służy 
zachowaniu lub udoskonaleniu tego:;, organ ivnu".5 Glównym źródlem wnrlo· 
ściowania i warlości jest wewnętrzne doświadczenie czyli to wszystko, oo jcSt 
potencjalnie dostępne świadomości. „Orgonizmiczny proces wartości ujący'' 
(ang. organismlc valuing proeess) pozwala ocenić kn7..dy moment pl"LCtyć 
i określić, co jest dla osoby wartością, czyli czy jest odc1.uwane jako coś 
sprzyjającego jej rozwojowi, czy coś utrudniającego ten rozwój. W zachowa· 
niech preferencyjnych danej osoby można uchwycić jej wartości operatywne, 
W irakcie swojego 1·ozwoju człowiek pOCZillkowo dokonuje wyborów zgodnie 
z własnymi odczuciami i poslrzeganiem środowiska, niezależnie od oczekiw111i 
otoczenia. Tak czyni niemowlę ludzkie, reagując na obecność matki, pokarm 
czy zabawkę. Jednak j uż w wieku dziecięcym człowiok obawiając się utmty 
miłości rodziców stara się postępować wcdlug ustalonych przez nich nor111 
i wartości, jednocześnie zaś nabie1·a nieufiiości do wlasnego doświadczenia 
wewnętrwego i „organ izmicznego procesu wanośch1jącego". System wartości 
wyobrażalnych powstaje na skutek introjekcji wartości czyli przyjęcia wartości 
otoczenia mimo. 1vystępowania ich sprzeczności z własnymi odczuciami i do· 
świadczeniem wewnętrznym. Dzieje się tak, gdy człowiek lęka się utracić ak
ceptację swojego otoczenia. Jednak dominacja wartości wyobraU!lnych nie jost 
korzystna dla rozwoju jednostki. Bezwarunkowa akceptacja osoby przez oto
czenie pozwala zaistnieć organizmicznemu procesowi wartościującemu.6 War
to§ci wybierane w tym procesie mają charakter płynny, mogą sil( zmieniać 
w ;r.ałeżności od uczuć i doznn1\ podmiotu, również p!"tcz zadzinłnnic intuicji. 
Mogą wreszcie być świadomie i w wolny sposób wybierane, a ich reali1,ncja 
powoduje rozwój i doskonalenie osobowości oraz dojr.załe zachowania inter
personalne. Gdy wartości operatywne są realizowane prt.e-t daną osobę, Sll\jC 
się ona otwarta wobec waiiości uznawanych pr1..cz inne osoby oraz wllrto~ci 
kulturowych, co nie oznacza, że traktuje je jako własne, choć mo7..c sp~ród 
nich wybierać. Opierając się o swoje wielkie doświadczenie psychoterapcu-

'Chocb;i tu o osoby somorooli7.lljące si~ . Zo~. roz. 1.$. nin. procy. 
'P. Oleś. dz. c.)11„ s. 34-36. 
'Tunik, •. 3,, 
6Zob. roz. 1.4.11.3. " "" rf<lcy. 
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lYC7JlC Rogers stwicrd1il, że osoba aktualizująca siebie nigdy nie dochodziła do 
wnrtośoi ncgntywnyoh, takich jnk: klnmslwo, oszustwo, czy 7J1bicganic tylko 
o dobra materialne. Tuka osoba posiadn glębokie zaufanie do własnych wybo
row oraz pozytywny obraz siebie (nng, self conccpt). Większość ludzi na co 
dlic1\ kieruje się systemem wartości wyobmtalnych, a tylko niekiedy wuno
ściomi operotyvmymi. W nerwicy organizmiczny proces wurtościujący ulega 
calkowitemu stłumieniu i wyparciu. Dochodzi tu do introjekcji wartości wy
obro:t.alnych, wwjemnic niespójnych i niezgodnych z wm1ościami 01>cratyw· 
nymi o charaktcrz.c wcwnętrwym. Osoby aktualizujące siebie cechuje snmonk· 
ceptacja oraz postępownn ie w zgodzie z organizmicznym procesem w?rtośc'.u· 
jącyrn . Wszystkie zachowania niezgodne z tym procesem SI\ łatwo uśw1adan11a
nc ornz modyfilcowanc.7 

Podsumowując, w nurcie psychologii i pedagogiki human i stycznej .iwracn 
się wielką uwagę na problematykę waności. Podkreśla się wielkie wac1..enie 
w!lrtości i wartosciowunia dla procesu kształtowania się osobistych filozofii 
tycin. Zakłada sią, że wnności w formie wlążkowcj istnieją w istotoch ludz· 
kich. Można je odkryć i realizować wyrażając zaufanie do natury ludzkiej oro7. 
zaangatowanie w proces samoalctualizacji organizmu. Duęki temu procesowi 
w11ności mogą zaistn ieć w ludzkim tyciu, określając jego charakter, a są to 
wuności pozytywne ?.. 1>tlllkt11 wid,..eni11 nic tylko dobra jednostki, ale te:>. dobru 
społeczeństwa i gatunku. 

Wlaśnie takie rozumienie wartości zostalo wykorzystane w pierws1.ej czę
ści tego rozdzialu pracy, dotyczącej ro.twoju osobowości cz!owieka. W dmgiej 
części tego rozduału, dotp.ącej kwestii społeczno-kulturowych i ekologicz
nych, odwołano się do wieloaspektowego rozumienia wartości i systemów 
wuności w ujęciu grono ekspertów zespoi u GAMMA.8 

3.2. Samowychowanie i samorealizacja - centralnymi 
wartościami obu systemów 

Nii grunci~ pedagogiki humanistycwoj pojęcia samowychowania i samore· 
ol i7ncji są często ze sobą uto~.'>ll minnc, g<lyż oba dotyczit autokreacj i wlnsnej 
osobowości i Stllllowią jej składowe. Samowychowanie jest procesem świndo
mego i celowego kierowania własnym rozwojem w celu realizacji obranych 
wwrców lub systemu wnrt~i. Sn111orc111i1;icja jest właściwością czlowicka, 
dzięki której doświadc11l on poc;.,ucin s1c1,ęścia, rozwoju zdolności, spelnienia 
marze1\ oraz odczuwa radość żvcia w świecie. Te dwie kategorie wzajemnie 
dupulninją się, jednocząc się ~a polu psychoedukacji humanistycznej wraz 

1 T1mł,c, s. 37-39. 
•Koncepcja la zostaJa zapreu:nto~1111a""'" roz. 1.3. nin. pracy. 

Wy<>llOW01„;1e '""1.,.r.,;1 li .1y1..:JI ml""' ;;;'";;;<•;;:°':.trc..S;;;'l.:.:l"Y~ _ _________ _ 1_1_9 

1, wyobraźnią, intuicji\, empatią om7 podmiotowością w całość nazywnną oso
bowością.~ 

W buddyzmie .tell nnjwyżs1.ym celem w procesie sn111owychowunl11 jest 
samorealizacja rozuminna jako samourzeczywisl nlenlc. Nnwet traktując pro· 
ces wychowawczy zen w sposób tradycyjny, jako system czynności wycl11>
wawców i v>'ychowo.nków, umoż.fi" iający lym ostatnim dokonywanie anlAn 
w po1ądnnym kierunku, czyli jako proces kształtowania i przeksll11lcimia 
ucwć, przekonań i postaw społecznych, moralnych i estetycznych, ksztullown· 
niu wo li i charakteru oraz wszechstronnego rozwijania osobowości wychowa n· 
ków,'0 pndstawowy Ctll zen utrzymuje swój ciuchowy charakter i pozostaje nic· 
.:mieniony. 

W systemie wychowawczym wn rolę wychowawcy pełni kwaliliko1>n11y 
nauczyciel zen, zwany mistrzem zen. Jest to glęboko oświecona osoba, ż>jąca 
w zgodzie '- doświndc1..oną prawdą (dośwind<Y,.cni~m glębokiego stanu ultl'U 
świadomości) oraz legitymująca się przekazem (picczo;cią potwierdzcnin Jur 
inka shomei) od swojego nauczyciela!' Przeszła ona ci~żki i wymagając) du
żego 1J111ngażowania i wytrwnlości wieloletni trening {zaLwyczaj kilkUnMto
lub nowel kilkud1icsięcioletni), dzięki k1óre111u nabyła umiejętność pomntiania 
innym w podobnych wysilkach, stała si& realnym przykladem pracy wewnętr1-
ncj i pri.ekonuje już swoją obecnością. ' Ola uc1.niów jest żywym przykladem 
re11li7ncji po1c11cjnlu tkwiącego w knżclym czlowicku oraz wurto:lci treningu 
zen, opierającego siQ n:1 1rzech fiłaroch: 1,a,cen. teishCJ i dokusan. •J W mnicjs-1ym 
stopniu rolę wychowawców pelnią zaawansowani w prnlctyce uC211iowie mi
stria zen, wyz.i1aŁ'ZCni przez niego do prowadzenia nicl<tórych fonn treningu. 
Wychowankami s1t 11c1niowie zen, którly wcześniej pr1;ysluchiwali się naukom 
rófoych duchowych nauczycieli i ostatccmie zdecydownli się prnktykownć pod 
przewodnictwem wybranego przez siel>ie nauczycielu. W linii japońskiego 
(i nie tylko) buddy7Jnu zen, uczeń zobowiązuje się być 1Yicmy swojemu na· 
uczyciolowi, wt miStrz U7,lla, że n3dszcdl czas sprawdzenia i "W)'$tłifowanin~ 
urzeczywistnienia uc.tnia w kontakcie z innymi mistrzami zen." Relacja mistrz 
- uc1..efl ma wyrainie autorytarny chnrok1er i stwnna okazje do różnego rodmJu 
nndufyć. Do1yc;,;ą onu wzwyczaj nndu:!.ywnni11 uuto1yteLu, \V·ladzy i s1anowi~k11 
do sek.~ualncgo molestowania uczniów i finansowego wykorzystywunitl wier
nych (rozrzutność nauczycieli, udzial w grach hazardowych), a zdarza się także 

9 7 .. ob. ro1_ 1.1. i I .S. ni n. pracy. 
'" W, Okoń. S/ownlkpttfogogicmy, PWN. Warw"„ 1992, s. 243. 
11 l'h. Ko1)IC{IU, Nndu:yłfa wltr<l:y lv o.śrt>dUtt:h , 11l)rogt1 Zen", 1985, nr j, 5. t(). 
u: Zl\h. m.in. koniec roz. 2.3.2. nin. płacy. 
" Il. llcrrlgot, :Z.n w :r.tttN! /11orlctwo, t>us1y Obłok, WarSZll\VU 1987. •· 59; WarSlllll. „tlnlga 

Zen", 1980, $. 18. 
14 Dane / aut()PJjt, uty:i.kanc m.in. w C"IJISic spoi.kania i Zcn.wncm Oiffordcm w Ołrod„1.1 lat 

w WarAl•Wtc- I ałrn~y dni11 .t .Cl6.198R t 
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nadużywanie alkoholu przez nauczycieli.u Autorytaryzm, przejawiający się 
w procesie wychownwczyrn zen, w ośrodkach prak1yki zen istnicjl\(:ych na Za
chodzie ulcgn wyrdncmu ograniczeniu. Dzieje się tak m sprawą wprowadzenia 
demokratycznych fonn urządzania ośrodkami i wspólnoiami, klóre umożli· 
wiają lepsią kontrolę nauczycieli i egzekwowanie ich obowiązków oraz zapo
biegnją nadużyc iom. W istocie często nauczyciele pclnią rolę doradców„a nie 
iwierzchników wspólnot, są w nich na etalach pracowniczych. 

Buddyzm z.en ma bardzo mało wspólnego z tradycyj nym rozumieniem reli
gii w oparciu o sacrum i profauum.16 Nawcl element wiary jako wlaściwości 
charakterystycznej dla rcligi i17 zosta l w buddyzmie zen sprowadzony do kate
gorii sprowd1.J1lncj, gdyż jest ona potwierdzona w doświadczeniu oświecenia. 
Dlatego niektórzy autorzy wolą widzieć w zen nie re ligię, ale specyficZJly „spo
sób życia", n nawet trening psychologiczny.13 

Zen rozumiany jako filozofia i praktyka umożliwinjq~a człowiekowi odna
lezienie pewnej odpowiedzi na pytania dotyczące jogo oożsamości, sensu ist
nienia, is1oty związków z innymi, do niedawna mógł być traktowany tylko jako 
religia, gdyż 1ylko ona zajmowala się w sposób praktyczny wymienionymi pod
siawowymi kwestiami. Jednak dzisiaj sprawa wygląda inaczej, gdyż nawet 
w lonie nauki powstają nurty obejmujące i badające od strony praktyki wymie
nione zagadnienia. 19 

Według zcn w chwili sarnour?.cczywistnicnia praktykujący 7.Jlzen doświad· 
cza nie dającej si~ zakwestionować odpowiedzi na postawione wcześniej pyta
nia. Jest to doświadczenie głębokiego przebudzenia się ku podstawowej, nagle 
odkrytej r?.eczywistości. To „prawdziwe przebudzenie nic jest jakąś ekstazą, 
utrzymującą pełnego 1.achwytu i radości czlowieka w oblokach abslrakcyjnej 
jedności. Jest rac1.ej ono urzeczywistnieniem, sprawiającym, te stoi się mocna 
obiema nogami no ziemi, pośród świata t111du i zmogn1\. Wchodzi się na tę górę 
dla siebie, schodzi się z niej dla innych".20 

Poprzez regula.rne praktykowanie zaangażowanego zazen człowiek przy
bliża się do wewnętrZJ1ej wolności i niezależności, które prz.ez doświadczenie 
satori stoją się wreszcie rc11lnie istniejącymi wartościmni w tyci u prak1ykującc-

u Dnnc: i RUIOpsjL Ten prol>lcm dOlk"'I! wicie o!roclk6w - na Zachodtx I w l'olro:. 
16 Prawdopodobnie dla~go M. Eliade w swym dziele Traktat o historii r~llgll nic mjmujc si~ 

"cale buddyzmcni Zob. M. Elio<k, Trałlat o hi.ftorli religii, \VQl$24Wł I~. 
11 Wi:ll\ nll>yWlmy pn;yjmowanic ta pntwdziwc jakichkolwidt lwicnbx:ń bez ie~ sprowd1.cnia lub 

f<lslcgo udowodnienia. Zob. Z.. Mi<reyilsld, Jak cz/uwidstwor.yl Boga, Warsz:iwo 19", s. 5. 
'3 Zob. np.: W. KurpicW11ki. Z•nfoi<o •JJMdb :,.:10, „l'isrno Utcroc:ko·Arty>tycinc", 1934, nr 2; 

E. Fromm, O.T. Suzuki, R. Oe Marti no, Buddyzm w1 i psychoanaliza. Rebis. Poznotl 1995. 
19 Zob. np. N, Dnuy. 1':1J.'Cl1ologla trans~r1onol110. LrrJ:łJ po11,111rj{I/, Zysk ł S-ka.. 1•otntu\ 199.S 

ornz \Yyhrunc ro1.d1Joly dotyczące roz\\-oju ludzkiego potencjułu (cz~to \'I ultcrnoływny spo· 
s<lb) w 111.nnnych nkMłemlcklch podt~cznlkach p$)'Chologll. 

"'Ph, Kaple11u, lt11: .... /1110 z„rhoń;k, ZDZ Bodhidhnrma, Warsuwn 1992, s. 11. 
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go. Wolność to wyzwolenie się od ego, uwolnienie od lęku i bólu, od myjli 
wywolujących cierpienie, od narodzin i śmicroi.2' Niczaldność to nic ulcgnnlc 
mysłowym przyjemnościom (tj. nie C2epianic się ich), poglądom i namo,..0111 
ludzi oraz gwałtownym uczuciom, zwlaszcza gdy mialoby to doprowadzić do 
pows1ania zamie523nia, konnik1ów, gniewu i potądania czy innych przynoszą
cych cierpienie skutków. Dlugolclni trening zen przcksztalca osobowość i cha
rakter praktykującego, którego w cora2. większym slopniu cechuje przytom
ność umyslu,22 wytrwałość, umiejętoo~ć angawwania się i n1dadania wysil· 
ku (energii) w czynioną pracę, umiejętność barrnonljnego (be-4'<on0iktowcgo) 
życia z ludimi i przyrodą, chęć niesienia 11omocy innym, szacunek wohec 
r n:cjawów życia, wobec pracy i wysiłków innych ludzi, czynionych (l!n po
wszechnego dobra oraz konsekwencj t1 w dqt.mlu do realizacji pow·.liQlych 
postunowic(1. Wymienione i inne wnrlości wylaninją się w życiu pniktykuj~cc· 
go zen juko rezultaty czynionego za1,cn oraz doświado1.enia satori, 

W roz. 2.3 .3. pracy zwrócono uwagę na istnienie stopni samourzeczywiq1. 
nicniiL Od czasów dynastii Sung w Chinach pr.wdstawia się poziomy roi.-oju 
duchowego w sposób poetycki i 1u1ystyczny :r.arnz.crn. Sluią do tego Iz.w .• Ob· 
razy Pasterskie",2l czyli obrazy i towarzys7.ąoe im wiersze. którycb mistrzowie 
zen używają do ilustrowania swoich nauk. Część z nieb stanowi ilustracje stop
ni oswioccnio i moglaby równie! poslu1yć naukowcom do uporządkowaniR 
wiedzy o stanach ultraświadomości .2' Najbnrdzi i znane .Obrazy pasterskicM 
wywodzą się od mistrza chan K'uo-an Chihyuana. 

Samourzcczywismicnie ma chnmk1cr subiektywnego doświadczenia i cią
gle wymyka się naukowym metodom. Jednak przeprowadzono szereg badnń 
nnd osobami praktylrnjącymi zen oraz kaplannmi zen, praktykującymi zazen 
okolo 30. lat. W czasie praktykowania pr1..ez nich iazen zapisy EEG poknzy· 
waly występowanie zwiększonej ilości fol nlfa, czemu odpowiada! stan nktyW· 
nego skupienia umysłu. Inne badania przcprowndioi10 na trzech mistr?,ach zen 
i czterech osobach kontrolnych. Badan ie polega Io na dwudziestokrotnym pre
zentowaniu badanym w ods1~pach piętnastosckundowych dźwięku (trzasku) 
ornz sprawdzaniu zapisu EEG badanym. Poc14tkowo osoby z. grupy kon1rolncJ 
(spoczywające z zamkniętymi ocwmi) rcugowaly nn nowy boduec p17e7 
,.zwrócenie na niego uwagi", o czym świadczylo zablokowanie rytmu alfa. Gdy 
bodziec powt11rzał si~ nastąpiln w odnie5icniu do niego habituacja, nic b)'I 
,,zauwnżany" i nie powodowa! 111blokowonia rytmu alfa. Reakcje mis1n..6w .i.c:n 

były wyraźnie inne: na każdą kolejną prc~.entację bodf.ca reagowali tak samo, 

" T. Packcr. SIO'"-a Dlrormy, ZBZ Sangh•. Kotowice l 977, s. 45. 
21 Zob, le;,kst dol)'C'lący Zl111CUnio Pr'-O'tc.'l llUl(JSCi -'11\\'lUty \~ Anelslc I. 
"Ph. Koplc•u. Trzy filoryze11, Wydawnictwo Pusty Obłok, Wnrszawa 1988, s. 221- 233. 
J~ 7.ob. ro~. 2.2. nln. pr11oy. 
" lnform:icje "1wn1•1e (w;) O. S.011, T. Doubledoy, Z.•111 Zy~k I S·ka Wyd:twnictwo, s. l t8. 
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jak na pierwszą, ti. reagowali każdorazowo iablokowaniem rytmu alfa. Dodac
kowo bodziec absorbował uwagę osób z gru1>Y kontrolnej na co najmniej pięc
na~cic ~ckund, uiś mistrzów zen na dwie sekundy, co wskazuje nu wybitne 
um iejQ~ności koncentracji uwagi. W zen twierdzi s\ę, że podczns wzcn umysł 
ludzki staje się jak zwicrciadlo, które natychmiast odbija myśli i bod:i.cc. 13ada
nin Knsnmntsu i Hirai pocwicrdzają to twierdzenie. Otrzymane rczultnty badań 
są szczcgólnie ważne, gdyż habituacja nalety do najbardziej fundamentalnych 
psychologiC211ych procesów adaptacyjnych, występuje .u różnych gatunków 
i odnosi się do prawie wszystkich reakcji organizmu, od wykonania prOStego 
mchu r~ką począwszy, 11 skończywszy na złotonych formach cks1>lorncj i i zn· 
bawy. Jeżeli ten ważny wniosek o ni~1leganiu hnbit~acji wytrenowanych 
w medytacji zen osób zoscu nie p<itwicrdzony, nau k.a zaakceptuje cwietdzcnia 
osób utrzymujących, żo wytwurzanc przez zen suiny świadomooci gląboko 
zmieniają stosunek ludzkich ~tot do ich wewnętrznej i zewnętrZJ1cj neciywi
stości.20 

Wyniki nowszych badar\ cmpirycwych wskazują, że medytacja zen redu
kllje ncgacywne stany psychicwc i wzmacnia pozytywne. -rabcla nr 12 prezen
tuje korzystne dła rozwoju osobowości i utrzymania ró,•11owagi psychicznej 
rczultuly uprawiania zen ornz metody Silvy. 

Mctodn Silvy, w przcciwicńscwie do zen, nie jest nal<icrowann na osi 11guię
cie oświecen ia, czyli glęookiego duchowego wglądu w rzeczywistość. Zen 
traktowany jest przez Silvę jako medytacja pasywna. skupiona na realizacji 
tylko wewnętrmego religijnego celu. 

Wydaje si~ to być nieporozumieniem, gdyż ideałem wychowania zen jest 
bodhisattwa, duchowo 1>rzcbud1..0na istota pracl\ir1ca dla dobra innrch, aby mo
gli urzcczywiscnić wrodzoną doskonalość i doświadczyć nirwany.2 

Jcdnnk osiqganie stanów głębokiej ullraświudorności znajduje się poza za· 
inlcrcsowaniomi metody Silvy. Praktykujący metodę Silvy ludzie dąż11 do świa· 
domcgo i celowego kierowania wlasnym rozwojem w celu osiągnięcin sukce
sów i spełnienia maneń w rozn1aitycb dziedzinach S\\Ojego tycia, aby odczu· 
wać jego radość. Jest to motliwc przez docenienie dóbr, jakie- według Silvy
Bóg i świat ofiarowują człowiekowi: zdrowego ciala, pogodnego umyslu, moż
liwości mentalnej (i nie tylko takiej) pracy nad pr~ckształcaoiem rzeczywisto
ści, korygowan iem problemów tworzonych p.-~ci. nic w pełni świadomych lu
d1j, tj. tych, którzy w dzicci1\stwie nic wru nkcj@owali w polni swoich mot.fi· 
wości, nie rozwinęli fun kcji obu półkul mózgowych i \\)'korzystują ialedwie od 
2. do I OO.Io swojego potencjału mózgowego. 

'" Ph. 0. Zimbanlo, F. L. Rucłt. /'.'J'C/ro/ogia i iyl'ia, WN PWN. Wai=wa 1994. •· 29~294; 
l'h. Kn11leuu, a n: .iw//„„ >. 26S. 

