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Spis treści / Dalej

WSTĘP

Książka ta stanowi czwarty i ostatni tom z serii o ciałach człowieka. Cała ta seria jest napisana 
według tego samego planu. Około czterdzieści tomów w większości autorstwa Annie Besant i C. W. 
Leadbeatera zostało dokładnie przejrzanych, a zebrany materiał sklasyfikowany i uporządkowany 
według odpowiednich działów, tak aby dać uczniowi współczesnej teozofii zwarty i konsekwentny 
opis subtelniejszych ciał człowieka.

Ponadto włączono dużo informacji o sferach lub światach, związanych z tymi czterema ciałami 
człowieka. Dlatego prawdopodobnie będziemy bliscy prawdy mówiąc, że w tych czterech książkach 
można znaleźć treść niemal wszystkiego, co zostało opublikowane przez dwóch głównych 
pionierów w zakresie tajemnic odwiecznej mądrości; wyjątek stanowią pewne specjalne 
zagadnienia (jak np. chemia okultystyczna). Autor ufa, że intensywna praca, która zajęła mu około 
trzech i pół lat, ułatwi nieco drogę wszystkim pragnącym uzyskać zwięzły zarys tego, co można by 
nazwać technicznym aspektem współczesnej teozofii.

Biorąc pod uwagę fakt, że w niedalekiej przyszłości nasza wiedza okultystyczna o sferach 
subtelniejszych niż sfera fizyczna prawdopodobnie ogromnie się zwiększy, uznałem za rzecz 
pożądaną podjęcie tego niemałego zadania ułożenia w formie podręcznika wiadomości, które już 
posiadamy, zanim ogólna ich masa stanie się zbyt trudna do takiej syntezy. Co więcej, dzięki 
uporządkowaniu materiału konstruuję zarys lub szkielet, do którego będzie można włączać dalsze 
informacje, w miarę ich przybywania.

A. E. P. 

SPIS RYSUNKÓW

1. Początek wszechświata 
2. Przejawienie świadomości Logosa 
3. Odpowiedź materii 
4. Zstąpienie monad 
5. Formowanie pięciu niższych sfer 
6. Królestwa życia 
7. Aspekty świadomości i właściwości materii 
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12. Monada i wyższa trójca 
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14. Mineralna dusza grupowa 
15. Roślinna dusza grupowa 
16. Zwierzęca dusza grupowa 
17. Podział zwierzęcej duszy grupowej 
18. Zwierzęca dusza grupowa zawierająca tylko jedną triadę 
19. Indywidualizacja 
20. Formowanie się duszy grupowej i ciała przyczynowego 
21. Trzy fale życia 
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Wstecz / Spis treści / Dalej

ROZDZIAŁ I: OPIS OGÓLNY

W poprzednich trzech tomach tej serii, a mianowicie w Ciele eterycznym. Ciele astralnym i Ciele 
mentalnym, studiowaliśmy przebieg życia każdego z tych trzech wyższych narzędzi człowieka. W 
tomach tych wystarczyło wziąć pod uwagę każde z owych trzech narzędzi, jakimi aktualnie 
posługuje się człowiek, i poddać badaniu metody jego działania, prawa wzrostu, śmierci, a potem 
formowanie się zalążka, jakim są atomy permanentne i jednostka mentalna – nowych narzędzi tego 
samego rodzaju, umożliwiających ewolucję człowieka w trzech niższych sferach.

Gdy zaczynamy z kolei studiować ciało przyczynowe, praca nasza wchodzi w nową fazę i przegląd 
ewolucji człowieka musi mieć o wiele szerszy zasięg. Powodem tego jest fakt, że podczas gdy 
ciała: eteryczne, astralne i mentalne istnieją tylko w ciągu jednej ludzkiej inkarnacji, to znaczy są 
wyraźnie śmiertelne, to ciało przyczynowe istnieje przez czas całej ewolucji człowieka, w ciągu 
wielu inkarnacji, i dlatego jest względnie nieśmiertelne. Powiedzieliśmy: względnie nieśmiertelne, 
ponieważ jak zobaczymy w dalszym ciągu, istnieje moment, kiedy człowiek po zakończeniu swej 
normalnej ludzkiej ewolucji rozpoczyna ponadnormalną ewolucję i traci ciało przyczynowe, w 
którym żył i rozwijał się podczas minionych wieków.

Dlatego zajmując się ciałem przyczynowym człowieka, nie możemy już pozostać w obrębie 
osobowości, przyglądając się każdemu z jej narzędzi i poznając z jej punktu widzenia, jak ono służy 
ewolucji prawdziwego człowieka, który się nim posługuje; musimy natomiast stanąć z boku, patrząc 
z góry na narzędzia człowieka, jego osobowości, traktując je jako liczne przemijające instrumenty 
stwarzane na jego użytek, a potem odrzucane, tak jak się odrzuca zużyte narzędzia, gdy spełniły 
swe zadanie.

Ponadto, aby nasze studium było dostatecznie szerokie i pełne, a z intelektualnego punktu 
widzenia zadowalające, musimy odkryć i zbadać pochodzenie i narodzenie ciała przyczynowego, to 
znaczy poznać, jak się ono uformowało na początku. Stwierdzając, że ma początek, dostrzegamy 
natychmiast, że nie tylko musi ono mieć swój koniec, ale także istnieje jako inna forma 
świadomości, która posługuje się ciałem przyczynowym, podobnie jak ego w ciele przyczynowym 
posługuje się ciałami osobowości. Tą inną formą świadomości jest oczywiście ludzka monada. Aby 
więc w pełni zrozumieć rolę, jaką odgrywa ciało przyczynowe w ogromnej historii ewolucji ludzkiej, 
musimy też studiować monadę.

Cofając się do narodzin, czyli uformowania się ciała przyczynowego, pogrążamy się od razu w 
rozważaniu nad zawiłym zagadnieniem duszy grupowej, którym musimy się zająć. Szukając 
początków duszy grupowej, dochodzimy, cofając się krok za krokiem, do Trzech Wielkich Fal 
Boskiego Życia, od których pochodzą wszystkie formy przejawionego życia. Omawiając Trzy 
Wielkie Fale musimy z konieczności zająć się również w pewnej mierze sprawą uformowania 
materialnego świata, od którego te fale płyną.

Aby zatem nasze studium ciała przyczynowego mogło być zrozumiałe, musimy opisać, choćby tylko 
w krótkim zarysie, powstanie pola ewolucji, pojawienie się na tym polu wielkich strumieni życia, 
wyłanianie się monad, budowanie licznych królestw życia i zanurzanie się monad za pomocą 
atomów permanentnych w materialnym świecie oraz stopniowy rozwój życia duszy grupowej aż do 
chwili, kiedy po eonach istnienia osiągnięty zostanie moment indywidualizacji i pojawi się po raz 
pierwszy ciało przyczynowe.

Potem nasze rozważania pójdą na ogół tym samym torem, jak w poprzednich książkach tej serii. 
Będziemy musieli zająć się po kolei funkcjami ciała przyczynowego; jego składem i strukturą; 
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naturą myśli przyczynowej; rozwojem i zdolnościami; częścią życia pośmiertnego człowieka, która 
upływa w ciele przyczynowym w wyższych niebiańskich światach.

Potem musimy przejść do bardziej szczegółowego poznania istoty ego, które mieszka w ciele 
przyczynowym i nim się posługuje, rzutując w niego cykl reinkarnacji osobowości za osobowością. 
Musimy poznać to, co nazywa się triszną, “pragnieniem", i jest prawdziwą przyczyną reinkarnacji; 
następnie atomy permanentne i mechanizm reinkarnacji oraz stosunek ego do całego procesu 
reinkarnacji i osobowości, którą ona rzutuje w niższe światy. Trzeba starannie przeanalizować cały 
stosunek ego do osobowości, jego połączenie z nią oraz sposób, w jaki jej używa.

Osobny rozdział zostanie poświęcony niektórym sakramentalnym środkom, mającym wzmocnić i 
ulepszyć połączenie między ego a osobowością, w dalszym rozdziale wyjaśniona zostanie sprawa 
pamięci dawnych żyć.

Potem przejdziemy do opisu, o tyle, o ile jest to możliwe, życia ego w jego własnej sferze. To 
doprowadzi nas do wtajemniczenia i przyjęcia do Wielkiego Białego Braterstwa, kiedy to ciało 
przyczynowe na chwilę znika. Podejmiemy próbę opisu świadomości buddhicznej oraz zwięzłego 
przedstawienia faktów dotyczących drugiego i wyższych wtajemniczeń.

Wreszcie zakończymy naszą długą historię opisem stosunku ego do jego “Ojca w niebisiech", czyli 
monady.

Tak więc, jak już powiedziałem, pole, które staramy się ogarnąć w tej książce, jest o wiele większe, 
aniżeli miało to miejsce w którymkolwiek z poprzednich trzech tomów tej serii. Mam nadzieję, że 
książka ta pozwoli uczniowi teozofii uzyskać wgląd w cudowną panoramę ludzkiej ewolucji i poznać 
w prawdziwej perspektywie rolę, jaką odgrywa każde z czterech subtelnych ciał człowieka: 
eteryczne, astralne, mentalne i przyczynowe.
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ROZDZIAŁ II: POLE EWOLUCJI

Przez pole ewolucji rozumiemy materialny wszechświat, w którym odbywa się ewolucja. Mówiąc 
ściśle, życie, czyli duch, oraz materia nie mają w rzeczywistości oddzielnego bytu, lecz raczej 
stanowią dwa przeciwne bieguny jednego noumenu; ale dla intelektualnej analizy dogodnie jest 
rozpatrywać te dwa aspekty lub bieguny tak, jakby były odrębne, w podobny sposób jak 
budowniczy traktuje mniej lub bardziej oddzielnie plany części budynku, chociaż stanowią one tylko 
abstrakcję jednej całości – mianowicie budynku.

W naszym Układzie Słonecznym pole ewolucji składa się z siedmiu sfer lub światów, które można 
rozpatrywać w trzech grupach:

1. Pole przejawienia samego Logosa.

2. Pole normalnej ewolucji.

3. Pole normalnej ewolucji ludzkiej, zwierzęcej, roślinnej, mineralnej i elementalnej.

Fakty te zestawia najbliższa tabela.

Sfery adi i anupadaka istniały – jak to przyjmujemy – przed uformowaniem się Układu Słonecznego. 
Można sobie wyobrazić, że sfera adi obejmuje tyle materii przestrzeni, symbolizowanej przez 
punkty, ile Logos wyznaczy na materialną podstawę układu, który ma zamiar utworzyć.

Sferę anupadaka, przedstawioną za pomocą linii, możemy sobie wyobrazić jako złożoną z tej samej 
materii, zmodyfikowanej lub zabarwionej Jego indywidualnym życiem wszystko ożywiającą 
świadomością, dzięki czemu rożni się ona w pewnym stopniu od analogicznej sfer^ w innym 
Układzie Słonecznym. Pojęcia te można przedstawić w sposób symboliczny następująco:

Pole ewolucji  
Numer 

kolejny sfery
Nazwa sfery Pole ewoluccjiSanskrycka Polska

I
1 Adi (a)

Ewolucja Logosa
2 Anupadaka (b)

II
3 Atma Duch Ponadnormalna ewolucja ludzka, 

tzn. ewolucja wtajemniczonych4 Budhi Intuicja

III
5 Manas Umysł Normalna ewolucja ludzka, 

zwierzęca, roślinna i 
istot elementarnych

6 Kama Uczucie
7 Sthula Fizyczna działalność
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Rys. 1.: Początek wszechświata

Tę przygotowawczą pracę można zilustrować w inny sposób za pomocą dwóch układów symboli, z 
których jeden obrazuje troiste przejawianie świadomości Logosa, a drugi troistą zmianę materii 
odpowiadającą troistej zmianie świadomości.

  
Rys. 2.: Przejawienie świadomości u Logosa

Przyjrzyjmy się najpierw przejawieniu się świadomości po wyznaczeniu miejsca wszechświata (zob. 
rys. 2):

1. Logos pojawia się jako punkt wewnątrz sfery.

2. Logos promieniuje z tego punktu w trzech kierunkach ku obwodowi sfery lub koła materii.

3. Świadomość Logosa powraca ku sobie, przejawiając w każdym punkcie zetknięcia się z kołem 
jeden z trzech zasadniczych aspektów świadomości, znanych jako wola, mądrość i działanie, jak 
również pod innymi nazwami. Przez połączenie trzech aspektów lub faz przejawiania w 
zewnętrznych punktach kontaktu z kołem powstaje podstawowy trójkąt kontaktu z materią. Trójkąt 
ten, wraz z trzema trójkątami, utworzonymi przez linie łączące punkty na obwodzie z punktem 
środkowym, stanowi “boską tetraktys", zwaną też czasem Kosmiczną Czwórnią (Ewaternerem).

Przyjrzyjmy się z kolei zmianom w materii powszechnej, które odpowiadają przejawieniem 
świadomości (zob. rys. 3). W sferze z substancji pierwotnej, czyli dziewiczej materii przestrzeni:

1. Logos pojawia się jako punkt opromieniający sfery materii.

2. Punkt drga pomiędzy środkiem i obwodem, tworząc w ten sposób linię rozdzielającą ducha i 
materię.

3. Punkt wraz z linią, po której się porusza, drga pod kątem prostym w stosunku do kierunku 
poprzedniego drgania i tworzy wewnątrz koła pierwotny krzyż.

Powiada się wobec tego o krzyżu, że “pochodzi" od Ojca (punktu) i Syna (średnicy) i reprezentuje 
trzeci Logos, Twórczy Umysł lub Boską Działalność, gotową do przejawienia się w charakterze, 
Stwórcy.
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Rys. 3.: Odpowiedź materii
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ROZDZIAŁ III: WYŁONIENIE SIĘ MONAD

Zanim przystąpimy do omówienia działalności Trzeciego Logosa i szczegółów przygotowania pola 
ewolucji, musimy odnotować pojawienie się monad, czyli jednostek świadomości, dla których 
zostało przygotowane pole ewolucji w materii wszechświata. Dokładniej omówimy je w następnym 
rozdziale.

Miriady tych jednostek, które mają się rozwijać w powstającym wszechświecie, rozchodzą się po 
obrębie boskiego życia, zanim utworzy się pole ich ewolucji. O tym ich pojawieniu się napisano; To 
chciało; rozmnożę się i narodzę się (Czandopaniszad VI, 11, 3); tak to dzięki aktowi woli powstaje 
wielu w jednym. Jest to akt woli Pierwszego Logosa, niepodzielnego Pana, Ojca.

O monadach pisze się, że są iskrami Najwyższego Ognia, lub “boskimi cząstkami". Katechizm 
okultystyczny, cytowany w Doktrynie Tajemnej, powiada: Podnieś głowę, o łanu; czy widzisz jedno, 
czy też niezliczone światła palące się ponad tobą na ciemnym niebie o północy? Czuję jeden 
płomień, o Guru-dewa; widzę jaśniejące w nim niezliczone, nie oddzielone iskry. Płomieniem jest 
Iśwara, przejawiający się jako Pierwszy Logos; nie oddzielonymi iskrami są monady, ludzkie i inne. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na określenie “nie oddzielone", które oznacza, że monady są 
samym Logosem.

Można zatem określić monadę jako cząstkę boskiego życia, wydzieloną jako indywidualną istotę za 
pomocą najsubtelniejszej osłony materii, materii tak rzadkiej, że choć użycza każdej monadzie 
odrębnej formy, to nie stanowi wcale przeszkody w swobodnym wzajemnym kontaktowaniu się tak 
wyodrębnionego życia z innym podobnym życiem w otoczeniu.

Monada nie jest więc czystą świadomością, czystą jaźnią. Jest to abstrakcja. W konkretnym 
wszechświecie istnieje zawsze jaźń i jej powłoki, chociażby najsubtelniejsze, tak że jednostka 
świadomości jest nierozdzielna od materii. Dlatego monada jest świadomością i materią.

Według teozofii monada jest tym samym co dźiwatma w filozofii indyjskiej.

Ponieważ życie monad jest życiem Pierwszego Logosa, można je nazwać synami Ojca, podobnie 
jak sam Drugi Logos jest synem Ojca; monady są jednak młodszymi synami, niezdolnymi do 
działania w materii gęstszej niż materia ich sfery – to jest sfery anupadaka; natomiast Drugi Logos, 
mający za sobą wieki ewolucji, pierworodny wśród wielu braci, jest gotowy do przejawienia swych 
boskich mocy.

Chociaż korzenie życia monad znajdują się w sferze adi, to jednak one same przebywają w sferze 
anupadaka, gdyż jeszcze nie mają ciał, w których mogłyby się przejawiać; czekają na dzień 
“przejawienia synów Bożych". Gdy tam pozostają, Trzeci Logos rozpoczyna dzieło przejawienia, 
kształtując materię obiektywnego wszechświata. Zostanie to opisane w następnym rozdziale.

Rysunek 4 przedstawia monady, czekające we własnej sferze, podczas gdy kształtuje się świat, w 
którym mają się one rozwijać.
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Rys. 4.: Zstąpienie monad

Te jednostki świadomości zwane monadami są też określone mianem synów, którzy przebywają od 
początku stworzenia w “łonie ojca" i jeszcze nie stali się doskonali przez cierpienie. Każda monada 
jest naprawdę równa Ojcu

jako uczestnicząca w Jego Bóstwie, ale niższa od Ojca jako uczestnicząca w człowieczeństwie – 
według słów anastezyjskiego kredo. Każda ma z nim pójść w głąb materii, aby poddać sobie rzeczy 
wszystkie (l. Kor. IV, 25). Ma być posiadana w słabości, aby mogła powstać z mocy (tamże IV, 43). 
Rozwijając owe możliwości, ze stanu statycznego ma się stać dynamiczna i rozwijać wszystkie 
boskie zdolności.

Chociaż we własnej sferze – anupadaka – monada jest wszystkowiedząca i wszechobecna, to w 
innych sferach jest nieświadoma, “bez czucia"; musi zasłonić swą chwałę pogrążając się w materię, 
która ją oślepia, aby mogła się stać wszystkowiedząca i wszechobecna we wszystkich sferach, 
zdolna do reagowania na wszystkie boskie wibracje we wszechświecie, a nie tylko na wibracje 
najwyższych sfer.

Ponieważ monady wywodzą swój byt od Pierwszego Logosa, jego wola przejawienia się jest także 
ich wolą. Dlatego cały proces ewolucji indywidualnego “ja" jest wybraną przez nie same 
działalnością. Znajdujemy się tutaj, w materialnych światach, ponieważ my sami jako monady 
chcieliśmy żyć; jesteśmy zdeterminowani przez samych siebie, kierujemy się własną wolą. Ten 
boski impuls, zmierzający zawsze do pełniejszego przejawienia życia, daje się dostrzec wszędzie w 
naturze i często określany jest jako wola życia. Przejawia się w nasieniu, które wypuszcza swój 
kiełek ku światłu, w pączku rozbijającym swe więzienie i rozwijającym się ku słońcu. Działa w 
twórczym geniuszu malarza, rzeźbiarza, poety, muzyka, rzemieślnika. Z tego impulsu 
wewnętrznego do stwarzania rodzi się najsubtelniejsza przyjemność, najdelikatniejszy smak czy 
zapach rozkoszy. Wszystkie istoty odczuwają swe życie najbardziej wtedy, gdy rozmnażają się 
przez stwarzanie. Rozprzestrzenianie się, wzrastanie, wynika z woli życia, a jego owocem jest 
szczęśliwość istnienia, radość życia.

file:///D|/eBooks/Ebooks/Aura%20i%20Czakry/A%20E%20...wel/A.E.Powell%20-%20Cialo%20Przyczynowe/060-03.htm (2 of 3) [07-May-11 5:32:00 PM]



B/060: A.E.Powell - Ciało Przyczynowe

file:///D|/eBooks/Ebooks/Aura%20i%20Czakry/A%20E%20...wel/A.E.Powell%20-%20Cialo%20Przyczynowe/060-03.htm (3 of 3) [07-May-11 5:32:00 PM]



B/060: A.E.Powell - Ciało Przyczynowe

Wstecz / Spis treści / Dalej

ROZDZIAŁ IV: FORMOWANIE PIĘCIU SFER

Kontynuując proces stwarzania, Trzeci Logos, czyli Umysł Powszechny, oddziaływa na materię 
przestrzeni – mulaprakriti, niebiańską Dziewicę Marię – wytrącając jego trzy cechy: tamas 
(bezwładność), radżas (ruchliwość) i sattvę (rytm) z równowagi stałej w niestałą i wprowadzając ją 
przez to w stan ciągłego ruchu.

Trzeci Logos stwarza w ten sposób atomy pięciu niższych sfer: atmy, buddhi, manasu, karny i 
sthuli; Fohat elektryzuje budząc do życia i rozdziela pierwotną substancję, czyli pragmatyczną 
materię na atomy.

Możemy tu zauważyć, że istnieją trzy stadia formowania tych atomów:

1. Ustanowienie granicy, wewnątrz której życie Logosa ma wibrować; granica ta znana jest jako 
“boska miara" lub tanmatra, dosłownie “miara Tego", a “Tym" jest Duch Boski.

2. Wyznaczenie osi wzrostu atomu, linii określających jego kształt; odpowiadają one osiom 
kryształów.

3. Miara wibracji i kątowe położenie osi względem siebie wyznaczają powierzchnię lub ścianę 
atomu.

Pod wpływem kierowniczej działalności Trzeciego Logosa, w atomach każdej sfery budzą się nowe 
siły i możliwości przyciągania i odpychania, dzięki czemu skupiają się one w drobiny, a prostsze 
drobiny w złożone, aż w końcu w każdej z pięciu sfer kształtuje się sześć niższych stanów 
skupienia, wskutek czego w każdej sferze powstaje siedem podsfer (stanów skupienia materii).

Tak ukształtowana materia wszystkich sfer nie jest jednak obecnie istniejącą materią; energia 
Drugiego Logosa, aspektu mądrości lub miłości, powoduje dalszą integrację materii w formy, które 
obecnie znamy.

Co więcej, wirujące prądy w atomach, znane jako spiryle, nie zostały stworzone przez Trzeci Logos, 
lecz przez monady, którymi się teraz zajmiemy. Aktywność spiryl rozwija się w pełni w toku 
ewolucji, zwykle jednej w każdym obiegu (rundzie). Wiele ćwiczeń jogi zmierza do przyspieszenia 
rozwoju spiryl.

Tak więc w każdym atomie znajdują się utajone niezliczone możliwości reagowania na trzy aspekty 
świadomości; możliwości te rozwijają się w atomie w ciągu ewolucji.

Pracę Trzeciego Logosa nazywa się Pierwszą Wielką Falą Życia.
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Rys. 5.: Formowanie pięciu niższych sfer

Rysunek 5 obrazuje tę pracę Trzeciego Logosa, czyli Pierwszej Fali Życia. Kwestię tę oraz 
wznoszenie się Pierwszej Fali Życia omówimy nieco szerzej w następnym rozdziale i dalej, po 
omówieniu Drugiej Fali Życia.
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ROZDZIAŁ V: KRÓLESTWA ŻYCIA

W materię ożywioną przez Trzeci Logos wstępuje Druga Wielka Fala boskiego życia, która 
przechodzi od Drugiego Logosa, czyli Drugiej Osoby Trójcy; znana jest ona zwykle jako drugi 
wylew życia. Druga Osoba Trójcy przybiera zatem formę nie z “dziewiczej" czyli bezpłodnej materii, 
lecz z materii już zapłodnionej życiem Trzeciej Osoby, tak iż otacza ją szata zarówno życia, jak i 
materii. Poprawne jest zatem twierdzenie, że narodził się on z Ducha Świętego i Marii Panny, jak 
mówi wierny przekład znanego wstępu chrześcijańskiego kredo.

Powoli i stopniowo ta nieodparta fala życia spływa w dół przez rozmaite sfery i królestwa życia, 
spędzając w każdym z nich okres równy czasowi trwania jednej pełnej inkarnacji łańcucha 
planetarnego, a wynoszący wiele milionów lat (uwaga: łańcuch planetarny składa się z siedmiu 
globów zbudowanych z materii o różnym stopniu gęstości; strumień rozwijającego się życia 
przechodzi kolejno siedem razy przez te globy).

Na różnych stopniach zstępowania w dół życia Drugiej Fali znane jest ono pod różnymi nazwami. O 
jego całości mówi się często jako o esencji monadycznej, chociaż termin ten lepiej by się nadawał 
do tej jego części, która przybrana jest tylko w materię atomową różnych sfer. Nazwę tę nadano jej 
pierwotnie dlatego, że dostarczyła ona monadom permanentnych atomów.

Gdy ta fala życia ożywia materię niższych podsfer poszczególnych sfer, to znaczy wszystkie stany 
skupienia poniżej atomowego, które składają się z materii molekularnej, wówczas nazywa się 
esencją elementalną. Nazwa ta pochodzi z pism średniowiecznych okultystów, którzy nadali ją 
materii, z jakiej składają się ciała duchów przyrody; nazwali oni bowiem te duchy “elementami", 
dzieląc je na klasy przynależne do “elementów" ognia, powietrza, wody i ziemi.

Gdy ta fala boskiego życia – która w jakimś poprzednim eonie zakończyła swą ewolucję w sferze 
buddhi – spływa w dół na najwyższy poziom sfery mentalnej, wówczas ożywia wielkie masy 
mentalnej materii atomowej. W tym najprostszym swym stanie nie łączy ona atomów w molekuły, 
aby stworzyć sobie ciało, lecz po prostu udziela materii mentalnej, dzięki swemu przyciąganiu, 
ogromnej sprężającej siły.

Możemy sobie wyobrazić, że gdy ta siła dociera po raz pierwszy do owej sfery zstępując w dół, nie 
jest wcale przystosowana do wibracji i z początku nie potrafi na nie reagować. W ciągu całego 
eonu, jaki spędzi ona na tym poziomie, ewolucja jej polega na “przyzwyczajaniu się" do wibrowania 
z wszystkimi możliwymi na tym poziomie prędkościami, dzięki czemu będzie mogła w każdej chwili 
ożywić każdą kombinację materii tej sfery oraz nią się posługiwać. W ciągu tego długiego okresu 
ewolucji będzie ona wiązać się ze wszystkimi możliwymi kombinacjami materii trzech najwyższych 
stanów materii arupy (bez kształtu), czyli poziomu przyczynowego, ale na końcu tego okresu 
powróci na poziom atomowy – oczywiście nie w tym samym jak na początku stanie, lecz mając już 
w sobie utajone zdolności, jakie zdobyła.

Fala życia przyciąga zatem ku sobie materię sfery przyczynowej, łączy ją w kombinacje, na tym 
poziomie odpowiadające substancjom, i z tych substancji buduje formy, które zamieszkuje. Tak 
powstaje pierwsze królestwo elementalne.

Zajmujemy się tu esencją monadyczną na jej łuku zstępnym, a postęp oznacza dla niej pogrążenie 
się w materię, podczas gdy dla nas wznoszenie się w wyższe sfery. Dlatego esencja ta, nawet w 
sferze przyczynowej, jest dla nas mniej rozwinięta; być może bardziej precyzyjne byłoby 
powiedzenie, że jest mniej wciągnięta w inwolucję, gdyż jej ewolucja w ścisłym znaczeniu tego 
słowa jeszcze się nie rozpoczęła.
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W pierwszym królestwie elementalnym istnieje siedem działów; najwyższy z nich odpowiada 
najwyższemu stanowi materii mentalnej (pierwsza podsfera lub strefa). Drugi, trzeci i czwarty dział 
odpowiada drugiemu z kolei stanowi skupienia materii mentalnej (druga podsfera lub strefa); piąty, 
szósty i siódmy dział odpowiada trzeciemu stanowi skupienia.