1' zc,h. rov., 2.~.3. nin, pnu:y. 
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Tabcl3 12. Względnie nwałe zmiany osobowości jako ~zuhat uprawiania mcdytocji un 
ora.i: rne!ody Silvy 

' Medytacja zen"' Mcloda Silvł9 

- obniżenie poziomu lęku; - wuost optymizmu tyciowego; 
- mniej zaburz.eń psychosomatycznych; - wuosl pewności siebie; 
- polcP"nnic nastroju l">'Ychicxnego; - uwolnienie si~ od poczucia winy: 
- obniZenie poziomu neurotycwości (mic- - pozbycie się czynników hamujących 

noncgo skat~ Eysencka); konlllkty ml~-dzylud7.kic, w~ksza sponia-
- wzrost nic1..alet.ności od wpl:f"U czynni- niczność i śmlalość socjalna; 

ków syt uncyj nyc:h (poc:wcic koni roli - wzrost tendencji do wspólpracy z. inny111i 
wuw1191rzncj); ornz w kierunku wiQk.łzej .scldccn1o~el, 

- więks1..a spontaniczność; . otwaności i p:irtycypacji": 
- większa zdolność nnwiązywu11i11 bliskich - poprawa w iokresic pogody duc:ht1, 111dw 

konrnktów; ści tyciu i wymt.11nia entuzj11mu; 
- większa sumookceptacja; - poprawa zd1owia i snu; 
- większa zdolność empatii z. in1111 osobll; - wyntnicjs-1e tendencjo w kierunku 
- obniżenie poziomu lęk.'ll przed śmie,.,ią; „mocnicjm:go 'ja'. dojnalości, lcp\lc&o 
- większy proe<:nt rytmów alfa; kontnklu :t rzeczy"'istością, s1iokojn" 
- btok habiluucji w sto:s<rnku do powcurza- (m.in. bad(lni11 wykazały ogromną po· 
jących się bodżców (czyli brak oslnbic- prawę percepcji rzeczywistości u pn· 
nia flzjolugi<>znych i psychuloglc:1.nych c:jcntów w smnic wysókiej nlcstllbllnoścl 
reakcji na odbierany bodziec); psychicznej): 

- obnitc11ie okej i serca. spadek ciśnienia - łatwość wprownd%ania się i wychodlćn1~ 
krwi, spowolnienie przemiany m:iccrii w stanu glębokicj n:taks.icji (stanu olrn): 
w ttakcie medytacji; - wzrost samooceny (w aspekcie: fizyC7· 

- umicj~lność ko111rolowanrgo osiągnnia nyn\ morolno..:t)'cznym, pcr:.ormlnym, 
glębokiego stanu rclaksacyjncao (slonu tycia rodzinnego. socjnlnym. wlasnc) 
alia); tożsąmoścl) oraz zadowolenia z siebie, 

po1nnioj~enic san1~.>krytyeyz1uu1 lcp~1.11 
akceptacja wlnsnych wchowań; 

- wzrost zdolno~ci tWÓl'C'Z)ICh; 
- lepsze konrrolowanic mam:n sennych 

oraz oeg;uywnych nawyków; 
- poprawa funkcjonowania paini~I: 
- wzrost zdolności intuicyjnych i w 1.nkrc-

sic percepcji pozazmyslowcJ (zdolności 
mctap~ ycl 1 kw yt: h ): 

"Wyni~I t.ldań ZllWatlc (w:J C. S . 1131l, G. Lind>cy, T•tNI• 011>/Jowo.lcl, l'WN, W01$UW3 tC)C}(). 
s. 349: l'h. G. Zimbardo.. I'. L. Ruch. d7. C)t„ s. 2'>.l-294: Ph. Knplrou, Zen: $\>IL , < 26~ 
Z. Prkuldtl, Obi.inia? parnpsychologu. U.blin t98S, •· SO: S. Siek, 'l'roringl rt/0Juncy/11r, 
ATK. Warsu•wo 1990. 

"Są lO wyniki bOdnh J. W. Hahna. G. T. l)c Sau. P. Seawella I Innych naukowców, 7.llWOrtc Jw•J 
/&fclfxifl Sth')'• Pndt'(c:11lk dla uc:tJtHikUw kursu µod1tcr\W1•vrg<>. UJ>C. A. Wd)01klcwlc1, Wy 
dnwnlctwo Mcdyc>.no, Wt>r~1.•w:1 1993. s. 13J-l44; J. Slvł, l'h. Micie, StuMkm1t/'(l/a U•U"''" 
MctU<i<1 •\:i/"y, Ruvl, ł ódł I 99 t. ~ 170 ·223. 
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Rozwój wszystkich ulotności ludzkiego mór.gu i umysłu jest możliwy na 
dwa sposoby: 
- nnle1.y zadbać (rola świadomych rodziców i neUC'lycieli), aby dzieci w wicku 

pomiQdzy 7. a 14. rokiem życia utywnly wyobroinl i wizualizacji, co spowo· 
duje samoistne uaktywnienie się u nich obu p61kul mózgowych - nasUij>i 
rozwój wolno~ci w sposób naturalnYo; 

- nnlcty przejść specjalne przeszkolenie w p61.nicjszym wieku, czyli ukońa.yć 
podstawowe i zaawansowane kursy metodą Silvy, a tym samym uaktywnić 
i rozwinąć potencjalne ulolności - jest to rozwój ulolności w sposób szwcz· 
ny. Ody człowiek posluguje się prawą i lewą pólkulą mózgową, jest w stanie 
prowod:r.ić naturalny i zrównoważony sposób t.yeia, dzialać w sposób wywa· 
żony i efektywny. Może wtedy naprawdę nauczyć się rozwiązywać wszystkie 
rodzaje problemów - jest to proces uzdrawiania. Uz.drawianie staje się moż
liwe. gdy czlowick potrafi w sposób intuicyjny otrzymywać informacje. 
W metodzie Silvy intuirja jest związana z prokognicj11, telepatią i jasnowi
dzeniem. 

Prekognicja na gruncie metody Sih')' jest rozumiana jako umiejętność 
przeniknięcia w myśli czasu i pr.testrzeni. Mimo broku infonna~ji ~h1t.1cej do 
wnioskowania, człowiek dzięki prekognicji otrzymuje wiedzę na temat czegoś, 
co ma się zdarzyć w przyszfośc i. W ten sposób może np. uniknąć nieszczęśli
wego wypadku.31 

Telcpa1ia. na gruncie metody Silvy nozywonn inaczej komunikacją su
bicktywną,jest umiejęh10ścią komunikowania się z umyslami innych osób, bez 
wykorzystania pięciu ludzkich zmysłów. Mimo braku infonnacji otrzymywa
nych przez te zmysły orni drogą dedukcj i, czlowick poznaj e (odbiera) nktualnlc 
zaistniałe, znane innej osobie wiadomości . 

J11s11owid:ze11/e na gruncie metody Silvy jest traktowane jako umiejętność 

dowiedzenie się o czymś, co nie jest znane nikomu i nie może być poznane 
dzięki użyciu zmyslów orn p17.CZ 'vyprowadzenic wniosków z innych 7nanych 
informacji. Wskazanie nikomu nieznanych pokładów bogactw mineralnych, 
określenie ich jakośti i rozmiarów, mote być przyklodem umiejętności jasno· 
\Vidi.cnia." 

To uzyskiwanie wiadomości spoza sfery świadomej funkcjonownnia ludz
kiego urnyslu oraz odwolywnnie się również do funkcji lewej p61ku li, np. wy
kor-F.ystywanie a11olizy logicmcj, pozwnln ludziom funkcjonować o wicie bar-

~ J. Silva, Dwudniow-r ultm .umlnnrium no klłful :n1111ansowa11ej 1amoł011Uoll untys/u. Pod· 
,,.c:nJ.t dfo uc;.u111i.tóu1, ~1c1oda Sih·y-PoJska, \Varsza'*"'& 1994, s. 22. 27. 

,, NJ.su\\11 si~ hit.aj skojaru.11ic z ,.dnirnonioncm" Sokrnleit'l. upn:cdzający1n go o zbliżnjtteych się 
wnlnych l\'ypodkach. 

,,JA WójclkH!\vicz., Od tlurr1tu:za. l\Y:j J. Silva, Jl B. Stone, .S'nrt1()uzdrou·1'enie ł.'fctodt{ Slfll)!, 'łbtal, 
W11r•1t~\\'ll 1993. s. 13- 16. Zob. hl1.: l„ Le Shru\. Śwllłl}błllO\Vłd:(lC)lW:h, Rebis. l'o7111ll\ Im. 

dziej efckiywnic. Do korygowania problemów zdrowOblych (i nie tylko) sluży 
psychokineza. 

Psycliokilleza na gruncie metody Silvy rozuminnB jnko panowanie umyslu 
nad materią, jest umiejętnością oddzinlywanio nn ludti, 11n:cdmioty i 1.durzcnin 
energią umysłu. Si lva wyjaśnia, ic można użyć do tego dwóch pól energii. Na 
odleglość używa się wyłącznie energii subiektywnej czy duchowej, która 
utrzymuje rzeczy w swnie zwartym (sila przyciągająca) i jest obecnie niemie
rzalna fizycznie, a odlcglość nic ma dla niej znocz.cnin (nie jest utmdnicniem 
dla jej dzialnnia). Energia fizyczna czy też pole energii obiektywnej ciala jest 
ograniczone w przestrzeni. Nie dociera daleko, choć również oddzialttje ntt in ne 
ciala.33 

Intuicja sprawia, że <:zlowiek porusza się we wlościwym kierunku i C7J1,ie, 
unikając niebezpieczeństwa. To również ona powoduje, te ludzie dokonuj11 
prawidłowych \vyborów, częściej odgadując, nit nie zgadując. Ponoć ludtic 
posługujący Sil; tylko lewą półkulą podcz:ss prób zgadywania, gdy dobr1c Im 
idzie, trafiają jeden raz na pięć. co stanowi 20% wszystkich prób. ludzie po~lu 
gujący się obiema półkulami pot.rafią zgadnąć cztery razy na pięć, a więc lrrt· 
fienin s111nowią at 800/o prób.J< W ten sposób czlowiek mn więcej SZC:tfŚcla 
w życiu, popełnia mniej blędów, odnosi więcej sukcesów. Przestaje chorowtió, 
staje się bardziej zamożny, wybiera wlaściwego partnera życiowego itd. Aby 
było to możliwe, trzeba aby rozwinąl nowe zdol ności, obudził intuicję i prze
bywał świndomie na poziomie alfa minimum l5 minut dziennic. 

Wszystkie te wolności ora7. możliwe do osiągnięcia wartości człowiek po· 
siada w S\vym 7.asięgu, chodzi o to, aby dotarł do nich i używał ich dla swojego 
dobrn i dln dobrn innych. 

Metoda Si lvy jest wciąż wzbognconn o nowe elcmc11ty, których :t.ródlo tkwi 
często w noWych odkryciach nauki. Prace M. Ericksona. a potem R. Bnndlern 
i J. Oridcra doprowadziły do powstania NLP, czyli programowania neurolln
gwistyc7J1cgo. Analizując \vypowicdzi osób (równict spisane), o tald.e ruch 
galck OClllych w l)m czasie, motna dociec ich podstawowego trybu pt?.ctwa· 
ri.ania informa.cji: wzrokowego, słuchowego lub kinesletycznego. Uwaini ana· 
litycy są w stenie uchwycić również drugor-Lędny kana! przetwarzanin danych. 
Wiedw i umiejętności w zakresie NLP pomagaj11 w Mwiązywaniu lcps1csn 
kontaktu z innymi, pozwalają lepiej rozumieć innych ludzi oraz latwiej pozy
skiwać Ich zaufilnie, a także przekonywać icb do swoich racji. Dobry ko11U1kt 
werbalny mn s-Lc1.ególnc znaczenie w sytuacjach kryzysowych, wyraźnego 5tn:
su, czyli gdy ludzie korzystaj~ tylko z dominującego 1rybu przetwarznnin dn· 
aych. Jego z.najomość pozwala utrzymać kontakt i uletwić wzajemne poro1u· 
mienie w celu rozwiąunla problemu. Znajomość wle•nych i cudzych trybów 

l~ Dw1fd11/()"'ł' 11/tr(l.„ ,.s. 29. 
'' Tttmtc, s. JO. Sltv11 powot•t •I~ ł llloj 1111 b•dnnia nouko""' nic nic podat Ich ł.nld<I 
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przetwarzania informacji jesL w stanie wzbogacić metodę Silvy i dlatego tego 
rodzaju umiejętności są przekazywane jej adeptom. Aby uzyskać lepsze wyniki 
przez stosowanie tcchniló ::wlercilJllla 11111ys/11 ozy innych techn ik zwiąuu1ych 
z wyobraźnią i wizualizacją, naloty rozpoczynać progrnmownn ie od dominuj ą· 
cego trybu, aby następnie przejść przez drugor?Aidny i iakończyć na najmniej 
inaczącym.:u 

Oczywiście metoda Silvy rozwija i wspomogn również „tradycyjne" proce· 
sy umysłowe i zdolności. takie jak pamięć. Na zakończenie tej części pracy 
przedSUlwiono nauc-llłną podczas kursu efektywną technikę wspomagania pa· 
mięci. W tmlccie grupowego kursu podst11wowego prczc111owana jest technika 
zapamiętywania zwana wJcladlwmi poml~cl.Y> W myśl wsady, że umiejętność 
zapamiętywania opiera się na wyobratni, a nie na logice, przekawje się uciest· 
nikom do zapamięt1111ia I O podslawowych t.akładck, a cwsem 30 łub I OO. 
W oparciu o nic mo'l,na 1.11p11mięlllĆ i odtwor.eyć w dowolnym por7.ądku wicie 
jednostek informacji, np. nazw konkremych rzeczy a.y abs1r.1kcyjnych pojęć. 

Oczywiście jest to wana (jednak nie powszechnie) od stuleci technika", 
k16rą Silva :t.MdoplOwnl do S\\ Cj mc1ody. Poni,..cj 1ostała ooa bli:Wj i s:taegóło· 
wiej nit na kursie Sil"Y zaprc1.Cntow1111a w oprocowaniu nu1ora niniejszej procy. 
Dodatkowo, dzięki przedstawianej niżej technice możnn 211pamiętywać nawei 
długie szeregi cyfr. 

Technikn tn polegu na przypor1.ądkowaniu cyfrom odpowiednich liter. 
W tym systemie nie ma samogłosek, spełniają one rolę pomocnicr.ą w zapamięty
waniu układanych fraz. Aby zapumięuić po kolei, która cyfra odpowiada jakiej 
literze, należy nuuczyć sil( krótkiogo wierszyka: „'l:'u Nnne~laszy11y R11bią Las, 
Jak Go Wytną Przyjd:lie cz.„s··. w którym duże litery każdego W)'r3ZU są 
przyporządkowane kolej nym cyfrom od I. do 9„ a zem od1>0wiad~ją: C, Z i S. 
Dokladnic przcds1awia to t11bcln 13. Aby móc wpumiQWĆ po kolei dowolne 
wyrazy, trzeba uJożyć z zapre1.Cntowtincgo syslcmu odpowiednią ilość zakladek. 
Oto przykładowe I 5. pierwszych zakładek: I) Trngar1~ 2) Nemo, 3) Marchew, 
I\) Rybak, 5) Lew, 6) fogody , 7) Górni, 8) Wiadro, 9) Pole, 10) Tusz, 11) 'ł'aTa, 
12) TaraN, 13) TaMa, 14) ToRy, 15) TuncL 

Pierwsze litery zakładek pok1ywają się z numerami i tak np. ,, I" wczyna się 
na ,;r, n „8" na „G", konsekwencją tego jest również układanie zaklndek 
składających się z dwóch {i więcej) cyfr. Pierw57.o musi być litera odpowiadająca 
cyfrze i ostania też, np. „ I O" to: 

Tusz 
I O. 

» A. Wójciticwia. Qiy jutd „·:roł"'.-""'· s/Nch.,.ttm <=)' .,,..,;.,.,..„,?, ,.Atpha. Pismo roz. 
woju umyslu". l996. l\r4, s. 9-1 1. „ M<tod" Silvy. PodrfQmk..„ s. ~74. 

-"W 16-18 r. »)powiadat się na jej 1cma1 S. Mink '"" WcnM.1hein, zmodyfikow•ł iii w 1730 r. 
dr IŁ Grcy Zob. Ił. Loraync. Sdl'l'tyl.,,.Yf~11<1l{<I. Ravl, l.cld1 1995, s. 47- 72. 

Wychuwnwcto ""' ho!el m<1iyl111 Jl_1c_„_„_,,_„_n_1e_10-'dy,_S_l_l•_,__Y ___________ l_2_7 

Na ko1\cu mote zon leźć się 1eż samogłoska np. zakładka "14" to: 
T o R y 
l 4. 

Tabela 13. Mncmolcchnikn znnna jako system cyfrowo-literowy (zakladki li1erowe) 

Wier~: To N:.tS'a Mas-.yny Rltblą Lns, Jak Go WytJJą Pn:yjd>:ie C7.aS 

Cyfiy: I 2 3 4 5 6 7 8 9 o 
Lllcry: T N M. R L J G w p czs 
Oodalkowc d ń - - I i k r b ćtś 
litciy: 

Znając jut pos7cu:g6łnc zakładki (trzeba je na stałe zapamiętać, a latwiej57,e. 
mu przypomnieniu sluty podany wcze§niej wierszyk), możemy zacząć zapamięty· 
wanie z.n pomocą tego sys1c111u. Aby zapamiętać i poprawnie odtworzyć z pamięci 
po kolei W)'rllLy, tr1..cbll dokonać operacji polqczenia na zasadzie skojarzenia 
wpamiętywanego wyrazu ze znaną zakladką, Skojarzenie powinno być jak nuj· 
bardziej kolorowe. powinno znwierać szczegóły. l.ącząc dany wyraz z kolejną 
zakładk16 1J11ia111i~llijcmy 10 skojarzenie, zwlaszcza jeśli jest ono, jak zach~cn 
Si l\<a, zabllwnc, dm111n1ycwc, nbsurdułne czy nietypowe. Analogicznie postępuje· 
my z kolejnym wyrazem do zapamiętania. W przypadku wystąpienia wyrazów 
abstrakcyjnych, zaklodkę kojarzymy z symbolem, który ma chara~'ter bardli~J 
konkretny i może ZllSllUlić 11bstr11kcxjnc pojęcie (np. miłość symbolizuje serce 
itd .). Po dokonaniu wszystkich skojarzeń, odtwarzamy z pamięci jedynie 
zapruniętane wyrazy poprze?.. przypomnienie sobie dokonanych wcześniej wyrll
zistych skojnrzo1\. W len s1iostib 1110:21111 leż powiedzieć, który wyraz wysUu>il 
w żądanej kolejności. 

Oci.ywiście, technik wpam iętywania jest dużo18, ale zakładkowa technika 
skojnrze1\ jest d~ć łntwo do opanowania, ponadto jest bardzo efektywna 
i efektowna, co może ;o:uchęcić ubsolwcntów kursu do rozwijania innych wln
snych zdolnośc i poznawC?ych i poznawania odrębnych technik. 

Trzeba jednak jes;r.cz.c ruz podkreślić, że niektóre techniki prezentowane na 
kursach Silvy pochod1.ą z innych metod I systemów, o czym uczestnicy nie są 
zazwyczaj in formowani. albo c7.yni się 10 fregmen1arycviie, a więc wmawia si~ 

im tu wyjątkowość czy n iezwykłą oryginalność propagowanej metody. Jednak 
ta oryginalność mote dotyczyć tylko niektórych elementów oraz ogólnego 
skomplctowonin technik c1.yli kompozycj i metody. Od chętnych do wzi~cio 
w kursie podstoWOW)lll osób 7bicra się oświadczenia dotyczące zachownnia 

"Wicie :t 1MCrno1cchnlk moV>• odnalt1i [w:) I I. Loroync. dz. cyt. oraz DO<!mwl swo;ąpa„i~t. 
Wyd.i-.n1<1"n Och11. Oi<lt~o-lliob 1996 
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tylko do własnego użytku prezentowanych technik metody (wyjątek stanowią w 
psychologowie), choć nie jest ona w pełni oryginalną konstrukcją. Wydaje się, 
to :r.asadn icLą rolę w tym podejściu odgrywa czynn.ik merkantylny. Pr:tlOdsi~· 
wziQcic gospodarcze, obejmujące swym Zflsięgiem caly glob i przynoszące wla· 
ścicielom wielki dochód, to inne oblicze metody Silvy. 

3.3. Rola realizowanych wartości moralnych w procesie 
samowychowan ia i samorealiza cji człowieka 

W buddyzmie zen, a ogólniej ujm1uąc, w buddyzmie mahajany istnieje 16 
wskazań o charakterze moralnym, z których pierwsze trzy tworzą tzw. Trzy 
Schronienia, czyli powierzenie się 1>mkt) kującego Buddl.ie, Dham1ie i Sandze. 
Dalej następuje Dziesięć Głównych Wska7.ll1\: 

1. Postanawiam nie zabijać, lecz ochraniać wszelkie życie. 
2. Posui.11owinm nie brać tego, co nic wstało mi dane, lecz sumować wszyst

kio rzeczy. 
3. Postanawiam nie zajmować si~ niewłaściwym seksualizmem, lecz prowa

dzić życie powściągliwe. 
4. Postanawiam nie ktrunoć, lecz mówić prawdę. 
5. Postanawiam nie powodować innych do używania tnmków lub środków 

wprowadzających zamęt w umyśle i nie czynić tak samemu. 
6. Postanawiam nie mówić o niewłaściwych postępkach innych, lecz być ro

zumic.il\cym i współczującym. 
7. Postanawiam nie chwalić się i nio ganić innych, lecz pokonywnć swoje 

wlasne wady. 
8. Pootnnowlr1111 nie odmawiać duchowej lub materialnej pomocy, lecz udzic

lnć jej hojnie, gdy jest potrzeb1in. 
9. Postanawiam nie wpadać w gniew. lecz ćwiczyć się w opanowaniu. 

10. Postnnawiam nie oczerniać Trzech Kl_;Jnotów: Buddy, Dharmy i Sanghi, 
lecz olacwć je opieką i podlrzymywoć. 
Na ko1icu występują Trzy Główne Postanowienia: unikać zin, praktykować 

dobro i wyzwolić wszystkie odczuwające i51.oty."° 
Wska.z.onia buddyzmu mahajany ujawniają sposób zuchowania glęboko 

oświeconych i duchowo rozwiniętych istot: buddów i bodhisattwów. Te religij
ne ideuły ucieleśniają w zen konkretne. osoby - misrrwwie zen nauczający 
swoich wyznawców zarówno osobistym przykładem umiejętności życia, jak 
i wygtnswnymi tcishami. Pmktykt\iący zen starają się przcstrtcgnć wymienio
nych wskazań, nie traktują ich jednak jok przykazania, czyli 1bi6r naknzów 

"$p/owy ~- I t:efflllonU, Z8Z S>n&h1, Wan;zawa b.d., s. 33. 
'° Ph. Kapka u, O IV.tl:azanladl, ,,()mp ZLn", t 97l/76, nr 7. s. 70. 