Po przejściu przez cały łańcuch planetarny w różnych formach bytu na tym poziomie, fala życia 
prąca przez cały czas stale w dół utożsamia się z tymi formami tak całkowicie, że zamiast 
zajmować je okresowo i porzucać, potrafi trwać w nich stale i czynić z nich część siebie. Gdy ten 
stopień zostaje osiągnięty, fala może się posunąć jeszcze niżej, by zajmować czasowo formy na 
jeszcze niższym poziomie. Obejmuje ona wtedy formy w niższej części strefy mentalnej (poziom 
rupa, czyli kształtu) i nosi wówczas nazwę drugiego królestwa elementalnego. Czytelnik zechce 
zauważyć, że życie tworzące duszę form pozostaje nadal w wyższej części sfery mentalnej, czyli 
duszy na poziomie przyczynowym, podczas gdy formy, w których się ono przejawia, znajdują się w 
niższej części sfery mentalnej.

Drugie królestwo elementalne dzieli się również na siedem poddziałów; najwyższy z nich 
odpowiada czwartemu stanowi skupienia (czwarta podsfera lub strefa), drugi i trzeci dział piątemu, 
czwarty i piąty – szóstemu, szósty i siódmy dział – siódmemu stanowi skupienia.

Dla przejrzystości podajemy podział pierwszego i drugiego królestwa elementalnego w postaci 
tabeli:

Sfera Podsfera lub strefa Elementalne 
Działy Królestwo

Wyższa mentalna
1 1

Pierwsze2 2, 3 i 4
3 5, 6 i 7

Niższa mentalna

4 1

Drugie
5 2i3
6 4 i5
7 6 i7

Po pobycie na tym etapie przez cały okres łańcucha, nieustanne parcie w dół sprawiło, że ten 
proces się powtórzył. Życie jeszcze raz utożsamiło się ze swymi formami i zamieszkało w 
poszczególnych strefach niższej części świata mentalnego. Przybiera wtedy formy z materii 
astralnej i staje się trzecim królestwem elementalnym.

Jak widzieliśmy w książkach: Ciało astralne i Ciało mentalne, zarówno mentalna, jak i astralna 
esencja elementalna jest bardzo ściśle związana z człowiekiem, gdyż stanowi ważny składnik tych 
jego ciał.

Po upływie całego okresu łańcucha planetarnego, życie przebywające w trzecim królestwie 
elementalnym znów utożsamia się ze swymi formami i wobec tego potrafi z kolei ożywić eteryczną 
część królestwa mineralnego, stając się życiem, które je ożywia.

W toku ewolucji mineralnej napór życia w dół powoduje, że utożsamia się ono z formami 
eterycznymi i działając w tych formach ożywia gęstszą materię minerałów, dostępnych 
postrzeganiu naszych zmysłów.

Królestwo mineralne obejmuje oczywiście nie tylko to wszystko, co zwykle nazywamy minerałami, 
ale także płyny, gazy i wiele substancji eterycznych, na razie nie znanych zachodniej nauce. Życie 
istniejące w królestwie mineralnym bywa czasem nazywane monada mineralną, podobnie jak na 
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późniejszych etapach monada roślinną i monada zwierzęcą. Nazwy te jednak łatwo wprowadzają w 
błąd, bo sugerują, że jedna wielka monada ożywia całe królestwo; nie jest to zgodne z 
rzeczywistością, gdyż nawet wtedy, gdy esencja monadyczna pojawia się po raz pierwszy jako 
pierwsze królestwo elementalne, nie jest już jedną monada, lecz bardzo wielu monadami; nie jest to 
jeden wielki strumień życia, lecz wiele równoległych strumieni, z których każdy ma swe 
charakterystyczne cechy.

Gdy fala życia osiąga najniższy środkowy punkt w królestwie mineralnym, wówczas ustaje parcie w 
dół, a pojawia się dążenie w górę. Ustaje “wydech", a zaczyna się “wdech".

Należy zauważyć, że gdyby była tylko jedna fala życia, które przechodzi z jednego królestwa do 
następnego, to w określonym czasie istniałoby tylko jedno królestwo. Tak jednak, jak wiemy, nie 
jest; wynika to stąd, że Logos wysyła fale życia w stałej kolejności, dzięki czemu w każdym czasie 
działa pewna ich liczba. W ten sposób my sami jako ludzkość reprezentujemy jedną taką falę; fala, 
która nastąpiła bezpośrednio po naszej fali, ożywia obecnie królestwo zwierzęce, za nią idzie fala 
tworząca obecnie królestwo roślinne; czwarta fala znajduje się na poziomie mineralnym, a piąta, 
szósta i siódma to trzy królestwa elementalne. Wszystkie one są kolejnymi falami tego samego 
życia, które płynie z Drugiego Aspektu Logosa.

Płynące życie przejawia skłonność do coraz dalej idącego zróżnicowania, gdyż fale życia 
przechodzące z jednego królestwa do następnego dzielą się na coraz mniejsze strumienie. Dlatego 
można przypuszczać, że przed rozpoczęciem ewolucji istniał stan, w którym wielka fala życia była 
jednorodna, ale o tym nic nie wiemy.

Proces coraz bardziej postępującego dzielenia się trwa do chwili, gdy na końcu pierwszego 
wielkiego okresu ewolucji dochodzi wreszcie do podziału na indywidualności, to znaczy na ludzi, bo 
każdy człowiek stanowi odrębną duszę, choć naturalnie na początku nierozwiniętą.

Patrząc na dzieje Drugiej Fali jako na pewną całość możemy słusznie sądzić, że jej zstępowanie w 
dół w materię związane jest ze stworzeniem pierwotnych tkanek, z których we właściwym czasie 
formują się subtelne i gęste ciała. W pewnym starożytnym Piśmie Świętym proces ten trafnie został 
nazwany “tkaniem".

Z materiałów przygotowanych przez Trzeci Logos, Drugi Logos przędzie nici i tkaniny, z których 
utworzą się przyszłe szaty, to znaczy ciała.

Trzeci Logos to jakby chemik pracujący w laboratorium; Drugi Logos to jakby tkacz pracujący w 
fabryce. Chociaż są to przenośnie materialistyczne, jednak ułatwiają zrozumienie.

W ten sposób Drugi Logos “tka" różnego rodzaju odzienia, to znaczy materiał, z którego później 
powstaną przyczynowe i mentalne ciała człowieka; z materiału astralnego, czyli materiału pożądań, 
zostaną utworzone ciała astralne ludzi.

Tak to powstają materiały na narzędzia świadomości, a cechy charakterystyczne każdej klasy 
materiału są wyznaczone przez naturę skupień cząstek – ich budowę, barwę, gęstość itd.

Całe to zstępowanie fali życia w dół przez poszczególne sfery wyposażające liczne stopnie materii 
w różne własności stanowi przygotowanie do ewolucji i często jest trafnie nazywane inwolucją.

Gdy zostaje osiągnięty najniższy stopień pogrążenia w materię, zarówno Pierwsza jak i Druga Fala 
Życia zwraca się w górę i rozpoczyna długi okres wznoszenia się przez poszczególne sfery; 
nazywa się to trafnie ewolucją.

Rysunek 6 stanowi próbę graficznego przedstawienia Pierwszej Fali Życia, płynącej z Trzeciego 
Logosa i formującej materię pięciu niższych sfer, czas Drugiej Fali Życia, która kształtuje materię 
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ożywioną już przez Trzeci Logos i wyposaża ją w duszę, tak że wytwarza trzy królestwa 
elementalne i królestwo mineralne oraz w należnej kolejności królestwo roślinne i zwierzęce.

 
Rys. 6.: Królestwa życia

Zaznaczona jest też na tej tablicy Trzecia Fala Życia płynąca od Pierwszego Logosa, której 
rezultatem jest powstanie indywidualnych istot, czyli ludzi. Tą sprawą zajmiemy się jednak 
obszerniej w dalszej części naszego studium.

Czytelnik powinien zwrócić szczególną uwagę na dokładne położenie poszczególnych królestw na 
rysunku 6. l tak królestwo mineralne umieszczone zostało w całości w gęstszej części sfery 
fizycznej, co oznacza, że życie znajduje się całkowicie pod panowaniem gęstszej materii fizycznej, 
ale pasmo na rysunku stopniowo się zwęża, w miarę jak wznosi się w górę przez eteryczną część 
sfery fizycznej, co oznacza, że życie nie rozwinęło jeszcze w pełni panowania nad materią 
eteryczną. Mały szpic sięgający w sferę astralną wskazuje, że trochę świadomości działa w sferze 
materii astralnej. Stanowi to zaczątek pragnienia, które w świecie (królestwie) mineralnym wyraża 
się jako chemiczne powinowactwo. Będzie o tym jeszcze mowa, gdy dojdziemy do dusz grupowych 
świata mineralnego.

Pasmo przedstawiające królestwo roślinne ma pełną szerokość w sferze fizycznej. Część 
reprezentująca świadomość astralną jest oczywiście nieco większa niż poprzednio, ponieważ 
pragnienie jest w roślinach bardziej rozwinięte niż w królestwie mineralnym. Badacze życia 
roślinnego wiedzą, że wielu przedstawicieli królestwa roślinnego wykazuje dużą pomysłowość i 
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spryt w osiąganiu swych celów, chociaż cele te z naszego punktu widzenia mogą się wydawać 
ograniczone. Jest o tym mowa w książce, J. B. Taylora The Sagacity and Morality of Plants 
(Rozsądek i moralność roślin).

W świecie zwierzęcym pasmo to wskazuje, że istnieje już pełny rozwój w niższej części sfery 
astralnej, co oznacza, że zwierzę jest zdolne do doznawania wyższych pragnień w pełnym 
zakresie, jednak zwężające się pasmo w górnej części sfery astralnej świadczy o tym, że jego 
zdolność do odczuwania wyższych pragnień jest jeszcze bardzo ograniczona. Niemniej istnieje, 
dzięki czemu zdarza się w wyjątkowych wypadkach, że potrafi ono przejawić niezwykle wysoką 
jakość uczucia i oddania.

Pasmo przedstawiające królestwo zwierzęce wskazuje, że mamy już do czynienia także z 
rozwojem inteligencji, która do swego przejawienia potrzebuje materii mentalnej. Obecnie przyjmuje 
się powszechnie, że niektóre zwierzęta, zarówno domowe, jak i dzikie, posługują się niewątpliwie 
zdolnością rozumowania prowadzącego od przyczyny do skutku, chociaż na razie zdolność ta nie 
jest jeszcze zbyt rozwinięta.

Ze względu na to, że pasmo ma symbolizować przeciętne zwierzę, jego szpic przenika tylko do 
najniższej części sfery mentalnej; u wysoko rozwiniętych zwierząt domowych mógłby on sięgać do 
najwyższego z czterech niższych stanów materii mentalnej, choć oczywiście będzie to tylko punkt, 
a nie pełna szerokość pasma.

Ponieważ omawiamy tu względne stopnie świadomości w rozmaitych królestwach, możemy 
również posunąć się nieco naprzód i wskazać stopień osiągnięty przez człowieka. Pasmo 
reprezentujące królestwo ludzkie ma pełną szerokość aż do najniższych części sfery mentalnej, co 
oznacza, że aż do tego poziomu rozwinął w pełni zdolność rozumowania. Jednakże w wyższych 
częściach niższej sfery mentalnej jego zdolność rozumowania nie jest jeszcze w pełni rozwinięta; 
symbolizuje to zwężanie się pasma.

Szpic znajdujący się na rysunku w wyższej, czyli przyczynowej, sferze mentalnej oznacza całkiem 
nowy czynnik; człowiek posiada bowiem ciało przyczynowe i trwale inkarnujące się ego.

U ogromnej większości ludzi świadomość nie wznosi się poza trzecią strefę świata mentalnego. 
Tylko stopniowo, w miarę swego rozwoju, ego potrafi wznieść się do drugiej i pierwszej strefy 
mentalnej.

Ostatnie pasmo po prawej stronie reprezentuje człowieka uduchowionego, bardzo 
wyprzedzającego w rozwoju człowieka przeciętnego. Mamy tu świadomość, która rozwinęła się 
poza granice ciała przyczynowego, tak że może on swobodnie działać w sferze buddhi, jak również 
ma świadomość – przynajmniej kiedy jest poza ciałem – w sferze atmy.

Zwróćmy uwagę, że jak na to wskazuje najszersza część pasma, centrum jego świadomości nie 
znajduje się jak u większości ludzi w sferach fizycznej i astralnej, lecz pomiędzy wyższą sferą 
mentalną i sferą buddhi. W wyższej części sfery mentalnej i wyższej części sfery astralnej jest ona 
bardziej rozwinięta niż w niższych ich częściach, a chociaż człowiek ten zatrzymuje jeszcze ciało 
fizyczne, na rysunku zaznaczone jest ono tylko wąskim trójkątem; tłumaczy się to tym, że 
zachowuje je tylko po to, by pracować, a nie dlatego, że jego myśli i pragnienia są z nim związane. 
Taki człowiek znajduje się poza zasięgiem wszelkiej karmy, która by mogła zmusić go do 
inkarnowania się, toteż zachowuje niższe ciało tylko po to, by pracować dla dobra ludzkości oraz 
promieniować w tych sferach siłą, która w przeciwnym razie nie mogłaby do nich dotrzeć.

Po tej niezbędnej dygresji, mającej wyjaśnić, jaki jest względny stopień świadomości osiągany w 
każdym z królestw przyrody, ważna jest uwaga, że ten ewolucyjny proces prowadzący do 
przejawienia się utajonej świadomości musi się zacząć od kontaktów odbieranych przez najbardziej 
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zewnętrzne narzędzie, to znaczy w sferze fizycznej. Świadomość może uświadomić sobie 
zewnętrzny przedmiot tylko pod wpływem bodźców działających na jej zewnętrzne ciało. Do tego 
czasu jest zatem uśpiona w swym wnętrzu, trwa jako słabe wewnętrzne drganie, nieustannie 
pulsujące z monady i powodujące lekki nacisk na dźiwatmę (atma-buddhi-manas), podobnie jak 
strumień podziemnej wody szukający ujścia.

Tym procesem wznoszenia się, jak i Trzecią Falą Życia, której rezultatem jest utworzenie się ciała 
przyczynowego człowieka, zajmiemy się w następnych rozdziałach.

Powracając do Drugiej Fali Życia zauważamy, że nie tylko dzieli się ona w nieskończonym niemal 
stopniu, lecz także zdaje się różnicować sama w sobie, tak iż w każdej sferze i na każdym jej 
poziomie pojawia się za pośrednictwem niezliczonych milionów przewodów, l tak w sferze buddhi 
przejawia się jako pierwiastek Chrystusowy w człowieku; w ciałach mentalnym i astralnym 
człowieka ożywia rozmaite warstwy materii, przejawiając się w wyższej części ciała astralnego jako 
szlachetne uczucia, a w niższej jego części jako sam prąd życiodajnej siły, energia ożywająca to 
ciało. Z ciała astralnego przepływa do eterycznych czakr, czyli ośrodków siły, gdzie spotyka się z 
kundalini dobywającym się z wnętrza ludzkiego ciała.

Zauważmy, że kundalini, czyli ogień wężowy, jaki wzbiera z wnętrza ludzkiego ciała, należy do 
Pierwszej Fali Życia i istnieje we wszystkich sferach, o których nam coś wiadomo. Ta siła kundalini 
jest naturalnie całkiem odmienna od prany, czyli siły witalnej, która należy do Drugiej Fali Życia, jak 
również od fohatu, to znaczy od wszystkich postaci fizycznej energii, takich jak elektryczność, 
światło, ciepło itd. (zob.: Ciało eteryczne, Ciało astralne i Ciało mentalne).

Kundalini w ciele ludzkim pochodzi z owego Laboratorium Ducha Świętego, które znajduje się 
głęboko w ziemi, gdzie wciąż wytwarzają się nowe pierwiastki chemiczne, o coraz większej 
złożoności formy i coraz większej energii wewnętrznego życia i aktywności.

Ale kundalini nie jest tą częścią Pierwszej Fali Życia, która pracuje nad budowaniem chemicznych 
pierwiastków; ma ona raczej charakter rozwijającej się nadal siły, która znajduje się w żywym 
środku takich pierwiastków, jak radium. Kundalini stanowi część Pierwszej Fali Życia po osiągnięciu 
najgłębszego zanurzenia w materii, która potem z powrotem wznosi się ku wyżynom, z których 
pochodzi.

Jak już zauważyliśmy, fala życia zstępująca w dół przez światy materii powoduje coraz większe 
zróżnicowanie; natomiast podczas swego powrotu w górę wywołuje proces odwrotny – proces 
integracji.
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Wstecz / Spis treści / Dalej

ROZDZIAŁ VI: WIĄZANIE ATOMÓW – I WYŻSZA TRIADA

Jak widzieliśmy w poprzednim rozdziale, Druga Fala Życia nie tylko spływa w dół do pięciu sfer, 
powołując do istnienia elementalne i inne królestwa życia, lecz powoduje również aktywność 
monad, które gotowe do rozpoczęcia swej ewolucji czekały w sferze anupadaka na moment, kiedy 
materia sfer będzie dla nich gotowa.

Powiedzenie, że monady “wyłaniają się" byłoby nieco nieścisłe. One raczej jaśnieją, wydając z 
siebie promienie życia. Same pozostają zawsze “w łonie Ojca", podczas gdy ich życiodajne 
promienie płyną w ocean materii przyswajając sobie, jak to zaraz zobaczymy, materiały niezbędne 
im do ewolucji w niższych sferach.

H. P. Bławacka tak przedstawia promieniowanie monad: Pierwotny trójkąt (to jest troista Monada 
Woli, Mądrości i Działania), gdy tylko odzwierciedlił się w “Niebiańskim człowieku" (to znaczy Atma-
Buddhi-Manas), w najwyższym z siedmiu – matka wracając w “Milczenie i Ciemność".

Same zatem monady pozostają zawsze poza pięciorakim wszechświatem i w tym znaczeniu są 
widzami. Znajdują się poza pięcioma sferami materii. Są one jaźnią, samoświadomą i 
samookreśloną. Królują w niezmiennym pokoju i żyją w wieczności. Ale jak widzieliśmy, 
przyswajają sobie materię przybierając atomy różnych sfer. Monady należą do siedmiu typów, czyli 
“promieni", tak samo jak materia należy do siedmiu typów lub promieni. Proces powstawania 
siedmiu typów jest następujący: świadomość Logosa, czyli jaźni powszechnej, ma trzy aspekty: 
wolę, mądrość i działanie. Odpowiadają im trzy własności materii – bezwładność (tamas), 
ruchliwość (radżas) i rytm (sattva). Wiążą się one ze sobą następująco: aspekt woli użycza materii 
własności bezwładności, czyli tamasu, zdolności stawiania oporu, stałości, spokoju.
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Rys. 7.: Aspekty świadomości i właściwości materii 

Aspekt działania udziela materii zdolności odpowiadania na działanie, czyli radżasu, ruchliwości.

Aspekt mądrości udziela materii rytmu, czyli sattvy, harmonii. Tablica siódma ilustruje te 
odpowiedniości.

Każda zatem monada ma te trzy aspekty świadomości, ale ich proporcje mogą się zmieniać na 
siedem sposobów, a mianowicie:

Aspekt dominujący Aspekt wtórny Aspekt trzeciorzędny
Wola Mądrość Działanie
Wola Działanie Mądrość

Mądrość Wola Działanie
Mądrość Działanie Wola
Działanie Wola Mądrość
Działanie Mądrość Wola

W siódmym typie wszystkie trzy aspekty występują na równi. Podobnie powstaje siedem typów 
materii przez zmianę proporcji trzech: tamasu, radżasu i sattvy. Strumień życia określany nazwą 
Drugiej Fali Życia, składa się z siedmiu strumieni, a w każdym z nich znajduje się jeden z siedmiu 
typów materii.

Rysunek 8 stanowi próbę przedstawienia siedmiu typów monad i odpowiadających im siedmiu 
typów materii.

Inaczej mówiąc, każda monada należy do jednego z siedmiu promieni, co oznacza, że wyłoniła się 
ona pierwotnie z jednego z siedmiu Logosów Planetarnych, które można uważać za centra siły 
wewnątrz Logosa Słonecznego lub za kanały, którymi płynie Jego siła.

Niemniej, choć jak powiedziano, każda monada należy zasadniczo do jednego promienia, ma w 
sobie coś ze wszystkich promieni. Nie ma ani odrobiny siły, ani odrobiny materii, która by nie była 
aktualnie cząstką tego lub innego z siedmiu Logosów Planetarnych. Jest dosłownie zagęszczoną 
ich substancją, substancją nie jednego, lecz wszystkich, choć zawsze jeden przeważa. Dlatego nie 
może być najlżejszego nawet ruchu któregokolwiek z tych wielkich Aniołów Gwiezdnych, który by w 
jakimś stopniu nie oddziaływał na każdą monadę, gdyż są one ich cząstką. Ten fakt stanowi 
oczywiście właściwą podstawę astrologii.

Co więcej, ciała tych monad, które pierwotnie wyłoniły się z określonego Logosa Planetarnego, 
będą nadal w ciągu swej ewolucji miały więcej cząsteczek tego Logosa niż innych, i dlatego można 
rozpoznać, że każdy człowiek należy do któregoś z siedmiu promieni lub Logosów:
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Rys. 8.: Siedem monad i siedem typów materii

Chociaż w myśl zwykłego prawa monada przynależy do tego samego promienia w ciągu całej swej 
ewolucji, tak iż jej ewentualny powrót do źródła odbywa się przez tego samego Anioła 
Planetarnego, przez którego wyłoniła się na początku, to jednak zdarzają się stosunkowo rzadkie 
wyjątki. Monada może bowiem zmienić swój promień, tak że powróci przez innego Anioła 
Planetarnego niż ten, z którego się pierwotnie wyłoniła. Zazwyczaj jest to przejście na pierwszy lub 
drugi promień, gdzie znajduje się stosunkowo mało osób na niższych stopniach ewolucji.

Zanim przejdziemy do opisu, w jaki sposób monada przyłącza do siebie atomy, musimy się jeszcze 
zająć innym czynnikiem.

Druga Fala Życia, niezależnie od utworzenia królestw elementalnych i innych, niesie również ze 
sobą istoty na rozmaitym poziomie rozwoju, które są normalnymi i typowymi mieszkańcami trzech 
królestw elementalnych. Istoty te zostały przeniesione przez Logosa z poprzedniej ewolucji. 
Obecnie mają one zamieszkać w sferze, do której się nadają ze względu na stopień rozwoju; 
współdziałają one z Logosem, a później z człowiekiem w ogólnym planie ewolucji. Od nich człowiek 
bierze swe przemijające ciało.

Znane są w niektórych religiach jako aniołowie, u Hindusów jako dewy – dosłownie świetliste istoty. 
Platon mówi o nich jako o “mniejszych bogach". Fakt, że słowo dewa tłumaczono jako bóg, dał 
powód do błędnego rozumienia myśli Wschodu. Trzydzieści trzy krory [330 milionów] bogów to nie 
bogowie w zachodnim rozumieniu tego słowa, lecz dewy, czyli istoty świetliste.

Istnieje wiele ich stopni obejmujących przedstawicieli każdej z pięciu sfer, to znaczy przedstawicieli 
sfer atmy, buddhi, manasu, karny i eterycznej części sfery fizycznej.

Ciała ich są zbudowane z esencji elementalnej królestwa, do którego należą, są świetliste, mają 
wiele odcieni barw, zmieniają postać zależnie od swej woli. Tworzą one ogromny zastęp, 
nieustannie zajęty pracą nad ulepszeniem esencji elementalnej, wchłaniają ją w swoje ciała, potem 
wyrzucają i znów wchłaniają inną jej porcję, aby uczynić ją bardziej wrażliwą.

W pierwszym królestwie elementalnym, znajdującym się w wyższej części sfery mentalnej, 
przygotowują one materię, która by mogła być szatą abstrakcyjnej myśli. W drugim królestwie 
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elementalnym, w niższej części sfery mentalnej, przysposabiają materiał do przyobleczenia myśli 
konkretnej. W trzecim królestwie elementalnym, w sferze astralnej, przygotowują materiał, który 
będzie szatą pragnień.

Na rozważanym teraz przez nas stopniu to ulepszanie esencji elementalnej stanowi jedyną ich 
pracę. W późniejszym okresie będą również stale zajęte kształtowaniem form i pomaganiem 
ludzkim ego na ich drodze do inkarnacji, budowaniem im nowych ciał, dostarczaniem potrzebnego 
rodzaju materiałów i pomocą w ich zużytkowaniu. Im mniej rozwinięte jest ego, tym większa jest 
praca kierownicza dewów. Wykonują one niemal całą tego rodzaju pracę dla zwierząt, a także dla 
roślin i minerałów. Działają jako wykonawcy Logosa, realizując wszystkie szczegóły jego planów i 
niosąc pomoc niezliczonym rozwijającym się istotom, gdy muszą znaleźć potrzebny im materiał do 
zbudowania ich ciała. Należą do nich ogromne zastępy królestwa wróżek, znanych jako duszki 
przyrody, trolle, gnomy, krasnoludki i pod wielu innymi nazwami.

Opis tych istot podany został w Ciele astralnym i Ciele mentalnym, nie ma więc potrzeby 
opisywania ich w tym miejscu. Interesuje nas w tej chwili tylko ich pochodzenie i rola, jaką 
odgrywają pomagając monadom, gdy te rozpoczynają swą ewolucję w niższych sferach.

Ściśle mówiąc, termin dewa nie jest na tyle szeroki, by mógł objąć wszystkie żywe czynniki zajęte 
pracą z monadami i ich długą wędrówką przez niższe światy. Pracę tę wykonują istoty siedmiu 
stopni, znane zbiorowo jako hierarchie twórcze, przy czym, rzecz dziwna, same monady stanowią 
jeden z tych siedmiu stopni. Aby jednak nie komplikować zbytecznie opisu, wystarczy jeśli 
określimy wszystkie te czynniki jednym mianem – dewy. W dalszym rozdziale powrócimy do tej 
sprawy, omówimy ją bardziej szczegółowo oraz podamy nazwy i funkcje (o ile są znane) siedmiu 
twórczych hierarchii.

Widzimy z tego, że zanim mogła się przejawić jakakolwiek wcielona świadomość, z wyjątkiem 
Logosa i Jego twórczych hierarchii, musiała być wykonana ogromna wstępna praca przygotowująca 
“stronę formy" pola ewolucji.

Mamy obecnie trzy niezbędne czynniki, które pozwolą nam omówić łączenie atomów z monadami. 
Są nimi:

1. Atomy rozmaitych sfer.

2. Obecność monad w sferze anupadaka.

3. Pomoc dewów, bez których same monady nie mogłyby podjąć swojej ewolucji.

Monada, jak widzieliśmy, ma trzy aspekty świadomości, z których każdy w chwili rozpoczęcia 
procesu ewolucyjnego wzbudza falę wibracyjną; ta z kolei pobudza do wibracji otaczającą ją 
materię atomową sfer atmy, buddhi i manasu.

Dewy pochodzące z poprzedniego wszechświata, które same przeszły przedtem przez podobne 
doświadczenie, kierują falą wibracyjną płynącą z aspektu woli monady do jakiegoś atomu atmy, 
który wskutek tego zostaje “przyłączony" do monady i staje się jej permanentnym atomem 
atmicznym; ma taką nazwę, ponieważ pozostaje złączony z rnonadą przez cały okres jej ewolucji.