Wyd>owaw<">.e wnrtc>!c:I mcd)'lncjl mn oraz metody Sll•y 129 

i ukazów odnośnie tego, co wolno, a czego nie wolno człowiekowi robić, tak 
więc wskazania buddyści trakwją bardiiej w sposób proktycmy i codztenn)·. 
niż religijny łub filozoficzny. Na przykład w buddyzmie zen nie wymngn 1lę od 
praktykujących wegetańanizrnu, jednak wielu praktykujących jest lub zostaje 
wegetańanami. Pomagają im w tym wyborze, oprócz własnych glębokich od
czuć c1ycznych, podawane podczas formalnych grupowych treningów 1.en JlO• 
i.yw11e i :«lrowc posiłki wyłąc1.nic wegctarinńMkie. Przestrzeganie wskuziul p<>• 
zwa la unikać n ieu ważnego zachowania i niewłaściwych wyborów, wspomngn 
proces medytacji czy praktykowania codziennej życiowej uważności i właśnie 
d latego wskazania su111owią obok medytacji i mttdrości podstawę praktyki du· 
chowego rozwoju.41 

Pie.nvsze z dziesięciu Głównych Wskazań dotyczy nie zabijania i nic 
krzywdzenia żywych is1ot (san. ahinsa, jap. fu-sesho). Rozmyś.lne zabijanie lub 
krzywdzenie żywych istot jt.st według buddyzmu zen niszczeniem noturol111c 
obowiązującego w świecie przyrody prawa wzajemnego przyci:uiania i do1>Cl
niania się, jest te:!. niszcwniem wrodzonej każdemu pelni i wspólczucia.•2 NC)w. 
szc badania m1ukowe 1>0tw ic1·dzaj:1, ie prawa, którymi riitdzi się pr.tyrodn, po· 
legują nie na be7.w1.glQdncj walce, lecz na dąt.cniu do równowagi, :1J1Chownnit1 
i ochrony życia w naturalnych środowiskach przyrodniczych czyli bioceno
zacb."3 Roshi l' h. Kaplcau część pierw57ą swej wanej na S\Viecie i w Polsce 
ksi~ki „Ochraniać WSLelkie tycie" poswięcil cierpieniom zwierząt hodowla· 
nych, 1-'tórc są okrutnie traktowane, torturowane i 7.abijane, a są nie mniej 111t 
człowiek wrażliwe na ból." We wspomnianej książce poruszone zostały rów
nież rozmaite aspekty wegetarianizmu: religijny, 111oralny, naukowy i zdmwot 
ny. Przytac:ro się tnm tnkż.e nazwiska i wypuwicdii wybitnych ludzi, któt1.y byli 
wegetarianami. Z11nlcźli się wśród nich 111.in.: Arystoteles. Charles Dnrwln, 
Albort Eistein, Epikur, Mohandas G1ll1dl1i, Herodot, John Stuart MiU, Sir 'l'liu
mas More, lsuac Newton, Owidiusz, Platon. Plutarch, Porfiriusz, PilllgonL,, 
Jean Jacques Rousseau, Albert Schweitzer, Seneka, Shakespeare, George flcr· 
nard Show, Sokrates, Artur Schopenhauer, Emmanuel Swedenborg, Rabindra
nath Tagore. Uw rols1oj, Leonardo da Vinci, Wergiliusz, Fransois Voll11irc, 
Richard Wagner, 1 lcrbcrt George Wells." 

Wegetarinniim jest systemem żywienia wykluc7.njącym z diety polmrmy 
mięsne, czyli c~śei ciał zwierzęcych uzyskiw11ne przez ich zabijanie. Produkty 
wytwal'Z!lrte przc1. zwicrzQtll. lilkie j ak: mleko, j itja czy miód, są na gruncie \\C· 

41 Ph.. Kaplcau, Zen: Jw/1„., :». 226. 
411 1>11. t<:nplćnu, {)c/,rl„tlot \v1:i1/k/e ±ycl4!. JJ111/dyj1kl pnyc:t;11'11c ,/o \~···geta.rlani:-11111, Pu!lly C)hlok, 

Wan<zawa 198S. s. 41 . 
" E.. Ni1<ekn, O. S!Js,.,wsko, El. Pidkicwicr·Rok, MlloJ6 ot/ poc-:f<la, Pus1y Oblot.. W""'"''" 

1987 .... 8. 
„ Pb. K•pteau, ,~,_ cyt„ s. 27- 37. 
" Ttmt.c. s. I Ol I I 'I 
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gctarianizmu akceptowane.°" System ten zostal uznany za zdrowy, bezpieczny 
i n{\jlcpszy sposób oM.ywiania, polc~ny mi~Z}' innymi wszystkim Ameryka· 
nom w Stanach Zjodnoc1.onych przez Wmlejszą pai1s1wową komisjQ do spraw 
zdrowia i żywienia. Stosowanie wegetarianizmu na szeroką skalę umotliwiloby 
przeiwyciężenic plagi glodu. Zalecana przez ONZ do przesll7.Cgania we 
wszystkich krajach „Swinlowa Deklaracja Praw Zwi~ia" podkreśla prawa 
każdego zwien:ęcia w sferze moralnej. U1.11anie tych praw do egzystencj i pr7..Cz 
gatunek ludzki mo?,e stworzyć płaszczyznę wspól'istn ienia wszystkich islot, 
u posza nowanie zwierząt 1>r7..C2 c:i.lowicka wiąte się l>ezpośrednio z poswnowa
niom ludzi między sobą. Art. 11. deklnracj i brLJn i: „Ka?Ay akt prowudz11cy do 
zabicia zwierzęcia bez koniecmej potro:by jest mordem, czyli lbrodnią prze
ciw życiu~; an. 13.a): ,,Zwierzę manwe należy traktować z poszanowaniem"; 
nn. 14.b): „Prawa zwierząt powinny być ustawowo chronione tak jak prawa 
ludzi".47 

Buddyjskie wskazanie zawiera jednak i inne implikacje. Zabijanie w zen 
oinnczn nic ty lko odbieranie tycia ożywionej istocie, ale również niszczenie 
harmon ii życia jednostki oraz wspólnoty, chociażby przci obraźliwe słowa czy 
obmawianie. Chodzi tu również o zakaz zabijania c1..asu, co jest na Zachodzie 
popularnym powied:icnicm48

, czyli wkaz. życia w lenistwie i nieróbstwie.
49 

Drugie wskawnie dotyczy kradzieży oraz chciwości, która przejawia si~ 
w r1rngnieniu braniu więcej, niż potrzeba, a chodzi tu o wodę, po:tywicnic, 
energię, jak równict o d~nie do slawy, władzy, majętności w celu zaspakaja
nia cornz 10 większego apetytu „ego". Swoje oddzielenie od świata, brak jego 
zrozumieniu oraz. brak poczucia bezpieczeństwa C'.dowiek stara si~ wlaśnie 
w ten sposób przekroczyć. W świecie zen. gdzie „nawet kropla wody ma abso· 
lutną waność", wlcca się pracę nad przezwycię:leniem pragniel'1 tego typu, co 
j est możliwe przez praktykowanie w codziennym życiu uwagi i suicunku wo
bec przejawów wszelkiego iycia oraz wszelkich przcdmiolów.50 

Trzecie wskazanie porusza kwestie n iewłaściwego seksualizmu. Roshi Ka
pleau podczas praprowadzonego w 1975 r. w Polsce warszlalu zen stwierdził, 
t.c no gruncie praktyki zen wyklucz.a się uwodzenie, bycie w związkach sek.su· 
alnych z innymi osobami, gdy ma się stalego partnera. nie wolno też w jakikol
wiek sposób poni1ać partnera. Wyklucia się też z.wiązki seksualne z mlodocia
nymi oraz iwierzętumi.51 

""K. \Vltni~·skll·Rouko\!o·lkll, lfegeiarlaniz„,, Wiedio Pow~hnt. WatSZ!\\•a 1988, s. 7. 
47 Zw/t!r:fta J lutkie, KA(O\Yicc, Warsz.1\YA l981, s. 31. 
i1i C.:hodz.i ru o powledienle: „Zabijtn)' tt<.lcll~ cwu". 
49 Ph. K.Rplc:;i.u, Zrn: ~<wu.„ .... 2$1; 1'. Patkt'!r, SltJl'ltl D!1t1rnl)', zez S1111ghm, KDIO\\•icc I \197, $, 43. 
JO ZOb.: Zen a eltologia, ,,Droga Zen'\ 1986. nr 4; T. Packer, D;iuknl - radość i pon1agn. ,,Droga 

Ztn''. 1979, nr 9, s. 42. 
"Ob<rnolćnauc:}'<itla . • Drop Zcn".197S- 76, nr7. $. 25. 
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Jeśli chodzi o C7wane wskazanie, ludzie często klamią nie chcąc 111nić 
czyichś uczuć, z powodu lęku wobec konsckY.'Cncji popclnionego czynu, w imi~ 
rze)comych własnych interesów, by uzyskać coś dla s iebie, być akcc1ilow1111ym, 
kochanym czy podtiwianym. W ten sposób unika si~ zm ierzenia ze swoimi 
wadami, wspiera egoistyczne pragnienia i poczucie oddzielenia od rzeczywisto
ści, 7Jlmiasl wykonoć wanościową pracę w kierunku przemiany własnego c ha
raklcru.52 

Piąte wskazanie pozwala wniknąć w powody sięgania po alkohol i narko
tyk.i. Robią to ludzie pragnący uciec od nudy codziennego ;tycia i p(ZCt.yć coś 
fascynującego lub ci, którLy uciekaj ą od własnych tyciowych problemów. Szu
kanie latwiejszego, bczwysilkowego sposobu na życie zaprzecza przckonMiu 
zen, te tylko ''')'trwała praca nad sobą samym mote przekształcić niepomyślne 
okoliczności życia i przynieść prawdz.iwąsalysfakcję. 

Szóste i s iódme wskanmin dotyc1Jt również pracy nad przcks1..tnlcnnicm 
wlasnego charakteru, wskazują na niewłaściwość os.1dzania i potępiania in
nych, pomijania wlasnych błędów i wad oraz stwarzania falszywego pociucia 
wyJ.~1.ości i oddzielania się od innych. 

Ósme wsknznnie podkreśla l:Jlncz.cnie niesienia bezinteresownej pomocy 
(duchowej i materialnej) w razie wystąpienia ro:czywistej potrzeby, dawania 
z. wdzięcznością, pomagania bez oghtdania si~ na osobiste korzyści czy straty." 

D7icwiąlc wska1..anle mówi o rutjbardzicj niswlyciclskim ludzkim uc111ciu, 
czyli o gniewie czy wścicklości. Gdy przejawia sią ono, łatwo o drastyc7nc 
uchowania wyzbyle moralnej kontroli i rozumnego zawiadywania. Gniew no
lcty odrótnić od s lusznego oburzenia. Niesprawiedli"e cierpienie nas samych 
ery innych j est c-1.ymś rótn)m od czerpania satysfakcji pr7.cz ego 7. zaislnmlcj 
syluacji.54 Osoby oddajitce się praktyce zazen pr7..CZ wiole lat są w stanie pu.c
ksz.tnlcnć energię gniewu i kontrolować swoje zachowanie, tak aby 11ie nioslo 
destrukcji, nie potylck im samym i innym istotom. 

Dziesiąte wskazanie zaleca opiekę nad Trzema Skarbami każdego buddy· 
sty, dz.ięki którym osiąga on samorealizncję. 

Rąshi Yas11urni poddnl surowej krytyce wspól~/..Csną clykę: "Dotychczas 
w etyce istninla nio,insność w teorii ,sumienia', n iepewność 1,wiąwn• /, tcorc· 
tycznym ,dobrem i z iem ' oraz niezupelność w pragrnn1yc1..nej teorii moralności. 
Wszystkie te teorie oparte są na oie:znojomości pmwdy o życiu i wszec:hświe
cie, który jest colkowicic absolutnie Jednyrn'.>5. Z głębi duchowego doś" iad· 
c:zenia osiqgancgo na drodze praktyki 7.azen wypl)"'" 1.achowanie moralne, 
swcunck wobec wszelkich przejawów życia oraz napotykanych prz.cdmiot6w, 

,„I'. l'llCkcr.dz. cyt .• s. 43-44. 
"1'nrn:k, t. 44-JS. „ Ph. Kapl<„u, G11tr„, „lnlorm1101", 1934. nr 7. $. 4. 
" Ił Ya,uuni, Uf.rf, ,,rl}Ao,.J)roga7....cn", 198S.nr4,$.4 
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chęć nies ienia pomocy i wspierania rozwoju ludzkich istot usiłujących przebu
dzić własne umysły i fundamentalnie pr1,eksZ1alcić swój charakter i osobowość. 
Wskazania stanowią dla nich wzorce do nnśludowan ia, zachętę do czynienia 
wysilku na drodze do samourzeczywistnicnia, a ponadto pozwalają praktykują
cym zen przypilnować swoich nauczycieli, ponicwat „zen jest ponad moralno
śc ią, ale moraln~ć nie jest poniicj zcn".54 

Zdaniem J. Silvy ludzie zostali stworzeni w celu udzielania pomocy Stwór
cy w l\vorzeniu. Są do niego podobni nic w sensie fizycznym, ale w sensie mą
drości i siły umysłu. Posiadają wielkie motliwości mentalne i z.ostali przysłani 
na planetę Ziemię, aby zamienić ją w roj dzięki sile memałnej zawartej w umy
słach. Ludzie powinni być w stanie rozwiązywać wszystkie problemy, tak jak 
potrafi to zrobić Bóg. Wszystko, niezależnie od odległości. reaguje na ludzkie 
myśli. Na rzeczy znajdujące się blisko działa energia obiektywrui i subiektyw
na, na dalekie tylko energia subiektywna. 

Ludzie posługujący się jedynie lewą pólkulą mózgową są podobni do zwie
rząt, dokonując czynów egoistycznych, a czasem zbrodniczych w imię pod
trzymywMia iluzorycznej sytuacji. Oni sarni oraz ich rodziny w prz.ecia,gu stu 
lat odejdą, jak więc motna walczyć dln rnk wąsko roimninncgo dobra? Zale<l
wie I 0% lud?kości jest świadoma tej sytuacji oraz zna rnelodę rozwiązywania 
problemów. Niestety, większość ludzi z.amiastje korygować, dalej je wytwarza. 
Zwierz~u1 pomagają jedynie osobnikom najblitcj z nimi spokrewnionym. 
Ludzką rzeczą jest pomagać ludziom spoza rodziny. Ci, którzy tak robią, stają 
się bardziej ludzcy, czynnik duchowy zaznacza się u nich wyraźniej, podwyższa 
się ich duchowość. Aby wyzwolić sil( od cierpienia. należy mieć pelnicjszą 
świadomość. wiedz~. mądrość. Mądrość to wydobywanie 1..e swojego wnętrza 
informacji, których nie można uzyskać ie świata zewnętrznego oraz sprawdza
nie prawdziwości tych infomrncj i. To Olrlymywanie wiedzy bez podpowiedzi 
jest jasnowidzeniom. Przesz.koleni ludzie potrafią .~ nsno widzieć" I ,jasno wie
dzieć" oraz dzi~ki psycha- i telekinezie rozwiqzywać problemy.57 Nie chodzi 
Silvie jednak o wyodrębn ienie pewnej elity „wied1..ących" i przec iwstawienie 
ich pozostolcj części ludzkiego spolcczeńslwa. Jakkolwiek są tacy, którzy j uż 
wiedzą i rozwiąwją problemy, to nolct.y wykszt11lc lć w metodzie Silvy jak naj
więksZ<1 l iczbę ludzi. aby mogli wesprzeć pracę Bogn i tych, którzy mu już po
magają. Celem jest więc edukacja c1tłcgo społeczeństwa Ziemi, aby ludzie 
pr~ez rozwój wszystkich swych 1-<Jolno§c i byli w stanic uratować Ziemię 
i uczynić z niej wspMinlc m icjscc do :tycia.n 

W metodzie Silvy, opróct ogólnych zaleceń, nie funkcjonuje uporządko
wany system norm, ocen, wzorów i sankcj i moralnych. Silva ialccał szanował 

" Ph. Kopleou, Zim: łwlt„„ s. 228. 
" O..vdt1iow.: uhra„„ s. 15-20. „ Zob. J. Silva. R. O S1one. Somou:JTahiDt11ł'„„ s. 239 I najl, 

WychO\Vowczc wtu1o~CI 1ncd)'t11cjl 1.cu oru;,o. tnetody Silvy IJJ 

i oc:hrnnioć życic, zwlnszcw ludzkie, rozumnie i intuicyjnie zarazem korzystn6 
i przetwarzać dobra przyrody. Sam wydawał się być zdziwiony, te wiele osób 
związanych z samokontrolą umysłu, wśród nich jeden z jego najbl iższych 

wspćłprocowników Harry McKnight, przechodzi na wegetarianizm, gdy on sam 
pozostał milośnikicm befsztykn.$9 Nie ma więc jednoznacznego systemu wa110-
ści moralnych dla absolwentów metody Si lvy, którzy są wyznawcami następu· 
jących niligii: chrześcijańskiej, glównic protestantyzmu i kat.olicyzmu, żydow
skiej, muzułmańskiej. hinduizmu, buddyzmu, w tym również zen. Wśród ob
SOl\\entów znajdują się ateiści, przedstawiciele świata nauki oraz rozmaitych 
profesji . .., Na zakońc:z.cnic warto wspomnieć, że wśród wymienianych pl'lU 
twórcę metody jej korzeni, znalazły siQ: Pismo Święte Starego i Nowego Te
stamentu oraz słowa Jezusa Chrystusa, wydaje się więc zasadne l\vierdzcnic, że 
wa11ości moralne metody Silvy wynstają przede wszystkim na tym podłotu.61 

3.4. Inne wartości - propagowanie zdrowego i aktywnego 
stylu życia 

Mimo że proces wychowawczy zen koncentruje się na wewnętrznej prze
mianie osobowości i charakteru czlowicko na drodze osiągni~cia satori i .tyciu 
w zgodzi o z tym doświadczcn iem, nauczyciele zen zachęcają swoich uczniów 
do stosowania zasad zdrowego żywienia oraz codziennego uprawiania ćwiczeń 
fizy~"Znych . 

Juk wspornniuno, pierwsze wskazanie buddyjskie zwrncn uwagę na ochra· 
nianie wszelkiego :tycia, co każe buddystom zen z uwagą spoglądać również no 
charakter przyjmowa1Jego pokarmu. I choć wprost nie zabrania się jedzenia 
mi~sa, jcd1111k mis117.owic zc11 twierdZ(I, że ludzie naprawdę zaawansownnl 
w duchowej pn1ktyco nic spożywają takich poknrmów.62 Rozmyślne odbicN1nic 
tycia lub pośrednie powodowanie innych do wbijania zwierząt jest nie1,godnc 
z nojglębszą ludzką inLuicją.63 

Istnieje ks iążka O. Ohsawy pt. „Makrobiotyczna dieto zen""', w której au
tor przedstawił swe poglądy w oparciu o pewne spostrzeżenia dotyczące t.yciu 
mnichów zen w Japoni i. Ohsawa dowodzi, że ich dieta opiera się na pokarmach 
z calych ziaren zbói, glównio brązowego ryżu, co stanowi 70% diety, na poro
stołc 30% sklndoją si~ jarzyny. Z dieLy wykluczono mleko, cukier i slodyc1.c, 
białą mąkę, owoce i tłuszcze zwierzęce, za5 mięso i ryby oraz jaja i sery są 

„ J. Silva. l'h. Miele, SnMol.omrolo lłmp/11 ,,..,0<14 $1/"J', d%. ey1, s. 109. 
"'Tomtc. s. lo+-tOS oru: bacbnia "18.!nC. 
"J. Stłvo, R. Stone, PomM iobk ""'odq su.,,. Ravl, Lódt 1997. s. t20. 
"7,,ob. np.: Dl'1n o fW•klfltn ''""..Drop Zen". t985, nr 6. s. 14. 
" Pb. Kaplcau. Ot/nmioł .„ s. 64. 
M Cty(j .~q<a dlu IC l\<IC d.:IJI ml" 
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dozwolone, choć rzadko i w malych ilościach. Należy stosować wylącwie ro· 
śllnne pnyprawy, sól morską oraz jak najmniej pić. Ponadto zdaniem Ohsawy 
praco glówncgo kucharza w klnsztorach zcn jest powierzana nnjbm·d1.ie.i za· 
awansowanemu w praktyce mnichowi, gdyż posiada Qn wyjątk<lW'l \vicdzę 
o ,.,Jedynej Zasadzie In-Yang"05

• 

Jednak roshi Yasutani twierdzi, że „długowieczność zalety tak samo od 
zdrowia, ja~ i od uczciwo~i i d<lbrocZynnośoi. Jc~li ktoś jest uczciwy i uprzcj· 
my dla innych, może paedlutyć okres swojego tycia; jeśli dziala nieuprzejmie 
i nieuci.clwie, w oczywisty sposób skraca czas swojego życia'.66. 

Amerykmiski m>uCZ)'Cicl zen Ph. Kuplcau, który pmktykownl w ró:tnych 
klasztorach i świątyniach zen w .Japonii p17.e:i 1.3 ltu, slwierdza, że tylko nicktó· 
re spost1·1..eżenia Ohsawy są praw(łziwe. Tymi, którzy żyją najdłużej nie są 
zwykli mnis i C2)' kapłani, i1le mistrzowie zen. Zawdzięczają to zarówno diecie, 
klóra jest lcps7Jl nii. 7.wyklych mnichów, jak I medytacj i zazen, która dnjc wici· 
kie wewnęllZlle uspokojenie. Roshi Kapleau zauwat.a, te nie słyS7.ał o 1ym, oby 
klaszlome posiłki dobierano o zasadę in-yang, zwłaszcza że "~ększość tywno
ści pochodzi z darowizn. Funkcja gl6vmego kuch11rw powicrzann jcsl rz.eczy. 
wiście nnjbardziej zaawansowanym w praktyce zen ludziom, których umysly są 
czyste i zrównQwaione, pr.w?. co i1ie powodt\ją mentalnych wibracji mogących 
„1.11ruć" poknnu.67 

W klasztorach buddyjskich faponii podaje się „cz)"sle pokarmy" zwane 
shojin-ryori, składające się główn ie z ryżu, 7.upy miso, przygotowanej na bn1.ic 
sfermcnlowancgo zacieru z fasoli sojowej, solonych 17.odkwi i ?iemniaków. Ta 
die1a jcsl wzbogacana o inne potrawy w związku z występowaniem licznych 
świilt i ceremonii. Nic islni<;jc więc żadna specjalna dieta zen. W lym okrcśle· 
niu tkwi sprzeczność, gdyt „gdy l<loś proklamuje dietę doskonalą, przy którt<i 
bled ną wszystkie inne, to srnjo się jej niewoln ikiem. A to nie jest :ten, który 
uc1y doskonalej wQlności w przyjmo\vaniu lub od r:wc11niu n.cezy, bc2 przymu· 
su i bci; ialu'.68. Sam Ohsawn zmarł w wielm siedemdziesięciu lat, a wielu mi
strLów zen prz.ekroczylo setkę, zachowując przy tym 1.drowie i jasność umysłu. 
Roshi Keplcau stwierdza, że lodtie Zachodu, któriy pragną spożywać poknnny 

li$ W IJl'Uktyknch 11.\V, mtiBICZllt:JlU tuuizrnu, którcgc> ndopcl dl\bl do wydlu~!liłt C'i.llSU R\'-'tSI) 

zyciit, u nnwct d() tJZyskania nicWlicnclnoSci, kład?ic :; ię duży nacisk na y,·fa~hvq diełt. >'Sodną 
t w>ftdq_ ln·youg. Są w pierwiastki, które wedlug "'1ro1ytncj chlltskiej filol'.llm nn po>.lomie 
Wl&l~dnym ,nwsze tnajdu.i.\ Jię we wzajcmnydl rclacjn<łl, b(<l:ic w opozy<ji w7i1h;tl<m oicbic 
lub '"p<!ldziaJ~ W ten sposób'"°'"' zasadę funkcjonowania zjawisl<o"'qo .łwiota. W Chi· 
noch, o~ ll)'hl mowa w roz. 2.3 2. ·~ zoojdowoJ •I~ w bhsklth 2"~<h '- t10it111cm. ale 
rd•cje te zochodzil)' między zen I .,,.._ 1a<>izmem filowficm)m (miSt)'<'mym). klórcgo aJ6w· 
l\)Til cclc111 było. podobni~ Jok w :wn. sumourzcczy\\ i51niCJllo, 

t.o Ił. Ya&01nni. O sierr pod.Jruw lnuldy:inu 1eJł , Ale.1tt, Gduri~ 1?93, s. 29. 
61 Ph. Kapico u, Dieta a prako/lca rt11, ,,Droga Zen", 197S, nr 6, s. S2. 
""l"emle. M. Sl. 
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sboj in·ry<lri lub posiłki sattwicine przygolowywane prl.Cl. praktykujących jogę, 
powinni uwzględnić fakt, że te diel)' wyrosły z duchowych potrzeb ludzi 
ukszlnłtownnych przez klimnl i rejon, w których :tyll, a ich ciało i umysly 
ukształlown11e zostaly przez sposób życia rót.ny od w chodnlcgo. Powinni rn · 
czej stworzyć sobie rygory dietetyczne odpowiadające ich sma.kom i zwycw· 
jom. Można stopniowo odrzucić bialko zwierzęce bez slwarzania zagrożenia 
dla organizmu. Należy je jednak zasuwić całymi ziarnami i bialkami pochodze. 
nia roślinnego. Rezultatem tcg<l będ:tie wigor i jasność umysłu."' 