Podobnie fala wibracyjna płynąca z aspektu mądrości monady zostaje skierowana do atomu sfery 
buddhi, który staje się permanentnym atomem buddhicznym. Również fala wibracyjna płynąca z 
aspektu działania zostaje skierowana przez dewy i złączona z atomem manasu, który staje się 
trzecim permanentnym atomem – mentalnym. Tak powstaje trójca atma-buddhi-manas, zwana 
często promieniem monady. Ilustrację tego procesu mamy na rysunku 9.
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Rys. 9.: Powiązanie permanentnych atomów atmicznego, buddhicznego, mentalnego 

Obrazowy opis tego procesu jest następujący: ze świetlistego oceanu atmy oddziela się delikatna 
nitka światła za pomocą osłony z materii buddhicznej, a na niej znajduje się iskra, która zostanie 
zasłonięta w jajowatej powłoce materii należącej do wyższej części sfery mentalnej: Iskra zwisa z 
płomienia na najdelikatniejszej nici fohatu (Księga Dzyan, VII, 5).

Jak już powiedzieliśmy, atomy związane z monadą stają się atomami permanentnymi; H. P. 
Bławacka nazywa je “atomami życia" (Doktryna tajemna, II). Pozostałe atomy poszczególnych sfer, 
które nie są związane z monadami, pozostają wolne i noszą nazwę esencji monadycznej tych sfer. 
Nazwa ta może nieco mylić, ale została tu podana, bo jak wspominaliśmy w rozdziale V, esencja na 
tym poziomie nadaje się do przyłączenia jej do monad w postaci atomów permanentnych, chociaż 
aktualnie wcale nie jest

tak połączona.

Atma-buddhi-manas, promień monady, ma również wiele innych nazw, takich jak człowiek 
niebiański, człowiek duchowy, duchowa lub wyższa trójca, wyższe “ja", jaźń oddzielona itd. Nazywa 
się go też czasem dżiwatmą, chociaż nazwa dżiwatma, czyli dosłownie “żywe ja", może być równie 
dobrze stosowana do monady. Znany jest także jako “człowieczeństwo" Boskiego Syna Pierwszego 
Logosa, żywione przez “bóstwo", to znaczy przez monadę.

Można go również uważać za naczynie, do którego monada wlewa swoje życie.

Spotykamy się tu z tajemnicą strażnika, widza, bezczynnej atmy, to znaczy monady, która w swej 
najgłębszej naturze przebywa zawsze we własnej sferze, a żyje w świecie za pomocą swego 
promienia (atma-buddhi-manas), który z kolei ożywia jej “cienie", czyli życia lub inkarnacje niższego 
“ja" na ziemi.

Rysunek 10 przedstawia monadę i jej wyższą trójcę.
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Rys. 10.: Monada i wyższa trójca 

Ważną rzeczą jest pamiętać, że atma-buddhi-manas, wyższa trójca jest z natury swej tożsama z 
monadą, faktycznie jest monadą, chociaż o zmniejszonej sile z powodu otaczającej ją zasłony 
materii. Ale to zmniejszenie siły nie powinno nam zasłaniać tożsamości jej natury; musimy zawsze 
pamiętać, że świadomość człowieka stanowi jedność, choć jej przejawienia zmieniają się zależnie 
od dominowania jednego z jej aspektów oraz z powodu względnej gęstości materii, przez którą w 
określonej chwili działa jakiś jej aspekt.

Po takim przyłączeniu na swój użytek trzech atomów, monadą rozpoczyna swą pracę. Ona sama 
we własnej swej naturze nie może zejść poniżej sfery anupadaka, dlatego mówi się o niej, że 
pozostaje w milczeniu i ciemności, to znaczy nieprzejawiona. Ale żyje i działa w atomach i za 
pośrednictwem atomów, które ze sobą związała.

Chociaż we własnej sferze, anupadaka, monadą w swym życiu wewnętrznym jest mocna, 
świadoma i zdolna, to jednak w niższych sferach, z powodu ograniczeń w czasie i przestrzeni, jest 
tylko zarodkiem, bezsilnym embrionem, nie mającym czucia i bezradnym. Chociaż z początku 
materia wyższych sfer obezwładnia ją, to jednak powoli i pewnie ją urabia dla przejawienia siebie. 
Czuwa nad nią i wspiera ją w tym życie Drugiego Logosa, które wszystko podtrzymuje i zachowuje, 
aż wreszcie potrafi żyć w niższych sferach tak samo w pełni, jak żyje w wyższych; stanie się z kolei 
twórczym Logosem, który wyłoni z siebie wszechświat. Logos bowiem nie stwarza z niczego; 
rozwija On wszystko z Siebie.

Pełne przejawienie się trzech aspektów świadomości monady dokonuje się w tej samej kolejności, 
jak przejawienie troistego Logosa we wszechświecie. Trzeci aspekt, działanie, który przejawia się 
jako twórczy umysł, gromadzący wiedzę, pierwszy doskonali swe narzędzia. Drugi aspekt, 
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mądrość, który przejawia się jako czysty i współczujący rozum lub intuicja, jest drugim, który 
jaśnieje; jest nim Kriszna-Chrystus w człowieku. Trzeci aspekt, wola, boska siła jaźni, atma 
przejawia się ostatni.

file:///D|/eBooks/Ebooks/Aura%20i%20Czakry/A%20E%20...wel/A.E.Powell%20-%20Cialo%20Przyczynowe/060-06.htm (7 of 7) [07-May-11 5:32:04 PM]



B/060: A.E.Powell - Ciało Przyczynowe

Wstecz / Spis treści / Dalej

ROZDZIAŁ VII: WIĄZANIE ATOMÓW – II NIŻSZA TRIADA

Gdy triada duchowa, atma-buddhi-manas, już się uformowała, wówczas ciepło strumienia życia 
Logosowego wzbudza w niej słabe drgnienia życia. Po długim przygotowaniu cienka nić podobna 
do delikatnego kordonku, złota nitka życia utworzona z materii sfery buddhi, wyłania się z triady.

Tę nić nazywa się czasem sutratma, dosłownie jaźń-nić, ponieważ cząstki permanentne znajdują 
się na niej nawleczone jak perły. Nazwy tej jednak używa się w rozmaity sposób, ale zawsze w celu 
wyrażenia pojęcia nici łączącej oddzielne cząstki. Tak na przykład stosuje się ją do reinkarnującego 
się ego, mając na myśli nić, na której znajduje się wiele oddzielnych żyć; podobnie stosuje się ją do 
Drugiego Logosa jako nić, na której znajdują się wszystkie istoty Jego wszechświata, i tak dalej. 
Oznacza ona zatem raczej funkcję niż jakąś szczególną istotę lub klasę istot.

Z każdej duchowej triady unosi się jedna z tych nici, które na początku błąkają się w siedmiu 
wielkich strumieniach życia. Potem każda z nich zakotwicza się przy pomocy dewów w cząsteczce 
mentalnej, podobnie jak to się działo z wyższą triadą; zakotwicza się w cząsteczce mentalnej, czyli 
w jednostce mentalnej, jak się ją zwykle nazywa, która jest cząsteczką czwartego stanu skupienia 
sfery mentalnej, to znaczy najwyższej sfery (podsfery) w niższej części mentalnej.

Dokoła tej jednostki mentalnej gromadzą się nietrwałe skupiska esencji elementalnej drugiego 
królestwa elementalnego, przyłączając się i odpadając raz za razem. Wibracje esencji budzą 
stopniowo jednostkę mentalną i wywołują w niej słabą odpowiedź, która z kolei wysyła słabe 
drgnienie wzwyż do zalążka świadomości w triadzie, wytwarzając w niej słabe nieokreślone ruchy 
wewnętrzne.

Nie należy sądzić, że jednostka mentalna ma zawsze dokoła siebie własną formę, gdyż w jakimś 
skupieniu esencji może być zanurzonych kilka lub więcej jednostek mentalnych, podczas gdy w 
innych tylko jedna. Może też nie być ich wcale.

Tak to z niesłychaną powolnością jednostki mentalne przyswajają sobie pewne własności, to 
znaczy uzyskują zdolność wibrowania w pewien sposób, który wiąże się z myśleniem, a w 
późniejszym okresie umożliwia myślenie.

Pomagają im w tym dewy drugiego królestwa elementalnego, kierujące ku nim wibracje, na które 
one stopniowo zaczynają odpowiadać; dewy otaczają je esencją elementalną, wyrzucaną z 
własnych ciał.

Co więcej, każda z siedmiu typowych grup zostaje oddzielona od innych za pomocą delikatnej 
ściany z esencji monadycznej, czyli materii atomowej obdarzonej życiem Drugiego Logosa, 
stanowiącej zaczątek osłony przyszłej duszy grupowej.

Rysunek 11 przedstawia opisany proces graficznie.
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Rys. 11.: Powiązanie jednostki mentalnej i permanentnych atomów: astralnego i fizycznego 

Potem cały ten proces powtarza się na następnym niższym poziomie (zob. rys. 12). Nić życia w 
osłonie materii buddhicznej, razem z przyłączoną do niej jednostką mentalną, przedłuża się do 
sfery astralnej, gdzie w zupełnie taki sam sposób zostaje przyłączony do niej atom astralny. Dokoła 
tego astralnego atomu permanentnego gromadzą się nietrwałe skupienia esencji elementalnej 
trzeciego królestwa elementalnego, które podobnie jak poprzednie przyłączają się lub odpadają, 
wciąż na nowo. 

Gdy atomy astralne budzą się stopniowo i reagują słabo na zewnętrzne bodźce, pojawiają się 
podobne skutki jak poprzednio; reakcje te przechodzą wzwyż do zalążka świadomości i wytwarzają 
w nim jeszcze raz najsłabsze wewnętrzne ruchy. W ten sposób astralne atomy permanentne 
uzyskują zdolność wibrowania w wieloraki sposób związany z odczuwaniem doznań, który w 
dalszym stadium umożliwi wrażenia. Tak samo jak poprzednio pomagają w tym dewy trzeciego 
królestwa elementalnego.

Osłona oddzielająca każdą z siedmiu grup uzyskuje obecnie drugą warstwę zbudowaną z astralnej 
esencji monadycznej i w ten sposób upodabnia się u jeden stopień bardziej do osłony przyszłej 
duszy grupowej.
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Ale proces ten powtarza się jeszcze raz, gdy wielka fala życia posuwa się do sfery fizycznej. Nić 
życia, mającą osłonę z materii buddhicznej, oraz przyłączoną jednostkę mentalną i permanentny 
atom astralny prze na zewnątrz i anektuje permanentny atom fizyczny. Dokoła tego atomu 
gromadzi się, jak poprzednio, materia eteryczna. Jednakże cięższa materia fizyczna jest bardziej 
spójna niż subtelna materia wyższych sfer i dlatego daje się zauważyć dużo dłuższy okres życia.

Potem, gdy już uformowały się eteryczne typy protometali, a później protometale, metale, niemetale 
i minerały, dewy świata eterycznego zanurzają permanentne atomy fizyczne w tym lub owym typie 
spośród siedmiu typów eterycznych, do których same przynależą. W ten sposób rozpoczęła się 
długa fizyczna ewolucja permanentnego atomu.

W strefie atomowej świata fizycznego tworzy się trzecia warstwa powłoki przyszłej duszy grupowej.

W ten sposób powstaje to, co często nazywa się niższą triadą, która składa się z jednostki 
mentalnej, permanentnego atomu astralnego i permanentnego atomu fizycznego.

Rysunek 12 przedstawia osiągnięty w ten sposób stopień życia, monadę z trzema jej aspektami, 
związaną z nią wyższą triadę: atma-buddhi-manas, oraz niższą triadę: niższy manas, karne i sthulę, 
połączoną z wyższą triadą.

 
Rys. 12.: Monada i jej atomy 

Należy przypomnieć, że materia każdej sfery należy do jednego z siedmiu zasadniczych typów, 
zależnie od przewagi jednego z trzech podstawowych atrybutów materii: kamasu, radżasu i sattvy. 
Dlatego też atomy permanentne mogą pochodzić z któregokolwiek z tych typów. Wydaje się 
jednak, że każda monada wybiera wszystkie swe atomy permanentne z tego samego typu materii. 
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Wyboru dokonuje ona sama, chociaż, jak widzieliśmy, wiązanie należy do dewów.

Sama monada należy oczywiście do jednego z siedmiu podstawowych typów monad, i to stanowi 
jej pierwszą zasadniczą cechę dominującą, jej podstawową “barwę", “zasadniczy ton" lub 
“temperament".

Monada może postanowić, że swą nową pielgrzymkę wykorzysta na wzmocnienie i spotęgowanie 
tej szczególnej cechy, a wtedy dewy przyłączą do jej sutratmy atomy permanentne przynależne do 
grupy lub typu materii odpowiadającego typowi monady. Takie postanowienie przyniesie w 
rezultacie wtórną barwę – mianowicie barwę atomów permanentnych – podkreślającą i 
wzmacniającą pierwszą; w dalszej ewolucji zaznaczą się z wielką siłą zdolności i słabe strony tego 
zdwojonego temperamentu.

Z drugiej strony monada może postanowić, że swą nową wędrówkę zużytkuje na rozwinięcie 
innego aspektu swej natury. Wówczas dewy przyłączą do jej sutratmy atomy przynależne do innej 
grupy materii, gdzie góruje ten aspekt, który monada pragnie rozwinąć. Rezultatem tego 
postanowienia będzie wtórny “ton zasadniczy" lub “temperament" modyfikujący pierwszy “ton 
zasadniczy" oraz odpowiednie skutki późniejszej ewolucji. Tego rodzaju postanowienie jest 
oczywiście o wiele częstsze i prowadzi do większej złożoności charakteru, zwłaszcza w końcowych 
okresach ludzkiej ewolucji, gdy wpływ monady mocniej się zaznacza.

Gdy atomy permanentne wyższej i niższej triady, przynależą do tego samego typu, wówczas ciała 
wyższej triady, jako stosunkowo trwałe, odtwarzają wyraźnie ton zasadniczy swych atomów 
permanentnych. Natomiast w odniesieniu do ciał niższej triady działają różne inne przyczyny, które 
decydują o doborze materiału do tych ciał.

Monada nie może wywierać bezpośredniego wpływu na atomy permanentne; niemożliwe jest takie 
bezpośrednie oddziaływanie, dopóki wyższa triada nie osiągnie wysokiego stopnia ewolucji. Ale 
monada może oddziaływać, i faktycznie oddziaływa, na wyższą triadę i dzięki temu wywiera 
pośredni i trwały wpływ na atomy permanentne.

Wyższa triada czerpie większość swej energii i całą swą zdolność kierowania z Drugiego Logosa. 
Ale jej własna specjalna działalność nie wiąże się z pracą Drugiego Logosa, bo jest skierowana 
raczej na ewolucję samych atomów, powiązaną z Trzecim Logosem. Działanie energii wyższej 
triady ogranicza się do sfer atomowych i aż do czwartego obiegu (rundy) skupia się głównie na 
atomach permanentnych.

Rola atomów permanentnych polega na przechowywaniu w sobie, w formie zdolności do wibracji, 
rezultatów wszystkich doświadczeń, przez które przeszły. Dla zobrazowania tego procesu weźmy 
pod uwagę permanentny atom fizyczny.

Wszelki fizyczny bodziec wywołuje w ciele fizycznym, na które działa, wibracje odpowiadające jego 
własnym. Jeśli wibracje te są gwałtowne, zostają bezpośrednio przekazane do fizycznego atomu 
permanentnego, a we wszystkich innych wypadkach dzieje się to przez buddhiczną “tkaninę życia".

Taka wibracja, wymuszona w atomie przez zewnętrzny bodziec, staje się zdolnością wibracyjną 
atomu, skłonnością do powtarzania tych wibracji. W ten sposób w ciągu całego życia ciała 
fizycznego każde zewnętrzne oddziaływanie pozostawia swój ślad w permanentnym atomie 
fizycznym. Wskutek tego pod koniec życia ciała fizycznego permanentny atom fizyczny ma 
zgromadzoną niezliczoną ilość wibrujących zdolności.

Ten sam proces dokonuje się z każdym atomem permanentnym lub jednostką w każdym z ciał 
człowieka. Co więcej, czytelnik zechce zapoznać się teraz z faktem, że atomy permanentne – jak to 
wyraża ich nazwa – pozostają stale związane z ludzką istotą w ciągu wszystkich licznych jej 
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inkarnacji, bo w istocie rzeczy są one jedynymi cząstkami rozmaitych jego ciał, które w ciągu 
wszystkich inkarnacji pozostają trwale połączone z rozwijającym się ego w ciele przyczynowym.

Wir, będący atomem, jest życiem Trzeciego Logosa; ściana atomu, jaka stopniowo tworzy się na 
powierzchni tego wiru, powstaje dzięki zstępującemu w dół życiu Drugiego Logosa. Ale Drugi Logos 
tylko słabo zaznacza zarys spiryl jako delikatnych kanalików; on ich nie ożywia.

Dopiero płynące w dół życie monady ożywia pierwszą spirylę, czyniąc z niej aktywną część atomu. 
Dokonuje się to w pierwszym obiegu (rundzie). Podobnie w każdym następnym obiegu zostaje 
ożywiona i pobudzona do działania kolejna spiryla.

Pierwszym układem spiryl posługuje się prana działająca w ciele fizycznym; układem drugim 
posługuje się prana ciała eterycznego; trzeci układ służy pranie działającej w ciele astralnym, 
rozwijającej dzięki temu zdolności czucia; czwarty układ służy pranie kama-manasu, dzięki czemu 
prana ta może być użyta do budowania mózgu jako narzędzia myśli.

Ponieważ znajdujemy się obecnie w czwartym obiegu (rundzie) normalna liczba czynnych spiryl, 
zarówno w atomach permanentnych, jak i w zwykłych nie przyłączonych atomach, równa się cztery. 
Ale u człowieka wysoko rozwiniętego atom permanentny może mieć czynnych pięć lub nawet sześć 
spiryl. Piąta spiryla rozwija się w normalnym toku ewolucji w piątym obiegu; ale jak się twierdzi, 
ludzie rozwinięci mogą za pomocą pewnych ćwiczeń jogi rozwinąć obecnie nawet piąty i szósty 
układ spiryl.

Ponadto niezależnie od atomów permanentnych monada zaczyna również oddziaływać w podobny 
sposób na inne atomy, które są skupione dokoła atomu permanentnego. Jednakże takie ożywienie 
atomów jest tylko chwilowe, gdyż po rozpadnięciu się ciała fizycznego powracają one do ogólnego 
zasobu materii atomowej. Mogą być potem przyciągnięte i użyte przez inne monady i oczywiście 
dzięki poprzedniemu doświadczeniu łatwiej zostają ożywione ponownie.

Dzieje się to ze wszystkimi atomami permanentnymi monady; dzięki swemu związkowi z monadą 
ewoluują one prędzej od innych.
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ROZDZIAŁ VIII: HIERARCHIE TWÓRCZE

Zgodnie z obietnicą daną w rozdziale VI przechodzimy obecnie do szczegółowego opisu hierarchii istot 
rozmaitego stopnia mocy i inteligencji, które budują wszechświat i pomagają monadom w ich ogromnej 
wędrówce przez świat materii.

Informacje dostępne nam obecnie są fragmentaryczne i niedokładne; zdając sobie z tego sprawę, musimy 
wykorzystać jak najlepiej te nieliczne fakty, którymi rozporządzamy.

Widzieliśmy już, że Jedyny Byt, Najwyższy, od którego wszelkie przejawione życie pochodzi, wyraża siebie w 
troisty sposób jako Trimurti, Trójca. Uznają to oczywiście wszystkie religie, posługując się różnymi nazwami, na 
przykład; Sat, Czit, Ananda; Brahma, Wisznu, Sziwa; Iczkha, Dżnana, Krya; Ojciec, Syn, Duch Święty; 
Mądrość, Miłość, Wola itd.

Dokoła tej pierwotnej Trójcy, w wyłaniającym się z Niej świetle, znajdujemy Tych, których określa się mianem 
“Siedmiu". Hindus mówi o siedmiu synach Aditi; nazywa się ich też siedmioma Duchami w Słońcu; w Egipcie 
znano ich jako siedmiu Tajemnych Bogów; w judaizmie nazywają ich siedmioma Sefirotami; u chrześcijan i 
mahometan to siedmiu Archaniołów, siedem Duchów stojących przed Tronem. W teozofii nazywa się ich zwykle 
siedmioma Logosami Planetarnymi, z których każdy zarządza własnym działem Układu Słonecznego. 
Utożsamiano ich zawsze z siedmioma Świętymi Planetami, których ciałem fizycznym są planety.

Dokoła “Siedmiu" pojawiają się w szerszym kręgu hierarchie twórcze, jak się je zwykle nazywa, dwanaście 
twórczych zastępów wszechświata. Na ich czele znajduje się dwunastu wielkich Bogów, pojawiających się w 
starożytnych odmianach, a ich symbolami są znane znaki zodiaku. Zodiak bowiem jest bardzo starą 
symboliczną koncepcją, w której zapisany jest plan Układu Słonecznego.

Gdy się powiada, że jakaś planeta “rządzi" którymś ze znaków zodiaku lub jest jego panem, to oznacza to, że 
Duch lub Logos Planetarny ma władzę nad jedną z dwunastu twórczych hierarchii, która pod Jego kierunkiem 
buduje Jego królestwo i pomaga rozwijać się monadom.

Tak więc dwanaście twórczych hierarchii pozostaje w ścisłym związku z budowaniem wszechświata. Te 
hierarchie inteligencji ukończyły swą ewolucję w minionych wszechświatach i dzięki temu stały się 
współpracownikami Jedynej Woli, Iśwary, w kształtowaniu nowego wszechświata. Są one architektami, 
budowniczymi Słonecznych Układów. Wypełniają nasz Układ Słoneczny, a my, ludzkie istoty, zawdzięczamy im 
swą ewolucję duchową, intelektualną i fizyczną. One to budzą świadomość monady i jej promień, by czuła 
mgliście innych, miała świadomość “ja" i wraz z tym drgnienie pragnienia wyraźniejszego poczucia swego “ja" i 
innych oraz stania się indywidualną wolą życia, która prowadzi ją w gęstsze światy, w których jedynie takie 
ostrzejsze określenie jest możliwe.

Na obecnym stopniu ewolucji cztery spośród dwunastu hierarchii przeszło próg wyzwolenia, a jedna zbliża się 
do tego progu. Tak więc pięć hierarchii znalazło się poza zasięgiem wzroku nawet największych i najbardziej 
rozwiniętych Nauczycieli naszego świata. Pozostaje więc tylko siedem, z którymi mamy do czynienia.

Część pracy niektórych z nich, mianowicie wiązanie atomów permanentnych, została już opisana w rozdziałach 
VI i VII. Powtórzymy to obecnie dla uzyskania pełnego obrazu, dodając nieco dalszych dostępnych szczegółów. 
Całą ich pracę klasyfikujemy według działów, za które każda z siedmiu hierarchii jest odpowiedzialna.

Twórcze zastępy arupa 

1. Pierwsze twórcze zastępy arupa, czyli bez kształtu, opisuje się za pomocą stów związanych z ogniem. Daje 
się im nazwy: bezkształtne ogniste tchnienie, władcy ognia, boskie płomienie, boskie ognie, ogniste lwy, lwy 
życia. Określa się je również jako życie i serce wszechświata, atmę, kosmiczną wolę.

Przez nie biegnie boski promień praatmy, który budzi w monadach atmę.

2. Drugi zastęp ma dwoistą naturę i znany jest pod nazwą “dwoistych jednostek", reprezentujących ogień i eter. 
Reprezentuje on kosmiczny pierwiastek buddhi, mądrość układu, przejawiony rozum.

Ich funkcja polega na budzeniu pierwiastka buddhi w monadach.
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3. Trzeci zastęp jest znany jako triady, reprezentujące ogień, eter i wodę. Przedstawiają one mahat, czyli 
kosmiczny manas lub działanie.

Ich funkcja polega na tym, aby budzić manas w monadach.

Twórcze zastępy rupa 

4. Czwartą twórczą hierarchię stanowią same monady. Na pierwszy rzut oka może się wydawać dziwne, że 
zostały one umieszczone wśród innych zastępów, ale po chwili namysłu można stwierdzić, że jest to 
klasyfikacja właściwa, bo monady mają wyraźnie duży wpływ na własną ewolucję. To nie tylko zewnętrzne 
czynniki determinują ich inwolucję i ewolucję.

Dokonajmy krótkiej rekapitulacji niektórych czynników związanych z monadami:

– ponieważ pochodzą od Pierwszego Logosa, Jego wola przejawiania się jest również ich wolą; poruszają się 
same przez się;

– to sama monada “promieniuje", wysyłając na zewnątrz swe życie, które buduje promień, czyli wyższą triadę, 
oraz przez nią działa;

– monada wybiera typ permanentnych atomów, które zostają z nią związane;

– Trzecia Fala Życia, dzięki której powstałe ciało przyczynowe płynie przez monady;

– monady napełniają swym życiem i ożywiają spiryle atomów permanentnych i innych;

– w miarę postępu ewolucji monady stale przekazują coraz więcej swego życia w dół, wchodząc stopniowo w 
coraz ściślejszy kontakt ze swymi promieniami – indywidualnością – oraz za pośrednictwem indywidualności z 
osobowością.

5. Piąta twórcza hierarchia nazywa się hierarchią ma-kara, a jej symbolem jest pentagon. Przejawiają się w niej 
dwoiste duchowe i dwoiste fizyczne aspekty natury, pozytywne i negatywne, wzajemnie się ze sobą ścierające. 
One to są “buntownikami" wielu mitów i legend. Niektóre z nich mają nazwę asurów i są wytworem pierwszego 
łańcucha. Są to istoty o wielkiej duchowej mocy i wiedzy. Głęboko w nich kryje się zarodek ahamkary, zdolności 
wytwarzania poczucia “ja", która jest niezbędna dla ludzkiej ewolucji.

Piąta hierarchia kieruje falą wibracyjną płynącą od aspektu atmy w monadzie do atomu, który zostaje 
przyłączony do niej jako atom permanentny.

6. Szósta twórcza hierarchia obejmuje istoty znane pod mianem agniszwatta, jak również “sześciorakich 
dhyanich". Są one wytworem drugiego łańcucha planetarnego.

Hierarchia ta obejmuje również wielkie zastępy dewów, które kierują falą wibracyjną płynącą od aspektu 
mądrości w monadzie do permanentnego atomu ze sfery buddhi.

Użyczają one człowiekowi wszystkich pierwiastków oprócz atmy i fizycznego ciała, i wobec tego nazywa się ich 
“dewami pięciu środkowych pierwiastków". Pomagają monadom przy przyswajaniu atomów permanentnych 
(włączając w to, naturalnie, jednostkę mentalną) związanych z tymi pierwiastkami, to znaczy z buddhi, 
manasem, niższym manasem, karną i ciałem eterycznym.

Mają one szczególne znaczenie dla intelektualnej ewolucji człowieka.

7. Siódma twórcza hierarchia obejmuje istoty zwane Barhiszada, znane też pod nazwą księżycowych pitrich lub 
sarhiszad pitrich. Są one owocem trzeciego łańcucha. Mają wpływ na ewolucję fizyczną człowieka.

Do siódmej hierarchii należą również ogromne zastępy dewów, niższych duchów natury, które zajmują się 
budowaniem ciała ludzkiego.

Na użytek czytelnika podajemy tabelaryczne zestawienie twórczych hierarchii.

Siedem twórczych hierarchii 

Grupa Nr Nazwa Funkcja w ewolucji monady Uwagi
A 
R 
U 

1 Ogniste tchnienia Budzenie atmy   
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P 
A

2 Dwoiste jednostki Budzenie buddhi   

3 Triady Budzenie manasu   

R 
U 
P 
A

4 Monady

Wola przejawienia się. 
Promieniowanie i budowanie promienia. 

Wybór typu permanentnych atomów. 
Przewód dla Trzeciej Fali Życia. 

Ożywianie spiryl atomów. 
Wpływ na indywidualność i osobowość.

  

5 Makara 
(łącznie z asurami) Wiązanie atomu atmy Asury były wytworem 

pierwszego łańcucha

6 Agniszwatty

Użyczanie pięciu “środkowych pierwiastków" 
Łączenie czterech permanentnych atomów 

i jednostki mentalnej 
Zajmowanie się intelektualną ewolucją człowieka

Wytwór 
drugiego łańcucha

7 Barhiszady Zajmowanie się fizyczną ewolucją człowieka Wytwór 
trzeciego łańcucha
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ROZDZIAŁ IX: DUSZE GRUPOWE

Dotarliśmy teraz do etapu, na którym każda monada jest już wyposażona w wyższą triadę, 
składającą się z permanentnych atomów sfer atmy, buddhi i manasu, oraz w niższą triadę, 
składającą się z jednostki mentalnej oraz z permanentnych atomów, astralnego i fizycznego. Te 
cząsteczki materii stanowią oczywiście tylko zalążki, które pozwalają monadzie za pośrednictwem 
jej “promienia" wchodzić w kontakt z różnymi sferami, budować ciała (nośniki), za pomocą których 
będzie mogła gromadzić doświadczenia z tych sfer istnienia, oraz uczyć się w nich wyrażać.

W celu zrozumienia mechanizmu, za pomocą którego osiąga się te rezultaty, musimy najpierw 
przestudiować zjawiska związane z duszami zbiorowymi.

Wiemy już, że gdy atomy niższej triady zostaną przyłączone do sutratmy, czyli nici życia, wówczas 
powstają cienkie materialne człony, oddzielające siedem głównych typów triady od siebie. W ten 
sposób powstaje siedem pierwotnych grup lub “promieni" triad, które przez powtarzające się 
podziały dadzą początek dużej liczbie dusz grupowych w rozmaitych królestwach życia.

Te siedem wielkich typów lub “promieni" dusz grupowych zachowuje swą odrębność i oddzielność 
w ciągu wszystkich zmian ewolucyjnych; oznacza to, że siedem typów rozwija się jako równoległe 
strumienie, przy czym strumienie te nigdy się ze sobą nie jednoczą ani nie mieszają. We wszystkich 
królestwach życia można wyraźnie rozróżnić te siedem typów, a kolejne formy, jakie każdy z nich 
przyjmuje, tworzą powiązane szeregi elementali, minerałów, roślin lub zwierząt – zależnie od 
sytuacji.

Te pierwotne dusze grupowe w liczbie siedmiu pojawiają się jak mgliste błoniaste kształty, 
unoszące się w wielkim oceanie materii. Dają się one dostrzec najpierw w sferze mentalnej, potem 
zarysowują się wyraźniej w sferze astralnej i jeszcze wyraźniej w sferze fizycznej.

Każda z nich unosi się w jednym z siedmiu głównych strumieni Drugiej Fali Życia.

W obrębie wszystkich pierwotnych dusz grupowych znajdują się oczywiście niezliczone niższe 
triady, z których każda łączy się promienną złotą nicią ze swą wyższą triadą, która z kolei zależy od 
unoszącej się nad nią monady. Złota osłona pojawia się wokół triady dopiero wtedy, gdy fala życia 
dotrze do królestwa mineralnego.

Rysunek 13 obrazuje z grubsza osiągnięty dotąd stopień rozwoju. Stosunkowo bardzo mała liczba 
triad, co jest wynikiem ograniczoności miejsca w obrębie siedmiu dusz grupowych, ma 
reprezentować ogromne rzesze triad oraz związanych z nimi wyższych triad i monad.
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Rys. 13.: Siedem pierwotnych dusz grupowych 

Na rysunku mamy przedstawiony stopień rozwoju, na którym cienka osłona oddzielająca siedem 
pierwotnych dusz grupowych ma trzy warstwy; warstwy te składają się z mentalnej esencji 
elementalnej, astralnej esencji monadycznej i z materii atomowej sfery fizycznej. Jak już 
stwierdziliśmy, te osłony będą stanowić ścianki lub powłoki właściwych dusz grupowych.

Należy zauważyć, że owe powłoki powstają z materii tej samej grupy, do której przynależą triady.

Ogólny plan procesu ewolucyjnego, a ściślej mówiąc procesu inwolucyjnego, przewiduje, jak 
widzieliśmy, stopniowe różnicowanie się wielkiego strumienia boskiego życia, aż po wielu 
ponawianych podziałach dojdzie do indywidualizacji istoty ludzkiej, po której nie jest już możliwy 
żaden dalszy podział, gdyż istota ludzka jest niepodzielną jednostką, czyli “duszą".

Dusze grupowe, jakie istnieją w królestwach: mineralnym, roślinnym i zwierzęcym, reprezentują 
zatem pośrednie stopnie, które prowadzą do całkowitego ich zróżnicowania w oddzielne ludzkie 
istoty lub jednostki. Dlatego we wspomnianych trzech królestwach nie znajdujemy jednej duszy w 
bloku minerału, roślinie lub zwierzęciu. Znajdujemy natomiast jeden blok życia – jeśli wolno użyć 
takiego określenia – który jest duszą ogromnej ilości mineralnej substancji, wielkiej liczby roślin lub 
drzew albo pewnej liczby zwierząt. Szczegółami tej sprawy zajmiemy się później, a na razie 
ograniczymy się do omówienia ogólnej funkcji i zadania dusz grupowych.

Najlepsze pojęcie o duszy grupowej da nam chyba wschodnie porównanie jej z wodą w wiadrze. 
Jeśli szklanka wody z wiadra przedstawia duszę lub cząstkę duszy jakiejś rośliny lub zwierzęcia, to 
chwilowo woda w szklance jest całkiem oddzielona od wody w wiadrze i, co więcej, ma kształt 
szklanki, w której się znajduje.

Podobnie cząstka duszy grupowej może zajmować i ożywiać jakiś roślinny lub zwierzęcy kształt.

W ciągu swego życia w sferze fizycznej, a później przez pewien czas w świecie astralnym, zwierzę 
ma duszę tak samo oddzieloną jak człowiek. Gdy jednak kończy się jego życie astralne, dusza nie 
inkarnuje się ponownie w jakimś ciele, lecz powraca do duszy grupowej, która stanowi swego 
rodzaju zbiornik substancji duszy grupowej.

Śmierć zwierzęcia można w naszej terminologii porównać z wlaniem wody ze szklanki z powrotem 
do wiadra. Podobnie jak woda ze szklanki miesza się i jednoczy z wodą w wiadrze, tak też porcja 
duszy danego zwierzęcia miesza się i zlewa z całą duszą grupową, I tak samo jak nie można z 
wiadra zaczerpnąć szklanki wody składającej się z tych samych co poprzednio cząsteczek, nie 
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można też mieć tej samej części duszy grupowej, która by zamieszkała w jakimś innym konkretnym 
zwierzęcym kształcie.

Prowadząc dalej naszą analogię dostrzegamy jasno, że woda z wiadra może napełnić jednocześnie 
wiele szklanek; tak samo jedna dusza grupowa może dostarczyć duszy wielu kształtom zwierzęcym 
i ożywić je.

Jeśli przyjmiemy, że woda w szklance zostanie zabarwiona jakimś charakterystycznym barwnikiem, 
to po wlaniu wody z powrotem do wiadra barwnik ten rozpłynie się w całym wiadrze i wskutek tego 
zmieni się nieco zabarwienie całej wody w wiadrze.

Jeśli barwnik ten reprezentuje doświadczenia lub cechy nabyte przez jakieś zwierzę, to po powrocie 
duszy tego zwierzęcia do macierzystej duszy grupowej, te doświadczenia i cechy staną się 
własnością całej duszy. Będą one na równi udziałem każdej innej części, choć w mniejszym stopniu 
niż tego zwierzęcia, które te doświadczenia zebrało. Możemy powiedzieć, że doświadczenia 
skoncentrowane w jakimś określonym zwierzęciu stają się udziałem, w rozwodnionej postaci, całej 
duszy grupowej, do której to zwierzę należało.

Istnieje ścisłe podobieństwo pomiędzy duszą grupową w królestwach mineralnym, roślinnym i 
zwierzęcym a ludzkim niemowlęciem w okresie przed urodzeniem. Podobnie jak dziecko jest 
ożywiane strumieniem życia matki, tak też ochronna osłona duszy grupowej ożywia znajdujące się 
w niej istoty, zbierając i rozdzielając zgromadzone doświadczenia.

Życie potomstwa jest życiem rodziców; młode rośliny lub zwierzęta nie są jeszcze gotowe do 
indywidualnego życia, a ich ożywianie musi zależeć od rodziców. W ten sposób życie kiełkujące w 
minerale, roślinie i zwierzęciu jest ożywiane przez powłokę elementalnej i monadycznej esencji, w 
której drga życie Logosa.

Na tych wczesnych stopniach ewolucja życia w duszy grupowej zależy od trzech czynników:

1. Od zasilającego życie Logosa.

2. Od współdziałającej opieki dewów.

3. Od własnego ślepego parcia na ograniczenia formy, w której się znajduje.

Ogólny mechanizm procesu budzenia się, dzięki tym trzem czynnikom i zdolnościom wibracyjnym 
atomów w niższej triadzie, jest następujący:

Drugi Logos, działając wewnątrz powłoki duszy grupowej, zasila fizyczne atomy permanentne 
energią. Dzięki działaniu dewów atomy te dostają się w rozmaite warunki, jakie istnieją w królestwie 
mineralnym, gdzie każdy atom powiązany jest z wieloma mineralnymi cząstkami. Doświadczenie, 
na które składa się ciepło, zimno, uderzenia, ciśnienie, wstrząsy itd., przez które przechodzą 
mineralne substancje, przekazywane są fizycznym atomom permanentnym i wywołują w nich 
mglistą odpowiedź w postaci

odpowiednich wibracji głęboko uśpionej w nich świadomości.

Gdy jakiś atom permanentny osiągnie pewien stopień zdolności reagowania lub gdy mineralna 
forma, złożona z cząsteczek, z którymi atom permanentny jest związany, rozpadnie się, wówczas 
dusza grupowa wycofuje ten atom.

Doświadczenia zebrane przez ów atom – to znaczy wibracje, które zostały wzbudzone – pozostają 
w nim jako zdolność wibrowania w określony sposób, czyli krótko mówiąc jako zdolności 
wibracyjne. Potem atom permanentny utraciwszy swe ciało, jakim była mineralna forma, pozostaje 
– można powiedzieć – nagi w swej duszy grupowej. Kontynuuje w niej wibracje, których się 
nauczył, powtarzając doświadczenia swego życia i wywołując pulsowanie, które rozchodzi się 
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wewnątrz powłoki duszy grupowej i dzięki temu udziela się innym znajdującym się w niej atomom 
permanentnym. W ten sposób każdy atom permanentny oddziaływa na wszystkie pozostałe i im 
pomaga.

Z kolei pojawia się inne ważne zjawisko. Jest rzeczą jasną, że te atomy permanentne, które miały 
podobne doświadczenia, oddziałują nawzajem na siebie silniej niż te atomy, których doświadczenia 
były odmienne. Wskutek tego dokonuje się wewnątrz duszy grupowej pewna segregacja atomów i 
niebawem pojawia się wewnątrz powłoki delikatna ścianka, która oddziela te wysegregowane grupy 
atomów.

Wracając do porównania z wodą w wiadrze, możemy obecnie zauważyć słabo widoczną błonę, 
powstającą wewnątrz wiadra. Z początku woda przedostaje się w pewnej mierze przez tę 
przegrodę, szklanki wody pobieranej po jednej stronie tej przeszkody powracają jednak zawsze na 
tę samą stronę, wskutek czego stopniowo woda po jednej stronie różni się coraz bardziej od wody 
po drugiej stronie przegrody. Potem przegroda stopniowo zagęszcza się i staje się nieprzenikalna, 
tak że mamy do czynienia z dwoma odmiennymi zbiornikami wody, a nie z jednym.

W podobny sposób dusza grupowa po pewnym czasie dzieli się i tworzy dwie dusze grupowe. 
Proces ten powtarza się raz za razem i wytwarza coraz większą liczbę dusz grupowych, których 
zawartość wykazuje coraz większe różnice świadomości, chociaż materialnie dusze te mają nadal 
pewne wspólne cechy zasadnicze.

Prawa, według których atomy permanentne znajdujące się w jakiejś duszy grupowej zostają 
zanurzone w którymś z królestw przyrody, nie są na razie wcale jasne. Istnieją fakty świadczące o 
tym, że ewolucja w królestwie mineralnym, roślinnym i niższej części świata zwierzęcego należy 
raczej do ewolucji ziemi, aniżeli do ewolucji triad reprezentujących monady, które ewoluują w 
Układzie Słonecznym i które we właściwym momencie przybywają na ziemię, by kontynuować swą 
ewolucję korzystając z warunków, jakich ona dostarcza.

Trawy i drobne rośliny wszelkiego rodzaju zdają się przynależeć do samej ziemi, tak jak włosy 
człowieka przynależą do jego ciała, a nie są związane z monadami i ich triadami. Życie istniejące 
na przykład w trawach jest życiem Drugiego Logosa, który utrzymuje je w pewnych formach, 
natomiast życie w atomach i składających się na nie molekułach jest oczywiście życiem Trzeciego 
Logosa, zmodyfikowanym nie tylko przez Logosa Planetarnego naszego układu łańcuchów, lecz 
również przez nieco zagadkową istotę znaną jako Duch Ziemi. Wobec tego, choć królestwa te 
stanowią pole ewolucji monad i ich triad, nie wydaje się wcale, że istnieją one tylko w tym celu.

Tak więc znajdujemy atomy permanentne rozsiane w królestwach roślinnym i mineralnym, choć na 
razie nie rozumiemy zasad ich rozmieszczenia. Atom permanentny może się na przykład 
znajdować w perle, rubinie lub diamencie, wiele z nich można znaleźć w żyłach kruszców.

Z drugiej jednak strony dużo mineralnej substancji zdaje się nie zawierać wcale atomów 
permanentnych.

Podobnie jest z krótko żyjącymi roślinami. Ale w roślinach o długim żywocie, takich jak drzewa, 
atomy permanentne zawsze się znajdują. W tym wypadku jednak życie drzewa jest, jak się zdaje, 
ściślej uwarunkowane ewolucją dewów niż z ewolucją świadomości, z którą atom permanentny jest 
związany.

Zdaje się więc, że dla dobra atomu permanentnego wykorzystuje się możliwości ewolucji życia i 
świadomości w drzewie. Można by zatem powiedzieć, że atom permanentny jest wtedy raczej 
pasożytem korzystającym z wyżej rozwiniętego życia, w którym się kąpie. Trzeba podkreślić, ze 
obecna nasza wiedza w tym zakresie jest bardzo fragmentaryczna.
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Po zapoznaniu się z ogólnym charakterem i funkcjami duszy grupowej, możemy przejść do bardziej 
szczegółowego omówienia mineralnej, roślinnej i zwierzęcej duszy grupowej, zaczynając od duszy 
grupowej mineralnej.
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Wstecz / Spis treści / Dalej

ROZDZIAŁ X: MINERALNA DUSZA GRUPOWA

Rysunek 14 stanowi próbę obrazowego przedstawienia mineralnej duszy grupowej. Widać na nim, że 
osłona duszy grupowej ma trzy warstwy; zewnętrzna składa się z fizycznej materii atomowej; 
środkowa z astralnej esencji monadycznej; wewnętrzna z mentalnej esencji elementalnej, to znaczy z 
czwartego stanu skupienia materii mentalnej.

Można więc mineralną duszę grupową określić jako zbiór triad zamkniętych potrójną osłoną, 
zbudowaną z mentalnej esencji elementalnej, astralnej esencji monadycznej i z fizycznej materii 
atomowej.

Wewnątrz duszy grupowej zaznaczono kilka niższych triad, związanych naturalnie z odpowiadającymi 
im wyższymi triadami, które z kolei powiązane są z unoszącymi się nad nimi monadami. Te triady 
wewnątrz duszy grupowej nie są na razie zanurzone w substancji mineralnej.

Poniżej duszy grupowej narysowano pewną liczbę nieregularnych kształtów, które mają 
reprezentować grupy lub bloki mineralnej substancji. Wewnątrz niektórych z tych bloków można 
zauważyć niższe triady, a linie wznoszące się od nich w górę wskazują, że przynależą one do 
macierzystej duszy grupowej, która unosi się nad nimi.

Na skraju po prawej stronie rysunku znajduje się blok substancji mineralnej, który doznał jakichś 
silnych wstrząsów, tak iż rozpadł się na części. Niższa triada, która była w nim zanurzona, jest, jak 
zaznaczono na rysunku, w trakcie wycofywania się do swej duszy grupowej.

Środowiskiem mineralnym duszy grupowej jest, można rzec, środowisko jej najgęstszej osłony, to 
znaczy fizycznej; innymi słowy mineralna dusza grupowa działa najskuteczniej w sferze fizycznej.

Każda niższa triada musi przejść przez królestwo mineralne, w którym materia przybiera najgęstszą 
postać i gdzie wielka fala życia dociera aż do granicy swego zstępowania w dół i zawraca, by 
rozpocząć swe wspinanie się wzwyż.
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Rys. 14.: Mineralna dusza grupowa 

Co więcej, świadomość fizyczna musi być obudzona jako pierwsza; w sferze fizycznej życie musi 
zwrócić się wyraźnie na zewnątrz i rozpocząć swe kontakty z zewnętrznym światem. Świadomość 
uczy się stopniowo rozpoznawać zewnętrzne bodźce, odnosić je do zewnętrznego świata i dostrzegać 
własne zmiany, którym podlega pod wpływem tych bodźców. Innymi słowy, w sferze fizycznej 
świadomość zaczyna stawać się samoświadomością.

Pod wpływem przedłużającego się doświadczenia świadomość odczuwa przyjemność lub ból 
powstający pod wpływem bodźca, utożsamia się z tą przyjemnością lub bólem i zaczyna uważać, że 
to, co dotyka jej zewnętrznej powierzchni, nie jest nią samą. Tak powstaje pierwsze mgliste 
rozróżnienie między “ja" i “nie-ja". W miarę narastania doświadczeń “ja" cofa się wciąż do wewnątrz, w 
ciągu całej swej przyszłej ewolucji odrzucając jedną osłonę materii za drugą jako należącą do “nie-ja". 
Choć “nie-ja" stale się zmienia, to zasadnicza różnica pomiędzy podmiotem a przedmiotem zawsze się 
utrzymuje. “Ja" jest świadomością, która chce, myśli, czuje i działa; “nie-ja" jest tym, czego 
świadomość chce, o czym myśli, co czuje lub na co działa.

W ten sposób świadomość budzi się w sferze fizycznej i, jak powiedzieliśmy przed chwilą, wyraża to 
za pośrednictwem swego fizycznego atomu permanentnego. W tym stanie spoczywa uśpiona: “śpi w 
minerale"; według dobrze znanego aforyzmu, musi się w pewnym stopniu obudzić, aby mogła się 
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podnieść z tego snu bez marzeń i stać się dostatecznie aktywna lub przejść na następny stopień – 
stopień królestwa roślinnego, gdzie jej przeznaczeniem jest “marzyć".

W królestwie mineralnym reakcja świadomości na zewnętrzne bodźce jest o wiele większa, niż wielu z 
nas może to zrozumieć, a niektóre z tych reakcji świadczą, że świadomość świta nawet w astralnym 
atomie permanentnym. Pierwiastki chemiczne ujawniają wyraźnie wzajemne przyciąganie, a związki 
chemiczne wciąż się rozpadają, gdy wedrze się inny pierwiastek. Tak na przykład dwa pierwiastki 
tworzące sól srebra rozdzielą się nagle w obecności kwasu wodorochlorowego, gdyż srebro połączy 
się z chlorem znajdującym się w kwasie, a wodór stanie się partnerem nowego związku z 
wydzielonym pierwiastkiem, który wcześniej był połączony ze srebrem.

Gdy dokonuje się tego rodzaju aktywna wymiana, wówczas pojawia się lekkie pobudzenie w stanie 
astralnym, które jest następstwem gwałtownej fizycznej wibracji powstałej przez rozerwanie 
dotychczasowych ścisłych więzów i utworzenie nowych.

W ten sposób budzi się powoli świadomość astralna, przy czym dokoła astralnego atomu 
permanentnego skupia się pod wpływem tych lekkich drgań obłoczek materii astralnej. Znajduje się 
ona w stanie całkiem luźnym i jest zupełnie niezorganizowana.

Na tym stopniu ewolucji nie ma jeszcze wibracji w jednostce mentalnej.

Nie opracowano dotąd szczegółowego zestawienia minerałów roślin i zwierząt według siedmiu 
promieni lub typów, do których one należą; poniższe zestawienie szlachetnych kamieni stanowi 
zaczątek klasyfikacji, która niewątpliwie pewnego dnia zostanie opracowana.

Promień Główny klejnot promienia Inne klejnoty tego samego promienia
1 Diament Kryształ górski
2 Szafir Lazuryt, turkus, sadalit
3 Szmaragd Akwamaryna, żadeit, malachit
4 Jaspis Chalcedon, agat, serpentyn
5 Topaz Cytryn, stestyt
6 Rubin Turmalin, granat, karmelian, karbun, kak, tulit, rodamit
7 Ametyst Perfir, wiolan
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ROZDZIAŁ XI: ROŚLINNA DUSZA GRUPOWA

Roślinną duszę grupową przedstawia nam rysunek 15, Można zauważyć, że osnowa duszy 
grupowej ma teraz tylko dwie warstwy; warstwa zewnętrzna składa się z astralnej esencji 
monadycznej, to znaczy z astralnej materii atomowej; warstwa wewnętrzna z mentalnej esencji 
elementalnej, czyli z materii czwartego stanu skupienia w sferze mentalnej. Zniknęła zatem 
warstwa fizyczna, którą posiadała powłoka mineralna duszy grupowej; została jakby wchłonięta 
przez zawartość duszy grupowej w celu wzmocnienia ciał eterycznych roślin.

Wewnątrz duszy grupowej zaznaczono niektóre niższe triady, powiązane z odpowiadającymi im 
wyższymi triadami, które z kolei połączone są z unoszącymi się nad nimi monadami. Niższe triady 
wewnątrz duszy grupowej nie są na razie połączone bezpośrednio z życiem roślinnym.

Poniżej duszy grupowej znajduje się pewna liczba form, które mają oznaczać grupy roślin, czyli 
roślinnych żyć. Wewnątrz niektórych z nich znajdują się niższe triady, a linie pomiędzy nimi i duszą 
grupową wskazują, że przynależą one do unoszącej się nad nimi macierzystej duszy grupowej.

Podobnie jak przy mineralnej duszy grupowej, zaznaczono pod literą “A" po prawej stronie rysunku 
formę roślinną, która została zniszczona jako organizm; niższa triada, która była z nią związana, 
została po zniszczeniu formy uwolniona, a dusza grupowa wycofuje ją i wchłania, jak to wskazuje 
strzałka na rysunku.
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Rys. 15.: Roślinna dusza grupowa 

Aktywność duszy grupowej jest teraz przeniesiona ze sfery fizycznej do astralnej, a jej działalność 
polega na ożywianiu ciał astralnych roślin, które do niej przynależą.

Dokładnie tak samo, jak przy omawianiu mineralnych dusz grupowych wypada nam tu powtórzyć, 
że nie należy sądzić, iż każde źdźbło trawy, każda roślina czy każde drzewo ma w sobie atom 
permanentny, który rozwija się w ciągu życia naszego układu do poziomu ludzkiego. Należy raczej 
sądzić, że królestwo roślinne samo w sobie stanowi również pole ewolucji dla omawianych atomów 
permanentnych; dewy kierują te atomy permanentne od jednej do drugiej formy roślinnej, dzięki 
czemu mogą doznawać wibracji oddziałujących na świat roślinny i gromadzić te doświadczenia jako 
zdolności wibracyjne, podobnie jak to czyniły, gdy znajdowały się w królestwie mineralnym.

Metoda wymiany wibracji, a w konsekwencji segregacji, jest taka sama jak poprzednio. W wyniku 
tego dusze grupowe stale i to coraz bardziej się dzielą, a wskutek tego nie tylko jest ich coraz 
więcej, ale także coraz bardziej się różnią między sobą pod względem głównych swych cech.

W okresie pobytu astralnego atomu permanentnego w królestwie roślinnym daje się zauważyć w 
nim więcej aktywności, aniżeli miało to miejsce w okresie jego pobytu w królestwie mineralnym. W 
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rezultacie astralny atom permanentny przyciąga do siebie materię astralną, którą dewy porządkują 
w pewien określony sposób.

W ciągu długiego życia drzewa leśnego powiększające się skupienie materii astralnej rozwija się 
we wszystkich kierunkach jako astralna postać drzewa. Ta astralna postać doświadcza wibracji, 
które wywołują silne uczucia przyjemności lub niewygody; powstają one w fizycznym drzewie pod 
wpływem światła słonecznego i burzy, wiatru i deszczu, gorąca i zimna itd., a te doświadczenia 
docierają w pewnej mierze do atomu permanentnego, znajdującego się w tym konkretnym drzewie. 
Jak stwierdziliśmy poprzednio, gdy drzewo ginie, atom permanentny powraca do duszy grupowej, 
zabierając ze sobą bogaty zasób doświadczeń, którym dzieli się w opisany poprzednio sposób z 
innymi triadami duszy grupowej.

Co więcej, gdy świadomość reaguje coraz bardziej w sferze astralnej, wysyła lekkie drgnienia w dół 
do sfery fizycznej; wywołują one uczucia, które choć w rzeczywistości pochodzą ze sfery astralnej, 
są odczuwane jako fizyczne.

Gdy rośliny, na przykład drzewa, cieszą się długim życiem, wówczas budzi się też jednostka 
mentalna, która gromadzi dokoła siebie mały obłoczek materii mentalnej; powtarzanie się pór roku 
itp. zaznaczy się w niej powoli jako słaba pamięć, która będzie mglistym przewidywaniem.

W istocie rzeczy wydaje się powszechną regułą, że każda niższa triada w późniejszym okresie swej 
ewolucji w świecie roślinnym ma dłuższy okres doświadczeń w jakiejś jednej formie, tak aby mogła 
doznać nieco wibracji życia mentalnego; w ten sposób niższa triada przygotowuje się, by we 
właściwym czasie korzystać w wędrownego życia zwierzęcia. Reguła ta jednak nie jest 
powszechna, gdyż w niektórych wypadkach okazuje się, że przejście do królestwa zwierząt 
dokonuje się we wczesnym okresie, tak iż pierwsze drgnienia jednostki mentalnej pojawią się w 
niektórych stacjonarnych formach zwierzęcego życia i w bardzo prostych organizmach 
zwierzęcych. Podobne bowiem warunki do opisanych w królestwie mineralnym i roślinnym zdają się 
również przeważać wśród najniższych typów zwierząt. Innymi słowy królestwa zdają się do 
pewnego stopnia zachodzić na siebie.
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ROZDZIAŁ XII: ZWIERZĘCA DUSZA GRUPOWA

Zwierzęcą duszę grupową przedstawia nam rysunek 16. Powłoka duszy grupowej ma teraz tylko 
jedną warstwę, która składa się z esencji elementalnej czwartego stanu skupienia sfery mentalnej. 
Warstwa astralna, jaką posiadała roślinna dusza grupowa, została wchłonięta w celu wzmocnienia 
mglistych ciał astralnych triad należących do duszy grupowej.