Mistrrowie zen wskazują jeszcze na inne usady zdrowego żywienia: 
- posiłki należy spożywać regularnie, ostatni około 4 godz. przed snem; 
- pokarmy nn IL'ży dokładnie przeżuwać; 
- posiłki naloty spożywać do wypclnienin tnech czwartych objętości żołądka; 
- pokarm należy prz.yjmować w atmosferze wdzięczności i skupienia; 
- należy unikać spożywania konserwowanej oraz przetwarzanej chemictnic 
żywności, m.in. bialego chleba, białego cukru, białego rytu, wysokooct.)Y· 
czonej soli.70 W ośrodkach zen częs10 podaje się do posiłków nieco skiclko· 
wane zinmn pszenicy i innych zbói. 7' 

Celem ćwicze1'1 fizycznych no gruncie zen jcsl ulrzymanie w. sprawności 

cial ludzi praktykujących zen. Mislrzowic zaleca.ją dbałość w sprawach CO• 

diicnnej higieny osobistej oraz codzienne wykonywanie ćwiczeń gimnastyC"Z· 
nych, pozwalających zregenerować si ły i ulrZ)lmać ciulo w porządku oraz prz.y· 
gotować je do fizycznych wymogów zni.en. Nnjbnrd1:icj stosowne jest uprawia
nie w celach rekreacyjnych hatha-yogi, iaij i, pływania lub bicgania.12 

Gdy pierwszy patriarcha z.en Bodhidharma osiedlił się w Chinach, w pro
wincji Henan, w świąlyni Shoolin, nnucwl swoich mulchów przede wszyslklm 
zazen. „Dla wzmocnienia k<lndycji fizycznej sw<lich uciniów oraz zapewnieniu 
iru bezpiecze1\stwa, siworzyl 'Bodhidharma 18 fizycznych i psychicmych ćwi
czen, które zrodzily wiele form walki wr~ct. Dla j ednych owe ćwiczenia byly 
jedynie dynamicmą formą jogi, dla innych siały się już prawdziwą techniki\ 
walki manej pod nazwami ~ 18 rąk Han an lub lei l·Chin-Ching (po jap. Eki-kin· 
kyo)".71 Uwot.a się, że Bodhidham1a, j ako syn hinduskiego kr61a Sughandhy, 
posiadnl znajomość hinduskiej elitarnej sztuki wnlki zwanej Vajramushli . OJ>IC• 
rając się nn niej, jak również 11:1 chinskich tradycyjnych mclodach walki wrqc1., 

69 T 111111.c. s. SS. 
"'Dane z auto~i. Zob. 1tt: Ph. Kłplcau. Ztn: l:trit ..• s. 36-38. 
11 °"'1e l ••top'IJI. W Awic:tlc no„,"d1 b3doA naukow)'Cb o wh"'10kiach odJ.)"CZ)-.b i l.douwot 

n~'th •kiclko"1mych ziaren zbóf. """""= 1>S7.cnicy, pi57.c mar E. Smuk-Wlodarcz.)I< ~.ob 
I!. Smuk-Wlod'1f<zyk, Kldl:i - pokarm pt/•11 ')'cio [w:J J. KuchoCC'qk, \Vodeme.łum ~'l!Cel•· 
rlauinn, \Vurszn"'U 1987, s. 17.4- JR6. 