Aktywność duszy grupowej przenosi się teraz do wyższej strefy, a mianowicie do niższej części 
sfery mentalnej, i ożywia nierozwinięte ciała mentalne przynależnych do niej triad; dzięki temu 
stopniowo je wzmacnia, nadając im bardziej określony zarys.

Wykres na rysunku 16 jest bardzo podobny do wykresów na rysunkach 14 i 15. Pod literą “A" 
zaznaczono zwierzę, którego zewnętrzna forma została zniszczona. Wobec tego niższa triada 
wycofuje się z niej do duszy grupowej, jak to wskazuje strzałka na wykresie.

 
Rys. 16.: Zwierzęca dusza grupowa 
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Podobnie jak w królestwach: mineralnym i roślinnym, atom permanentny pojawia się od czasu do 
czasu jako gość również w niższych formach zwierzęcego życia, takich jak mikroby, ameby, hydry 
itd. Oczywiście nie zależy od nich wcale w swym życiu i rozwoju ani też one nie rozpadają się, gdy 
atom permanentny zostanie wycofany. Tak więc te zwierzęce formy są tylko tłumem, w którym od 
czasu do czasu zjawiają się atomy permanentne jako chwilowi goście; nie są też one w żadnym 
sensie ciałami utworzonymi wokół permanentnego atomu.

W istocie rzeczy, zanim dewy na o wiele późniejszym stopniu rozwoju zbudują formy zwierzęce 
dokoła atomów permanentnych, atomy te muszą w królestwie zwierzęcym żebrać i nagromadzić 
wiele doświadczeń.

Co więcej, warto zauważyć, że na tym szczeblu złota tkanka życia nie przedstawia wcale 
organizacji ciała żywiciela. Tkanka życia działa raczej podobnie jak korzonki w glebie, które 
przyswajają sobie cząstki gleby i czerpią z nich pożywienie potrzebne organizmowi, któremu służą.

Nie potrzeba wspominać, że w królestwie zwierzęcym atomy permanentne doznają o wiele 
różnorodniejszych wibracji niż w niższych królestwach; w rezultacie różnicują się o wiele szybciej. 
W miarę jak postępuje to różnicowanie, mnożą się z coraz większą szybkością dusze grupowe, 
przy czym liczba niższych triad każdej duszy grupowej stale się zmniejsza.

Rysunek 17 przedstawia podział zwierzęcej duszy grupowej. Jak opisano poprzednio, mineralne i 
roślinne dusze grupowe dzielą się w podobnym procesie.

 
Rys. 17.: Podział zwierzęcej duszy grupowej 

Dusza grupowa dzieli się raz za razem, aż w końcu każda niższa triada posiada własną oddzielną 
powłokę.

Triada znajduje się nadal wewnątrz tej spowijającej ją powłoki z esencji elementalnej, która ją 
osłania i ożywia. Zbliża się ona do “indywidualizacji", a termin “dusza grupowa" już się dla niej nie 
nadaje, ponieważ jedna niższa triada nie stanowi grupy. Jest to pojedyncza niższa triada, która 
oddzieliła się od grupy, do której poprzednio należała.
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Rysunek 18a przedstawia osiągnięty teraz stopień; w powłoce duszy grupowej znajduje się tylko 
jedna niższa triada, ale należy do niej jeszcze kilka zwierząt. Na kolejnym stopniu do duszy 
grupowej przynależy już tylko jedno zwierzę. Obrazuje to wykres 18b. Duża liczba wyższych 
zwierząt domowych osiąga ten poziom i staje się naprawdę oddzielnymi istotami, inkarnującymi się 
kolejno w ciałach zwierzęcych, chociaż na razie nie osiągnęły jeszcze poziomu, na którym posiada 
się ciało przyczynowe – prawdziwą oznakę indywidualizacji.

 
Rys. 18.: Zwierzęca dusza grupowa zawierająca tylko jedną triadę 

a) związana z grupą zwierząt 
b) związana z jednym zwierzęciem 

Zanim przejdziemy do opisu bardzo ciekawego procesu indywidualizacji, możemy tu zauważyć 
analogię pomiędzy zwierzęciem zbliżającym się do indywidualizacji a życiem człowieka przed 
urodzeniem. Życie zwierzęce na tym stopniu odpowiada ostatnim dwom miesiącom życia ludzkiego 
płodu.

Wiadomo, że siedmiomiesięczne dziecko może się urodzić i utrzymać przy życiu, ale będzie 
silniejsze, energiczniejsze i zdrowsze, jeśli wykorzysta jeszcze w ciągu dalszych dwóch miesięcy 
okres życia w ochraniającym je i żywiącym łonie matki. Lepiej też jest dla normalnego rozwoju ego, 
jeśli osłona duszy grupowej nie zostanie zbyt wcześnie rozerwana, ale pozostanie ono wewnątrz 
niej, wchłaniając nadal przez nią życie i wzmacniając najsubtelniejszą część swego ciała 
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mentalnego jej składnikami. Gdy ciało mentalne osiąga granicę swego rozwoju w tych ochronnych 
warunkach, wówczas przychodzi czas na indywidualizację.

Znajomość tych faktów skłania niekiedy okultystów do wypowiadania przestrogi, aby ludzie, którzy 
lubią zwierzęta, nie przesadzali w swym uczuciu ani nie objawiali go w niemądry sposób. Może się 
bowiem zdarzyć, że rozwój zwierzęcia będzie formowany w niezdrowy sposób, a indywidualizacja 
dokona się przed właściwym czasem. Oczywiście, o wiele lepiej jest pozwolić zwierzęciu rozwijać 
się naturalnie, aż będzie ono w pełni gotowe do indywidualizacji, niż forsować to sztucznie i 
spowodować, że stanie się indywidualnością, zanim będzie naprawdę zdolne istnieć o własnych 
siłach i żyć w świecie jako oddzielna istota.

Wypada przypomnieć, że znajdujemy się obecnie nieco dalej niż w połowie drogi czwartego obiegu 
w czwartym łańcuchu, to znaczy nieco dalej niż w połowie ewolucji tego łańcucha świata, i że 
dopiero pod koniec tej ewolucji królestwo zwierzęce ma osiągnąć poziom ludzkości. Dlatego każde 
zwierzę, które obecnie osiąga indywidualizację lub nawet tylko zbliża się do niej, musi bardzo 
wyraźnie wyprzedzać inne; jest ich wobec tego bardzo mało; jednak od czasu do czasu to się 
zdarza. Ścisły związek z człowiekiem jest niezbędny do osiągnięcia tego rezultatu.

Działają tu dwa czynniki:

1. Uczucia i myśli człowieka wywierają stały wpływ na uczucia i myśli zwierzęcia oraz podnoszą je 
na wyższy poziom uczuciowy i intelektualny.

2. Zwierzę traktowane przyjaźnie rozwija uczucie miłości i przywiązania do przyjaznego mu 
człowieka, jak również rozwija swe zdolności intelektualne starając się zrozumieć swego przyjaciela 
i odgadnąć jego życzenia.

Stwierdzono, że indywidualizacja, która podnosi na stałe jakąś istotę ze świata zwierzęcego do 
świata ludzkiego, może się dokonać tylko w obrębie pewnych gatunków zwierząt – w jednym dla 
każdego z siedmiu wielkich typów, czyli promieni. W istocie rzeczy, indywidualizacja odbywa się 
tylko wśród zwierząt domowych, choć wcale nie we wszystkich ich rodzajach. Należą do nich na 
pewno słoń, małpa, pies i kot, a prawdopodobnie także koń.

Do każdego z tych przodujących typów prowadzi długa linia rozwoju od zwierząt dzikich, której 
jednak dotąd w pełni nie zbadano. Wiadomo jednak, że szczytem rozwoju wilków, lisów, szakali i 
wszystkich zwierząt tego typu jest pies; podobnie szczytem rozwoju lwów, tygrysów, jaguarów i 
ocelotów jest domowy kot.

Pszczoły i mrówki (które wraz z pszenicą zostały przyniesione przez Władców Płomienia z Wenus) 
żyją w sposób całkiem odmienny od czysto ziemskich istot, gdyż dusza grupowa ożywia całą ich 
społeczność, dzięki czemu kieruje nią jedna wola, a poszczególne jej jednostki są istotnie 
członkami jednego ciała, w tym samym znaczeniu jak ręce i nogi są członkami ludzkiej postaci. 
Można nawet powiedzieć, że mają nie tylko duszę grupową, ale i ciało grupowe.

Potwierdzają to w pełni badania Maeterlincka. Pisze on bowiem [w: The Life of the White Ant – 
przyp. aut.]: Społeczność ula, kopiec mrówek lub termitów wydaje się stanowić jedną indywidualną, 
jedną pojedynczą żyjącą istotę, której organy złożone są z niezliczonych komórek, a tylko pozornie 
rozproszone, bo zawsze podlegają tej samej energii lub witalnej osobowości, temu samemu 
centralnemu prawu. Dzięki tej zbiorowej nieśmiertelności zagłada setek termitów, które natychmiast 
zostają zastąpione przez inne, nie wywiera wpływu na centralną istotę. W ciągu milionów lat ten 
sam owad utrzymał się przy życiu nie tracąc ani jednego ze swych doświadczeń. Nie było nigdy 
przerwy w jego istnieniu ani zaniku jego pamięci, która nigdy nie przestaje działać i gromadzić 
centralnie dorobku zbiorowej duszy. Kąpią się one w takim samym witalnym fluidzie jak komórki 
naszego ciała, lecz wydaje się on bardziej rozproszony, elastyczniejszy, subtelniejszy, bardziej 
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psychiczny lub bardziej eteryczny niż fluid naszego ciała. A ta centralna jedność jest niewątpliwie 
związana z powszechną duszą pszczół i prawdopodobnie z tym, co stanowi aktualnie duszę 
powszechną.

Jeśli chodzi o liczbę oddzielnych stworzeń przynależnych do duszy grupowej, mogą to być 
kwadryliony much lub komarów, setki tysięcy królików czy wróbli, kilka tysięcy takich zwierząt, jak 
lew, tygrys, leopard, jeleń, wilk, dzik. Jeśli chodzi o zwierzęta domowe takie jak owce i woły, liczba 
ta jest jeszcze mniejsza.

Do każdej duszy grupowej siedmiu zwierząt, dla których indywidualizacja jest możliwa, należy 
zwykle kilkaset sztuk, a w miarę ich rozwoju dusza ta prędko się rozpada. Choć do jednej duszy 
grupowej może należeć tysiąc bezdomnych psów, to dusza grupowa naprawdę inteligentnych 
lubianych psów lub kotów może obejmować nie więcej jak dziesięć lub dwanaście ciał.

Zwierzęce dusze grupowe otrzymują wielką pomoc od Mistrzów Mądrości, dzięki stale przez nich 
roztaczanemu wpływowi o szerokim zasięgu.
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ROZDZIAŁ XIII: INDYWIDUALIZACJA JEJ MECHANIZM I CEL

Doszliśmy do punktu, w którym ma się dokonać zmiana o ogromnym znaczeniu dla rozwijającego się życia – 
mianowicie do indywidualizacji zwierzęcia, utworzenia się ciała przyczynowego i wejścia do królestwa 
ludzkiego.

Aby lepiej zrozumieć całe zjawisko i poznać w pełni jego znaczenie, dokonajmy krótkiego przeglądu 
przebytych stopni. Widzieliśmy, że monady pochodzące od Pierwszego Logosa pojawiają się najpierw i 
przebywają w sferze anupadaka w ciągu wszystkich wieków, których przeglądu dokonaliśmy. Dzięki pomocy 
dewów każda monada przyswoiła sobie trzy atomy permanentne, które reprezentują ją jako dżiwatmę w 
sferach atmy, buddhi i manasu, tworząc wyższą triadę. Do każdej wyższej triady została dołączona niższa 
triada, która składa się z jednostki mentalnej oraz z astralnego i fizycznego atomu permanentnego.

Niższa triada została zanurzona kolejno do wcześniejszych królestw życia, ochraniana i żywiona przez swą 
duszę grupową. Dzięki powtarzającemu się podziałowi, wywoływanemu przez różnicowanie się 
doświadczeń, każda niższa triada posiada w końcu własną powłokę, pochodzącą od pierwotnej duszy 
grupowej. Po wielu kolejnych doświadczeniach w szeregu pojedynczych form zwierzęcych, niższa triada jest 
wreszcie dostatecznie rozbudzona, aby mógł się dokonać następny krok w schemacie ewolucji, krok, który 
przyniesie dalszy postęp lub aspekt boskiego życia.

Podobnie jak płód ludzki żywi się w łonie matki aż do czasu, kiedy dziecko stanie się dostatecznie silne, aby 
żyć niezależnie w zewnętrznym świecie, tak triada korzysta z osłony i życia duszy grupowej, za 
pośrednictwem której Drugi Logos chroni i żywi swe niemowlęce dzieci do chwili, gdy triada będzie dość 
mocna, by istnieć w zewnętrznym świecie jako odrębna jednostka życia, zdolna do niezależnego własnego 
rozwoju.

Tak dobiega kresu przedurodzeniowe życie dżiwatmy (wyższej triady atmy-buddhi-manasu) zamykającej w 
sobie życie monady, gdyż dojrzał czas na jej urodzenie w niższym świecie. Macierzyńskie życie Drugiego 
Logosa zbudowało dla niej ciała, w których może żyć jako odrębna istota w świecie formy; obecnie ma ona 
wejść w bezpośrednie posiadanie tych ciał oraz rozpocząć ludzką ewolucję.

Aż do tej chwili wszelka komunikacja monady z niższymi sferami dokonywała się przez sutratmę, czyli nitkę 
jaźni, na której znajdują się atomy permanentne (zob. rys. 19a). Teraz jednak nadszedł czas na pełniejszą 
komunikację niż przez tę delikatną nić w pierwotnej jej postaci. Sutratma poszerza się (zob. rys. 19b), 
promień płynący z monady zwiększa się przyjmując postać lejka, niższa nić pomiędzy Milczącym 
Strażnikiem a jego cieniem staje się coraz mocniejsza i promienniejsza (Doktryna tajemna, I).
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Rys. 19.: Indywidualizacja 

Temu przepływowi życia monadycznego w dół towarzyszy znacznie wzmożony przepływ pomiędzy 
buddhicznym a mentalnym atomem permanentnym.

Permanentny atom mentalny budzi się i wysyła drgania we wszystkich kierunkach. Inne atomy mentalne i 
drobiny gromadzą się dokoła niego; powstaje wir w trzech górnych strefach sfery mentalnej. Podobny ruch 
wirowy tworzy się w obłoku otaczającym jednostkę mentalną, która, jak widzieliśmy, jest objęta osłoną duszy 
grupowej.

Osłona duszy grupowej zostaje wtedy rozerwana i wciągnięta w wir górny. Tu rozbija się na materię trzeciej 
strefy mentalnej, a gdy wir ustaje, kształtuje się delikatna powłoka, która jest ciałem przyczynowym (zob. rys. 
20).
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Rys. 20.: Formowanie się duszy grupowej i ciała przyczynowego 

Przy opisywaniu tego procesu używa się zwykle na Wschodzie porównania z trąbą wodną. Najpierw mamy 
wielką chmurę unoszącą się nad morzem, na którego powierzchni nieustannie tworzą się i poruszają fale. W 
pewnym momencie z chmury wynurza się odwrócony stożek gwałtownie wirującej pary wodnej podobny do 
wielkiego palca. Na dole formuje się nagle wir w oceanie, ale zamiast zagłębienia w jego powierzchni, jak to 
się dzieje przy zwykłym wirze, wyłania się wirujący stożek wznoszący się nad powierzchnią. Oba te stożki 
przyciągają się mocno coraz bliżej ku sobie, aż wreszcie znajdują się tak blisko, że siła przyciągania potrafi 
pokonać dzielącą oba stożki przestrzeń, a wtedy tworzy się nagle ogromny słup wody i pary tam, gdzie nic 
podobnego przedtem nie było.

W ten sam sposób zwierzęce dusze grupowe stale rzutują swe cząstki w inkarnację, jak przemijające fale na 
powierzchni morza. W końcu gdy proces różnicowania osiągnął swój kres, nadchodzi chwila, kiedy jedna z 
tych fal wznosi się dostatecznie wysoko, aby unoszący się nad nią obłok mógł się z nią połączyć. Zostaje 
wtedy wciągnięta w nowy rodzaj istnienia, który nie jest ani chmurą, ani morzem, lecz czymś pośrednim, i 
uczestniczy w naturze obu. W taki sposób oddziela się od duszy grupowej, której cząstkę dotąd stanowiła, i 
już nigdy nie opada do morza. Wyrażając się technicznie, życie zwierzęcia działającego w niższej materii 
mentalnej formuje się w wir na spotkanie płynącego w dół życia monady, przejawiającej się za 
pośrednictwem wyższej mentalnej, czyli przyczynowej, materii.

Możemy zatem wyobrazić sobie, że monada czeka w swej wysokiej sferze, podczas gdy wokół atomów z nią 
związanych tworzą się niższe ciała, oraz opiekuje się nimi w ciągu długich wieków powolnej ewolucji. Gdy 
ciała te są dostatecznie rozwinięte, jednym rzutem w dół bierze je w posiadanie i posługuje się nimi dla 
własnej ewolucji. Gdy spotyka się z rosnącą i rozwijającą się substancją umysłu, jednoczy się z nią, 
zapładnia ją i w chwili tego zjednoczenia stwarza ciało przyczynowe, nośnik lub narzędzie indywidualności.

Przepływ życia związany z utworzeniem ciała przyczynowego określany jest jako Trzecia Fala Życia lub 
trzeci wielki wylew, a pochodzi on od Pierwszego Logosa, wieczystego, wszystko miłującego Ojca, od 
którego, jak widzieliśmy, pochodzą również same monady.

Działalność trzech fal życia, prowadząca do wytworzenia indywidualnej ludzkiej istoty, znalazła wyraz 
graficzny w dobrze znanym diagramie znajdującym się w książkach Leadbeatera: Mań Yisible and lnvisible 
{Człowiek widzialny i niewidzialny), oraz The Chakras (Czakry). Ośmieliliśmy się nieco zmienić ten diagram 
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(zob. rys. 21) zgodnie z dodatkowymi informacjami podanymi w książce The Chakras oraz The Masters and 
the Path (Mistrzowie i ścieżka, także C. W. Leadbeatera).

 
Rys. 21.: Trzy fale życia 

Oto objaśnienie rysunku 21:

Pierwsza Fala Życia płynąca od Trzeciego Logosa, czyli Aspektu podąża prosto w dół w materię, co ilustruje 
linia coraz grubsza i ciemniejsza w miarę posuwanie się w dół; oznacza to, że Duch Święty ożywia materię 
różnych sfer, budując najpierw atomy, a potem skupiając je w pierwiastki (jak to opisano w rozdziale piątym).

W tak ożywioną materię wstępuje Druga Fala Życia, płynąca od Drugiego Logosa, czyli Aspektu, Boga Syna; 
zstępuje ona przez pierwsze, drugie i trzecie królestwo elementalne do królestwa mineralnego; potem wznosi 
się przez królestwo roślinne i zwierzęce do świata ludzkiego, gdzie spotyka się z sięgającą w dół siłą 
Pierwszego Logosa – czyli Trzecią Falą Życia płynącą od Pierwszego Logosa lub Aspektu.

Tymczasem siła Trzeciego Logosa, czyli Pierwsza Fala Życia płynąca z Trzeciego Aspektu, po osiągnięciu 
najniższego punktu również się wznosi z powrotem. Na tej drodze powrotu lub wznoszenia się jest nią 
kundalini; siła ta działa w ciałach rozwijających się stworzeń w ścisłym kontakcie z pierwotną siłą życiową; 
obie siły działają razem, by doprowadzić to stworzenie do momentu, kiedy będzie mogło zetknąć się z falą 
życia Pierwszego Logosa i stać się ego, czyli ludzką istotą, i by nawet jeszcze potem oddziaływać na jego 
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narzędzia (ciała). Możemy wobec tego powiedzieć, że czerpiemy potężną siłę zarówno z ziemi pod nami, jak 
i z nieba nad nami, że jesteśmy dziećmi Ziemi, jak i dziećmi Słońca. Te dwie siły spotykają się w nas i 
działają razem dla naszej ewolucji. Nie możemy mieć jednej z nich bez drugiej, ale jeśli jedna z nich 
występuje w wielkim nadmiarze, pojawiają się poważne niebezpieczeństwa. Stąd się bierze, mówiąc 
nawiasem, niebezpieczeństwo rozwijania głębszych pokładów kundalini, zanim oczyści się i wysubtelnieje 
życie w człowieku.

Chociaż wszystkie trzy fale życia są naprawdę życiem samego Boga, to jednak zachodzi istotna i ważna 
różnica pomiędzy Pierwszą i Drugą Falą Życia a Trzecią. Pierwsza bowiem i Druga Fala Życia płyną powoli i 
stopniowo przez wszystkie sfery skupiające materię, w każdej z nich łącząc się z nią tak całkowicie, że 
niemal nie można ich rozpoznać i dostrzec w nich boskiego życia.

Natomiast Trzecia Fala Życia zdąża prosto w dół jak błyskawica prosto ze swego źródła, nie wiążąc się 
wcale ze znajdującą się na drodze materią. Jest ona czystym białym światłem, nie skażonym niczym po 
drodze.

Co więcej, chociaż na wykresie, w pierwotnej jego postaci zaznaczono, że Trzecia Fala Życia płynie 
bezpośrednio od Logosa, to jednak w istocie rzeczy (jak to widzieliśmy w rozdziale czwartym), wyłoniła się z 
Niego dawno temu i unosi się w pośrednim miejscu, to jest w drugiej sferze, czyli w sferze anupadaka, gdzie 
znamy ją jako monadę. Dlatego pozwoliliśmy sobie zmienić pierwotny diagram umieszczając trójkąt, 
reprezentujący monadę, na właściwym miejscu w strumieniu Trzeciej Fali Życia.

Ten “monadyczny dopływ", będący rezultatem ewolucji monady od królestwa zwierzęcego do ludzkiego, 
trwał aż do środkowego momentu istnienia czwartej rasy (atlantyckiej), wskutek czego populacja ludzka 
obejmowała stale nowe jednostki. Moment ten jest również punktem środkowym planu ewolucji w naszym 
łańcuchu planetarnym i po jego minięciu bardzo mało zwierząt osiąga indywidualizację. Zwierzę, któremu 
udaje się osiągnąć indywidualizację, wyprzedza swych towarzyszy tak bardzo, jak istota ludzka osiągająca 
poziom Adepta wyprzedza przeciętnego człowieka. Oboje dokonują w środkowym momencie ewolucji tego, 
czego mieli dokonać dopiero przy jej końcu. Ci, którzy osiągną ten cel w normalnym czasie, to znaczy na 
końcu siódmego obiegu (rundy), zbliżą się do niego tak stopniowo, że nie będzie przy tym prawie wcale walki.

W Doktrynie Tajemnej stwierdza się, że po środkowym punkcie zwrotnym cyklu ewolucji żadna więcej 
monada nie może wejść do królestwa ludzkiego. Brama została zamknięta na ten cykl.

Czytelnik zauważy, że Trzecia Fala Życia różni się od pozostałych w innym jeszcze ważnym punkcie, a 
mianowicie w tym, że pierwsza i druga fala oddziaływa równocześnie na tysiące i miliony, natomiast trzecia 
fala dociera do każdego indywidualnie tylko wtedy, kiedy jest gotowy na jej przyjęcie.

Trzecia Fala Życia zstąpiła już, jak widzieliśmy, do świata buddhi, ale nie posunie się dalej, dopóki dusza 
zwierzęca nie dokona skoku wzwyż. Wówczas nastąpi połączenie się obu i utworzy się ego jako trwała 
indywidualność w opisany poprzednio sposób.

Jeśli mówimy, że indywidualność człowieka jest trwała, to należy rozumieć, że jest to tylko trwałość 
względna, gdyż na o wiele wyższym stopniu ewolucji człowiek wykracza poza nią i sięga z powrotem do 
boskiej jedności, z której się wyłonił. Będzie o tym mowa w późniejszym rozdziale.

Streszczając to wszystko, widzimy, że Logos wysyła trzy potężne fale Swego życia, kolejno od Trzech 
Aspektów: pierwsza kształtuje i ożywia materię, druga użycza własności i formy życia, a trzecia sprowadza w 
dół monadę ludzką, aby zjednoczyła się z formami przygotowanymi przez Drugą Falę Życia.

Czytelnik powinien zwrócić uwagę, że przed indywidualizacją cząstka duszy grupowej pełniła rolę 
ożywiającej siły. Po indywidualizacji jednak to, co było duszą grupową, przekształca się w ciało przyczynowe 
i dzięki temu staje się nośnikiem ożywiającego – Iskry Bożej, która zstąpiła w nie z wyższego świata.

W ten sposób to, co stanowiło dotąd ożywiającą duszę, samo z kolei ją otrzymało, gdyż przekształciło się w 
formę, którą mitologia starożytnych Greków przedstawiała jako krater, czyli czarę, a średniowieczna legenda 
jako świętego Graala. Graal bowiem, czyli czara, jest udoskonalonym skutkiem całej niższej ewolucji i do 
niego wlewa się wino boskiego życia, dzięki czemu może się narodzić dusza człowieka. Tak tedy to, co 
poprzednio było duszą zwierzęcą, staje się u człowieka ciałem przyczynowym, w którym przebywa ego, czyli 
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dusza ludzka. Cały dotychczasowy jej dorobek ewolucyjny został w ten sposób przeniesiony do tego nowego 
centrum życia.

Z chwilą utworzenia się ciała przyczynowego, wyższa, czyli duchowa triada ma trwałe narzędzie (nośnik lub 
ciało) do dalszej ewolucji. Gdy we właściwym czasie świadomość nauczy posługiwać się tym narzędziem, 
wówczas wyższa triada będzie umiała kontrolować i kierować o wiele skuteczniej niż dotąd ewolucją 
niższych narzędzi (nośników).

Pierwsze wysiłki zmierzające do kontrolowania nie są zbyt rozumne, podobnie jak pierwsze ruchy 
niemowlęcia, chociaż wiadomo nam, że związana jest z nimi jakaś inteligencja. Monada rodzi się teraz, 
całkiem dosłownie, w sferze fizycznej, ale należy ją traktować jako niemowlę; jest prawdziwą 
indywidualnością, ale niemowlęcym ego i będzie musiał upłynąć długi czas, zanim jej władza nad fizycznym 
ciałem wyjdzie poza okres niemowlęctwa.

Duszę lub ego możemy uważać za czynnik indywidualizujący Ducha Powszechnego, który ogniskuje Światło 
Powszechne w jednym punkcie; punkt ten jest jak gdyby naczyniem, do którego duch spływa; wskutek tego 
to, co samo w sobie jest powszechne, przedstawia się jako coś oddzielnego, w swej treści zawsze z Nim 
identyczne, lecz oddzielone w przejawieniu. Jak widzieliśmy, cel tego określenia polega na tym, że 
indywidualna jednostka rozwija się i rośnie; że zindywidualizowane życie może istnieć utajone w każdej 
sferze wszechświata; że poznaje ono w sferze fizycznej i innych, tak jak poznaje w sferach duchowych, i ma 
ciągłość świadomości; że potrafi ono tworzyć sobie narzędzia, potrzebne świadomości do działania poza 
własną sferą, i stopniowo oczyszczać je kolejno, by nie stanowiły już dłużej zasłony lub przeszkody, lecz były 
czystymi i przejrzystymi narzędziami, za których pośrednictwem można uzyskać wszelką wiedzę w każdej 
sferze.