n Poe.; No/all:!: 1X><lró!y, ,,Dtoga Zen". 1977, nr 8. 
r• M. llutrym, W. Orllń<kn. Tojcm11lct l•mc·fl1, W•rs ... w11 1983.„ 12-13. 

~~~~.~~~~~~ 
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Slworiyl podwali~ pod obronn~ sztukę walki zwoną Shaolin-ssu-kernpo" lub 
Shaolin Chuan-fa , którą prtcniósl do Joponii wraz z naukami zen mnich Eisai. 
W Japonii sztuka ta rozpowszechniła się w środowiskach mnichów buddyjskich 
pod nozwą Shorin-ji-kcmpo"', którym służyła jako doskonały środek konser
wujący zdl'owic, a z drugiej strony byla przydatna w razie nopa.ści.77 

Jeden z wybitnych wspólc1..esnych mistrzów zen roshi Shiboyorno nopisal: 
„Celem zen nie jest osiągnięcie doskonałości w ,j:kiejś sztuce, celem zen jest 
wyzwolenie, duchowe lub religijne wyzwolenie". Nie zaleca się więc osobom 
powatnie praktykującym zen sztuk wałki, takich jak: karate czy aikidc, chyba 
te w celach zdrowotnych i sprewnościowych, ale nie wyczynowych. W zen nie 
zaleca się też ascezy juko drogi wiodącej do wyzwolenia, nie ma więc tu samo
umartwinnin ciala. PrLcoiwnic, zwraca się du:Łą uwagę, aby zaspokajać jego 
rzeczywiste potrzeby. B~dąc nawet w podeszłym wieku 7Jlnni neuczyciolc zen, 
jak roshi Harada, roshi Yasutani czy roshi Kaplcau, uprawiali codziennie gim
nastyk~ pnezgodzinę lub dłutej." 

Jest jeszcze jeden in1cresuj~cy aspekt wychowania zen zwiqznny ze zdro
wiem fizycznym i psychicznym czlowicka. Mistrzowie 1.en zalecają stosowanie 
pewnych aspektów wycbowania preoataloego, od dawna stosowanego w dale• 
kowS()hodnich tradycjach wychowania. Chodzi tu w szczególności o ut:rzymy· 
wnnio właściwego wobec poc1..ę1ego dziecłu1 nns1nwienin psychicznego rodzi
ców, zwłaszcza matki, jej zdrowego odżywiania siQ i aktywności fizycznej oraz 
praktykowania medytacji równoważącej umysł i emocje."° 

W zen zdecydowanie wys1ępujc się prt.eeiw rovn~itym formom patologii 
spolcc1J1cj, zwłaszcza prz.c<:iw pr.c.estępcrości. alkoholizmowi, lekomanii i nar
komanii, samobójstwom i innym. Szóslc wskllUlnie nie zezwala buddystom 
spożywać alkoholu i brać narkotyków, a także handlować tym towarem, czy 
w inny sposób przyczyniać siQ do jego rozpowsicchniunia. Z:ichęcn się osoby 
oddające się tym zgubnym natogom do regularnego uczestnictwa w pracy ta· 
kich s1ownrzyszeń jak Anonimowi Alkoholicy, n jeżeli ma to pomóc w pokona· 
niu nałogu, do praktykowania 1J1Zen. Potocwc i naukowe autorytety podkrc· 
~laj11. że walka z narkomanii\ i innymi pługami współczesności staje si~ sku
tecznicjs:ia dzięki praktykom i koncepcjom wielkich dalekowschodnich trady
cji, iakich jak joga c-i.y zen, które - w przypac.lku nlkobolizmu i narkomanii -

14 Czyli 11muka waJki i S1.01olin". 
?i Czyli ,$lluk11. pi~ści 7. Shaolin". 
„ Sl>orin-ji CZ)ii klas:aor Shaolin. 
11 TM1tc.s. IJ. 
"Spotł.tmlt RPShiego: S<Jlłghq •• ,O.Og. Zen". 1980. nr IO. s. 22. 
" l'h. Kopleou, Rośi /lak~un Ryolt.o Yasu1on~ ..Dn>ga Zen", t 986, nr 2, s. 8. 
.., r::. Nllccta, O. S~usicwskłl, f.. J•;etkicwiC1.·Rok, 1\'/lłu.fd od p«:~G·ia, Pusty Obłok, \Vnm:n\\'3 

1987, ~. 70-71.; Ph. Kaplcou, 7'rzy fi.lary .. „ s. 157. 
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doskonale si~ sprawdzają w procesach resocjalizacji." Interesującego przykła
du dostarcw L. Winnicka, k1ori1 jednocześnie apeluje do odpowiednich "ladt, 
stow11riys?c1i i ludzi zaintel'esowonych tą problematyką, aby gruntownie Wf>O· 
zna li się zc stosowanymi przez buddystów metodami leczenia i resocjolizocji 
narkomanów. u 

J. Silva pragnie, aby jak nnjwięcej osób zaczęlo postrzegać świat w świetle 
rozszerwnej świadomości i rO'azerzonej inteligencji, co moźe doprownd1ić 
ludzi do ostatec-znego noświccenia". ZhaIDJonizowanic prawych i lewych pól· 
kul móJ.gowych u ludzi polwoli im wytworzyć zdolności pozwalające rolpo· 
uiawtić i zmieniać no bardziej po1l1dane chorobolwóroz.e przekonania, emocje 
i nastawienia. Pozwoli to również na rozpoznawanie i likwidowanie stresu no 
poziomie alfo. Ody wysląpi choroba, ludzie, utyw11jąc własnego umyslu, b~dlt 
wiedzieli jnk usunąć problem, u w przypadku interwencji lekarz• będą u1upcl· 
niać jego wbiegi terapeutycwo własnymi wbiegnmi umyslowymi w celu pny· 
śpieszenia i poprav.y efektywności leczenia. Aby tak się sralo, niezbędna jc\t 
edukacja o charakterze men1alnym. Leczenie powinno stać się wspólną pni('\ 
lekarzy i pacjentów. Fi1Jologicwc problemy powinny być wyjaśniane w ohrn· 
zowej form ie, aby pacjenci mogli w stanie alfa. utywajic technik wiwalimcjl, 
wspomagać I przyśpieszać proces leczenia i zdrowienin. ' Tego rodzaju tcchni· 
ki pracy mentalnej wstały jui wstosowane w psychoncuroimmunologi, nby 
wspomagnć proces lec-;:enin i nieść rotunek ciężko chorym ludziom.u 

Obccn ie wykrywa się coraz więcej współ:wletności między ludzkim orgn· 
nizmem i umysłem. Samokontrola Umyslu pomaga ćwiczącym zachowywać 
zdrowie, gdyt wzmocnia system odpornościowy orgnni:unu, dzięki C?cmu le
piej zwalcza ewentualne infekcje i choroby. Skutcc1.11ość metody dr Couć 
w metodzie Si lvy została spotę~owona, m.in. prl.C'Z stosowuniejej na poziomic 
alfa. Silva nnmuwia absolwentńw swej me cody, aby w rn1Jo choroby k1:1nsultu
wali się z lekarzami i stosowni i się do ich zalccc1\. Jest jednak faktem, ?c tlb
solwenci wspomnianej metody mniej cłtorują, riadiicj odwiedzają lekarzy om7. 
szybciej powracają do zdrowia.15 

1' s. ·1~kn1'!\ki 1 .login i; 111'1\'JX1/1101y. 1Vł1t1!f)Cztf11a ~.pcj(l hb11l11l:u11t, l'AN. óssolincun1 1987. '" ZO. 
n Zob.: I,,. Winnicka, f'odrót do0Aolt1 .Miętej .!rowy, W•fflz•wa 1987. Aulorlm pr<cdstawla m.ln. 

dzi11lal11~1! ołrodka buddyJskicgtJ \\' TiUlunc:Hi, zojnwjąocgo i.,i;. loc-lfnian n11rko1nianów. l 'lł
równając il~ wyleczeń z pot•kim MONAR-cm okazajc się, lt Tham Krabok MonMltf)' mo 
7!)ll. wylCC"<O•ych, MONAR - ok. 40\ll. 

u J. Silvo. R. U. Stoni, Samocwlrułłr-ia11k. .. , 1. 240-243.. „ P!.1'Choncuroimmunol0gia jcsl now~ metodą tc=:nia chorób. St050"'"'ą na gruncie onkologh. 
nuuc1innt. równlct w Polsce w posmcl odpo\\liednleh kurt6w adre~~·nnycl1 do ltluu 1.y. Ptti 
O.C. Simon1on, S. Mauhcws-Simonlon, I.I.. Creighlon. 1riuntf :ycla. Jak pt1kmwł mk/J1 
Wskm1!11cl tllu pilc}<m6w I lt:h md:b1, Wydownlctwo Mcdycwo, Wn"'1.11wu 1993. 

~ J. Silvn, Ph. Micie. San10/w111ro{(t '•1101.1lu ...• s. 63-64, 
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Zdaniem Silvy, przycz,yną większości chorób, cierpienia i zgonów jest 
stres. Nadmiemy stres nisz.czy stosunki międzyludzkie, powoduje załamania 
emoc~onal.nc, ogranicza procc15 uczenia się, blokuje odnoszenie sukcesów, po
"'.~UJC wicie problemów 7drowotnych. Metoda Silvy jest jednym z efeklyw
nieJsz.ych sposobów zwalcU1nia stresu. Uczy relaksacji przez odprężanie rót
nych części cinla, przez przywoływanie ulubionego miejse:i relaksacji oraz 
przez głębokie oddychanie. Codzienne przebywanie p,..tcz J 5 minut na pozio
mie alfa w częstotliwości fal mózgowych 1 O Hz po2.wala łagodzić stres i utrzy
mać dobry stan zdrowia.86 Metoda Si lvy pozwala na świadome kierowanie 
glębszymi poziomami umysłu, które osiąga siQ pn.cz aktywne rozluźnianie 
i zaktyw~zowanic prnwej półkuli. Fale alfo wykonystujo się do rozszerzenia 
sfery świadomośc i i rozwijania zdolności rozwiązywania problemów, w tym 
problemów zdrowotnych. Ludzki organizm jest wyposalony w zdolności samo
uzdrawianiu, a j ego funkcjonowanie, zaklócnno pu..cz reakcje stresowe na za
cho~Zll,ce wo~ół klopotliwe 7..dam:nia. może zostać skorygowano przez przeby
wanre w s1anre umysłowego relaksu i aktywowanie energii samoleczenia. Osią
ga się to przcL \yYlwa,..Lllllie pozytywnych obrazów oraz stosowanie słownych 
instrukcji. Pozytywne myślenie, a więc pozytywne pragnienie, wiara i oczeki
~nie twom\ kli~al umysł~':?' potrzebny do efektywnej pracy nad idrowiem 
1 proponowanymi metodami. Pracy nad problemami zdrowotnvmi bardziej 
sprzyjn pogłębiony stan alfo. a wi~ częstot li wości pracy mózgu ~n iuj IO Hz, 
a.pracy nad problemami związanymi z funkcjonowaniem w zewnętrznym świe
cie - płytszy stan al fa, o aęstotliwości ponad I O Hz. W programie kursu pod
stawowego inaj tlujo siQ wiele technik związanych z pracą nad zdrowiem fi
zycznym i psychic-1.nyrn. Na leżą do nich: 
- kontrola znsypinnin bez środków nasennych; 
- kontrola bólu glowy i migreny; 
- technika octys:r..czuniu myśli; 
- technika „trzech pnlców" do ochrony; 
- technika „ekranu wyobraini" i jej zastosowanie do :tminny nawyków (zwal-
c~nie nikotyniunu, alkoholizmu, narkomanii, przcjodnnia się lub niedojada
nia); 

-wykorzystywanie snów do leczenia; 
- programowanie wody w celach leczniczych; 
- techniko przezwyciężania zmęczen ia; 

- tccltniki kon1roli bólu, krwawienia i wypadków; 
-diagnozowanie i leczenie metapsychiczne.83 

""I. Silva, n. Stone, I' om.U wbk„., ._ 143-LSO. 
lł't J. Silva, Il. 13. Stone., Sa111011ulrtnvia11ie •. „ s. 32, 75. 
"'ZOb. 111b. 11, 

Większość z nich nic należy do skomplikowanych technik pracy umyslo
wcj, jednak wymaga od ćwiczącego umiej~tności swobodnego utrzym)"•anio 
się na poziomie alfa. 

Silva jest zwolennikiem i prLcdstawiciclcm rzw. holistycznych metod le
czenia, które łączą ze sobą dostępne medycynie współczesnej metody ICC?Cnio 
z metodami niekonwencjonalnymi, wykorzystującymi siły duchowe, umyslowo, 
bioencrgołcrapeutyczne itp. Istnieje Stondurdowa Meloda Uzdrawiania Silvy, 
której techniki wyżej \")mieniono, zajmltiąca się generaln}1ni problemami 
:Wwwla oraz z.lokalizowanymi o cl1arnktcrzc chronicznym lub opornymi 
w lcc-tcniu . Istnieje również Specja lna Metoda Uzdr11wi11ni11 Silvy, skonccntm
wana na <:lokalizowanych problemach zdrowiu, związana z oddzialywani~m 

często za pomocą „nakładania dloni".6'' Te i inne techniki 11idrawiania wsłn ły 
zaprezentowane przez J. Silvę polskim absolwcnłocn podczas jego picrws1.cj 
wizyty w Polsce w 1994 r., gdy poprowadził seminarium na temot zamve nso
wanej samokontroli umysłu. 

W poszczególnych krajach isrnicją pri.episy prawne rozmaicie traktujące 
osoby upm\\ iające holistyc:wc lc:czcnio pr1.C1. dotyk. Z tego powodu zaleca si9 
absolwentom ostrożność w publiclJ1ym stosownniu Specjalnej Metody U7.dra
wiania. Silva otwarcie pl"Z)1acza wyniki wieloletnich badań nad uzdrawianiem. 
prowadzonych pacz Ecumcninl Society of PS)'Choricntology, Inc oraz Silva 
Mind Control International, Inc. of Laredo, Texas, USA. Istnieją wspólne cechy 
i zasady, którymi kierują się uzclrnwiac2.c z ca lego świata. 

Chodzi tu przede wszystkim o \"}'Siąpienie trzech uniwersalnych ezynn1-
k6w. n\fÓwno u pi1cjcnta, jak i u u1.1.lruwi11c1.a. Pacjent pragnie być u1.drowin 
nym i prosi o uzdrowienie, wicr1.y w uzdrawinczn i jego umiejętności, w jego 
znujomośC metody leczenia oraz oczekuje utdrowien ia. Pomocne jest prze by· 
wanie pncj enUt w stanie rclnksncyjnym i świadome podtrzymywanie przez nic· 
go cz~stotliwości fal mózgowych okolo l O Hz podczas wbiegu wykonywanego 
prz.cz 11zdrawiacw. Równ ież uzdrawiacz powi nien przejawić pragnienie 
uzdrowienia, wiarę w siebie i stosowaną metodę oraz oczekiwanie, :re nasląpi 

uLdrowienic. Jakość wyników uzdrawinnin znleiy od sily wystąpienia tych 
tnech czynników, im są więk.~1.c. tym leps1;c wyniki procesu u7..drowioni~. l~t· 

nieją zalecenia odnośnie idealnych warunków uzdrawiania. Uwrawiacz przyj
muje prośbę o uzdrowienie, jest pobudiony czy zaktywizowany, wie jak pric
bywać podcza.~ zabiegu no częstotliwości I O Hz i robi to utrzymując rozpros1c 
nic w?.roku przy otwartych ocwch. Zwykle powlnrui się trzy razy koi.dy etap 
zabiegu, a poszczególne etapy (Specjalnej Metody Uzdrawian ia Silvy) 1rwaj11 
pr""'" czas równy długości wstrz:ymon Io oddechu 11rzez uzdrawineza. LudLl..11 
cnorglo, nieznlctnic od prawo- czy lcwor~czności 11zdrawiac1Ai, odbierano jcsł 

8 ' J, Silvii, R. Il . Slont, Sru11011idrawlt111ic ... , 1, 75. 
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prz.ez lewą rękę, a pneka;cywana przez prawą. Uzdrawiacz zakłada, t.e 1X>dczas 
procesu uzdrawiania stymulowany jest wlasny mechanizm uzdrawiający u pa
cjcnm oraz mo1cria w ciele pacjonlo. Przy pomocy wyobraźni u1.druwiucza zo
staje pobudwnn energia, która jest kierowana do chorego miejsca. N11s1ęp1tle 
również u pacjenlll wzmocnienie mechanizmów prlefycia wraz z ukladem im
munologicznym. LcpS?.e wyniki osil\8a się, gdy u:tdrawiacz wyobraża sobie stan 
uzdrowienia po wl11sncj lewej stronic. Rozpoczyrn1jąc uzdrawianie uzdrawiaeż 
wykorzystuje swoje zdolności wizunliwcyjne i wyobrażeniowe. J>rzcd sobą 
wizua lizuje pacjenl:n wraz z jego problemem zdrowotnym. Wykonując j uż za
bieg, wyobraża sobie drugą scenkę, klórą umicszc1i1 po lewej stronie pierwszej. 
Wyobraża sobie w tej scence stymulncję rnatcń i w organ izmie pacjcnll• oraz 
zachodzące procesy regeneracyjne. PodC7.3S każdego kolejnego zabiegu oprócz 
oslatniego, uzdrawiacz wyobrai.• sobie drugą scenkę wraz z zachodzącymi 
pozytywnymi dla pacjenta procc.somi zdrowienia. W czr•~ic os1a1nicgo znbicgu 
uzdrawiacz wyobrat.a sobie trzecią scenkę US}1uowuną po lewej stronic dnigiej, 
w której pacjent jest w doskonajym zdrowiu. 

W Specjalnej Metodzie Uzdmwio.nia Silvy, potlcw.s zabiegu „uzdrawiania 
dotykiem" uzdrawit1e1 mu oczy zamknięte, lewą ~~~ dolyka ciolo pacjenta 
w chorym mie:iscu, prawą również dotylrn pacjenta, ale nie styka ze sobą obu 
dłoni. Ody uzdrawiacz dotyka pi•cjcnla .• jego ręce powinny pozoslllć bez ruchu 
podc-„us wykonywnnin danego c111pu z<1biegu. Podcims 1rtl>iegu „uzdrnwlnnia 
bezdotykowego•· uzdrawiacz ma otwarte oczy i rozpmszon~ wzrok oraz wyko
nuje plynne ruchy rękami w odległości 7-8 cm od pacjenta. 

W n1c1od~ie uzdrawiania Silvy wykonyStujc się ró\vnież stworzone pnez 
niego oraz wspólprncowników ur7ądzenia do biofccdbncku, czyli spl'7.~t do 
biologicznego sprz.ętenia zwrotnego. Są to: „Trener I", „Educalor Silvy" oraz 
„The Silva Exocutlve". Wykorzyst11ć je można do nauczenia pacj~ntów prze
bywnnia w kontrolowanym SIJ111ie rclnksncyjnym, spniwdZJmia głębokości tego 
stanu, uzdrawiania z bólów i uie tylko oraz prowad7,cnia rozmaitych ckl;pery· 
mcntów, np. zwiitwnych z efektywnym uczeniem się. 

Nn spccjaln~ ll"ns~ znslusuje „The Silva MethO<l Sound", lrlyłl specjalnie 
wytWOf'7.0ny lerkoc1i1cy dźwięk o dtinlnnlu lecznic1.y111 . Diwięk nJrn nagrany na 
kasecie magnetofonowej, zostal stworzony przez elektroniczny metronom 
nnstawiony na IO cykli na sekundę. kst 10 dźwięk o cv;stotli wości ok. 300 cykli 
na sekundę pl"l'.Cr}'\'any IO rnzy no sekundę, co daje efekt pulsowania lub 
wibrowania przypominającego srybko chodzący 7.C(!;lrck. Można ten dtwięk 

'-AJ l'rocedury u7.dra\vłuu in do1yko\vcgo j b<:zdotykov;cgo zoslaly 1nprezcntO\\'ru1c pr1c z J. Silvę 
l Jego Syna podrnti wl>yty w Polstc I K. 09.1991 r.. • wkt.c 111olnn Je odnnlcżć w Jednej z poi· 
1kich publikac;ji. Zob.: J. Silva, n.~11dJ1IO~~ l./llra Sen1inuri11m 11a rt111.ot :auhtlllStJ"-'tlnej sa· 
moh>ntroll •mys/1t. /'odrf=i/J: dla 11G:r>1nlłQw, Metoda Sll•y - Polskll, War87;:lwa 1994, 
<~S7. 
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7J1stosować przy problemach zdrowotnych, zwfaszcw gdy s~ one zloknli1,ownnc. 
Zastosowanie dźwięku może stanowić jedynie uzupełnienie non11alncgo procesu 
111cdycznego, nigdy jego zastępstwo. Pomoc polega na umieszczeniu gl~nlko 

m11gnc1ofonu w odlcglo~ci ok. 3 cm od miejsca, gdzie jest zlokalizowany problem 
zdrowotny i wlączeniu taśmy z dźwi~iern alfa. Nalezy to robić 3 raz:} d1icnnie 
(nie w nocy) w odS1ępach eo ok. 4 godziny po IS min. za każ.dym l'll1,Cm. 7.8Ś 
111asnc1ofon powinien być nos1awiony 1rn dut.ąglośność. 

Uważa si(:, że wytWorwny prtcz glośn ik dźwięk moduluje pole mng11e1ycwo 
w vikresie I O cykli, iaś komórki wąjdujące się w okolicy otrzymują jakby 
"nmgnctyczny masa!'' i tą częstotliwością. Jedna z teorii wyjaśnia oddziaływanie 
lcc111icze dźwięku alfo następująco: s1yrnulowanc w opisnny wytcj spoc;ób 
cv~>tld podatomowe chorego organilJ11u ponom1ie układają się wg swojego 
natura lnego wzorca zdrowia, przyczyn iając się do wyleczenia. Jest faktem, fo 
dtwięk alfo pomógl wielu osobom od1.ysknć 2.drowlc 1111we1 w bardzo clęlkM1 
pmblcmach 1ilrowolnych. DoclaLkowo, p<xlczJlS odłwurzania dźwięku nnlcty hyć 
odprężonym (w stanie relaksacji). Przy pierwszym :C.'\Slosowaniu taśmy nnl~>y 
wyobrazić sobie problem, który pragnie..-z usunąć, pr,cy każdym następnym 
LDSło.90w1111iu rna>i: pl11s1ycwie wyobmli1ć sobie po1,.y1ywny wynik leczenia, w1. 
orgimizm w doskonałym, peb1ym zdrowiu. 91 

W metodzie Silvy zwraca się również uwagę na S?.CZQśliwe rodzicielstwo. 
znchęc11jąc rnalżc(1st\\/n do porzucenia nalogów oml myś lenia negatywnego 
w związku z prZ) SOI owaniem odpowiedniego środowL,ku dlu przyjścia nn ~wini 
7.drowego i normalnego dziecka. Zachęca się pn:yszlych rodziców do prncy na 
poziomic a lfa nud pożądanymi społecznie zdolnościami dln swojego pr~ys-tlego 
dtiecka. Motku, gdy dziocko intijduje si~ w jej lonio, rnM..c i11icjow11ć jego edu· 
kucję, progr:imując je, aby podświadomie rcjcslrownln pr1,ekazywu11ą mu in· 
formację. którą uświadonti sobie automatycznie w późniejszym życ iu. Nasi~p
nie czyta glośno odpowiednio '")'brany malerial. Może kontynuować lego ro
dzaju edukację do c1asu, gdy dziecko zne711ie chodzić do szkoly. Umożliwi to 
mu w przyszlo5ci fatw~ i szybkĄ nauk~. 1.dobywnnic wiedzy specjalist}'C7nej 
i szybki rozwój naukOw)•." 

YI OpmcO\\"DJlO \VOJ")llNiu n \\')'pct\viedJ . .I. Silvy on1z Biufel)•11 NJ 1195, Metody Silvy ... J'nl1kn . 
.,, J. Silva~ ft O. Stone, SaJJ10;1r.dl'a.,.it1J1le.„. s. 271-274. 



ZAKOŃCZENIE - PEDAGOGICZNY \VYMIAR 
OMA WIANYCH SYSTEMÓW 

Wieloaspektowy kryzys, który dotknął cnly świat, ma swoje przyczyn~ 
w ludzkiej świadomości, w §wiadomości jednostek, grup i narodów oraz całeJ 
ludzkości. We współczesnej edukacji nodmicmie podkreśla si~ różnice i ak
centuje rywalizacj~ w relacjach międzyludzkich, co wydaje si~ być jej pierw
szym wielkim blędem. W obu omawianych systemach zwraca się uwagę .na 
bliskie i serdeczne traktowanie innych ludzi (metoda Silvy), a nawet szerzej -
wszystkich istot (zen), co wynika z poczucia niepodz.ielności i wielkiej wspól
zależności wszelkiego tycia, które tworzy jedną żywą, odczuwającą sieć. ~
chowanie równowagi w ekosystemach jest prawem, według którego funkCJO· 
nuje przyroda, a nie utywanie klów i pazurów. Nauczenie siebie i innych sza. 
cunku wobec przejawów tycia, 10 obranie drogi nic stosowania przemocy 
M. Gandhiego, szukania porozumienia, współpracy i niesienia pomoc;r . 

Wspólczesna edukacja zinstytucjonalizowana w zasadzie pom1~a .realizo
wanie swojej emancypacyjnej funkcj i, co jest jej drugim powm>.nyrn 1 niosącym 
daleko sięgąjące skutki blędcm. W omawianych systemach wzii;cie swojego 
życia (I odpowiedzialności za nic) we własne ~ce oraz praca w kierunku wy
zwolc nin się prLCZ ro:twój swego pełnego potencjnlu, są pie.rwszoplanowe. Od: 
rzuca siQ tutaj rozwiązanie problemów jednostek i spolcc2.cns1w, wreszcie całe~ 
Ziemi, w sposób „odgórny", a z.ach~cn do pclnego inicjntywy i przytomności 
aktywnego życia. . . . 

Proces snmowychowunia jcsl inicjowuny jeszcze przed nnrod2rn111111 dziec
ka, w czym ma pomóc dba lość o SJ>Cłnien ic pewnych wymagań ze strony przy
szłych, świadomych tego rodzaju powinności, rodziców. l'odkreśla się to w obu 
systemach. „ • . 

Są one bezpośrednią odpowicdzi1l nu ludzką dątność do rozw1Janu1 swoich 
uzdolnie1i i duchowej samoreali1acji. Udowodniono naukowo, l.e obli systemy 
przynoszą wymierne korLyści, odnosutce się glów~1 ie.do zdro~ia psycbi:znego 
i fizycmcgo stos1tiących je jednostek, nic te~ znnJdUJQcych się w polu ich od-
działywali innych istot. . 

Medytacja zen o charaJ..1er1.C niereligijnym oraz świecka metoda Silvy mo
gą być naucwne ju1 od wczesnych lat s2kolnych jako sprawdzone metody i::· 
dukujące nadmiemy stres związany 1. nnuk:1 w mole czy pracą, a przy tym me 
wymagają wcale wielkich nakładów pn) wdrażaniu. Oka1.1Jje się też, że poma
gają rozwijać pożądane z punktu widzenia ind>'.widualnego oraz. społ~we~o 
cechy osobowości i charJktcru, chociażby empatię czy wytrwalość, zw1ększaJą 
motywację do nauki i pracy, jak również do po~bywanin się złych nalogów 
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i oczysLczun iu orgnnl7Jl1u, n więc wyminie mogą wzbogacić proces wycho· 
wawczy. Jui wielokrotnie 111s1osownno je do wzbogacenia procesu dydaktyc:.· 
nego, gdyi ulatwiają naukę, iarówno w wymiarze samokształcenia, jnk 