Nie należy jednak pojmować procesu indywidualizacji jako tylko utworzenia formy lub naczynia, a potem 
wlania czegoś do niej, wskutek czego to, co zostało wlane, przyjmuje natychmiast zarys lub kształt naczynia. 
Rzeczywiste zjawisko jest raczej podobne do kształtowania się Układu Słonecznego z mgławicy. Wśród 
pierwotnej materii przestrzeni pojawia się najpierw lekka mgła, zbyt nawet delikatna, by ją nazwać mgłą; 
stopniowo jednak zagęszcza się, w miarę jak cząsteczki zbliżają się do siebie; wewnątrz mgły tworzą się 
pewne kształty, które z biegiem czasu stają się coraz bardziej wyraźne, aż wreszcie powstaje układ z 
centralnym Słońcem i otaczającymi je planetami.

Podobnie dzieje się z duchem podczas indywidualizacji. Z początku przedstawia się jako słaby cień w 
powszechnej próżni; cień staje się mgiełką, która zarysowuje się coraz wyraźniej, aż wreszcie rodzi się 
indywidualność. Dusza, czyli indywidualność, nie jest zatem na początku tworem zupełnym, który zanurza 
się jak nurek w oceanie materii; raczej powoli się zagęszcza i buduje, aż w końcu staje się indywidualną 
jednostką, która w miarę postępu ewolucji coraz bardziej rośnie.

W ten sposób Trzecia Fala Życia stwarza w każdym człowieku tego odrębnego ducha człowieka, który idzie 
w górę, w przeciwstawieniu do ducha zwierzęcia, który idzie w dół, co oznacza w interpretacji, że podczas 
gdy dusza zwierzęcia wraca po śmierci ciała do duszy grupowej, do której należy, to boski duch w człowieku 
nie może już w ten sposób się cofnąć, lecz wznosi się coraz wyżej ku bóstwu, od którego pochodzi.

Jak już była o tym mowa, boskie życie reprezentowane przez Trzecią Falę Życia nie może bezpośrednio 
zstąpić niżej niż do sfery buddhi, gdzie unosi się jak potężna chmura czekająca na sprzyjającą sposobność 
połączenia się z życiem Drugiej Fali Życia, która wznosi się na spotkanie.

Choć ta chmura wywiera stale przyciągający wpływ na znajdującą się poniżej esencję, to jednak wysiłek 
umożliwiający zjednoczenie musi być dokonany na dole. O rodzaju tego wysiłku będzie mowa w następnym 
rozdziale.

Połączenie się Trzeciej Fali Życia z Pierwszą i Drugą stanowi początek intelektualnej ewolucji; oznacza ona 
pojawienie się ego, które bierze w posiadanie fizyczny przybytek i łączy się z duchem, który nad nim się 
unosił i kształtował go swym subtelnym oddziaływaniem.

H. P. Bławacka tak o tym powiada: Istnieje w naturze potrójny plan ewolucyjny mający na celu utworzenie 
trzech periodycznych upadhi, czy raczej trzy oddzielne plany ewolucji, które w naszym systemie splatają się 
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nierozerwalnie i stapiają się w każdym punkcie [...] I. Plan monadyczny dotyczy, jak mówi nazwa, wzrostu i 
rozwoju Monad do coraz wyższej aktywności w związku z: II. Planem intelektualnym, reprezentowanym 
przez Manasa-Bhyanich (Dewy słoneczne lub Agniszyatta Pitris), którzy dali człowiekowi inteligencję i 
świadomość oraz III. Plan fizyczny, reprezentowany przez Księżycowych Pitrich, dokoła których natura 
skonkretyzowała obecne ciało fizyczne. Zjednoczenie tych trzech strumieni czyni człowieka tą złożoną istotą, 
jaką jest obecnie. (Doktryna tajemna, I).

Trafnie określa się w okultyzmie człowieka jako tę istotę we wszechświecie – w jakiejkolwiek części świata 
się znajduje – w której najwyższy duch i najniższa materia są połączone inteligencją, dzięki czemu jest ona 
przejawieniem Boga, który będzie parł naprzód w nieograniczoną przyszłość, jaka się przed nim rozciąga.

Samego człowieka, czyli reinkarnujące się ego, należy raczej uważać za myśliciela niż za umysł, gdyż słowo 
myśliciel oznacza indywidualną istotę, natomiast słowo umysł nasuwa na myśl raczej coś mglistego i 
ogólnego.

Zastanawiając się nad fazami inwolucji i ewolucji w najogólniejszym zarysie, można wyróżnić siedem 
etapów. W ciągu pierwszych trzech duch zstępuje w dół i zapładnia materię użyczając jej własności i siły. 
Czwarty etap jest wyjątkowy, gdyż materia wyposażona w rozmaite siły i własności wchodzi wtedy w 
różnorodne związki z duchem, który teraz w nią wstępuje i ożywia. Etap ten to wielka bitwa we 
wszechświecie, walka pomiędzy duchem a materią, bitwa ogromnych zastępów wrogich armii na polu 
Kurukszetry. W tej części pola znajduje się punkt równowagi. Duch wchodzący w niezliczone związki z 
materią zostaje najpierw obezwładniony; potem przychodzi moment równowagi, kiedy żadna ze stron nie ma 
przewagi; potem powoli duch zaczyna triumfować nad materią, tak iż po czwartym etapie panuje nad nią i 
jest gotowy do wznoszenia się w ciągu dalszych trzech etapów.

Na tych etapach duch organizuje materię, którą ożywił i opanował, kieruje ją ku własnym celom i kształtuje w 
celu swego wyrażenia się, wskutek czego materia może stać się narzędziem, dzięki któremu wszystkie siły i 
zdolności przejawią się i uaktywnią. Ostatnie trzy etapy służą takiemu właśnie duchowemu wznoszeniu. W 
formie tabelarycznej można przedstawić te siedem etapów następująco:

Siedem etapów ewolucji i inwolucji  
I, II, III Zstępowanie Użyczanie materii cechy Materializacja Inwolucja

IV Punkt zwrotny; 
równowaga Ustanowione powiązanie Konflikt Zmiana inwolucji w ewolucję

V, VI, VII Wznoszenie się Budowanie organizmów Uduchowienie Ewolucja

Na I, II, III etapie duch zstępuje w materię użyczając jej własności (oznaczonych strzałkami skręcającymi w 
bok).

Na etapie IV duch i materia znajdują się w konflikcie, oznaczonym za pomocą dwóch przeciwległych strzałek 
oraz krzyżujących się linii, które symbolizują pole bitwy, jakim jest życie.

Na V, VI i VII etapie duch wznosi się, osiągając stopniowo panowanie nad materią.

Diagram przedstawia również próbę zobrazowania rozszczepienia się linii ducha, wielości wyłaniającej się 
wskutek tego z jedności oraz powrót ducha do jego źródła po wzbogaceniu się w doświadczenie i 
zapanowaniu nad materią.

Rysunek 22 stanowi próbę przedstawienia tych samych pojęć w graficznej postaci.
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Rys. 22.: Siedem stopni ewolucji i inwolucji 

Zasada, której mamy tutaj konkretny przykład, występuje wciąż na nowo w procesach przyrody, na przykład 
w cyklu reinkarnacji człowieka. Dlatego trzeba w pełni ją zrozumieć, gdyż pomoże to pojąć wiele innych 
zagadnień “odwiecznej mądrości".

Cały okres zstępowania w dół ma w Indiach nazwę prawritti marga, czyli droga wyjścia. Po dotarciu do 
najniższego punktu człowiek wstępuje na nivritti marga, czyli drogę powrotu. Po dniu zbierania żniwa 
człowiek powraca niosąc swój plon w postaci rozbudzonej w pełni świadomości, dzięki czemu może być 
nieporównanie pożyteczniejszy, aniżeli mógłby być przed zstąpieniem w materię.

W ciągu rozwoju człowieka intelektualna jego ewolucja musi na pewien czas przesłonić ewolucję duchową. 
Ewolucja duchowa musi ustąpić miejsca rozwojowi inteligencji i usunąć się na drugi plan, pozwalając 
inteligencji objąć kierownictwo w następnych stopniach ewolucji.

Monada zacznie w milczeniu i subtelnie wpływać na inteligencję, działając przez nią pośrednio, pobudzając 
ją swą energią i rozwijając nieustannym oddziaływaniem od wewnątrz, podczas gdy inteligencja zmagać się 
będzie z niższymi nośnikami, ulegając im z początku i popadając w ich niewolę, ale potem opanowując je i 
nimi kierując.

Tak to przejściowo duch ulega zamroczeniu, lecz dojrzewa w milczeniu, podczas gdy wojowniczy intelekt 
prowadzi walkę; przyjdzie czas, kiedy intelekt złoży swą zdobycz u stóp ducha, a człowiek stawszy się 
boskim będzie rządził “na ziemi", to znaczy w niższych sferach, stając się ich panem, a nie niewolnikiem.

Z istoty swej intelekt jest pierwiastkiem separującym, który oddziela “ja" od “nie-ja"; jest świadomy siebie, a 
wszystko inne widzi zewnątrz siebie jako obce. Jest on pierwiastkiem wojowniczym, walczącym, 
apodyktycznym; człowiekowi patrzącemu ze sfery intelektu w dół świat przedstawia się jako pole walki, której 
zaciekłość zależy od stopnia udziału w niej intelektu. Nawet natura emocjonalna rzuca się spontanicznie do 
walki tylko wtedy, kiedy pobudza ją jakieś pragnienie i znajduje przeszkodę pomiędzy sobą i upragnionym 
przedmiotem. Walka staje się coraz bardziej agresywna, w miarę jak umysł pobudza jej aktywność, gdyż 
stara się on zapewnić zaspokojenie przyszłych pragnień i usiłuje przywłaszczyć sobie coraz więcej zasobów 
przyrody. Ale intelekt, jak się okazuje, jest spontanicznie wojowniczy, bo w jego naturze leży umacnianie 
swej odrębności wobec innych. Dlatego to w intelekcie znajdujemy źródło oddzielności, nieustanne źródło 
podziałów wśród ludzi.

Z drugiej strony po osiągnięciu sfery buddhi odczuwa się natychmiast jedność. Ale tym zajmiemy się później.

Czytelnik nie powinien jednak wyobrażać sobie, że człowiek jest tylko tym, co działa jako umysł lub intelekt w 
jego ciele przyczynowym. W istocie swej, jak widzieliśmy, człowiek jest iskrą boskiego ognia, to znaczy 
monadą, która przejawia się w trzech aspektach jako duch w świecie atmy, jako intuicja w świecie buddhi i 
jako inteligencja w świecie manasu. Te trzy aspekty tworzą razem ego, które przebywa w ciele 
przyczynowym, zbudowanym z części duszy grupowej. Wskutek tego człowiek, jakiego znamy, choć w 
rzeczywistości jest monadą przebywającą w świecie monadycznym, przedstawia się nam jako ego w 
wyższym świecie mentalnym, przejawiając swoje trzy aspekty, które nazywamy duchem, intuicją i 
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inteligencją.

Ego to człowiek w okresie ludzkiego stopnia ewolucji. Odpowiada ono najzwyklejszemu i w pewnej mierze 
nienaukowemu pojęciu duszy. Żyje nie zmieniając się (z wyjątkiem wzrostu) od chwili indywidualizacji aż do 
przekroczenia poziomu ludzkości i zanurzenia się w boskości. Nie dotyka go wcale to, co nazywamy 
narodzeniem i śmiercią gdyż to, co pospolicie nazywamy życiem, jest jednym dniem w jego rzeczywistym 
życiu. Niższe ciała, które się rodzą i umierają, to tylko szaty, które ono wkłada dla osiągnięcia swego celu w 
pewnym okresie ewolucji. Można to zwięźle ująć mówiąc, że człowiek jest nieśmiertelną indywidualnością, 
która ma śmiertelną osobowość.

W całym okresie egzystencji ludzkiej zaznaczają się trzy wyraźne zmiany, które znaczeniem swym i 
doniosłością górują nad wszystkimi innymi.

1. Chwila indywidualizacji i wejście w królestwo ludzkie, wyłonienie się ze świata zwierzęcego i rozpoczęcie 
swej drogi ludzkiej jako ego.

2. Przejście przez pierwsze wielkie wtajemniczenie.

3. Osiągnięcie stopnia Adepta.

Punktem drugim i trzecim zajmiemy się w dalszych rozdziałach. Tutaj omówimy tylko punkt pierwszy – 
osiągnięcie indywidualizacji.

Stanowi to zadanie zwierzęcej ewolucji, ale jej rozwój służy określonemu celowi. Jest nim wytworzenie 
mocnego indywidualnego centrum, przez które mogłaby płynąć siła Logosa.

Po utworzeniu takiego centrum, jest w nim początkowo oczywiście tylko niemowlęce ego, słabe i niepewne. 
Aby mogło stać się silne i wyraźnie zarysowane, musi być otoczone osłoną samolubstwa – intensywnym 
samolubstwem człowieka dzikiego. W ciągu wielu żyć potrzebna mu jest mocna osłona egoizmu, aby 
wewnątrz niej mogło rosnąć i rozwijać się.

Można więc uważać egoizm za rodzaj rusztowania, które jest absolutnie konieczne do wzniesienia budynku; 
musi być jednak rozebrane z chwilą jego ukończenia, aby mógł on spełnić zadanie, dla którego został 
wzniesiony. Rusztowanie nie jest piękne i gdyby nie zostało usunięte, budynek nie nadawałby się do 
zamieszkania; ale bez rusztowania w ogóle by go nie było.

Centrum zostało stworzone po to, by siła Logosa mogła promieniować przezeń na świat; takie 
promieniowanie byłoby jednak zgoła niemożliwe, gdyby egoizm się utrzymał; jednak we wcześniejszym 
okresie ewolucji mocne centrum nie mogłoby się nigdy rozwinąć bez niego.

W świetle tej analogii widzimy, że nawet najbardziej niemiłe cechy mają swe miejsce w planie ewolucji – we 
właściwym czasie. Wielu jednak ludzi ma już tę pracę za sobą i dlatego powinno całkowicie wyzbyć się 
egoizmu. Bezsensem i głupotą jest gniewać się na ludzi, którzy są egoistami, gdyż ich postępowanie 
oznacza, że to, co było niezbędną cnotą człowieka dzikiego, utrzymuje się jeszcze w warunkach 
cywilizowanych. Mądrzej jest przyjąć, że postawa samolubnych ludzi jest anachronizmem, przeżytkiem z 
prehistorycznego okresu dzikości; są to ludzie pozostający w tyle za swymi czasami.
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Rys. 23.: Od minerału do człowieka 

Rysunek 23 przedstawia podsumowanie ostatnich czterech rozdziałów i obrazuje względne miejsce w planie 
ewolucyjnym czterech stopni, które poznaliśmy jako mineralną duszę grupową, roślinną duszę grupową, 
zwierzęcą duszę grupową, zwierzę gotowe do indywidualizacji i istotę ludzką w ciele przyczynowym.
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Wstecz / Spis treści / Dalej

ROZDZIAŁ XIV: METODY I STOPNIE INDYWIDUALIZACJI

Zaznaczyłem w poprzednim rozdziale, że wysiłek powodujący indywidualizację musi być dokonany 
z dołu, to znaczy przez zwierzę. Wysiłek ten może się dokonać na trzech różnych drogach, co 
wywiera daleko sięgający wpływ na całe życie zindywidualizowanej istoty.

Przy formowaniu ego muszą być przywołane wszystkie trzy aspekty wyższej triady, to znaczy atma, 
buddhi i manas; pierwsze połączenie może powstać na jednej z trzech następujących dróg:

1. Pomiędzy wyższym i niższym umysłem.

2. Pomiędzy ciałem astralnym i buddhi.

3. Pomiędzy ciałem fizycznym i atmą.

W ten sposób zwierzę indywidualizuje się w pierwszym wypadku na drodze intelektu, w drugim na 
drodze uczucia, a w trzecim przez wolę. Omówimy teraz zwięźle każdą z tych trzech metod.

Indywidualizacja przez intelekt – jeśli zwierzę pozostaje w bliskim związku z człowiekiem, który nie 
jest typem wybitnie emocjonalnym, ale zajmuje się głównie działalnością umysłową, to wówczas 
rodzące się ciało mentalne zwierzęcia jest pobudzane przez ten ścisły związek i prawdopodobnie 
indywidualizacja dokona się dzięki wysiłkowi umysłu zwierzęcia, które starać się będzie zrozumieć 
swego pana.

Indywidualizacja przez uczucie – jeśli pan zwierzęcia jest człowiekiem uczuciowym, zdolnym do 
silnych wzruszeń, to prawdopodobnie zwierzę rozwinie się głównie przez rozwój ciała astralnego, a 
ostateczne zerwanie przez nie związku z duszą grupową dokona się przez nagły wybuch 
intensywnego uczucia, który dotrze do aspektu buddhi unoszącej się nad nim monady i dzięki temu 
spowoduje utworzenie się ego.

Indywidualizacja przez wolę – jeśli pan zwierzęcia jest człowiekiem wysoce uduchowionym lub 
mającym wybitnie silną wolę, to choć zwierzę rozwinie w stosunku do niego dużo uczucia i 
podziwu, to jednak pobudzona zostanie w zwierzęciu przede wszystkim wota. Przejawia się to w 
intensywnej aktywności fizycznego ciała i niezłomnym dążeniu do osiągnięcia wszystkiego, co to 
zwierzę zechce podjąć, zwłaszcza w służbie swego pana.

Widzimy z tego, że charakter i typ pana wywiera wielki wpływ na los zwierzęcia. Większa część 
dzieła dokonuje się oczywiście bez bezpośredniej woli którejkolwiek strony, po prostu przez 
oddziaływanie bliskości obu istot. Wibracje astralne i mentalne człowieka są o wiele silniejsze i 
bardziej złożone aniżeli wibracje zwierzęcia i dlatego wywierają nieustający napór na jego ciało 
astralne i mentalne.

Czytelnik nie powinien popełnić błędu sądząc, że “odległość" między atmą i ciałem fizycznym jest 
większa niż między niższym i wyższym umysłem lub ciałem astralnym i pierwiastkiem buddhi. Nie 
jest to w ogóle kwestią odległości w przestrzeni, lecz raczej przekazywania sympatycznych wibracji 
i odbicia od źródła. Patrząc w ten sposób na tę sprawę jasne jest, że każde odbicie musi 
pozostawać w jakimś bezpośrednim związku ze swym źródłem, bez względu na ewentualną między 
nimi “odległość" – i to w ściślejszym z jakimkolwiek przedmiotem znajdującym się poza 
bezpośrednią linią, chociażby był o wiele bliżej w przestrzeni.

Pragnienie zwierzęcia, by wznieść się wyżej, stanowi nieustającą siłę działającą wzwyż na każdej 
ze wspomnianych trzech dróg, a moment, w którym ta siła przełamuje w końcu wszystkie 
ograniczenia i stwarza pożądane połączenie pomiędzy monadą i osobowością, przesądza o 
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pewnych charakterystycznych cechach nowego ego, które w ten sposób powstaje.

Powstanie tego połączenia jest zazwyczaj momentalne przy indywidualizacji przez uczucie lub 
wolę; natomiast raczej stopniowo indywidualizacja odbywa się na drodze intelektu. Powoduje to 
również znaczną różnicę w przebiegu przyszłej ewolucji człowieka.

Z wielkiej masy ludzi, którzy indywidualizowali się w pewnym momencie w łańcuchu księżycowym, 
ci, którzy osiągnęli indywidualizację stopniowo przez rozwój intelektualny, zaczęli się inkarnować na 
ziemi około miliona lat temu; od tego czasu przeciętna przerwa pomiędzy ich życiami doszła do 
około tysiąca dwustu lat.

Ci, którzy osiągnęli indywidualizację przez nagły wybuch uczucia lub woli, rozpoczęli swe 
inkarnacje ziemskie około sześćset tysięcy lat temu; przerwa pomiędzy ich inkarnacjami wynosi 
obecnie przeciętnie około siedmiuset lat. Poziom ewolucji obu grup jest mimo to obecnie mniej 
więcej taki sam.

Wydaje się, że ludzie, którzy indywidualizowali się na drodze uczucia, potrafią wytwarzać nieco 
więcej siły aniżeli ci, którzy indywidualizowali się przez intelekt. Ale lepiej określimy różnicę 
pomiędzy tymi dwoma klasami ludzi, jeśli powiemy, że wytwarzają oni różny rodzaj siły. Krótsza 
przerwa pomiędzy inkarnacjami tłumaczy się tym, że ludzie tej grupy przeżywają swe szczęście w 
sposób bardziej skoncentrowany i dlatego osiągają ten sam rezultat przez wydatkowanie tej samej 
ilości siły w o wiele krótszym czasie.

W istocie rzeczy wydaje się prawdopodobne, że późniejsze wejście w życie na ziemi drugiej grupy 
zostało zarządzone specjalnie po to, aby po upływie mniej więcej tej samej liczby inkarnacji 
osiągnęli ten sam poziom i mogli współdziałać z pierwszą grupą. Konieczność zetknięcia obu grup 
ludzi w ziemskiej inkarnacji, aby nie tylko rozwiązywali swe wzajemne karmiczne powikłania, lecz 
również nauczyli się wszyscy współdziałać dla jednego wielkiego celu – to wyraźnie dominujący 
czynnik, który reguluje prędkość wydatkowania siły.

Oprócz różnic w metodzie indywidualizacji, istnieją również różnice w stopniu indywidualizacji, 
zależne od poziomu, na którym się ona dokonuje. Poziom rozwoju, na którym indywidualizacja 
zwierzęcia staje się faktem, decyduje o dużym zróżnicowaniu. Tak na przykład, jeśliby się 
indywidualizował bezdomny pies – co zasadniczo jest możliwe – to byłby to bardzo niski stopień 
indywidualizacji. Prawdopodobnie jej wynikiem byłaby najwyżej oddzielna cząstka duszy grupowej 
połączona z monadą jedną lub dwiema liniami duchowej materii.

Miało to miejsce u “księżycowych ludzi zwierzęcych". Ich ego indywidualizowało się na najniższym 
poziomie królestwa zwierzęcego, na którym indywidualizacja była możliwa. Rozpoczęli oni swe 
ludzkie życie nie mając tego, co nazywa się normalnie ciałem przyczynowym, lecz z monadą 
unoszącą się nad osobowością i połączoną z nią za pomocą kilku nielicznych nici z nirwanicznej 
materii. Takie istoty ludzkie zamieszkiwały w formach, stworzonych w pierwszym obiegu (rundzie) 
rozwoju ziemi przez Panów Księżyca i dokonały pionierskiej pracy dla wszystkich królestw życia.

Z drugiej strony prawdziwie inteligentny i uczuciowy pies lub kot domowy, którym właściciel 
opiekuje się należycie i budzi w nim przyjaźń, będzie miał po osiągnięciu indywidualizacji ciało 
przyczynowe co najmniej takie samo, jak ciało przyczynowe ludzi księżycowych pierwszego stopnia.

Rozmaite pośrednie typy zwierząt domowych mogą wytworzyć niedoskonałe ciało przyczynowe w 
rodzaju “plecionki", jakie uzyskali ludzie księżycowi drugiego stopnia.

Ludzie należący do tej klasy ego, nie rozwinęli w pełni ciała przyczynowego, lecz mieli jakby tylko 
szkielet tego ciała – pewną liczbę przeplatających się strumieni sił, które wyznaczały zarys 
mającego dopiero powstać owoidu. Wskutek tego wyglądali oni nieco dziwnie, tak jakby byli 
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zamknięci w jakimś plecionym koszu z wyższej materii mentalnej.

Determinującym czynnikiem tak rozwiniętych ciał przyczynowych jest poziom, na którym dokonała 
się indywidualizacja. Jeśli zwierzę, na przykład pies, pozostawało przez długi czas w kontakcie z 
człowiekiem i należy do małej grupy dziesięciu lub dwudziestu osobników, wówczas podczas 
indywidualizacji tworzy się ciało przyczynowe zupełne. Jeśli grupa liczy około stu osobników – na 
poziomie owczarka – tworzy się ciało przyczynowe “plecionkowe". Jeśli w grupie znajduje się 
kilkaset sztuk – na poziomie bezpańskiego psa – to istnieją przesłanki, że ciało przyczynowe 
składać się będzie tylko z łączących linii.

Ilość pracy potrzebnej do osiągnięcia jakiegoś poziomu ewolucji jest w praktyce zawsze ta sama, 
ale w niektórych wypadkach większa w jednym królestwie, a mniejsza w innym. Różne bowiem 
królestwa przyrody w dużej mierze na siebie zachodzą, tak iż zwierzę, które osiągnęło najwyższy 
poziom inteligencji i uczucia, jaki jest możliwy w świecie zwierzęcym, przeskoczy poziom absolutnie 
pierwotnych warunków ludzkości i od początku swej kariery ludzkiej pojawi się jako indywidualność 
pierwszej klasy. Z drugiej strony zwierzę, które opuszcza świat zwierzęcy na niższym poziomie, 
będzie musiało rozpocząć dalsze życie na odpowiednio niższym szczeblu ludzkości.

Tak można wyjaśnić sens uwagi jednego z Mistrzów, gdy mówiąc o okrucieństwie i przesądach 
przejawiających się w wielkiej masie ludzkości, powiedział: Ci ludzie indywidualizowali s/ę za 
wcześnie, nie są oni jeszcze godni ludzkiej postaci.

Podane trzy metody indywidualizacji – przez intelekt, uczucie i wolę – są normalnymi metodami. 
Niekiedy indywidualizacja jednak dokonuje się na innej drodze, którą można nazwać anormalną lub 
nieregularną.

Na przykład, na początku siódmego obiegu (rundy) w łańcuchu księżycowym pewna grupa istot 
była na progu indywidualizacji i w związku z tym znalazła się blisko doskonałych mieszkańców, 
których nazywano Panami Księżyca. Jednakże w rozwoju tych istot dokonało się niefortunne 
skrzyżowanie; zaczęły one tak bardzo się pysznić swym intelektualnym postępem, że stało się to 
wybitną cechą ich charakteru. Pracowały nie tyle dla pozyskania uznania lub uczucia swych panów, 
ile dla wykazania swej wyższości nad innymi bliskimi im zwierzętami i wywołania ich zazdrości.

Ten ostatni motyw pobudził je do wysiłków, których rezultatem była indywidualizacja, ale wskutek 
tego utworzone ciała przyczynowe nie miały niemal żadnej innej barwy prócz pomarańczowej. 
Indywidualizacja została im dozwolona zapewne dlatego, że gdyby dalej żyły w świecie 
zwierzęcym, stałyby się jeszcze gorsze, a nie lepsze.

To oddzielenie – lub “statek pasażerów", jak to się czasem określa – trwało około dwóch milionów 
lat. Istoty te indywidualizowały się przez pychę i chociaż były na swój sposób sprytne, miały mało 
innych dodatnich cech.

Uczestnicy tego pomarańczowego statku pasażerów z planety A łańcucha księżycowego odmówili 
wejścia w ciała, przygotowane dla nich w łańcuchu ziemskim, podczas gdy zabarwione złotawe ega 
z globu B oraz zabarwione na różowo ega z globu C zaakceptowały warunki, zamieszkały w 
dostarczonych im ciałach i wypełniły swe przeznaczenie.

W ciągu całej historii te pomarańczowe ega sprawiły kłopoty sobie i innym z powodu swej arogancji 
i nieświadomości. Były one buntownicze i agresywne, niezawisłe i separatystyczne, skłonne do 
niezadowolenia i żądne zmian.

Niektóre najbystrzejsze spośród nich stały się osławionymi “panami ciemnego oblicza" w 
Atlantydzie, a później wyniszczającymi świat zdobywcami, którzy nie dbali wcale o tysiące 
zabijanych ludzi lub ginących z głodu, zaspokajając swoją szaloną ambicję; jeszcze później stali się 
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nie mającymi skrupułów milionerami, słusznie zwanymi “Napoleonami pieniądza".