i w ksi111lce11iu grupowym. Pomagają rozwijać zdolności poznawcu. zen -
koncentmcj~ uwagi, me1odn Silvy- pami~ć. PIZC"L\vyciętanie w zen habituacji 
wydaje się niezwykłym osiągnięciem, które mote zburzyć podstawy obowil\· 
zujących teorii funkcjonowania oraz uczenia się ludzi i innych organizmów. 
Kursy poprawy funkcjonowania pamięci, zawierające 1echniki wyobraźni 
i wizuali1.acji oraz nauka szybkiego czytania i uczenia się, powinny - zdaniem 
Silvy - na stale wej§ć do programów szkolnych. Programy przedmiotów po
winny być tak konstruowane, aby umożliwić dzieciom korzystanie z obydwu 
półkul mózgowych, tym samym pomóc im rozwijać wszystkie zdolności.' 

Dostarc:icnie konkremych metod samorealizacji to wyjście naprzeciw pO
uubom mlodzie1y, która przechodzi kryzys tożsamości i okres buntu, i umOl• 
liwienie jej wchowywnnia się według nowych i bardziej konstruktywnych WW· 

rów. Ponadto mot..e 10 równict pomóc osobom przechodzącym kryzys wicku 
średn iego w uporządkowaniu swojego życia i odnalezieniu jego cetu. 

Można tutaj swkuć niercl igijnych dróg rozwoju duchowego, po które rno· 
gą sięgnąć wszyscy odczuwający J>Olrzebę walezienia odpowiedzi ort podS1~· 
wowe pylanfa egzyslcncjalnc, gdy rodzime rcUgic w danym przypadku nic 
sprawdziły się. 

Celem pracy byki wykazanie, jakie znaczenie dla procesu samowychowo
nin 0111 medytacja zen i metoda Silvy. W świelle przytoczonych danych wydaje 
się, że wartości obu systemów mogą w sposób bardzo znaczący wzbogncić 
teorię i pr11ktykę samowychowania i wychowania w ogóle. 

s~.cwgólowe i wycl.crpujące odpowiedzi na przedstawione we WslęplB 
problemy badawcze wwicrają poszczególne ro1..dzialy i podroidzinty procy. 

Ogólnie można slwicrdzić, że walory zen tkwią w - niespotykanej nigdzie 
indziej w rnkicj formio - metodzie pracy samowycbowawczej, zwanej zazen, 
któm w miarę stosowaniu przeks:r.tnlca osobowość i charakter ćwiczącego 
czlowieka. Walory metody Silvy tkwią również w wykonywanej w relaksie 
i skupieniu pracy mcnllllnej, która jest wciąż podtrzymywana. Choć wydaje się, 
że są to odlegle od siebie systemy, można odnaleźć sporo ważnych zbie:tno§cł 
m iędzy nimi. Ludzie uprawiający zen lub metodę Silvy, a lbo obie metody na: 
mi., wychow1tią s iebie samych do rozwoju swoich wrodzonych zdolności 
i motłiwości, do prowadwnia harmonijnego życia w społec?l!ństwach, \\ kt6-
rych angażują si~ prude wszys1kim w pmcę 110 rzecz pokoju, ochrony §rodowi· 
ska naturalnego i poprawy stosunków międzyludzkich.z Te walory wskazują na 

1 
Zob.1<..,Antb//. 

2 
Temu 1.lłpdnkniu na 'naneie buddYJ.mu 7.c:rl 70<&11111 poł\\i~n• ptac::a "'-liSICl'Jb aurcn. lob 
przypis 2 v.c llstrP"'· Zob. teiJ\Mk.r /. 
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wielkie znaczenie obu systemów dla edukacji, mogą inspirować nowe rozwią
zan ia edukacyjne, motywować do rozs1rzygnnia głównych problemów i zaspa
kajania rzeczywistych polncb. zarówno jednostek. jak i s1ioleczeństw, również 
innych gatunków, co mote dopomóc w 7Jllianie pows1.cchnie wyst~pującej 
świadomości i uratowaniu planety Ziemi. 

Interesujące wydaje się porówmmie innyc-h systemów rclaksowo-konren
lrujących ze sob:i, i wybraną puni, czy nic zawieraj ą one podobnych wm1ości do 
ukazanych na przykładzie medytacji :zen i metody Silvy w niniejszej procy? 
Wyłania si9 powoli nowa cl'Liedz.ina badań przedmiotu, który ma bezpośredni 
wpływ nn chemkter ludlkicj świadomości, o tym samym kształtuje jakość tycia 
ludzi i obrai. cał~j planety, 

Na znko1\czenie kilka uwag krytycznych pod adresem 1>rezentowa11ych 
systemów, Promocja samourzeczywistnicnia w zen odbywa się w ramach auto
rytnmcgo modelu wychowania, w którym dominują fonny autokratyczne, cha
ryzmatyci:ne bądź eksperckie, eo sprzyja nadużywaniu władzy i budzi wątpli· 
wośei dotyczące rezultatów stosowania takiego modelu wychowania, W tym 
świetle intcrosująco wygląd11ją próby pr-lckroczeuia dostr7.cżonych ogmuiczeń, 
czynione w wchodnich wspólnotach zen, sdzie nauczyciel zen jest o7ęslo na 
etacie pracownicz)'ID a zarz.'\(lzanie "''Sf>Ólnotą ma charakter demokratyc:i:ny. 

Z kolei metoda Silvy ma swoje drugie oblicze - przedsięwzięcia o chamk
tcrze merkantylnym prowadzonego nu sk11IQ entego globu, W związku z tym 
można mieć wątpliwości dotyczące promocj i całego systemu. fok 11111 zuu foć, 
jeśli jest przedsięwzięciem handlo•wym? Należy również podkreślić, 1.c niektóre 
elementy tej metody nie są oryginalne, n1>. przekazywana uczestnikom kursów 
podstawo,vych mnemotechnika, W litcrntur-LC przedmiotu nosi ona nnzw<,; za· 
kladkowej merody pamięci bądż skojarze1i i już w I 648 r, wypowiadał się na jej 
t1>111at S, Miuk von Wennsshciu. a zmodyfikowal ją w 1730 r. dr R. Grey (Lo
rnync), 

Jeśli chodzi o sugestie dotyczące dnlszych badnń temntu, interesujące 
wydaje się być porównanie i1111ych systemów reloksowo-ko11centrujących ze 
.vobtt i wybro11ąparą, o czym przed chwilą wspomniano, 

Poniewnż w Polsce pruklyka zen odbywa się od ponad dwudziestu Int i n•· 
stąpily promocje rodzimych nauczycieli zen. istnieje możliwość potwierdzenia 
bąfli odrzuce11ia W}11ików badmi Kasamatsu i Hirai, dotyczących habituacji 
w u:11, Może Io być zadanie dla polskich 11sychologów i fizjologów. Podobnie 
wymagają :badania i1111lic;ifna tcch11iki marocly Silvy (Eyscnck, Snrgcnt), Po
nadto na gruncie dydaktyki można przeprowadzić badania doryczące znacze11ia 
medytacji ze11 i metody Silvy dla procesu hztalce11/a i samoksz1alce11/a czło
wieka, gdy! ta problematyka w tej pracy 1.ostala poruszono tylko w niewielkim 
stopniu. 

BIBLIOGRAFIA 

A, PUBLIKACJE ZWARTE: 

J, Aleksandrowicz, S, Cwynar, A Szyszko-Bohusz, Re/ok.~ Wskozó11'1\i dla lekariy f peda

gogów, Warszawa 1976, 

W. Antooow, St1vka bycia nc:ęJ/twym, S}~tem au1oregulacjl p.rychlcznej, JC Reality, 
Gliwice 1990, 

E, Aronson, O:low/ek -i<ló/fl ,,po/eczna, PWN, Warmiwa 1987, 

E. Augus1yniak-Brągie~ P, Zieli1\ski, Problem samorozwoju w ir.<ZJa/w1iu nouCZ)lciu/I, 
[w: I Wybrane problemy polskiej OŚ\ł'ialy I pedagogiJU, WSP, C~ I 992. 

A111oblograjla chiirskiego mi.Jrno :en Xu Yuna, Slroinik Dharmy, W)'dawniawo Pusty 
Oblok, Warszawa 1986. 

A llancron, IY.r1x>lczc.l'rli mL<tycy i mędrcy, Wydnwnictwo l'u!ly Oblok, Watsmwn 1987. 

K. Blusz, Et/11//ilcja i wyzwole11it, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1992, 

Bodhidharma, Kazania. Pracownia .Borgis", W~law 1997. 
M, Bogdanowicz, B, Kisiel, M. Prasnycka, Metoda Weroniki Slwborne w rcropif i wspą

magunlu mzwoju dzfocl, WSiP, Warszawa 1994, 

L. Boros. Doiwladae11/e J)Qgtt, PAX, Wilr.IZllwn 1983, 

Z. BrolYl. Qigo11g, lfa.drawiojąc. twicunlo ch/lifklt, Agencjo Wydawnicza Comes, WIJ 
SZ3w:l b, d. 

C, Brown, Kosmiczna podrói. Limbus, BydgOS?.cz 1997. 
z. W. Brze$kiewicz, Superumysl. Jak uczyć si( trzy razy s;:ybclej?, Agencja Wydawnicza 

Comes, Warszawa 1994. 
Mnnin Buber, Opuwidci Cha1<)Ył6w, Wl'PO .w drodze", Poznlll'I 1986, 

F, Caprn, P11nkt zwrotny. Na11/w, spoleczetlstwo, nowo klt/111ra, PIN, Wnts:!llwa 1987, 

F, Capra, Glebo/w eko/Qgln: 11owy paradygmat, [w:] Zielona onrologia, Polhechnika Ślą· 
ska, Gliwice 1989, 

P, Ouus,Noukn Buddlly, Biblioteka Polslco-lndyjska, b, m, 1992. 

Z. Cendrowski, leksyko11 m<dycyuy niekomveticjona/11ej, SAR Spar, Warszawa 1991, 

J, Chang. Tao mlloicl i se/esu, Wydawnictwo Glodnych Duchów, Warszawa 1991. 

I.. Cbcrtok, Jlip1wza i sugestit1, Wydawnictwo Interpress, War.12awu 1993, 

J, Cbcthimallam, Nurtymyi1i lmlyjsk;ej, PAX, WarszaWll 1974, 

Oioa Kok Sui, Srara sz111/({J 11ulrawia11it1, PWN, Wnrszawo 19'12, 

Oloo Kok Sui, f'ru11icvw 11Zdrawfrmiekolort111rl, PWN, Wn1117;1wn 1993, 



146 SAMOREl\1.17.llCIA I SAMOWYCl lOWANIB W ZEN I Mll'l'ODZlll SILVY 

Chon Kok Sui, Psycltoterapla praniczna, PWN, Warszawa 1994. 

A. Copclan, Hipr.o=a. Kluc: do umys!u, Umbus, Oydgoszcz 1994. 

E. Cou6, A utosuge.•tlo jako Jrod"k opanowania samego siebie, Gaja Press, Łódt 1993. 

B. Devoll, G. S<:Sllions, EM/agia głęboka, PUSl)I Oblok, Wenzawa 1994. 

B. Dogcn, Elementarz Zen Soto. Siabogetulw Dwimt>nki, ZDZ Songha, b. m. id. 

T . Doktór, Orie111al11e tcclr11iki relaksu i 111ed>1acji, !•kry, WarH?,t1wa 1993. 

T. Doktór, Ruclty kultowe. Psychologiczna charo.ktt:f)'Stylu> uczestnik6w, Zakład Wydaw-
niczy Nomos, Kraków 1991. 

T. Doktór, TaijL Medytacja w ruchu, Wydll1>niclwo Pu.sty Oblok, Warszawa 1988. 

M. Dtiwi.o;z (red.), Taoizm, Biblioteka Pisma Litcracko-Arlystycznego, Kraków 1988. 

G.S. Evcrly Jr, R. Roscnrcłd, Str/!$. />rzyez,yny, tcr11pla i t111101ernpit1, PWN, WarsZt\\\'n 
1992. 

H. J. Eysend, C Sargcnt, Czy jesteś medium, Limbus, Bydgoszcz 1998. 

H. J. Eysenck, C Sargent, Wyjaśninanle 11iewyjał11ionega. Tajemnice zjawisk parm1or-
111al11yclt, Śwbt Kslą2lcl, Warszawa 1994. 

W. Eichclbctger, Su~rwizju. O psychoterapii inacuj, ubott1tońum Psychoedukacji, 
Wari;:zawa 1987. 

M. Eliade, Historio wierzeń/ Idei religijnych, IW PAX, Warswwa 1988. 

E. Faure, Uczyć się. abybyć, l'\VN, Warszawa 197S. 

E. Fmuwnllner, JJi.sroria filozofii i11dyj.skioj, I. 1 i 2, PWK, Warszawa 1990. 

E. Ftomrn, O rtuce mi/ości, PIW, Wa!SlOw• 1973. 

E. Fromm, To liol'e orto be?, New York 1976. 

E. Fromm, Uclec:ka t1d wolno.lcl, C.ytclnik, Wnr•~.llwa 1970. 

E- Fmmm, Woj11a w c:lowieku. Psyclt0/0/1,iczne .tlutlium /stOI)' destrukC)jnokl, Od>ńska 
lnicjat>'''"' Wydam1icza, Gdańsk 1991. 

E. Fromrn, D.T. Suzuki, R. De Martino, Zen Buddllism and P,rychoa1wlysis, New York 
1960. 

T. Gacki. J. Węgrzyk, Chi Kung. leczenie - .vztukl walki - tllugle tyciu, Wydawnictwo 
StlUrt:C s.c„ Kulowiec 1994. 

L. Gapik, Hipnoz.a i hipnoluapio, l'ZWL, Wars:.'•'"" 1990. 

E. Gclpi, Świadomość ziemska. Badaniu i lr.molco11/c, lmpub, Kroków 1997. 

J. G~icki, Jak nie nvariowat w szkole?, Wydawca lnleńurn S.C„ Wa=1wa 1992. 

W.R. Glover, Huna. Teoria i praktyka wiedzy tajemnej, Łódt 1'>92. 

J.S. Goldsrnith, Praktykowl111le Obecnofri, Wydawnictwo Pusty Obłok, W:1rszawu 1992. 

1'. Gordon, Wychowanie be: porażek, I W PAX, Wll11>lawa 1993. 

Bibliograrl11 14', 

K. Gozdck·Miclualls, Supvma!.llwoJcl rwojtgo "'">~lu. Jak 11c:yt si~ trzy razy n:ybc1q1 
Comes. W=aWll 1993. 

J. Górniewicz, K. Rubacha, J. Żuchowski, SamoNlnlizacja m/od:ioiy s:dto/11ej. KOIU:~Ji<f< 
i wyniki badań tmpirycmycń, UMK, Toruń, 1992. 

M. Grodecka, Ścldkijogl, IWZZ, Warszawa 1988. 

S. Grochmnl (red.). Teoria I mttodyka ćwlc:reń relaltsowo-łDnt:4!11trujqcyclt, Pt.WL, War· 
S'UWll 1979. 

1. Haley, NlmV)•lda terapia. T11Ch11iki tera11e11lycui• M//10110 H. ĘJ·/cłsona, Gdańskie Wy· 
dawnlctwo Psychologiczne. Gdaósk 1995. 

CS. Hal~ G. Lindzcy, Teorie osab<1woścl, PWN, Wars>awa 1990. 

K. I larary, l'. Weinlrnub, Panować 11ad snem, Umbus, Bydgoszcz 1994. 

L.L Hay, Motesz wu/rowie swoje :Y.:i•, Wydawnictwo Medium, Warszawa 1992. 

L.I„ Hay, l'ołochaj .riehi„ ulec: swoje t)<:I•. Ćwlc:enla, Wydawnictwo Medium, b. lń, Id. 

L. L. I lay, I,= .twoje ciało, Wydnwnictwo RebirU1ing. b. m. i d. 

K. Horney, Net1rolycrna011olx1wośćnl1s:)v:ltaatów, f'WN, Wnrmiwa 1982. 

M. Hur.I, S. Copelanc.I. Sny 'VJ'ff>YWajqcydr, Onciron, b.m. i d. 

T. Hustn, O.świata i wychowanie w rolm 2000, PWN. Warszawa 1974. 

A. Huxley, FilllZO/ia "ieczys1a, Wydawnictwo PUSl)I Obłok, Warszawa 1989. 

I C/11g - Księgn Pr:wmltm (przek. O. Sobw\ski). (w:] .,Fikcje l Fakty", WarSWWll 1984. 

B.K.S. lyengar,Jogt1, f'WN, Wntszawn 1990. 

W. Jablooski, Religie Ch;,~ (w:) Religie Wschodu, b. m. id. 

A. Jakubiak, Poris1ttwo1"'1 kienmki psych/111rii dy11a111/cwej, PZWL, War!llllwn 1989. 

„Jak !yć: lud:n1i" (Umiej~t11oici itllup=o11nlm!). Program /)ł'Ojiloktyczny dla m/uJ:I~)' 
Ćwic:re11ia grupm„e, MiniS1cr.;1wo Edukacji Narodowej, Agencja lnfonnacji Użytko
wej, Wa=iwa b. d. 

K. Jankowi.ki (ręd,), l'r:dom w fl3)'Chologll, Czytelnik, WlllS'lllwa 1978. 

K. Jankow•ki (wyb.), Psycltologla wlerzoti rc/lgljnych, Cz:ytelnlk, Wursww• 199(), 

O.W. John,on. l'odaj dłoń. łnMytul Zdrowin i Ttżotw1>śc:i. Wnrsiawa 1992-

1. Jundzill. O sa111owrchonv11i11. NK, Warmiwa l97S. 

C.G. Jung. l'odrót 110 lflschód, Wydawnictwo Pusly Oblok, Wnr.;wwo 1989. 

CG.Jung. Rebis czyli lcamieńfllozofow, PWN. W=wa 1989. 

Y. Jo.ing-:...ling, 03iem Kawalków Brokatu, Akadomin Sztuk Walki Yang - Todcusz G>e· 
ki, Tychy 1992. 

P. Karpowic1, Komu'tsU budd)=m :en. Jego trad)qe I wsp61c:csny razw6j, W)'da„11i<1v.o 
S1l<oly7~n K"'an Urn. b. m. id. 



148 SAMORllAUZACJA I SAMOWYO IOWANll! W Z.EN 1 Ml!TODL.ll!SILYY 

Ph. Kapleau (red.), Kolo ży<:la i Jmiercl. Wydawnictwo PWlly Obłok, Warszawa 1986. 

Ph. Kapleau, Ochraniać ""'ze/kie t)'cle. Budtfxisli przycr)'t1Ck do wegl!lari1111izm11, Wy· 
dnwnic1wo Pusly Oblok, Warszawa 1985. 

Ph. Kaplcau, Trzy /i/nry zen, Wydawnictwo Pusty Obłok, Warsii>WB 1988. 

Ph. Kaplcau, 7il'ar.:ą w iwan: z RoJ/m, ZBZ Sanglm, WarsJ:nwt>-Kutowico-Bielsko-Biala 
1987. 

Ph. Kapl<;iu, Un: iwi1 na Zachodzie, ZBZ Bodhidłlarma, Wa1szawa 1992. 

P. Kclder. 'Żródlo wiecznej mlodości, Bielsko-Biała 1992. 

Klt1.S)lcz11u joga ind)!jslra. Jogaswry przypisywane Pauuidżo/cmu i Jogabhaszja CZ)'li ko
m~ntarz do Jogasucr przypilyt;Ylny Wjwic (prak. i opr. I.. Cyboran), PWN, Warsza
wo 1986. 

R. Kohnstnmm. Praktyczna p.<ydwlogia dzit:d<a, Wy<fawniclwa S-1.kolnc i Pedagogiczne, 
W01SZawa l 989. 

A Koko.'IZka, Ta/ 11/kl swiadomoścl Zarys ogóllll!} teorii relaksacji, lnstylul Ekologii 
i Zdrowia, Kraków 19')3. 

J. Kor<:Zllk. Jale k«/IQĆ dr.iedo, la«k Snntnrski & CO. Agen<:ja Wydawnicza, WSJSZBwa 
19!12. 

Z. Krawczyk, Rabindranath Tagore - pOlfZukiwanie prawdy i pl(kna w teorii i prakt)'CJ! 
wychowania, PWN, Wat!Włwa 19'.JO. 

J . Krishnnmurti, U11y do s:Uli, Wydawnictwo Pusly Oblok, Wor= wa 1987. 

11. Kropikicwicz, lllp11oztr i suge.Jlia, Andromeda, P01nw\ 1992. 

L. Kulma1yck~ S1rrtt, joga. rtlak.<ocjo. Podr~=ik l:wlc:ci, Wydawnictwo Wacław Bogiń· 
ski i Synowie, Wrocław I 993. 

Kurz ZCll, Thesnurus Press, Wrocław 1992. 

H. Kwialkowslca, Nowa arientacja w tsz1alce11iu 11m1czycieli, PWK, Warszawa 1988. 

Z. Kwlcciński, Socjopmo/ogia edukacji, Edylor, War.w,awa 1992. 

V. Lad, Ayrirwdo. Staro;ytna m•ilyq·1tu Dulek/ego Wschodu, Oficyna Wydaw11~ Spar, 
Warswwa b. d. 

l.;io-Tsy, Tao-Tu-Kf11g czyli K.vl~ga Dro.~i i Cnoty (przek. T. Żbikowski), [w:] „LiCcn1lur• 
na Świecit", 1987, nr I. 

Lao Tsy, Droga (pruk. M. Fosto\\1cz-Zahorski). Rękodzielnia Arha~ Wrocław 1992. 

uksylw11 rtligio211owczy, Wydnwnlctwo WspólC'.l.Csne, Warszawa 1988. 

J. Le klup, Sława• Gtlry At/IM, PAX, Warszawa 1986. 

P. Lcngrnnd, Obsuiry per111a11mt11ej stm1~d11kacji, TWWP, Wn1i:znwo 1995. 

[... LcSI IAN, Św/o/ Ja.mow/tkqcycń, Dom Wydawnicry Rebis. Pomni 1992. 

A. Lewin, System wyclrowa11/a u twórc:o.łć pedugogic:11a, l'WN, Wtt1"""wa 1983. 

Dlbliogmfia 149 

J.R. Lewis, EncykkJp<rlia snu, Crbcl, Warszawa 1998. 

A. l.owcn, Duclrowo.M cialtr, Agencja Wydawnicza Jacek Snnlorski & CO., W111>UJ1wn 
1991. 

S. Ludwiczak, Proces somohz1olc:enia kierowarrego, WSiP, Wa1SU1wa 1983. 

A. l..uijerink, Reik~ 1n:dN1wiająco moc, Wydawnictwo Samira. Lódt 1994. 

M. Lis-Turlejska (red.), Nowe z}ilwiska w psychoterapii, Agcncja Wydawnicza Jacc:k 
Santon<ki & Co., Wars<awa 1991. 

A.H. Maslow, Motywacj(I i osubowQJć, PAX, Warsiuwn 1990. 

li. Man:usc, C2/owick jednowymlarmry. Buda11ia nad Jdeologlq ro:wilrl(t~o •po/et:utl• 

stwa pnemy:slow~o, PWl'I, Warszowa 1991. 

U. Markham, Wizualizacja, Wydawniclwo Zysk i S-kn. Poznań 1994. 

D. Markowska, Siódmy niepnyjoclel i siódmy świata kiuunelc, tw:J Z.. Kwieciński (n:d), 
Nieobt:cne dyslmrsy, cz. Il„ Toruń 1992. 

D. Markiewicz. B. Szymnr\slrn, 01/ mistycyzm11 da symbuliznru (Jakub Bodime I Enra111Jtl 
Swedenborg), PAN, Ossolineum 1985. 

J. McMoneagłc, Wędrojqcy unry$1, Limbus, DydgOS'lCZ 1995. 

R. Meighan, Socjoklgia edukacji, Uniwersytet M. Kopernika. Toruń 1993. 

J. Melibruda, Poszukiwanie SDl1U!ga siebie, NK. Warszawa 19n. 

A. de Mtllo, l'rzel>utltt:nic, Rebis. l'omml 1993. 

Mutodtr Silvy 110 kmt/y d:.leń. l 997, Dom WydawniO"L<>-Księgarsk~ Katowice t WJ. 

S. Mika, Jak modyfiAawuć 1</a.me zachowania, PWN, Warszawa 1987. 

R. Miller, Socjalizacj11, 111yclrown11lc, psyclrotempin, PWN, Wn/'llZAwu 1981. 

8 . Millerski, D. Śliwerski (red.), Pcdagogik11, l.dtsykon PIVN, WN PWN, WalSZllwa 2000. 

A Mindell, O pracy ze śniącym cialem, Wydawnictwo Pusty Obłok, WatS7.awn 1991. 

E.M. Monahan, l eczenie metodc11J.<yclro1ranlc:r11l[, Łódź 1993. 

R.A. Moruoe, Duli!klepodf6'e, l.imbus, Bydi;os= 19<.14. 
Ch. i C. Muir, Ta11tr11 - sz1t1kt1 :!wiadomego kochaniu, \Vydawnic1wo Pus1y Oblok, Agon· 

cjn Wyduwnic;m Jacek Sanlorski & ro., Wnl'Sl4WD 1991. 

Mumonkan (prze!<. I . lnslrZ.ębski), Wyd1l\\nictwo Alłlnt-Alcr, Wrocław 1993. 

E. Nęcka, Trening twórczoici, PTP Pracc;>wnin Wydawniwn, Ols1lyn 1992. 

U. Nonckicwicz, P. Zieliriski, PrtJpagt1'1Ylllio idei samow)'drmrt111io wir6d fr.)'T:ł)'t'lr 
nauczycieli. w . Swdencki111 Na.1/cowym Kole Metod Relaksowo-Koncentniiqcych przy 
WSP w Częstacltowie" (w:J Prncc Nnukowe WSP w C.C:$1ochowlc, Scrlu: Pedago!li· 
ka, 1999, ;c. VII. 

E. Nowicka (red.), R~ligio a obcolć, Zal<lnd Wyda„niczy Nomos, Kmków 1991. 



150 SAMOl\EAU?.ACJA I SAMOWYCllOWANłll W Zlll'I I Ml!l'ODZIB Sll. VY 

E. Nited<a, O. &aszewska, E. Piellciewic-z·Rok, Miłość od poc:::fcia. Pusty Obłok, War· 
szawa )987. 

O. Nydllhł, Moja droga tło iam6w, Wyd3wnictwo Głodnych Duchów, Warszawa 1991. 

O. Nydahl, 108 odpowie/hi jogln11, Wydawnictwo AteXt, Gda1\sk 1993. 

K. Obuchow11ki, Psycholog/a dqteń ilubilch, PWN, Wor!Wlwa 1966. 

K. Ojrowska, Pofariry. D01ttawa rerapin, Wal'l!ZHW3 1994. 

W. Okirlski, Proasysamok.•:tolceniowe, Dom Książki Polskiej, Po:m:iń 1935. 

W. Okoń, Slownilc pedagogiczny, PWN, Warsiawa 1992. 

Osho, Od św//11 do nocy. /Ol lechnik metfy1ocyj11ych, WydnwnictWo Samiro, Lódt 1994. 

W. Osiatyński, Poznać JwiaL Rozmowy o nauce, Clytclnik, Wars7.:>W3 1989. 

S. Pacek, J"k kierować .vamowyclwwanlem 11c;m/6w, WSiP, Warsiawa 1984. 

S. l'llc:ck, Samowydro..,ani" s111di:t116w. IVaronk/ i efehy, l'WN, Wlll'SZawa 1977. 

T. 1'11ckcr, Słowa Dluirmy, ZUZ Sangha, Katowice 1977. 

FJ. Pnul-Oovolier, IVizJ10lizacja, Rebis, l'ol1131\ 1992. 

M. Pęczak, Mały slaw11ik s11bh1dt11r 111/ocl:letrm,-d1, Semper, Wnrszuwa 1992. 

M. Piasecka, P. Zielillski, Konte.iocja pn:;-gotolł'ania :ll'4vxfOW<'gO wsp61cusn'8o na· 
uczyciela, [w:)Kontesracjc pedagogiCZ11e, Impuls, Kników 1993. 

W. Pomykało (red.), c1icyklopedia pedagogiczna, Fuodacjn lnnO\\"JCja, Warszawa 1993. 

Potr6jnn Sutra loto>11, brak m. id. 

I. Prigogine, I. Sicngcrs, Z chausu ku ponqdkowl, PIW, WumawJ t 990. 

Z. Prtybylok, Prailyko .<amoradrtrn/011/0 re/akrem i avtosugerrlq, DomcM, Bydgoszcz 
1991. 

Z. Przybylak, Samo1adrowia11/e re/akrem i S•'8•Slią, Agencja Wydawnicza Comes, War· 

"'"""' b.d. 
W. Puślc"Cki, K.121a/c~11fu wy:w11/ajqce w edukacji wc::es110S:ko/11ej, OTPN, Opole 1995. 

J. R•clzicwicz. Edukacjo al1enraryw11a. O i1111o•'fJcjat;/1 mlkrwy~1emowyclr, Wydawnictwa 
Szkolne i Pedagogiczne, Wnrs:wwa 1992. 

S. Ray, Zasługuję no mi/ość. Jak dzi(ki ttf1rrrtocjmn poprawie swojo t,'Cle osobiste I sek.<U· 
ol11e, Jacek Saniorski & CO. Agcn«la Wydawnicza, Warszawa 'L991. 

C. Rogcri;, Frot:dom to uarn, Columbus, O., l969. 

C.R. Rogers, Terapit1 110Stall'io11a 110 k/iema. Grrrpy spoikaniowe, Thesaurus-Press, Wro
cław 1991. 

F. Rosen-Sawyer, B. Mallby, Joga i medytacja dla dzieci, Wyd>wniCIWO lnlcrlibm, War
szawa 1993. 

151 

H. Ryłkc, G. Klimowic:t, S:Jwla dla uc:11/a. Jok 11c:yć tycia: i11nynrl /udtml, WSiP, War· 
!12awn 1982. 

E. W. Said, Oriemalitm, PIW, WatSZawa 1991. 

Si1i11t Gerruafrr IJ alchen1/i. ł~<,,.1nuly pn.e1nim1y santego st'ebie~ l. 1, Studium a/cbe111ll.. 
Nmlkn o somopru111ia11ie, zapi13ne przez M.I.. Prophcc I l!.C. Prophct, Sumniu 
University Press 1994. 

J. Santorski (rcd.),A //C psycliologiczncj pomocy, Jacek Santorski & CO Ajicntja W~nw· 
nicza, W""'24W'J 1993. 

D. Soou, T. Douhlcday, Zen, Zysk I S·ku Wydawnictwo, Po:inaft I 995. 

R. Sclye, Stres olcitlwa11y, War=wa JJn7. 

J. Scmkow (1·cd.), SomoAszrol••enle jnko isrotn)• c::ym1/k (1k1yw11oJcl 11'Sp61t:zc.wego 1!1.IO· 
wieka, red. J. Scmkow. WUW. Wrocbw 1988 

T. Sękowski, Pomoc psychologicv1a, Wydawniciwo Fundutja Gniazda Rodzinne, Lublin 
1991. 

K. Shi:rwood, Cznłrorcrapia. Rozwój osobowołci i zdrowie, lnterlibro, Wai=wa 1993. 

s. ~ick, All/V/).f)'cilOICl'apirl, /\TK, WarSZllWll J 985. 