Inna anormalna metoda indywidualizacji to strach. Niektóre zwierzęta traktowane okrutnie przez 
człowieka rozwinęły swą przebiegłość przez wytężony wysiłek włożony w zrozumienie i próbę 
uniknięcia tego okrucieństwa, a wskutek tego oderwały się od duszy grupowej i utworzyły ego 
reprezentujące tylko bardzo niski stopień intelektu.

Nieco odmienny typ ego powstał wskutek okrucieństwa wywołanego przez nienawiść zamiast przez 
strach, Tym tłumaczy się fanatyczne okrucieństwo i zwierzęcość ludzi dzikich, o których czasem 
słyszymy, średniowiecznych inkwizytorów oraz ludzi traktujących okrutnie dzieci za naszych 
czasów.

Jeszcze inną odmianę przedstawiają ludzie, którzy indywidualizowali się wskutek intensywnego 
pragnienia władzy nad innymi, takiej, jaką czasem przejawia byk będący przewodnikiem stada. 
Ego, które rozwinęło się na tej drodze, przejawia często wielkie okrucieństwo i zda się nim 
rozkoszować, prawdopodobnie dlatego, że zadawanie innym cierpienia jest sposobem 
manifestowania swej władzy nad nimi.

Z drugiej strony ci, którzy indywidualizowali się na stosunkowo niskim poziomie, lecz na jednej z 
regularnych dróg – na przykład przez uczucie – reprezentują typ również prymitywnych, lecz 
radosnych i życzliwych ludzi dzikich – dzikich tylko z nazwy, gdyż w rzeczywistości są łagodni i 
życzliwi, jak wiele plemion żyjących na wyspach mórz południowych.
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ROZDZIAŁ XV: FUNKCJE CIAŁA PRZYCZYNOWEGO

Ciało przyczynowe zawdzięcza swą nazwę faktowi, że w nim znajdują się przyczyny, które przejawiają się jako skutki 
w naszych sferach.

Doświadczenia bowiem z przeszłych żywotów, zgromadzone w ciele przyczynowym, są przyczyną ogólnej postawy 
człowieka wobec życia oraz podejmowanych przez niego działań.

W sanskrycie ciało przyczynowe nazywa się karana siarira, przy czym karana oznacza przyczynę.

Możemy powiedzieć w skrócie, że ciało przyczynowe ma dwie główne funkcje:

1. Działa jako nośnik ego; ciało przyczynowe jest “ciałem manasu", aspektem formalnym jednostki, 
prawdziwym człowiekiem, myślicielem.

2. Działa jako zbiornik lub magazyn treści doświadczeń człowieka w różnych jego inkarnacjach. W ciało 
przyczynowe wplecione jest wszystko, co może trwać poprzez inkarnacje, i w nim przechowują się zalążki cech, które 
mają być przeniesione do następnej inkarnacji. Z tego wynika, że niższe przejawienie się człowieka, to znaczy 
jego sposób wyrażania się w mentalnym, astralnym i fizycznym ciele, zależy ostatecznie od wzrostu i 
rozwoju rzeczywistego człowieka, tego “dla którego godzina nigdy nie wybije".

Jak już wiemy z rozdziału XIII, nie ma człowieka, nie ma prawdziwej ludzkiej istoty, dopóki nie powstanie ciało 
przyczynowe. Każda indywidualna istota musi nieodzownie mieć ciało przyczynowe; w istocie rzeczy posiadanie 
ciała przyczynowego kontynuuje indywidualną jednostkę.

Ogromna praca w ciągu długich eonów poprzedzających narodzenie się ciała przyczynowego polega na rozwijaniu i 
budowaniu materii sfer: fizycznej, astralnej i niższej mentalnej, aż wreszcie nadaje się ona na mieszkanie dla 
ducha boskiego, który przebywa w nim jako człowiek.

Ciało przyczynowe, czyli aspekt formalny prawdziwego człowieka w początkowej jego postaci, opisywane jest 
jako delikatna błona z najsubtelniejszej materii, zaledwie widzialnej i zaznaczającej miejsce, gdzie 
indywidualna jednostka zaczyna swe oddzielne życie. Ta delikatna, prawie bezbarwna błona z najsubtelniejszej 
materii stanowi ciało, które trwać będzie przez całą ewolucję człowieka; na nie jak na nitkę – sutratmę, jak to się 
często określa – będą się nakładać wszystkie przyszłe inkarnacje.

Ciało przyczynowe jest, jak się twierdzi, zbiornikiem tego wszystkiego, co trwałe – to znaczy tylko tego, co szlachetne 
i harmonijne oraz zgodne z prawem ducha; każda bowiem wielka i szlachetna myśl, każde czyste i wzniosłe 
uczucie zostaje w swej treści utrwalone w substancji ciała przyczynowego. Dlatego stan ciała przyczynowego jest 
prawdziwym rejestrem – jedynym prawdziwym rejestrem – ewolucji człowieka i poziomu, który on osiągnął.

Wszystkie ciała człowieka można traktować jako osłony lub narzędzia, które umożliwiają jaźni działalność w określonej 
dziedzinie wszechświata. Podobnie jak człowiek może się posługiwać powozem na lądzie, okrętem na morzu, samolotem 
w powietrzu, aby podróżować z miejsca na miejsce, a jednak wszędzie pozostaje sobą, tak też czyni jaźń, 
rzeczywisty człowiek, posługując się różnymi ciałami, każdym dla określonego celu, lecz zawsze pozostaje sobą, 
bez względu na to, w jakim nośniku działa za każdym razem. Dla człowieka wszystkie te ciała są rzeczą 
przemijającą, jego narzędziami lub sługami; zużywają się i po pewnym czasie odnawiają, przygotowują się do 
zmieniających się jego potrzeb i coraz większych zdolności i możliwości.

Ponieważ funkcje umysłu są w zasadzie dwojakie, przeto człowiek potrzebuje dwóch jego ciał i nimi dysponuje. Jak 
już wiemy, ciało mentalne służy człowiekowi jako umysł konkretny, który ma do czynienia z konkretnymi myślami; ciało 
przyczynowe jest organem abstrakcyjnego myślenia.

W myślicielu, przebywającym w ciele przyczynowym, znajdują się wszystkie zdolności, które określamy razem 
jako umysł, to znaczy pamięć, intuicja i wola. Myśliciel zbiera doświadczenia wszystkich ziemskich żywotów, przez 
które przechodzi, i za pomocą swej boskiej alchemii przeobraża je w sobie w esencję doświadczenia i wiedzy, którą jest 
mądrość. Nawet w jednym krótkim życiu ziemskim rozróżniamy nabywaną wiedzę i mądrość, którą stopniowo – 
często zbyt rzadko – destylujemy z tej wiedzy. Mądrość jest owocem doświadczenia życiowego, właściwością 
wieńczącą aktywność ludzi w podeszłym wieku. W jeszcze pełniejszym i bogatszym znaczeniu mądrość jest 
owocem wielu inkarnacji, wytworem wielu doświadczeń i dużej wiedzy. W myślicielu zatem mamy magazyn doświadczeń, 
stanowiących plon wszystkich naszych przeszłych żywotów, zbieranych jako żniwo wielu inkarnacji.

W klasyfikacji ciał człowieka jako jego “powłok" ciało przyczynowe określane jest jako powłoka rozpoznająca; podaje to 
poniższa tabela:

Kosza lub powloką
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Pierwiastki człowieka sanskryt nazwa polska
Buddhi Anandamayakosza Powłoka szczęścia

Wyższy manas Widżnanamayakosza Powłoka rozpoznawania
Niższy manas i karna Manomayakosza Powłoka czucia

Prana Pranamayakosza Powłoka siły witalnej
Sthula Annamayakosza Powłoka odżywiania

W słowie Widżnanamayakosza zgłoska wi oznacza rozpoznawanie, rozdzielanie i porządkowanie rzeczy, gdyż jest 
to szczególna funkcja tej powłoki. W Widżnanamayakosza, czyli w ciele przyczynowym, doświadczenia pochodzące 
z manomayakoszy odzwierciedlają się jako pojęcia idealne. Manomayakosza zbiera i przerabia, a 
Widżnanamayakosza porządkuje i rozpoznaje. Niższe ciała odbierają wrażenia i spostrzeżenia, wypracowują pojęcia, 
ale dziełem ciała przyczynowego jest ich porządkowanie, rozpoznawanie i abstrakcyjne rozumowanie, zajmowanie 
się wszystkimi ideami oddzielonymi od konkretnych ich przedstawień.

W ciele przyczynowym mamy do czynienia z abstrakcyjnym, a nie konkretnym, czystym wewnętrznym działaniem, już nie 
zakłóconym przez zmysły ani też przez świat zewnętrzny. Jest tu czysta inteligencja, jasne widzenie spraw, 
inteligencja wolna od zmysłowych zaburzeń, spokojna, mocna i pogodna.

W ciele przyczynowym ma też swe źródło twórcza siła motywacji, energia, jaka się rodzi ze 
skoncentrowanej kontemplacji. Jest to twórcza powłoka człowieka, gdyż manas w człowieku odpowiada nabatowi 
w kosmosie, Umysłowi Powszechnemu, boskiemu tworzeniu idei, kształtującej i kierującej sile, będącej twórczą 
potęgą, od której wszystko pochodzi. W tej powłoce człowieka istnieje wszystko, co może się z niego zrodzić, co 
dzięki tej twórczej potędze może uzyskać obiektywną realność.

Doktryna tajemna powiada: Kriyasiakti to tajemnicza siła myśli, która pozwala jej wytwarzać zewnętrzne, postrzegalne, 
zjawiskowe skutki wrodzoną jej energią. Starożytni utrzymywali, że każda idea przejawia się zewnętrznie, jeżeli uwaga 
człowieka jest głęboko na niej skoncentrowana. Podobnie intensywna wola przynosi pożądane skutki. Na tym 
oczywiście polega tajemnica wszelkiej prawdziwej “magii".

Inteligencja człowieka jest zatem, jak powiedziano, odbiciem Brahmy, Umysłu Powszechnego, twórczej energii, Twórcza 
zdolność wyobraźni człowieka, która obecnie działa w subtelnej materii, będzie tak samo działać, gdy człowiek stanie 
się doskonały w grubszej materii, ponieważ, jak powiedziano, siła wyobraźni człowieka jest odbiciem siły, która 
stworzyła wszechświat. Brahma medytował i pojawiły się wszelkie formy; tak samo w twórczej sile umysłu kryje się 
możliwość powstania wszelkiej formy.

Dlatego H. P. Bławacka określa niekiedy manas mianem dewa-ego czyli boskie “ja" w odróżnieniu od “ja" 
osobowego. Wyższy manas jest boski, ponieważ rozporządza pozytywną myślą, jaką jest kriyasiakti, zdolnością 
stwarzania rzeczy. Manas, umysł, jest zatem z samej swej natury działaniem. W istocie rzeczy, wszelkiej 
pracy dokonujemy dzięki sile myśli; to nie ręka rzeźbiarza, lecz siła myśli, która tą ręką kieruje. Banalna to prawda, 
że myśl poprzedza działanie, chociaż zdarza się, że człowiek działa, jak to powiadamy, bezmyślnie, ale nawet wtedy jego 
działanie jest skutkiem wcześniejszej myśli; wytworzył on nawyk myślenia w pewien określony sposób i 
działa instynktownie zgodnie ze swym sposobem myślenia.

Wyższy manas jest boski, gdyż jak powiedziałem, jest pozytywnym myślicielem, posługującym się właściwością 
swego życia, która promienieje z jego wnętrza. To właśnie znaczy słowo boski (divine) pochodzące od div – jaśnieć, 
promieniować.

Promieniująca energia atmy, działająca w ciele przyczynowym, stanowi siłę, która włada wszystkim i kształtuje 
wszystko, co jest na zewnątrz. Z drugiej strony promieniująca energia atmy, działająca w manomayakoszy, to pragnienie, 
a charakterystyczną jego cechą jest pociąg do zewnętrznych przedmiotów; jego kierunek wytyczają rzeczy zewnętrzne. 
Ale atma działająca w ciele przyczynowym stanowi wolę, która już nie działa w kierunku narzuconym z zewnątrz, lecz 
na podstawie wewnętrznego wyboru, opierającego się na wewnętrznych przedstawieniach i rozpoznającej refleksji. Tak 
więc płynąca energia jest w ciele przyczynowym kierowana od wewnątrz, podczas gdy w niższych ciałach przyciągana z 
zewnątrz. Stanowi to zasadniczą różnicę pomiędzy wolą a pragnieniem. Co więcej, wola jest z istoty swej właściwością 
ego, a nie osobowości.

Czit, czyli aspekt inteligencji w człowieku, ma się rozwijać pierwszy; jest on zdolnością analizy, która postrzega wielkość 
i różnice; potem przychodzi kolej na anandę, czyli mądrość, rozumiejącą jedność rzeczy i dokonującą zjednoczenia, 
znajdując w tym radość i szczęście, które stanowią sens życia; w końcu przychodzi kolej na trzeci i najwyższy aspekt 
– sat, byt sam z siebie, jedność sięgającą nawet poza zjednoczenie.

W cyklu ras: piąta rozwija czit, czyli aspekt inteligencji, szósta będzie rozwijać anandę, czyli aspekt zjednoczenia 
i szczęścia – “królestwo szczęścia", siódma – sat, czyli aspekt niezależnego bytu.
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ROZDZIAŁ XVI: SKŁAD I STRUKTURA

Ciało przyczynowe składa się z materii pierwszej, drugiej i trzeciej strefy sfery mentalnej, czyli 
trzech najsubtelniejszych stanów skupienia materii mentalnej.

Czytelnik zechce sobie przypomnieć, że stan materii mentalnej zawiera 494 czyli 5.764.801 – w 
zaokrągleniu 5,75 milionów “baniek w koilonie".

Ciało przyczynowe przeciętnego człowieka nie jest jeszcze czynne i dlatego jest w nim ożywiona 
tylko ta materia, która należy do trzeciej strefy. W miarę jak ego w ciągu długiego okresu swojej 
ewolucji rozwija utajone możliwości, uaktywnia się stopniowo w ciele przyczynowym subtelniejsza 
materia; ale dopiero u dorosłego i doskonałego człowieka, którego nazywamy Adeptem lub 
Mistrzem, jest ona rozwinięta w całej pełni.

Trudno opisać ciało przyczynowe wyczerpująco, ponieważ zmysły działające w świecie 
przyczynowym są zgoła odmienne i wyższe od tych, jakimi posługujemy się w świecie fizycznym. 
Według tego, jak jasnowidzący odtwarza wygląd ciała przyczynowego w swym fizycznym mózgu, 
ma ono kształt jajowaty, to znaczy kształt wszystkich wyższych ciał człowieka; otacza ciało fizyczne 
i rozciąga się na odległość około pół metra od powierzchni ciała fizycznego.

Istota ludzka bezpośrednio po indywidualizacji ze świata zwierzęcego ma ciało przyczynowe 
najmniejszej wielkości.

Ciało przyczynowe człowieka pierwotnego jest podobne do bańki, która robi wrażenie pustej. Jest 
to tylko bezbarwna błona, która zaledwie może zachować swą spójność i tworzyć reinkarnującą się 
istotę, lecz nic więcej. Choć jest napełniona wyższą materią mentalną, to jednak materia ta nie jest 
jeszcze uaktywniona i dlatego pozostaje bezbarwna i przejrzysta. W miarę rozwoju człowieka 
materię tę pobudzają stopniowo wibracje, które docierają do niej z niższych ciał. Dzieje się to 
jednak powoli, gdyż działalność człowieka we wczesnych stadiach ewolucji nie ma takiego 
charakteru, by mogła znaleźć wyraz w materii tak subtelnej jak materia ciała przyczynowego. Gdy 
jednak człowiek osiąga taki poziom, na którym potrafi myśleć abstrakcyjnie lub przeżywać 
bezinteresowne uczucia, wówczas w odpowiedzi na nie uaktywnia się materia ciała przyczynowego.

Wywołane w ten sposób w ciele przyczynowym wibracje przedstawiają się jako barwy, wskutek 
czego ciało przyczynowe nie jest już tylko przejrzystą bańką lecz stopniowo napełnia się materią o 
bardzo miłych i delikatnych odcieniach barw i staje się piękne ponad wszelkie wyobrażenie.

Czytelnik może poznać znaczenie różnych barw na i podstawie studium tego samego zjawiska 
zachodzącego w ciele astralnym i mentalnym człowieka. Tak na przykład bladoróżowa barwa 
wyraża bezinteresowną miłość; żółta świadczy o wysokich zdolnościach intelektualnych, błękitna 
oznacza głęboką pobożność i skłonność do poświęcenia; sympatia wyraża się jako barwa zielona; 
a świetlista barwa fioletowa oznacza wysokie uduchowienie. Te same barwy w niższych ciałach są 
oczywiście o wiele mniej delikatne i mniej żywe.

Chociaż w toku swej ewolucji w niższych światach człowiek często wprowadza do swych ciał cechy 
niepożądane i całkiem nieodpowiednie dla jego życia z punktu widzenia ego – takie jak na przykład 
pycha, duma, skłonność do irytacji, zmysłowość – to jednakże żadna z nich nie może znaleźć 
swego wyrazu w ciele przyczynowym. Rysunek 24 pozwala zrozumieć przyczynę tego ważnego 
zjawiska. Każda część ciała astralnego oddziaływa mocno na materię odpowiedniej strefy 
mentalnej. Ponieważ zaś brutalniejsze wibracje ciała astralnego znajdują wyraz tylko w materii 
niższych stref świata astralnego, dlatego oddziałują wyłącznie na ciało mentalne, a nie na ciało 
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przyczynowe. Na ciało przyczynowe oddziałują zatem tylko trzy wyższe części ciała astralnego, a 
wibracje tych trzech części reprezentują wyłącznie dobre cechy.

  
Rys. 24.: Oddziaływanie ciała astralnego na ciało mentalne i przyczynowe

W rezultacie człowiek może wprowadzać do swego ego, czyli swego prawdziwego “ja" tylko dobre 
cechy. Cechy ujemne lub złe, które człowiek w sobie rozwija, są z punktu widzenia ego tylko 
przemijające i muszą odpaść w miarę postępu człowieka, ponieważ nie będzie miał już w sobie 
materii, w której mogłyby się one wyrazić.

Strefy sfer astralnej i mentalnej przedstawione zostały na rysunku 24 w pomniejszonej wielkości w 
celu zobrazowania faktu coraz większej ich subtelności, w miarę jak wznosimy się z najniższego 
poziomu na najwyższy.

Otwory pomiędzy sąsiadującymi ze sobą strefami oznaczają, że pewne wibracje danej strefy mogą 
być przekazane do strefy bezpośrednio wyższej. Te otwory lub przejścia stają się coraz węższe, co 
wskazuje, że tylko najsubtelniejsze wibracje mogą dotrzeć do najwyższego poziomu.
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Otwory pomiędzy każdą strefą świata astralnego i odpowiadającą jej strefą świata mentalnego 
oznaczają, że i tu istnieje możliwość przekazywania astralnej wibracji o oktawę wyżej, do 
odpowiedniej strefy świata mentalnego. Rysunek obrazuje następnie fakt, że ciało mentalne 
podlega bezpośredniemu oddziaływaniu czterech niższych stref materii astralnej, podczas gdy ciało 
przyczynowe podlega oddziaływaniu tylko trzech wyższych stref materii astralnej.

Czytelnik może znaleźć barwne ilustracje ciała przyczynowego ludzi na różnym poziomie rozwoju w 
książce C. W. Leadbeatera pt. Człowiek widzialny i niewidzialny (Man Visible and lnvisible).

Jak już była o tym mowa, ciało przyczynowe człowieka nierozwiniętego (dzikiego) podobne jest do 
olbrzymiej bańki mydlanej, przejrzystej, lecz opalizującej. Jest ona niemal pusta, a to, co się da w 
niej dostrzec, to pewne cechy rozwinięte już w duszy grupowej, której cząstkę przedtem ona 
stanowiła. Słabe ślady wibracji tych cech, dostrzegalne w młodym ciele przyczynowym, są 
zapowiedzią przyszłej gry barw.

Można by pomyśleć, że ciało przyczynowe człowieka pierwotnego powinno być z początku bardzo 
małe; takie jednak nie jest; ma taką samą wielkość, jak u innych ludzi. W późniejszym okresie 
powiększy ono swą wielkość, ale nie wcześniej, aż ożywi się i napełni aktywną materią.

U człowieka przeciętnego można zauważyć wyraźne zwiększenie się zawartości wielkiej jajowatej 
błony. Znajduje się teraz wewnątrz niej pewna ilość delikatnego i eterycznego zabarwienia, chociaż 
nie wypełnia ono jeszcze nawet jej połowy. Można w niej dostrzec nieco wyższego intelektu i 
zdolności do poświęcenia i bezinteresownej miłości. Znajduje się w niej również ślad niezmiernie 
delikatnego fioletu, który oznacza zdolność do miłości i poświęcenia zwróconych ku najwyższemu 
ideałowi, jak również słaby ślad jasnej zieleni – sympatii i współczucia,

Gdy tylko zacznie się rozwijać w człowieku uduchowienie lub nawet wyższy intelekt, następuje 
zmiana. Indywidualność człowieka zaczyna wtedy przejawiać własny trwały charakter, niezależny 
od cech wyrabianych w każdej z jego kolejnych osobowości przez ćwiczenie i przez warunki, w 
których żyje. Charakter ten zaznacza się w wielkości, barwie, świetlistości i wyrazistości ciała 
przyczynowego, podobnie jak charakter osobowości przejawia się w ciele mentalnym, z tą jednak 
różnicą, że wyższe ciało jest oczywiście subtelniejsze i piękniejsze.

W ciele przyczynowym człowieka duchowo rozwiniętego daje się zauważyć ogromna zmiana. 
Opalizująca, wspaniała błona jest teraz całkowicie wypełniona najpiękniejszymi barwami, 
przedstawiającymi wyższe formy miłości, samooddania i sympatii, jak również oczyszczonego i 
uduchowionego intelektu oraz aspiracji sięgających zawsze ku temu, co boskie. Niektórych z tych 
barw nie ma w fizycznym widmie świetlnym.

Niewyobrażalnie subtelna i delikatna materia takiego ciała przyczynowego jest intensywnie żywa, 
pulsuje żywym ogniem i tworzy promienną kulę połyskujących barw, których wibracje wywołują 
falowanie zmiennych odcieni barw na jego powierzchni – odcieni zupełnie na ziemi nieznanych, 
promiennych i świetlistych ponad wszelkie słowa.

Takie ciało przyczynowe pełne jest żywego ognia pochodzącego z jeszcze wyższej sfery, z którą 
zdaje się połączone drgającą nicią intensywnego światła – sutratmą – przypominając żywo stare 
Księgi Dzyan: Iskra zwisa z płomienia na najdelikatniejszej nici Fohatu. Gdy dusza rośnie i potrafi 
odbierać coraz więcej z niewyczerpanego oceanu boskiego ducha, którego siła spływa w dół tą 
nicią jako swym przewodnikiem, przewód ten rozszerza się i umożliwia szerszy przepływ fali życia, 
aż w najbliższej niższej strefie wyglądać będzie podobnie jak trąba wodna łącząca niebo i ziemię, a 
wyżej w górze jak kula, przez którą pędzi żywy strumień, aż wreszcie ciało przyczynowe zdaje się 
stapiać z tym spływającym strumieniem – światłem. Stanca powiada: Nić pomiędzy strażnikiem a 
jego cieniem staje się coraz mocniejsza i promienniejsza z każdą zmianą. Światło słoneczne 
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poranka zmieniło się w chwałę południa. Oto twoje obecne koło, powiedział płomień do iskry. Ty 
jesteś mną, moim obrazem i cieniem, ubrałem się w ciebie jako w swą szatę, a ty jesteś moim 
wahaniem aż do dnia “Bądź z nami", kiedy ty znów staniesz się mną i innymi, sobą i mną.

Tak więc ciało przyczynowe człowieka nierozwiniętego jest z początku niemal puste, a w miarę jak 
człowiek się rozwija, stopniowo się napełnia. Gdy całkowicie się napełni, wówczas nie tylko zacznie 
się powiększać, ale również promieniować siłą w rozmaitych kierunkach. W istocie rzeczy jedną z 
najważniejszych cech charakterystycznych rozwiniętego człowieka jest zdolność służenia za 
przewód wyższej siły. Jego bowiem postawa i zdolność pomagania i dawania sprawia, że boska 
moc spływa na niego stałym strumieniem, a przez niego dociera do wielu ludzi, którzy jeszcze nie 
są dość mocni, aby otrzymywać ją bezpośrednio.

Następnie w górnej części ciała przyczynowego pojawia się korona świetlistych iskier oznaczająca 
aktywność duchowej aspiracji i zwiększająca wybitnie piękno i dostojeństwo tego ciała człowieka. 
Niezależnie od tego, czym zajmuje się osobowość człowieka w sferze fizycznej, ów strumień iskier 
trwa nieustannie. Tłumaczy się to tym, że z chwilą gdy dusza lub ego człowieka przebudzi się we 
własnej sferze i zaczyna rozumieć siebie i swój stosunek do tego, co boskie, spogląda zawsze 
wzwyż ku źródłu, z którego pochodzi, całkiem niezależnie od wszelkiej działalności, jaką inspiruje w 
niższych sferach.

Należy przypomnieć, że nawet najszlachetniejsza osobowość stanowi tylko bardzo mały i 
cząstkowy przejaw prawdziwej wyższej jaźni, toteż gdy tylko wyższe “ja" zaczyna się rozglądać 
wokół siebie, postrzega, że otwierają się przed nim niemal nieograniczone możliwości, o których my 
w tym ciasnym życiu fizycznym nie możemy mieć wyobrażenia.

Ten wznoszący się strumień duchowej aspiracji, tworzący ową wspaniałą koronę u rozwiniętego 
człowieka, jest też przewodem, którym boska moc spływa w dół; im pełniejsza i mocniejsza jego 
aspiracja, tym większa jest miara spływającej z góry łaski.

W ciele przyczynowym arhata, to znaczy człowieka, który przeszedł czwarte wielkie 
wtajemniczenie, barwy mają dwie charakterystyczne cechy, nie dające się wyrazić w sferze 
fizycznej. Są one delikatniejsze i bardziej eteryczne od każdej poprzednio opisanej, a zarazem 
pełniejsze, promienniejsze i świetlistsze. Wielkość ciała przyczynowego jest wielokrotnie większa 
od rozmiarów ciała fizycznego; wyraża ono wspaniały rozwój najwyższego typu intelektu, miłości i 
poświęcenia, wielkie bogactwo sympatii, współczucia oraz najwyższe uduchowienie.

Pasma barw układają się teraz w koncentryczne promienie, chociaż przebijają się i przez nie 
strumienie białego światła, promieniującego ze środka na zewnątrz. Fala boskiej siły jest 
niezmiernie spotęgowana, gdyż arhat stał się niemal doskonałym przewodem życia i mocy Logosa. 
Promieniuje z niego nie tylko fala białego światła, ale także wszystkie barwy tęczy grają dokoła 
niego jak nieustannie zmieniający się blask masy perłowej. W promieniowaniu tym znajduje się coś, 
co wzmacnia najlepsze cechy czy właściwości każdego człowieka, który się do niego zbliża, 
niezależnie od tego, jakie to są cechy. Nikt nie może znaleźć się w kręgu jego oddziaływania, nie 
stając się przez to lepszym; rzuca on światło na wszystko dookoła jak Słońce, gdyż podobnie jak 
ciało świetlne stał się przejawem Logosa.