S. Siek, Relaks i a11ros11ges1ia, KAW, Wnrszawa 1986. 

S. Siek, Tre11ingi relaksacyj11e, ATK, Wn11'7.awo 1'190. 

J. Sieradzan (red.), B11d1/ologiJJ w Polsce, Wydawnictwo Miniatur.i, Kraków 1993. 

J. Sieradzan (wyb. i opr.). Buddyzm, Biblioteka Pisma 1.i1cracko·ArtystyCZl1cJlo, Kmk~W 
1987. 

J. SilYa, V..11dn/11>1-e Ultra ~m/1tariw11 na ternar zaawan.ro\l'ancj samoko111roli 11111ys/11. 
Podręcznik dla 11c:estniAtlw, Metodu Silvy - Polskn, Wursz;iwa 1994. 

J. Siva. B. Goldman, Dynamiczna lronll'Ola unl)~lu mi:Jodą Silvy, Ravi. l.ódt 1996. 

J. Silva, Ph. Miele, &1mokontrola Um)'.1/11 Metodą Silvy, Rnvl, Lódt 1994. 

J. Silva, R. Sconc, P01tt6t sobie metodq Sifry, Ravi, Lódi 1997. 

J. Silva, R.B. Stone, Somouzd~tnvianie Meiodq Silvy. Popularna metoda leczeniu siebie 
i innych, To1al. W1111001wa 1993. 

O.C. Simonton, S. ~łunhi:ws·Simonton, J.I.. Crcigluon, Tr/11111/tycia. Jak po/<onai! raka? 
Wskawwhi tlla pacj1mtów i ic/r ro<lti11, Wydawnictwo MedycZ11C, Wnr8,awa 1993. 

tl Skolimowski, Nadzieja matką mądrych. Eseje o ekologii, ZOZ SansJ!.l, Wor!<l.awa 
1989. 

A. J. Sowiński, Samow)'cl•owaw<.w alu).„1rośł mltx/Uety, US, Szcucin 1990. 

B. Stofofiska, M. Wrw~niowskl, A11g/e/1kl w podróty. S111~rszybhl kurs JflZYka 01igicl.1kle· 
go lv sy.11c111ie Super11011cuuiia. Alh.:.tnor, Wanv;iw:• 19<) L, t. l. 

l..E. Stefamki (opr.), Supemaru:zanie. Alhnnor, Wn.-wa 1990. 



IS2 SAMORl!AUZACJA I SAMOWYO IOWANIE W .ll!N I Ml?rODZIBSILVY 

8. Suchodolski, \ fycliowa11ie mimo wszystko, WSiP, W3n;zawa 1990. 

Sutra Szósteso l'otr/arcJ1y, ZSZ Sangha, b. m. i d. 

D.T. Suzuki, Wprowadwtie do b<tddyzmu Zei1, ~yielnik, Warszawa 1979. 

Sh. Suzuki, Umysł :en, unr)~I poaątłujoµgo, PPU Alex~ Gdynia b.d. 

I. Swann, Po11ad umy.rl i :mysly, Limhus, Bydgoszcz 1994. 

T. Szkudlarek, B. Śliwcrsk~ ll'yzm111i17 pedagogiki krytyCZ1tej i lltrtypedagogiki, NWH 
Impuls, Kraków 1991. 

A. Szyszko-Bohusz, Buddyzm, PAN, Ossolineum 1984. 

A. Szyszko-Bohusz, Funkcja ćwlcteń odpreżajqcych w 110woczes11)•m procesie kszra/cenia, 
Ossolineum 1979. 

A. S:i.yszko-Bohusz, Joga - i11tlyjskl •yscarr filowf11:1.11y, l«Driczy I pedagogi=y, PAN, 
Ossolineum 1978. 

A. Szyszko-Bohusz, Relalcs-prawdziwy odpoczy11dc, PAN, Ossolineum 1975. 

B. Śliwerski, Przekrt•C211nie granic wyc/Jawoni11. Od „pedagogiki dziecko" do 011/ypetla-
gogiki, Wydawnictwo Unlwcrsytc1u Łódzkiego, Lódt 1992. 

Śpiewy codtitn11B I Cl!llm011lt, WZ So.ngha, WatSlllwa b.d. 

W. Talllrkiewicz, Historia filowfil, t. I, 2, 3, PWN, Warszawa 1990. 

Thich Nhat Hanh, Cud uwatno.fcl, Jncc:k S<intorski &. ro. Agencja Wydawnict.1', Wnrst.ll· 
wa 1992. 

1'hich Nbat Hanh, Każdy krok niesie pokój, Jaa:k Santorski&. CO. Agencja Wydawnicza, 
War=iwa 1992. 

Thich Nhnt Hnnh, Sp<Jkój toko.tdy: 11as, WyduwniClwo rusty Oblok, Warszawa 1992. 

S. Tokarski,.Togi11i i wspólnoty. Nowocze.rnt1 recepcja /ritid11it11111, PAN, Ossolineum 1987. 

S. Tokarski, Orielll i komrkul111ry, Wiedza PoW!l'lcchna, Warszawo 1984. 

T. Tuuer, Siro, """.l'flko o prz)'q)'ttt1cłt. modwnirnraclr i slrt1tłnc:h napięć n„„,,,.,„c1„ 
WyclawnictwoTenlcn, Wal'S1.Qwa 1992. 

Tybewń.ika Kslfgo Umarlyc/I (prLek. i opr. I. Kllnia), Oficyna Lilerncka, Kraków 1991. 

M. Tyszkowa, Problemy psydrlctncj odpamoJcJ d::Jec/ i mlod::icty, Warszaw• 1972. 

Up11niszady(przcll.. S.F. Michalski). Wydawnid\\O Ultima Thule, Wer.rLawa, Kraków 1913. 

K. Valnskllkis i in„ Propozycje tDo pr:ys:.loJcl. Spr>iec:eństwo fonsenł'Dcyjne, PIW, War-
szawa 1988. 

H. Waldcnfcls, Medytacja Jro WscJ1odzie i Zacluxlzie, Velbinum, Warszawa 1984. 

R. Weber, Poszukiwanie jednlJJci. Nauka i mistyka, Wyda""iel"'O Puszy Oblok, Warsza
wa 1990. 

L. Winnicka, l'odr6t dookola ~wl(tr,j kroi.,., Wacszawn 1987. 

K. Wiśniwcsko·Rosikowsku. WcKct11rio11iz111, Wiedza Powszcchnn, Wnrsznwu 1988. 

A. Wój<-ikicwicz, Metoda Silvy, Wydawnictwo Medyczne, Wnn;uwn 1993. 
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A. Wójcikiewicz Metoda Silvy. Kun dla obsolwcnJÓI• (Drogi Stopień), Mctod3 Silvy -
Polska, Ouawa 1995. 

N. Yasulanl, Osiem podstaw b11tldyz11111 zc11, Wydawnictwo A1ext, Gdańsk 1993. 

T. Yoohiokn, Z;,11, Hoikusho, OSlllui 1978. 

O. Zaręb<kn-l'iotrowsk3, Tojcm11ic:e energie „ C:lowltk w kD.tmosle, kosmos w c:lowJe. 
Im", Oficyna „Cr..covia", Kmków 1991. 

P. Zieliński, AlrcmatyMro metody samowyclrowania, [w:] B. Śliwerski (red.). Et/11/wcja 
t1/1erna1ywnn. Vylemary worli i praktyki, Impuls, Kmk6w 1992. 

P. Zielii\sl:I. Merody relak1owo-wncentrojące 11• Jwns1r11ktyw11ym ra~nlu 3oblc :e strt!
""" nkQ/nym, (w:) !'mec Naukowe Wyt.w:j Szkoly Pcdagogiel!nej w ~ochowk, 
Seria: Pedagogika, 1994, z. VI. 

P. Zielii'1ski, Metody re/aksowo-ko11cc111nfiące w teorii i 11rr1Xlyce ed11kflcyj11ej Jw:J 
K. l3araJ10wic-L (red.), l'edagogikn altematy1wro. Dy/cm11ty pr11ktyki, Impuls, Lódt
- Kraków 1995. 

P.G. Zimbardo, F.L Ruch, Psycltologia i ;;yclc, WN P\V:-1, Warszawa 1994. 

E. Zubrzycka, &/111tl11qć bez ll)'Silku, Gdańskie Wyda»11ictwo l':sycholoJiicrnc, Gdnńsk 1991. 

U. ARTYKUŁ.V W CZASOPISMACH I Al'<ALIZOWANE ROCZNIKI 
CZASOPISM I BIULETYNÓW: 

A. Nnc.ss, Jl!Jzmmvy, [w:] „Zeszyty Eduk0<.ji Ekologicznej 'l'rnoowni Na Rz= Wszy&!· 
kich ls1oi:", zeszyt 2 - lotu 1992. 

T. Pa.sek, System ćwiczeń relt1iu(llvo-konce11lrrtjqcych w:orowany no systemach 11-scłrod· 

nich IW podstawie doJw/adczeń wlasnyclr, [w:[ .Wychowanie fizyanc i Sport", 

1973, nr 2. 

A. Polcnder, Relirkstrcj" d/11 1/zieci, [w:l ,.Zdrowie Psychiczne'', L979, nr 3/4. 

A. rolcnder, la,\'/050HltJtJl'c ITCilit1gu 0Ul08ClllłC80 do dzic,·i •V •vic:ku prudn/w/ny1ta, (w:) 
,.Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne•, 1975, nr 4. 

11}111o/ dla Maiki Ziemi Zgromadzenie WS>)\rtkich Istot i ro;:m(lll'f1 Ram Dossa: .lolrncm 
Seedcm, Jw:] ,;z.cszyty Eilukacji Ekologicincj" - zeszyt 3, 1992. 

1. \.Vojnnr, JYycho1~·anll! 1/Ja 1var10Jcl huntt11 1/.~tyc:nych, [w:l ,.Kwarl81nik Pellngogicz_ny·•. 
1985, nr 2. 

- roczniki „Drogi Zen" (1971-1997) 
- roczniki „Informatora ZSZ 'Bodhidharma"' 
- roc111i k1 ,,Nieznnncgo Świnia" ( 1990-1997) 
- toCJrliki „lnfornml'orn Mctlidy Silvy" 
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Wybrane adresy anglojęzycznych witryn internetowych poiwi~nycb zen 
I metodzie Silvy (aerwicc l999 r.) 

A.ZEN 

7A:n Ouddhism WWW Virtual Ubrury: hllp://www.ciolck.oom/WWWVL-Zcn.html 
Fre<1uenty Askcd Questions Crom alt.1,cn: hUp://www.mclnlAb.unc.edu/u:n/faq.lnml 

Zcns1>ace: hllp://www.well.com.uscr/blanakaldw.h1ml 

B. METODA SILVY 

The Originnl Sil•11 Metbod: hup://lvww.silvaintlcom'origin>l!htm 

The Sllv11 l\1cU.od Currirulum: hUp:llwww.llljr.com/silva/Curriculum.hlm 

GLOSARIUSZ ZEN' 

Terminy sanskryckie oznaczono - san„ palijskie pal„ chińskie - chin„ j•· 
poi1skie - jap„ korcni1skic - kor„ angielskie - ang. 

urluml (san„ pal. amhant) - dosł. „wanościowy człowiek", „czcigodny", naj
wyższy stlln osi11gony przez buddystów hinajnny; ktoś, kto jest wolny od 
wszystkich pmgnicti i pro:z to od odra<hania się. 

bodhisattwo (san„ jap. bosatsu) - dosł. „oświecono. mqdm istota", oświecona 
istota o wielkim wspólc:wciu, która niesie pomoc innym w osiągni~ciu 
wyzwolenia. W zen często określa się tym mianem człowieka powa:IJ1io 
pracującego nud sobą dla dobra innych. 

buddn (sun. buddha, chiń. fo, jop. bosatsu) - dosl. „ten, który jes1 oświccon). 
pnebudwny", tennin oznnc:r.ający: I. kogoś pt7cbudzonego do pmwdzi· 
wej natury istnienia; 2. najwyższą Prawdę lub absolutny Umysł; 3. pisane 
z dużej litery odnosi się do historycznej postaci - Siddharly Gaurnmy 
J)uddy, którcso nazywano m.in . Tothngata (s11n.) - dosł. „Ten, Który Tal.. 
Przyszedł". najwyższy epitet Buddy.2 

Dharma (san.) - termin oznac:r.ający: I. prawo lub :osadę podtrzymującą 
i r7ąd7.ącą wszechświatem (w tym v.ypadku pisze się go zazwyczaj dut.ą 
l iterą). Pmwo 10 głosi, t..e 2. wszystkie zjawiska, które również nazywn 
się dharmami, podlegają prnwu po.yczynowości, poj11wiając si~ i znika· 
jąc zgodnie z przyczynami i warunkami. Z uniwe.,;alnego zastosowania 
tego prawa wypływa znaczenie 3. ostateczna prawda i 4. nauka Buddy, 
która j csl wyjaśnieniem 1ej prawdy i z której wy"odzi się S. budtlyjsko 
tloktrpra. 

ego (lub „ego-ja") - wg buddyjskich nauk jest to złudzenie, k16rcmu ulegn 
większo§ć istot. Mają one świadomość siebie jako oddzielnej indywidu
alności, jako s1nlego i od rębnego bytu. Złudzenie to powstaje. gdy:t istoty 
wprowadLane są w bląd prl.Cz rótnicujący umysł (intelekl}, który postu 
luje du3lizm .ja» i »nie ja". i 7nczynają myśleć i diinlać tak, jakby b) ly 
oddzielnymi bytami wobec świata znajdującego się poza nimi. Wyobra-

1 7.ródln: Ph. Kar lc31.1, Tr:y fl'lary :e11.: ltnżc: ZHn: Jw/t nt1 Zochod:Jo: 1cn1e: Kolo tycia f Jłtlltttcl; 
J)orrójna Stllra 1.-otosu~ Budd)-z1n~ Śplf.111")' cod=ltnn~ i ttr~monA•. 7..ob. Bibliografia. 

' Tred)Cj• budJyj$1.o prn:k"111jc imion.> Innych buddclw, l.tólly porr...uill pn;)'Jłdc Dud.I) 
GOllt•tny. S~ nimi w kol•jności: Wip..shyin. Sh1khin. Wimwnblm, Krnkukchlllldo. Kt\Ml<o1n 
ni, K•sh)'llJ>JI ornt Sha•)omunl. ezi·ll „M~dr?.CC •klanu Shlltyów", blSlol'!'<UIY llutld,J .• 
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żenie ,ja" u1rwala się w podświadomości i ego 7.0<nyno dominować nod 
umysłem, atnkt!iąc wszystko, co mogłoby zagrozić jego pozycji i chwy
tąjąc wi;zystko, co mogłoby ją powiększyć i umocnić. W ten sposób ro
dzą się: antogon izm, chciwość i nlicnacja, doprowodzając do cierpienia 
jako konsekwencji powtarająccgo się w kolo procesu. 

hinajana - dosł. .,mały pojazd'', południowa goląt buddy1.mu. 

knrmo (san .. j ap. go)- jedna z fundnmcntal nych dolmyn buddyzmu. Je.i ;r.asad
nicze znaczenie to „działanie'' oraz owoce tego działania. Jcsl 10 akcja 
i renkcju, nieprzerwany proces przyczyn i skutków tworzących okolicz
ności tej i kolejnych cgzyslcncji. 

kensho Gap.) - dosl. „wgląd w swą własną naturę"; L semantycznego punktu 
widzenia kensho i satori o:znuczajq to samo. W zen kensho oznncn W· 

zwyczaj pierwsze i (lub) fllytkie oświecenie. 

koan Uap„ chin. gong'an) - w zen jest Io sfonnulowanie wyrażone w sposób 
wprawiający w znklopo!Jlnic, n wskazitiącc na ostatc:ezną prawdę. KOllny 
mogą być mz" ią7.a11C jedynie przez przebudzenie głębszego poziomu 
umyslu leżącego poza dyskursywnym inlclcklem. Istnieje okolo 1700 
spisaoych koanów. 

mohujana (san. mnhaya na)- dosl. „wie lki pojazd'', północna gałąź buddyzmu. 

monitor (ang.) - w zen osoba prowadząca fonnalne zazen w świątyni. 
W klasuorach sekty so10 głównym mnichem 01>iekującym się zendo. na
stępnym rung11 po roshim, jcsl goclo Gap.), w klnszlorach sekty rinuii -
j ikij itsu (jap.). 

Natura Buddy - stitn. w k1óry111 wszystko podleg;i nieko1iczącej s i« przemia
nie; który jest dynamiczny. po.dxlwiony ksztahu, barwy i masy; mntryca 
wsi.clkich zjawisk. 

11lrwa11n (san„ j ap. ncł11111) - dosł. „wygaśnięcie„, smori, doświadczenie Nie
zmienności. wcwnętru1eg() Pokoju i Wol ności; 11icuw• runkown11y ni
czym stan poza narodzinam i i śmiercią, ositUl<llly. gdy un icestwiona w
siała cala niewiedz.a i pożądauic, a karma będąca przyczyną odradzania 
się uległa spaleniu. 

o~wlccen ie - snmourtc:ezywistn icnic, urtcczywislu icn iu U mysi u, kensho, si1tori. 

t>arinirwnna (san .) - dosł. „cn·lkowitc wygaśnięcie"; powrót do picrwo111cj 
czystości Natury Buddy po ro1.kladzie fizyc1J1cgo cfala. Pnl'ini1·wm111 1J1-
zwyczaj odnosi się do stanu całkowitego W)7Wolcnia osiągnią1cgo pricz 
Buddę Siakjamuniego w cll\\ili śmierci. 

rosili (jap.) - dosł . „c1.cigodny (duchowy) nauczyciel". W zen mote ni111 ilyć 
czlowiek świecki, mnich lub kaplfln, w pelni oświecony, posiatlojqcy pic· 
częć potwierdzen in Uap. i nk.n shomei) i doświadczenie oraz umicj~tno~ci, 
które pozwalają mu prowadzić i inspirować uczniów nn drodze do snmo
urzecz.ywistnienin. Roshi nic próbuje kon1rolow3Ć tycia prywnlncgo 
swoich uczniów. Służy tylko pomocą na ich drodze do oświecenia. Po
tocznie: starsza osoba ZASlugującn nn szacunek. 

samadhi (san .. jap. zammni lub sa111111ai) - dosł. ,,zJączenie. z.jednoczenie osoby 
1 przedmiotem jej medytacji". W zen j.:st to równowaga, spokój i lOgui
~kowanie umysłu na jednym, n tnkżc sllln in1ensywncj lecz bc1wysilk<>
wej koncentracji, całkowitego pocl1łonięcia, intensywnego uigląbicnia 
s i„. w którym umysł prtekroczył ws1.yS1kic myśli, wizualizacje, wyobra
żenia itp. l wszedł w s tan głębokiej i rozświetlonej przytomności. 

smnsnrn (snn„ ja1>. sho>.i)- cykl n:i rodziu i śmierci. 6wio1 względności, w któ
rym wszystkie 1j11wiska (również myśli i uczucin) ulcg.'\)ą nicuslnnncj 
przemianie zgodnie z prawem pr.cyczynowości (kanny). W mahajanie 
samsara traktowana jest jako odwrotna ~trona nirwany. 

sunghn (sa n.) - pierwotnie: buddyjski 1.1kon monastyczny; ogólnie: wspólnota 
ludzi praktykujących drogę 13uddy. 

satori Uap.) - zazwy~'2aj głębokie oświecenie; przebudzenie się ku prnwd1ie 
1J1ajdująccj się poza wszelkim dunli1mem i zróżnicowaniem; wcj17enie 
w swoją prawdziwą naturę, a tym samym w naturę wszelkiego istnienia. 
Doświadc1..c11ic sntori wywołuje funclnmcmnlue przekształcenie osobo· 
wośc i i c ha111ktcn1, i daje całkowicie nową wi1,i1< świnia, 

scnsci Uap.) - dosf. „pierworodny, któremu należy s ię s1.acunck". w zen - na
uczyciel. 

seshin (jap.) - dosl. „koncentrowanie i jed11oc1cnic umysłu~, kilkudniowy, 
:zazwyC?.!lj siedmiodniowy okres inlensywnego crcningu zen w odnsoli
nicniu. 

sutra (snn„ jap. kyo) - dosł. ,,J1ić, na której nawleczone są klejnoty". świętć 
pisma buddy1mu, składające się z dialogów i k111.aó przypisywnnych 
Buddzie. Jose ich około I O OOO. 

tci~ho (jap.) - mown Dham1y. komentarz nauczycielu 1en do jakiego~ pr1.ypml· 
ku, będący jednoc1.eśnie żywą demonstracją rozumienia nnjsl~bsrych 
pruwd buddylmu. 



158 SAMORllAUZACJA I SAMOWYCllOWANlll W ZEN I Mll'TOOZU? SILVY 

Umysł (jap. kokoro lub shin) - pisany z mniej litery oznncza tylko sicdiibę 
intelektu; pisany z dutej litery oznacza absolutną Rzeczywistość, a także 
calkowi1ą Pr2)1omność lub Świadomość. 

zazen (jap.) - dosł. „siedzące zen", fundamentalna metoda praktyki zen, która 
w istocie nic ogranicza si~ tylko do siedzenia, lecz jest kontynnownna 
r.>Odczas każdego działania; skoncentrowany, wolny od przypadkowych 
myśli, skupiony na jednym umysł; proces opróżnian ia umyslu z wszyst
kich nicisrotnych form, myśli, poj~. 

u n (jup., chifl. chan, san. dhyana, kor. son) - I. proces koncentracji i pochło
nięcia, uspokajający umysł i doprowndzający go do skupieni• na jednym; 
2. nazwa szkoły buddyzmu mahajany, której rn1uki są kon1ynuowanc do 
dzi§ w Chinach, Wietnamie, Korci, Japonii oraz w krajach Zachodu, 
głównie Ameryki Północnej i Europy, również w Polsce. 

zendo (jap.) - odr~bna du1.n solo (u czasem budowla) w klasztorach, świąty
niach i ośrodkach zen, pr1cwnczon" do praktykowu nin formnlncgo sie
dzącego zazen. 

zenji (jep.) - wielki lub słynny mistrz zen, np. Dogen czy Hakuin. 

GLOSARIUSZ METODY SILVY' 

cinło - 1. fizyc:tnn rnanifestacja wzorca duszy: 2. wehikuł służ4cy do r1·i.ckn
zywania i odbicr1111ia zmian energii i materii; 3. uksztal1owany stan cnor
gii lub materii. 

czysta energia duchowa - siła spoistości i przylegania występująca w mikro
i makrokosmosie, i utrzymująca zwartość materi i. 

dusu - inteligentna ma1rycn lub ww= dla wytwarzanej energii i materii. 

emocja - stan nlbo warunki wywołane uwolnieniem energii przez subiektywny 
albo obieklywny mcchani:un wyzwalający. 

lnforn111tja - i miona encrsii, którą można wyczuć. 

intcligc11cj11 IJiologlcznn - wpisana w p laszczyw~ biologiczno-fizyczllą inteli· 
gencja, k16rn nic podlega programowaniu. Jej siedziba znajduje się 
w wymiarze obicktywno-subiektywnym, któremu odpowiada częstotli
wość 5 liz. 

inteligencja ludzka - dusza lub duch, którą można programować. Jej siedziba 
znajduje si~ w wymiarze subiekt)"•nyrn, kt6rcrnu odpowiada częstotll· 
wość 10 117-

istota ludzku - ro1.wij1\jąc11 się osoba pos1,uk11jącu osiutecznoj doskc:rnnłości 
wszystkiego. 

materia - energia w stanic skondensowanym, która jest wykrywana pr~y p{1· 

mocy fizycznych środków. 

mądrość - I. nagromadzone doświadczenie doiycv1ce pomyślnego rozwiąq· 
wania problemów; 2. samą zdolność rozwiązywania problemów w opar• 
ciu o doświadc1,enic; 3. ?.dolność wykor?:ys1ywnnia infonnacji wynik•Jq· 
cych z pozyty\\ncgo doświadczenia w zakresie rolwiązywania probie· 
mów. 

metoda Silvy - mcuxła polegająca na Spe«iał nych ćwiczeniach menta lnych, 
rozwijajQcych 1~loł ność samokontroli umyslu w celu rozwiąiywonia pr(l• 
blemów, stwor1.0na, przebadana i w1.bogaconn prtei Jost Silvę. 

' Glosari11S1 C>pl'łlCOVtMO 1l6wnic w oparciu o~ J. Silwn. Dtu1Jtrl0kr "lt'" R.1„ino1ium 1u1 km11t 
:atnł'OJr.so„drn-J stursokONYo/J M01)"$łu. P~ik dla 11(":,.1111Jł.Ow, ).-fe1oda Silvy - Poł•kn. 
WAl"S1,:n\\'I JC)C)4 01t11 łt.+~anlA "ł1n.nc. 
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milość - hannonijne zespolenie ducha, dusz, ciał i wszystkiego, co istnieje. 

MINO CONTROL- zastrzeżony znak firmowy metody Si lvy. 

mózg - struktura podobna do komputera (biologiczny komputer), którą da się 
programować. Mote reagować automatycznie, półautomatycznie lub mo
że być sterowany bezpośrednio, w danej chwili. 

pamięć - I. nagromndzone doświadczenie; 2. posiadane wzorce służące do 
nowego wyrnżania doświadczeń (ich ponownej syntezy). 

poziom podst111vowy - grunica o charakterze wzgl~dnym, do której może się 
rozcil)gnć i dzialuc umysl. 

poziom świntłomości zewnętrznej - w metod1.ie Silvy c11tl;oic11ny z.wykły stan 
.świadomości. 

poziom świadomości wewnętrznej - w metodzie Silvy specjalny stan umysłu, 
inny niż codzienny zwykły stan świadomości, umożliwiający uzyskh,·a
nic infonnacji shrtących do rozwiązania rozmaitych problemów. 

poziomy - stany !wiadomości. 

poziomy lntellgcntjl - swoiste continuum rozpoczynaj~cc się od materii nie
ożywionej, pr1.cz zycie roslinne i zwier1.ęce, czlowielm, Wyższ.1 Inteli
gencję i sięgające do Boga. 

programowan ie - zmienianie stanu materii. Podawanie i utrwnlnnie na spccy
f'ieznyrn po1.iom[e umysłu zestllwu instrukcji slutących do rozwiązania 
problemu. 

psyche - thrsw. 

psychokineza - używonie energi i obiektywnej i subiektywnej do prngmrnowa
nia materii. 

psychooricntncja - sterowanie umyslern. 

punkt odniesieniu - odcwcia lub obrazy twor.oonc w cz.'\Sie, gdy świadomość 
wewn~t!'Dla skupiona jest nn odczuwaniu zmienionej energii. Tc odczu
cia i obrazy rnotna przywołać w charakterze normy. 

SAMOKONTROLA UMYSLU - roz"inięta zn pomocą metody Sil~y zdol
ność kierowonin własnymi procesami mentalnym.i. 

sugestia - I. podawanie określonej propozycji na zcwnQlrviyrn świadomym 
poziomic umysłu; 2. program, który uruchnmin wykonanie polecenia 
w hipno7.ic; 3. wprogramowana propozycja w Samokontroli Umysłu. 

1(1 I 

świadomość - 1. skoncentrowanie uwagi na odczuwaniu; 2. skoncentrowanie 
umysłu na odC211wBniu. 

telekineza - używanie energii subiekl}"'11cj w celu programowania na O<llc
głość, O<ldziaływania na materię znajdująca, si~ blisko i daleko. 

umysł - zdolność ludzkiej inteligencji do dosuajania się do mózgu, do rótnych 
fal (c7.ęstotliwości). 

umysł ludzki - zdolność ludzkiej inteligencji do odbierania wmt.e1i zmyslo· 
wych. Jej siedziba znajduje si~ w wyrninrle pozafizycviym. Umysl lud1~ 
ki jesł transs1msorem, czyl i układem nadzmysłowym, jakby wyższym 
zmysłem, który może odbiernć i pr1.cknzywać 7Jninny energii i mntcrli. 

wlcd·tn - nagromadzone wzorce oc.lczuwania zmian energii. Zgromadzone in· 
formacjo do rozwiązywania problemów. 

woła - zdolność psyche (duszy) do odrzucenia lub przyjęcia alternatywy wybo
ru. 

wykrywanie - potwierdu:nic ,vyczuwanych zmian energetycznych. 

wynbrafoin - zdolność umysłu do przebudowywania istniejących wzon:ów 
oraz stwarzania nowych. 

Wyższa Inteligencja (czasami uto,.samiana z Bogiem) - świadomość działaj~· 
ca na bardziej zaawansowanym ( doSwi11dczonym) poziomie. Zob. pozlt>-
111y i111elige11.c:ji. 
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Aneksy l63 

ANEKS I (ZEN) 

Przy t o mno ść 

Osoba przytomna dostrzega niepodzielność istnienia, wielką złożoność 
i współzależność wszelkiego życia, i to wzbudza w niej głęboką c2.cść dla nb
solutnej wartości rleczy. Z t:cj właśnie cze i dla wartości każdego przedmiot u, 
ożywionego lub nie, pochodzi chęć dbania o to, by rzeczy były używane we 
właściwy sposób i " 'YStrzcganic się nieuwagi, mamorrawstwa lub zniszczeniu. 
Zatem pruwdziwic praktykować zen, to znaczy nigdy nic pozosiawiać świ11teł 
zapalonych bez potrzeby, nigdy nie pozwalać by woda niepotrL.Cbnie ucickaln 
z kranu, nigdy n ie pozostawiać niezjedzonych resztek posiłku. Albowiem n ie 
tylko są 10 uczynki bezmyślne, a le wskazują one także na n icczulość w st.osun· 
ku do wartości marnotrt1wionych czy niszczonych przedm iotów oraz wysiłków 
tych, którzy nam je udostępnili... N ieczułość ta jest " )'tworem umysłu posll'7..e
gająccgo samego s iebie jako coś oddzielonego od tego świata będącego sceną 

nnjwyrnin iej przypadkowych przemian i nie wiodącego do nikll!i chaosu. 

(Pbilip Kapleau, „lnJormator", 1984, nr 5, s. 4.) 
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ANEKS II (METODA SILVY) 

T ajcm n i c n Sukces u 

Głównym elementem sukcesu w zastosowaniu Metody Silvy jest nauka 
świadomego utycia podświadomo§ci. Metoda Ul pomagn ludziom myśleć i ana
liwwać problemy przy wolniejszych c7.ę5totliwościach mózgu. Nasze badania 
wykazują, te gdy myślimy i analizujemy problemy w czasie, gdy nasz mózg 
wytw arza częstotliwości typu a lfa, wląc:wmy do akcji dodatkowe elementv 
w 1yslowc, któl'e nie wydają się być okLyw11e przy wyższych c?.Qslotliwościncl;. 
Są to e lementy zmysłowe umysłu. 

Gdy człowiek myśl i przy niższych częstotliwościach mózgu i z pełną fa;ia
~omo~cirt odbiera informacje pr:r.y utyciu zrnyslów umysłu, wccdy fimkcjonu
Jemy w ob~bie wymiaru podświadomego. Takie funkcjonowanie nwtywamy 
rozszerzeniem zakresu świadomości. 

Odbieranie informacji za pomocą zmysłów umysłu nazywamy również in
tuicji\, dlatego tei Metoda Si lvy pomaga ludziom w rozwoju ich iruuicji. Uważa 
się powszechnie, że intuicja odpowiedJ..iolna jest m.in. za prawidłowe fimkcjo· 
oowanic naszego mechanizmu pr-u:lrwania, krór)' trzyma nas z dala od niebez
piecioi1stwa i przynosi nom „s1..c?.ęścio'' (w znnczcni u S'tczęśliwych zbiegów 
okoliczności), ponieważ i11tuicxjnio robimy odpowiednie rteczy w ndpowicd
njm momencie. 

Powinniśmy pamiętać, ie aby ro1.wiązywać problemy mus imy mieć odpo
wiednie infommcje. Nasz sukces ( lub jego brak) w życiu osobistym j est wprosi 
proporcjonalny do naszych umiejętności rozwiązywania problemów. Dlatego 
lei nnsic zwi~kszone umiejęuiości 01rzymywania infonnacji dają nam możli
wość rozwiąwn ia większej ilości problemów i osiągnięcia więks1..cgo sukcesu. 

Tak wi~c- tajcmnicą super-sukcesu jest wiarygodna intuicjo. 

(Josć Si lva, Mctodu Silvy. Kurs dlu nbsolwcnlów {l)rugi stopic1'1) , 
Metoda Silvy - Polska, Oll:iwa 1995 , s. 62) 
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Intu icja 

(kom1111ikat pnMs111wiony 110 zjeździe Ameryka1lrkicgo Związku Bada1) Peda· 
gogicznycli) 

Ostatn ie bada nia uniwersyteckie ponownie sugerują, że ukończenie kursu 
podstawowego Metody Silvy w sposób znuczący zwięksw u ucwslników 7.dol
ności intuicyjne. 

Uczestnicy grupy eksperymentalnej, która ukończyła kurs Silvy, składnjl\
cej się z 30 osób, proszeni byli o wypelnienie (przed i po kursie) trzech ""e· 
stionariuszy: 
- HCP Profile Test, określający wzajemna dominację lewej (logicznej) półkuli 

mózgowej w s tosunku do prawej (intuicyj nej); 
- 1-ICP-PSY Tost. 1lkrcślnji[cy przekonania i <lo~wi11dc.zcnio zwią2J1ne z intuicJ11; 
- Badanie Polcncjnlu Intuicyj nego ( lntui1ivc Porcntial test) , określający okwol-

ny potencja! intu icyj ny osoby. 
Wyniki tych l>udao\ por6wnywaM były do wyników badań crzydzies1ooso

bowej grupy kontrolnej , która nie ukończylu kursu Silvy, ale została przcs1.kO· 
łona na tradycyjnym kursie uniwersyteckim. 

U absolwentów kursu Si lvy stwierdzono statysrycznie znaczącą różnicę 
w wynikach wszystkich trzech l.·westionariuszy. Z lrzydzic.~toosobowcj grupy 
25 osób (82%) wykazało zwiękswne zdolności int11 icyjnc. U czterech z pi~ciu 
osób, u których postęp nie nastąpił, jesz.cze pri.C<I roipoczęcicm kursu stwier· 
dzono bardzo wysoki poziom działania intuic)~ nego. 

Wyniki tych bndn ń sugerują, i>.e prozcntownny progrnm kursu podstu wowc
go Metody Silvy w s posób znaczący zwiększa u uczestników zdolności intu· 
icyjnc. 

Inne bndania wykn1.aly, że 70% s tudentów posiadających wysoki ilol'lll 
inteligencj i (IQ) łub wykazujących się wido<:?n)m talentem naukowym, posia· 
da dominujące zdolności inwicyjoe, w porÓM1aniu do 39% dominacji intuicyj 
nej po:r.ostał}ch studentów. 

Wyniki te sugerują, że intuicja jest j ednym z decydujących elementów 
określających poziom inteligencj i i zdolnosci człowieka, j ak również jest In· 
~rrurnentem zwiększają~ym wolności twórcze oraz pozwalającym na lepsze 
rozwiązywaniu problemów. 

(George Maycock, Metoda Silvy. Kurs dla absolwentów (Drugi stopień), 
Metoda Silvy- Polska, Ottawa 1995, b. 59) 



Powel Zlcliń5ki 

AIJTO.MAU SA'110N lt'r AU'l'O·EDUC/\'110N AU ZEN ET DANS 
IA METiłODE DESlLVA 

Rtsumć 

Dans la cullure du monde occidental du XXc sioclc lcs nouveaux systamcs divcr$ 
phil0010phico-rcligi<:ux se son1 cnracints. U:s systamcs souvcn1 venant des autlft 
cultures. pr*nlant une vue dirfćrcnre du monde cl de l'hommc, propagcanl lc:s 
difftrcntes maniues de son <Mvcloppcmcnl cl de son pcńectionncment en formc des 
mt1hodcs <Mfinies de rclaxulion cl de conccnlr.llion. C'CSI l'inOuenc» des eultura 
d'Extremc-Ońcnl qui s'CSI manifcsttc le plus. L'augmcntalion de l'intcrcl de lcur 
acquis a t1ć ~ja vlsible dans I• prtmi~n:: moi1ić du XXc siocle et son in1ensiroea1ion 
dans la secondc rnoilit. Ccrtnins s:>vanls licnl cela avcc la rtaetiun sur la vulg.1fisa1ion 
de la philosophic de consomma1ion d'abord aux Elats-Unis d' Amćrique du Nord, puls 
dans lcs au1rcs pays de culture> oocidcnlale. 

Les gens vivant dans l'tpoquc conlemporninc cherchcnl de plus en plus lcs moycns 
construclifs pour combanrc lcs symptl)mcs nći;alifs de vie dans le temps prtscnl. On 
parit ici d 'une grande viresse de la vie, d~.~ maladit:s de civilisati~ d.e la pollu11011 du 
nrilt'cu nntur·d, dc.f t.'ffrois lltr a1u cxlse11ct.r scolairt!.t t!t m11ra,'t1.i/, augm.entant Oł'rC /e.f 
clra11geu1c111s .'rociaw.; tle la superficilłli1e d~ la vle spiriruelle c1 la domina1ion des 
/ortncs au1or1tt1ires don~· lłMt1catio11, la religion es /es 1·elations lrw11aines. Us pre1cnt 
nussi une. :1Ucn1ion de plus en plus grundt U lu .ft1tisfac1ion de Jean /,esobl..t, 1> l 'c11110· 
d1!1-clo,,,xmrc11t er l'a11tO•J't!IJJi.1a1im~ a la prise de COIJIOCI de lcur communalfld al~ I~· 
gens, et au bcsoin de 1>ro):inli1d et de pro1ec1lo11 de'" 11atr1re. 

A la l'in du XXc si~clc, dans lcs pnys d' Am6riquc tiu Nord et d '&iropc, nussl en 
Pologne, il cxislc de nomhrcux sys1~mcs philosophit'O - rcligieux ć1an1 souven~ il la 
rois dus systbmcs de reluxiu1on, de conccntnuion et d "ćducation qui cxercent lcur uoti· 
vilć, cle f:t~on 6d11c~11ivc cl communiculivc purrois il grnntlc 6chcllc. Le bouddhisrnc et lro 
m~lhode de Sil vo npr articnncnt, entre nu1rc, il ces systcmcs, prćscnts aussi en Pologne, 
qui propngcnt lcs dcviscs tle I 'au10-r6al isatlon e t nuto-tducation del 'hommc. 

Exi$tc ouKsi, clnnci In th~ode <l'ćducntion I~ bc:;oin de nouveaux modb.lcs et 
sysl~mes de valeurs qui, ćlnborćs de fni;on convcnable enrichiraicnt l'acquis thóoriquc 
cl p1n1iquc se 1rouvnn1 dans la phasc de Io crisc des scicnces p~dagogiqucs. 

Le pmbl~mc principnl de rccherchc de ce lmvoil est contcnu dans Io quc.-iion ' 
quels traits de d CILt systi:mcs ctaminc!s dt!cidenr tle leurs vale11rs, prede1ises po11r la 
pMagogi1111e s11r10111 dwu le tlomaine d 'a1t10-ed1u:at/on de /'homme? Voico des 
cxcmplcs dcs probl~n>C1S piu~ prtcis de rcchcrchc cxnminćs duns le trnvall : 

•l'auto·ćduc~tion ~ apparlicnH:llc il la sph<lre de la p\!dagogique 1 
quc rcpr~nlenl ICI> rnl!lhodcs dc n:lax•tion Cl de conceo11ation, y compris la 
m6dha1ion, a Io hrmiare de rcchcrchcs con1cmpomincs scicntifiqucs 1 

- quclles valeurs pćdngog.iqucs. sunout lićcs ovcc l'aulo-ćdueation de l'homme, 
promcut le syst~1nc zen 1 
qucllt< valcurs pćd•gog1qucs pone la m~lhodc de Silva 7 
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exisle+il d'autrcs valeurs dans lcs sys1~mcs ana!~ cl quel róle joucnl-ils dans le 
proccssus d'au10-6Juca1ion de l 'hommc? 

Les rćsul1a1s des examens empiriqucs rćcenls montrcnl que la mćditolion zen rćduil 
les Ćl81S nćs;ati[s psychiques Cl fortilic les posi1ifs. Voici ccrtains resuholS de praliqucr 
~n fnvombles nu dćvcloppcmcnl de I• pcrsonnalilć cl~ l'en1rclicn de l'ćquilibre psy
chiquo: rćduclion de niveou de In ncrvosilć (mesurć par l'cchcllc d'IJy5enck), croisson
cc de l 'indćpendance contro l'intlucncc des focleurs de si1uation (senlimcnt du oontr0le 
i nlćrlour}, plus grundc spontan61td, 1>lus grande capacitć h noucr des relations, plus 
grande aulo·ac,-epllllion, plus wundc aplih1dc a l'empalhic avec une nutre personnc, 
baisse de nivcau de la pcur de la mort, plus grnnd pourcentage de rythmcs alfa, baisse de 
l'acoou1umance aux slirnulu• rć~tillrs (c'est-A-dirc, baisse de l'a!X()ulumance physio
logique cl psychologiquc aux stimulus rcc;us}, ralenlisscmenl des ba11cmcn1 du <.-ocur. 
baisse de la lension artćrielle, ralen1isscmen1 du rnetabolismc pendant la mćdilatioa, 
eapacilćA nlleindre de fa1:<>n con1r6lće l'óllll profond de rclaxation (ćtul olfa). 

En u1ilisant la móthode de Silvo on nren,X>it nussi : dóveloppcmen1 de l'oplimisme 
de vie, ddvcloppemen1 de I 'aplomb, libćraiion du senlimcnt de faule, linórolion des 
fncleur~ qui freincnl les cxrntacls inlerpcrsonnels, plus grande spontunditć cl courage 
so<..'ial„ croissnnce des tendanccs i) In ooopćrnłion avec les uu1r~s cl dan.s In direction 
d'unc plus gra nde • cordialiló, frunchise et p.\rticipalion •, amt!liorntion dans le 
domaine de Io sćrćni1~ joic de vivre cl expression de l'enlhousiasme, amćl iornlion de la 
sanlć el du sommcil, lend.lnccs plus clnires dans la dircc1ion de «moi• plus fort, 
maluril~ rncilleur contac1 avcc la rćal ilt che:? des pgtienlS en ólal de pande 
dćsiabilisatlon psychiquc, facilitć de s'in1rodui~ cl de sortir de l 't1a1 de reluation 
profondc (de l'ćlllt alfa). aoiSS3nce de l'uulo·apprtcfalion (dans l'aspccl: physique, 
morale - ó1hique, personnel, C3rnilial. social, identiiairc) et la satisfocńon de soi, 
nbnlss.:mcn1 de l'nulocritique, meilleure nocep1111ion de son propre componemcnt, 
dćvcloppemen1 de capacil<!s crćalives, mcilleur ccntrćlc des revcs, d'hHbitudes 
nćga1ives cl croissance des capacitós inluitive.~. 

On pcul, pourt.1nt, pr&;cnler ct:rtuincs ren1orques critiques i\ l'adresse de systernes 
pr<!scnlćs. I.a prornotion de 1'3ulo·rćolis:ition uu icn o licu dans le cudrc du mod~le 
autoritoire de l'education oo domincnl lcs formes au1ocra1iques, charismatiques ou de 
spćcfalisa1ion ce qui favoril!C l'abus d'au1oril6 et provoquc lcs dou1es cont'<:mant les 
iisullals de l'opplication de ce: ~le d'ćducn1ion. Dans ce con1cx1c on 1rouve 
intEressanlS !es cssais de clćpasscmcnl de ces lirnites faits dans lcs communautćs 
occidenlales de ,.en ou Je profcsscur de zen OttUpe un Jl<>SIC de travail cl ou la geslion 
de.~ affnircs de la cornmunau1ć a le carnct~rc clćmacraiique. 

Par COnll'C la mćthodc de Silva prćsenle son deuxi~mc aspecl : cntrcprise h caracie. 
re rnercanlilc rćnlisće dans le globc cntier. !!n raison de cela, on peul ovoir lcs dou1cs 
conccrnanl la promolion de toul le syst<lmc. Commcnl s'y fier si c'cst une cntrcprlsc 
commer~nte? li faul aussi soulig1>er quc cerlains ćlćmenls de celic mćlhodc nc sonl 
pas originaux, p.ex. nin6motcchnh1uc trans1nise aux participants de cours. 

Les suggeslions concernanl les pruchaines rcc:hcrches sur ce sujet sonc les 
suivances : sernble int&cssan1e la comporaison des autres systemes de relaxation et de 
co11«11trutinn en1rr eux e1 avec le couple choisi. est<e ąu'iJs nc contiennent pas des 

t ()•) 

valeuis semblables l cc:llcs monlrtcs par !'exemple de In mćdi1e1ion zen el la m<!thode 
de Silva dans le lravail en question? 

Parce: qu'c11 Pologne la prolique zen • licu dcpuis plus de vingt ans cl le• 
prornotions de profcsseurs nationaux de zen se oonl suivics, il existe la possibililE de la 
co11Jirma1ion 011 du rejct c/es rt!su/tOIS de redrcr•c/1e de Kasamatsu cl de lłirni, 
CO/lctr/111111 l 'hal>it11111ion au Ul/I. Cela pcut e1rc le devoir pour les psychc>lo11uc" Cl 
physiologistcs polont1is. De mcme /es techniques 111111/tives de la 111eu1Mct dt! Sll•.i 
exigent un exa1nc11. En plus, dans le domainc de la didactique on peut faire des cxau1r+1tY 
co11ccman1 le rfJ/c de /11 mt!ditation zen et /11 mdtlrodc de Silva pour /et procct3Jl" 
d'tducation et d'outo-łd11cotion de l'homme car celle problórnalique a elć louchće d•~ 
le travail sculemcnt ~ un moindre degrt. 



Pewel Zicliński 

SELF·REALISATION AND SELF·Eł>UCATION IN Z.EN 
AND IN SJLVA'S ME11:10D 

Summ•ry 

Vnrious philol!Ophicnl and religious sy•lcms, oflcn originoling from 01hcr cuhurcs, 
prcscnling a different point of view on the world and man, havc laken root in the cuhurc 
of the wcs1ern world during the 20'' ccn1ury. They propaga1c dirfcrenl ways ol' self
dcvclopmcnt by rncans of spcciCic mc1hocls of rcl11J<alion und conccnirntion. 111e inl1u· 
cncc of Fa.r East cullurcs was very significont. lncrtascd inlcrCSI in the tradilion of thos.: 
culturcs dcvelopcd as carly as 1he firsl balr of the 2J:I' ccntury and intensificd in the 
second hnlf of the ccnlury, which somc lnvcs1iga1ors link to rc11e1ion 10 sprcnding of the 
philosophy of consumplion in the United Statcs of Amcric.1 and thcn in lhe countrics 
inOucncccJ by western Culture. 

Nowadnys, pcoplc scck cons1ruc1ive wnys of coping with nci;•tive symploms of 
modem life, i.e. the i111ensfre speed of life, civilisotion diseases, pollmio" of natura/ 
envlronmt!Jtl, fears c011nt:cu:d wi1h i11creasing demands at sclrool and al ...,rk, sliallow. 
11ess of spiri111al life, dominnti<m of 0111/rOIHariwr forms of ~d11carim1, rdiglon n11d i11· 
tcrpcrso11al relations. More aneotion is olso paid IO snrisfying rhe nccd for self· 
dcw;l1»1>n1en1 and scl/·rcnllsan'on, cstabllsłling con1mun11y rclt11ionslrips "'ith otlter peo· 
ple nnd the need to lx: clt>„1'e to 11ature n1ul 10 protcct il. 

At the end oI !he uf' ccnlury, there arc numerous phillk<t>phicol and religious sys· 
tcrns func1ioning in countries of North Amcrica and Europe, also in Poland, 1ha1 a.re 
oflcn, 11 the same 1i1ne, sys1cms or rc1axntion and conccntnition as well as cducalion. 
The Systems conduct their educational and publish.ing llC!ivilics, sometimcs on a large 
soclul scalc. They includc such syslems as Zen Buddhism and Silva's rnethod 1ha1 
propogntc idcos uf sclf-rcnlisolion :ind scll'-cducntion of mu n. 

Therc is also a nced, on the part or lhcory of cducation. for new pallcrns and sys
lcnis of values and 111<:thods or education thai, propcrly proce:IS<d, would contribulc to 
lhc 1hcorc1ical and prnelical •radition of pcdagogical :.cicncc lh•I i.< sufJcring front • 
crisis. 

'The ronin rcsearch problem of the paper is coniained in the qucstioo: whar m1its of 
bo1h S)'Sl<11ns tlc:tc.•t111i110 1/reir positivc in}7ue11ce on pcdt1gogy, c.specit1/ly in tllo rcah11 <Jf 
sel{-educotio11 of mm1? And he re are somc cxarnplcs or morc spcciCic research problcms 
discussed in lhc paper: 

Wh<lt is 'self-cduca1ion' in terms of pcd3gogy'! 
Wh<lt are metltods of relaxalion and concentralion, inclucting mcdilation, in lhc lighl 
or oontcmporary scicntific rcsearch? 
What pedngogic;ol valucs, ~pccially thosc conncclcd wilh ~cl r·educ.ition nre in
cludccl in Zen? 
Whol pcdagogical valucs nrc carricd by !;ilva's melhod"/ 
Arc !herc any othcr valucs in the •Mlysed sysicms and whol th<ir role in the p•occss 
or sclf-education or mon is? 
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Rcsuhs of the lulest cmpirical invcstigation show thai Zen mcditation rcduces 
ncgulivc psychic s1a1cs ar\cJ strenglhens the posltive oncs'. Herc arc .• ' f~w rcsults 1.1l 
pracllsing Zen thai nre po&ilivc for dcvclopmcnl or pcrsonnhty nnd ·~•rnlamlng p•yc.luc 
balance. They arc: lowcring of fcar Jcvcl, decrease in psychosoma11c d1sturbanccs, 1111· 

proving psychic mood, lowering the levcl of neu~is (~urcd by Eysen~k 001lc), 
increased indcpcndena or silllalional facturs (a fcehng or 1ntcmal a>nlrol), 1ncr""''ICd 
spon1anci1y, incrcoscd ability to establish close contacts, increased sclf-aocepumcc:, 
incrcttsed abiliiy or cmpa1hy wilh anothcr person, lower lcvcl or fcnr of deallt, lncrcnsed 
pcrcent of alphn rhythr~s, ln~k of hnbitualion in ~clation I~ ri:pclilivc iria:ntivo~ <:·•· ,'n~k 
of slnckcning of phys1olog1enl and psycholog1cal reaelrons to a recc1vcd 1nccn11vc), 
bradycardia, a fa li in blood pressurc, hypometabolism during mcditation, abllily or 
oon1rollcd 1chieving of 1hc st•le of dcep rel>xation (lhc alpha sl~tc). , . • 

Similarly, whilc making use of Silva method, ooe can: 1ncrcase one s hfc opu
mism, increase one's sclr-essurancc, gcl rid or the feeling or guill, gel rid of factors thnt 
inhibit in1erpersonttl rclotlonships, incrcnse one·~ spontancily. And socinl c:ourug~, .lmoi;I 
onc's tcndcncy 10 co-opcrntc wilh othcrs und become more ,,s1nccre, open nnd w1l hng Io 
participatc", improvc ono·~ chccrfu lness, joy or life and abilily to expn:ss ~nthusi"':"'· 
boost onc's heahh and sleep, dcvclop a lcndency townrd.~ • s1ronger .ego , molurtly, 
bcncr contact with rcalily •nd calmncss. lnvestigation revealcd a significant incrca"" in 
pcrocp1ion in paticnts wilh high psychic iru.lllbility. One cun ~l;~o casily enter or cxit tl:C 
SIMC of dccp rclnxation (lhc olpha stale), nnd develop ub1hly of self<valunllon (on 
physical, mora!, cthicul, personal, family, social and idenlily aspcct~. Pcoplc ~ln11 
Silvu's mcthod ar·e alsl) morc contcnt wilh themsclvcs, dccrc11.~ therr sclr-crllrclsm 
white thcy incrc~~ ncccplance for thcir own behaviour, lhcir crentivc abilitles.. 1ich~cttc 
bcucr contr0l of lhcir dteams at night and of lheir ncgativc habits. They also ach1cvc 
bcllCr functioning of mcntOI)' and dcvclop thcir inluitive abilitiCS. 

1"hcrc arc ho"·cver ccrtoin cńłi t.."3 1 rcmnrks 10 be bc~Hd in rclntion to the prescnted 
system.~. 1'1te ~romotion' of self-realisation in Zen is in1rc1duccd wilhin an au1horitari:1n 
mmkl l)f upbringing, dominalcd by out()Crulic, chnrismatlC Or cxpert forms, whlch Ili· 
vours nbusc or power nnd owakcns douhL~ conccrning rc.'ults or applying such " modd 
of edueation. In view Of 311 the above, il is intcrcsting Io llOIC allemplS IO lr<SpaSS lhe 
pcrccivecJ limitations made in western Zen communities, whcre a Zen instructor Is of len 
a full 1imc cmployce of " oommunily "nd lhc communities thcms.:lv<'!I Qtc mnnagcd 
dcmocro1icnlly. 

Silva's metho<l, on 11tc other hnnd, hns ils second fucc · a commerolal cn1erprlSG 
conductcd on a global si;;olc. Thcrcforc. thcrc m11y be ccrlt1in doubls conccrning promo• 
tion of the system. Why shoulcJ one lrust il if il is a commcrci3l undertaking? 11 should 
abo be notccl that ccnain demenlS or 1he method arc not origina!, c.g. mncmonlb 
1aught to parliciponts or b•sic levcl cour!ICS. . 

The sugscstions 1x:rtaining tu furthcr invcstigation of the subject arc as follows: 1t 
sccm~ c.1uitc an intcrc~ting idea to c:o111p11re ather syslt:llŁS of r1:fa."t.afion and co11cc„11'a· 
tio11 witlr caclr orlrer and witlr mrorlrcr sclccted pair of syslłtrtS Io !ind out whclhur lhcy 
contoin valucs similor 10 thosc sbown in this paper whcn discussing Zen mcditulion or 
Silva 's mclhod. 
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As Zen has been practiscd in Poland for the llUl twcnty ye&1$, and thcre havc bccn 
promotions of our loca I Zen mn.\lcrs, thcre is a possibilily of co11jirmation or rejeaion 
<>f tltc rcs11/ts of the rcscur<·h by Kasamalsu and Hiral11, pertail1l11g to hab/111ati011 in Zen. 
lt may be a task for Polish psychologists and pbilosophers. lntuitivc tcchniqu„ u.W by 
Silvo nad to be invcstlgiitcd as wcll. Apart from tha~ investigation concerning impor
tancc of Zen mcditntion nnd Silvn 's method for the proccss or fo1ma1ion and self· 
educalion or man on the grounds or didactics can be clone, os the problem has only been 
menlioncd in this paper. 
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