Ciało przyczynowe arhata lub Mistrza ma ogromnie powiększone rozmiary i jaśnieje jak słońce 
wspaniałością ponad wszelkie wyobrażenie. Piękności jego i barw, jak twierdzi biskup Leadbeater, 
żadne słowa nie mogą wyrazić, gdyż język śmiertelny nie ma odpowiednich słów do opisania tych 
promiennych sfer. Owo ciało mogłoby być przedmiotem oddzielnego studium, ale przekracza to 
całkowicie możliwości każdego, kto jeszcze się nie znajduje daleko na ścieżce.

W ciele przyczynowym arhata barwy nie poruszają się w postaci wirujących obłoków, lecz układają 
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w wielkie koncentryczne sfery, przez które przebija się wszędzie promieniowanie żywego światła, 
płynącego stale ze środka jego postaci.

Porządek barw może być rozmaity zależnie od typu, do którego Adept należy, toteż istnieje kilka 
wyraźnie zarysowanych odmian ich wspaniałości. Wierna tradycja tego faktu zachowała się w wielu 
obrazach Buddy, jakie się znajdują na ścianach świątyń na Cejlonie. Na obrazach tych Wielkiego 
Nauczyciela otacza aura, a chociaż barwy i ich ogólny układ wydają się bardzo nieprecyzyjne, a 
nawet nieprawdopodobne, gdyby chodziło o aurę zwykłego człowieka lub nawet Mistrza, to jednak 
stanowi ona z grubsza obraz rzeczywistego wyższego ciała Adepta tego szczególnego typu, do 
którego ów Wielki Nauczyciel należy.

Ciału przyczynowemu nadaje się czasem nazwę “aurycznego jaja". Gdy jednak H. P. Bławacka 
pisze o świętym jaju aurycznym, to prawdopodobnie ma na myśli cztery atomy permanentne – 
dokładniej: atomy permanentne fizyczny i astralny, jednostkę mentalną i permanentny atom 
mentalny – wewnątrz powłoki z materii sfery atmicznej lub nirwanicznej.

Ciało przyczynowe znane jest również jako augosides, czyli człowiek chwały; nie jest ono obrazem 
żadnego z dawnych ciał człowieka, lecz zawiera w sobie esencję wszystkiego, co w każdym z nich 
było najlepsze. Dzięki doświadczeniu wskazuje ono mniej lub bardziej doskonale, czym człowiek 
ma się stać według boskiego zamierzenia. Jak już bowiem wiemy, na podstawie obserwacji ciała 
przyczynowego można rozpoznać, jaki stopień ewolucji człowiek osiągnął, poznać nie tylko jego 
przeszłość, ale także w znacznej mierze czekającą go przyszłość.

Pełna chwały postać wewnątrz ciała przyczynowego stanowi odbicie archetypu i odzwierciedla go 
coraz lepiej w miarę rozwoju człowieka. Postać ludzka wydaje się modelem najwyższej ewolucji w 
naszym systemie. Zmienia się ona na poszczególnych planetach, ale ogólnie mówiąc ma ten sam 
zarys ogólny. W innych Układach Słonecznych postać ta jest być może całkiem inna, ale o tym nic 
nie wiemy.

Prana, czyli siła witalna, istnieje we wszystkich sferach i dlatego też musi spełniać pewną rolę w 
ciele przyczynowym, ale na razie nie rozporządzamy w tej sprawie żadnymi informacjami.

Możemy natomiast stwierdzić, że po utworzeniu się ciała przyczynowego zwiększa się znacznie 
zależność prany krążącej w układzie nerwowym ciała fizycznego i, jak się zdaje, wzbogaca się ona 
znacznie w miarę postępu ludzkiej ewolucji. Gdy bowiem świadomość działa aktywniej w sferze 
mentalnej, prana tej sfery miesza się z praną niższej sfery, gdyż świadomość działa w wyższych 
dziedzinach.

Również w ciele przyczynowym, podobnie jak w innych ciałach, istnieją czakry, czyli centra siły, 
służące obok innych swych funkcji za punkty łączności, przez które płynie siła z jednego ciała do 
drugiego. Nie mamy jednak na razie na ich temat żadnych informacji.
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Wstecz / Spis treści / Dalej

ROZDZIAŁ XVII: MYŚL W SFERZE PRZYCZYNOWEJ

Sfera mentalna jest, jak wiemy, sferą działania tego, co nazywamy umysłem lub manasem 
człowieka. Wiemy już też, że sfera ta dzieli się na dwie części, z których wyższa składa się z trzech 
stref (czyli stanów skupienia), a niższa z czterech niższych stref. Części te znane są również jako 
arupa, czyli bez formy oraz rupa, czyli zawierające formy.

Narzędzie intelektu człowieka stanowi ciało przyczynowe, którego funkcją jest myśl abstrakcyjna, 
natomiast narzędzie umysłu – ciało mentalne, którego funkcją jest myślenie konkretne.

Umysł zdobywa wiedzę posługując się podczas obserwacji zmysłami; opracowuje on swe 
spostrzeżenia i przerabia je w pojęcia. Do jego zdolności należą: uwaga, pamięć, rozumowanie 
indukcyjne i dedukcyjne, wyobraźnia itp.

Nazwy arupa i rupa mają wskazywać pewną właściwość materii sfery mentalnej. W niższej jej 
części materia daje się bardzo łatwo kształtować pod wpływem myśli ludzkiej w rozmaite formy; w 
wyższej części tak się nie dzieje, a bardziej abstrakcyjna myśl na tym poziomie przedstawia się oku 
jasnowidza jako błyski lub strumienie.

Na poziomie arupa różnica w działaniu myśli zaznacza się bardzo wyraźnie, zwłaszcza w 
odniesieniu do elementalnej esencji. Zaburzenia wywołane w samej materii tej sfery, w tej o wiele 
subtelniejszej postaci materii, są podobne, choć wybitnie wzmożone. Ale z esencji elementalnej nie 
tworzy się teraz żadna forma, a sposób działania jest całkowicie inny.

W niższych strefach elemental lub myślokształt, jaki tam powstaje, unosi się nad osobą, która go 
swą myślą stworzyła, oraz czeka na sprzyjającą chwilę, aby wyładować swą energię bądź na jego 
ciało mentalne, bądź astralne czy nawet fizyczne. Natomiast w trzech wyższych strefach rezultatem 
myśli jest rodzaj błyskawicy biegnącej od ciała przyczynowego myśliciela bezpośrednio do ciała 
przyczynowego przedmiotu jego myśli.

A zatem, podczas gdy w niższych strefach myśli zawsze kieruje się tylko ku osobowości, to w 
wyższych oddziałujemy na reinkarnujące się ego, czyli na rzeczywistego człowieka. Jeśli to 
oddziaływanie ma jakiś wpływ na osobowość, to dociera do niej tylko z góry, za pośrednictwem 
ciała przyczynowego.

Uderzający to widok, gdy się obserwuje zmianę, jaka zachodzi, kiedy abstrakcyjne pojęcie 
przeobraża się w konkretną, czyli mającą kształt myśl – ubiera się w materię z czterech niższych 
stref.

Typowym i prostym przykładem jest trójkąt. Abstrakcyjne pojęcie trójkąta, trudne do opisania za 
pomocą słów, które należą do sfer formy, jest czymś rzeczywistym na poziomie arupa. Przedstawia 
ono “nie-figurę", która jednak jest figurą. Figurę, która jeszcze nie jest określona, wyznaczają trzy 
odcinki; nie są one jednak wcale jakimiś określonymi odcinkami; trzy jej kąty tworzą razem dwa kąty 
proste, ale nie są to żadne określone kąty.

Na poziomie arupa to abstrakcyjne pojęcie trójkąta rzeczywiście istnieje. Za pomocą zmysłu ciała 
przyczynowego jest ono widziane, czyli rozumiane. Stanowi ono fakt świadomości, zewnętrzny dla 
obserwatora, jeśli nawet nie jest on tym, co rozumiemy zwykle przez formę.

Jeśli ten abstrakcyjny trójkąt zostanie rzucony w materię strefy rupa, to natychmiast staje się 
nieskończoną liczbą trójkątów, z których każdy ma określony kształt. Będą to trójkąty wszelkiej 
znanej postaci: równoboczne, równoramienne, różnoboczne, prostokątne, ostrokątne, 
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rozwartokątne – wszystkie w widzialnej postaci.

Gdy abstrakcyjne pojęcie spływa do ciała przyczynowego, obserwator staje się źródłem trójkątów, 
rozbiegających się we wszystkich kierunkach niczym woda, która mniej lub bardziej zwartym 
strumieniem spada w dół jako fontanna, rozpadając się w niezliczone krople i pył wodny. Jest to 
chyba najlepsza fizyczna analogia do wyżej opisanego procesu, jaką można podać.

Jak o tym była mowa w Ciele mentalnym, myśl konkretna przyjmuje zawsze postać przedmiotu, o 
którym myślimy; pojęcia abstrakcyjne, rzutowane w dół na poziom rupa, przedstawiają się zwykle 
jako wszelkiego rodzaju doskonałe i bardzo piękne figury geometryczne. Należy tu jednak 
przypomnieć, że wiele myśli, które tu na dole są zaledwie słabą abstrakcją, stają się w sferze 
mentalnej konkretnymi faktami.

Świadomość w ciele przyczynowym zajmuje się istotą rzeczy, podczas gdy niższy umysł interesuje 
się jej szczegółami. Za pomocą umysłu omawiamy przedmiot wszechstronnie lub usiłujemy go 
sobie wyjaśnić; świadomość w ciele przyczynowym ujmuje istotę lub treść pojęcia przedmiotu i 
operuje nim jako całością, podobnie jak poruszamy pionkiem podczas gry w szachy. Sfera 
przyczynowa jest światem rzeczywistych bytów; nie mamy tu już do czynienia z uczuciami, 
spostrzeżeniami, lub wyobrażeniami, lecz z rzeczą samą w sobie.

Warto tu opisać dokładniej proces dochodzenia do abstrakcyjnej myśli. Podczas gdy niższy umysł 
zajmuje się wyłącznie obrazami mentalnymi, powstającymi dzięki wrażeniom, rozmyśla nad czysto 
konkretnymi przedmiotami i zajmuje się przymiotami, które stanowią o różnicy pomiędzy dwoma 
przedmiotami, to ego posługując się świadomością przyczynową i umiejąc już dobrze rozróżniać 
przedmioty dzięki skupieniu uwagi na ich różnicach, zaczyna je grupować według pewnych cech, 
które występują w danej ich liczbie, poza tym do siebie niepodobnych, oraz stwarza związek 
między nimi.

Wydobywa, abstrahuje tę wspólną własność i wyodrębnia wszystkie przedmioty, które tę cechę 
posiadają, oraz oddziela je od innych, które tej cechy nie mają. W ten sposób rozwija się zdolność 
rozpoznawania wśród różnorodności, a to stanowi krok ku o wiele późniejszemu rozpoznawaniu 
jedności u podstaw wielości.

W ten sposób świadomość w ciele przyczynowym klasyfikuje wszystko dokoła siebie rozwijając 
zdolność syntezy i uczy się konstruować i analizować.

Niebawem czyni ona następny krok i spostrzega jakąś wspólną własność jako pewne pojęcie, 
oderwane od wszystkich przedmiotów, w których ta własność występuje; konstruuje w ten sposób 
swego rodzaju obraz mentalny, wyższy od obrazu konkretnego przedmiotu – obraz pojęcia, które 
nie istnieje zjawiskowo w świecie form, ale istnieje w wyższej części sfery mentalnej i dostarcza 
materiału dla ego, czyli myśliciela, który może nim operować.

Niższy umysł dochodzi do abstrakcyjnego pojęcia drogą rozumowania, a czyniąc to osiąga swój 
najwyższy wzlot, dotykając progu świata bez kształtu i dostrzegając mgliście to, co się za nim 
znajduje.

Myśliciel posługujący się świadomością przyczynową widzi te pojęcia i żyje wśród nich normalnie. 
W miarę jak ćwiczy i rozwija zdolność abstrakcyjnego myślenia, staje się wydajniejszy w swym 
świecie i zaczyna prowadzić aktywne życie we własnej sferze.

Taki człowiek niewiele dba o życie zmysłowe lub o zewnętrzne obserwacje, jak i o zastosowanie 
umysłu do obrazów zewnętrznych przedmiotów. Jego siła i zdolności skupiają się wewnątrz niego i 
już nie płyną na zewnątrz w poszukiwaniu satysfakcji. Skupia się on spokojnie wewnątrz siebie, 
pogrążony w problemach filozofii, w głębszych aspektach życia i myśli, starając się zrozumieć 
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raczej przyczyny niż zajmować się skutkami, i zbliżając się coraz bardziej do poznania Jedynego, 
który znajduje się u podstaw całej różnorodności zewnętrznej natury.

W Ciele mentalnym opisaliśmy szczegółowo metodę przechodzenia od niższej świadomości 
mentalnej do świadomości przyczynowej za pomocą procesu koncentracji, medytacji i kontemplacji, 
a wobec tego nie ma potrzeby powracać do tej sprawy.

Na najwyższych poziomach sfery mentalnej myśl działa z o wiele większą siłą niż w niższych 
strefach; jedna z przyczyn tego faktu leży w tym, że stosunkowo niewielu ludzi jest zdolnych do 
myślenia na tak wysokim poziomie i wobec tego każda myśl tu zrodzona ma dla siebie szeroką 
przestrzeń, to znaczy nie spotyka wielu innych myśli, które by w tej dziedzinie mogły się z nią 
ścierać.

Większość myśli przeciętnego człowieka poczyna się w ciele mentalnym, w niższych strefach 
mentalnych, i przyobleka się, w miarę jak zstępują w dół, w odpowiednią astralną esencję 
elementalną. Gdy jednak człowiek działa na poziomie przyczynowym, wówczas jego myśl rodzi się 
na tym poziomie i przyobleka najpierw w elementalną esencję niższej części sfery mentalnej; w 
rezultacie jest ona o wiele subtelniejsza, o wiele wnikliwsza i pod każdym względem skuteczniejsza.

Jeśli myśl kieruje się wyłącznie ku wyższym przedmiotom, to jej wibracje mogą mieć zbyt subtelny 
charakter, aby w ogóle znalazły wyraz w sferze astralnej. Jeśli jednak oddziałują na niższą materię, 
to czynią to z o wiele większą skutecznością niż wibracje zrodzone o wiele bliżej poziomu tej 
niższej materii.

Kierując się tą zasadą na stopniu wyższym, dostrzeżemy, że myśl wtajemniczonego, która rodzi się 
w sferze buddhicznej, a więc powyżej świata mentalnego, ubiera się w szatę z esencji elementalnej 
świata przyczynowego. Podobnie myśl Adepta spływać będzie ze sfery atmy, niosąc ogromne i 
zgoła nie dające się obliczyć siły, znajdując się całkowicie poza zasięgiem normalnej ludzkości.

Na tym opiera się prawda powiedzenia, że praca jednego dnia na takim wysokim poziomie może 
przewyższać swą wydajnością wysiłek tysięcy lat w sferze fizycznej.

Czytelników, którzy nie są przyzwyczajeni do myśli w sferze przyczynowej, to jest do myślenia w 
kategoriach zasad, należy przestrzec, aby swym wysiłkiem abstrakcyjnego myślenia nie nabawili 
się z początku bólu głowy, który w tym wypadku oznacza naturalnie, że mechanizm mózgu jest zbyt 
napięty. Medytacja uprawiana regularnie przez szereg lat przyzwyczai świadomość w ciele 
przyczynowym do oddziaływań pochodzących z ciała mentalnego. Gdy to się stanie, wówczas 
będzie możliwe abstrakcyjne myślenie na poziomie przyczynowym bez ryzyka nadmiernego 
obciążenia fizycznego narządu myśli.

Gdy powiedzie się wysiłek utworzenia abstrakcyjnego pojęcia, na przykład trójkąta, czytelnik może 
być z początku nieco oszołomiony przy próbie jego zrozumienia; później świadomość nagle się 
zmieni i stanie się jasna. Będzie to oznaczać, że centrum świadomości przesunęło się z ciała 
mentalnego do przyczynowego, a czytelnik stanie się w swym ciele przyczynowym świadomy 
oddzielnego myślenia poza sobą.

Tym jest intuicja ciała przyczynowego, rozpoznająca to, co zewnętrzne. Intuicja buddhiczna, jak to 
zobaczymy w następnym rozdziale, rozpoznaje to, co wewnętrzne, a to pozwala widzieć rzecz od 
wewnątrz. Za pomocą intuicji intelektualnej człowiek rozumie rzeczy, które są poza nim.

Należy tu znowu przypomnieć, że pomimo zewnętrznych różnic pomiędzy działaniem wyższego i 
niższego umysłu, manas, czyli myśliciel, jest jeden – jaźń w ciele przyczynowym. Jest on źródłem 
nieprzebranych energii, wibracji niezliczonych rodzajów; wysyła je promieniując z siebie na 
zewnątrz. Najsubtelniejsze i najdelikatniejsze z nich znajdują wyraz w materii ciała przyczynowego, 
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jedynej, która jest dość subtelna, by mogła na nie reagować. Stanowią one to, co czasem nazywa 
się czystym rozumem, którego myśli są abstrakcyjne, a który zdobywa wiedzę za pomocą intuicji. 
Jego prawdziwą naturą jest wiedza i rozpoznaje on od razu prawdę jako z nim zgodną.

Mniej subtelne wibracje pochodzą od myśliciela, przyciągają materię niższego świata mentalnego i 
stają się, jak już o tym wspominaliśmy, aktywnością niższego umysłu.

Nie jest może zbyt fortunne, że niekiedy mówi się o buddhi jako o czystym rozumie, a jego zdolność 
określa się mianem intuicji. Niewątpliwie w miarę postępu w psychologii zostaną dobrane właściwe 
terminy, które będzie się stosować wyłącznie do określonych funkcji świadomości w ciele 
przyczynowym i do zdolności buddhicznych.

Napisano wyżej o manasie, że jego prawdziwą naturą jest wiedza. Jest tak, ponieważ manas 
stanowi odzwierciedlenie astralnej materii w sferze mentalnej, poznawczego aspektu jaźni – jaźni 
jako Poznającego. Dlatego może on rozwijać zdolność natychmiastowego poznawania prawdy. Tak 
się dzieje jednak tylko wtedy, gdy zostaną przekroczone granice niższego umysłu z jego powolnymi 
procesami rozumowania. Ilekroć bowiem “ja" – będące wyrazem jaźni, której naturą jest wiedza – 
spotyka się z jakąś prawdą, tylekroć stwierdza, że jej wibracje są regularne i dlatego potrafią 
wytworzyć w nim logicznie spójny obraz; natomiast fałsz wytwarza obraz zniekształcony, 
pozbawiony proporcji, który już samym odbiciem zdradza swój charakter. W miarę jak niższy umysł 
zajmuje coraz bardziej podporządkowaną pozycję, regularne wibracje utwierdzają swą przewagę, a 
intuicja – która stanowi analogię do bezpośredniego widzenia w sferze fizycznej – zastępuje 
rozumowanie, słusznie porównywane w sferze fizycznej ze zmysłem dotyku.

Tak intuicja rozwija się w rozumowaniu w ten sam nieprzerwany sposób i bez zmiany tej istotnej 
natury, jak wzrok rozwija się z dotyku. Zmiana “sposobu" nie powinna nam przesłaniać widoku 
regularnej i konsekwentnej ewolucji zdolności.

Czytelnik powinien oczywiście starannie rozróżniać właściwą intuicję od pseudointuicji, która jest 
tylko impulsem zrodzonym z pragnienia i nie jest wcale wyższa, lecz niższa od rozumowania.

Akt myślenia rozwijają spiryle w atomach fizycznych; dlatego osoby, które codziennie myślą jasno i 
starannie, nie tylko doskonalą swe zdolności myślenia, ale również doskonalą dla innych pewną 
ilość materii wyższego rodzaju, ułatwiając im wyższy rodzaj myślenia.

W ciele eterycznym człowieka czakra czołowa, czyli centrum siły pomiędzy brwiami, które zużywa 
ciemnobłękitną pranę, jest związana z pierwiastkiem wyższego manasu.
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Wstecz / Spis treści / Dalej

ROZDZIAŁ XVIII: ROZWÓJ I ZDOLNOŚCI CIAŁA PRZYCZYNOWEGO

W rozdziale XV dowiedzieliśmy się, że tylko dobre składniki są gromadzone w ciele przyczynowym, 
a złe nie znajdują w nim możności wyrażenia się. Obecnie możemy już omówić tę kwestię nieco 
szerzej i zapoznać się ze skutkami, jakie uprawianie zła powoduje mniej lub bardziej bezpośrednio 
w ciele przyczynowym.

U człowieka pierwotnego rozwój ciała przyczynowego jest z konieczności niezmiernie powolny. Jak 
już widzieliśmy, metoda pobudzających wibracji powoduje rozwój wyższych własności w ciągu 
życia w niższych sferach i te własności zostają stopniowo utrwalone w ciele przyczynowym. Jednak 
w życiu człowieka nierozwiniętego bardzo mało jest uczuć lub myśli przynależących do wyższego 
świata, które by mogły służyć za materiał do wzrostu rzeczywistego człowieka. Dlatego rozwój jest 
powolny, gdyż cała reszta życia nic nie daje.

Ale nawet najgorszy z ludzi istnieje w sferze przyczynowej, choć jako istota nie całkiem rozwinięta. 
Jego błędy czy grzechy, nawet jeśli się ciągną życie za życiem, nie mogą wzbogacić ciała 
przyczynowego. Mogą natomiast sprawić, że rozwój przeciwnych im zalet będzie coraz trudniejszy.

W każdym razie istnienie jakiejś złej cechy w osobowości oznacza brak odpowiedniej dobrej cechy 
w ciele przyczynowym. Ego bowiem nie może być złe czy grzeszne, choć może być niedoskonałe. 
Cechy, które w sobie rozwija, mogą być tylko dobre, a gdy są wyraźne, wówczas pojawiają się w 
każdej z licznych jego osobowości; w rezultacie żadna z tych osobowości nie może mieć wad 
przeciwnych do tych dobrych cech.

O dobrej cesze, której brakuje w ciele przyczynowym, można jednak powiedzieć, że istnieje w ego, 
choć jeszcze nie została pobudzona do działania. Gdy tylko to się stanie, wówczas jej intensywne 
wibracje działają na niższe ciała człowieka, wskutek czego przeciwne złe cechy nie znajdują już w 
nich miejsca.

Gdy w ciele przyczynowym istnieje luka, świadcząca o tym, że pewna cecha nie została rozwinięta, 
wówczas w osobowości niekoniecznie musi wystąpić pewna określona wada, ale też nie ma w niej 
nic pozytywnego, co by przeszkodziło rozwojowi tej wady. Ponieważ najprawdopodobniej wielu 
innych ludzi w najbliższym otoczeniu ma tę wadę, a człowiek jest stworzeniem naśladującym, 
bardzo możliwe, że ją w sobie rozwinie. Wada jednak, jak widzieliśmy, należy tylko do niższych ciał, 
a nie do rzeczywistego człowieka w ciele przyczynowym. Powtarzanie się tej wady może wytworzyć 
w niższych ciałach skłonność trudną do przezwyciężenia; gdy jednak ego zdecyduje się wytworzyć 
w sobie przeciwną zaletę, wówczas wada zostaje podcięta u korzenia i nie może już pojawić się ani 
w tym, ani w żadnym następnym życiu.

Tak więc najkrótszą drogą do uwolnienia się od wady i zła oraz zapobieżenia ich ponownemu 
pojawieniu się jest uzupełnienie luki w ciele przyczynowym, tak aby dobra cecha w ten sposób 
rozwinięta stała się integralną częścią charakteru człowieka we wszystkich jego przyszłych 
żywotach.

Chociaż złych cech nie można gromadzić w ciele przyczynowym, to jednak praktykowanie zła może 
oddziałać na ciało przyczynowe; każde bowiem wzmożenie się zła w niższych ciałach, każde 
pobłażanie sobie w niższych światach zaciemnia nieco świetlistość przeciwnych zalet w ciele 
przyczynowym.

“Ja" nie może asymilować niczego, co jest złe, gdyż zło nie dosięga poziomu świadomości “ja". Ego 
nie jest świadome zła; nie wie o nim nic, tak że nie wywiera ono wcale na nim wrażenia. Cały 
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skutek, jaki w ciele przyczynowym wywołuje bardzo długi szereg żywotów niższego rodzaju, 
sprowadza się do tego, że jest ono niezdolne przez dłuższy okres do odbierania przeciwnych 
dobrych wrażeń z powodu swego rodzaju niemocy lub sparaliżowania materii. Jest to nie tyle 
świadomość, ile nieświadomość; nieświadomość, która stawia opór, gdy chodzi o przyjęcie wrażeń 
dobra przeciwnego rodzaju. Taka jest granica wyrządzonej szkody. Stąd też, gdy złe życie trwa 
bardzo długo, trzeba będzie wiele żyć, aby wywołać pierwszą reakcję na pozytywną działalność.

Zaobserwowano ten rezultat podczas badania dawnych żywotów, kiedy starano się zrozumieć, jak 
to się stało, że w ciągu szeregu żywotów człowieka pierwotnego ciało przyczynowe nie doznało 
szkody. Wówczas gdy występowała nadmierna liczba takich żywotów, stwierdzono zdrętwienie 
wywołane przez powtarzające się w ciągu długiego czasu oddziaływanie złych czynów. Potem 
potrzebna była pewna liczba żywotów na przywrócenie wrażliwości tej części ciała przyczynowego. 
Takie wypadki są jednak rzadkie.

Jeśli człowiek nieustannie trwa w złym, ciało mentalne tak splata się z ciałem astralnym, że po 
śmierci nie może się od niego uwolnić całkowicie; pewna część jego substancji odrywa się i gdy z 
kolei umiera ciało astralne i rozkłada się, wówczas ta oderwana część ciała mentalnego również 
wraca do ogólnego zasobu materii mentalnej, wskutek czego zostaje stracona dla indywidualności. 
W zwykłych wypadkach szkoda wyrządzona ciału przyczynowemu nie sięga dalej. Zajmiemy się tą 
stroną zagadnienia w rozdziale XXIII.

Gdy jednak ego stało się silne pod względem intelektu i woli, ale bez równoczesnego rozwoju 
bezinteresowności i miłości, wówczas skupia i zacieśnia się dokoła swego oddzielnego centrum, 
zamiast rozszerzać się w miarę swego wzrostu; buduje w ten sposób dokoła siebie mur egoizmu i 
posługuje się swymi rozwijającymi się zdolnościami dla siebie, zamiast dla drugich. W takich 
wypadkach pojawia się możliwość, o której wspominają tak liczne Pisma Święte świata, że ego 
świadomie przeciwstawi się “dobremu prawu" i będzie rozmyślnie walczyć przeciw ewolucji. Wtedy 
w ciele przyczynowym ukazują się ciemne odcienie wywołane przez jego kurczenie się, a ono samo 
traci swą styczną właściwością. Takiego zła nie może wyrządzić ego, które jest słabo rozwinięte, a 
także wskutek zwykłych emocjonalnych lub umysłowych błędów. Aby spowodować tak dużą 
szkodę, ego musi być wysoko rozwinięte i rozporządzać energiami rozbudzonymi w sferze 
mentalnej.

Z tej to przyczyny ambicja, pycha i zdolności intelektualne używane do celów egoistycznych są o 
wiele niebezpieczniejsze i bardziej zabójcze w swych skutkach niż inne bardziej oczywiste wady 
niższej natury. Dlatego to “faryzeusz" jest często o wiele dalej od “Królestwa Bożego" niż “celnik i 
grzesznik". Tak rozwija się czarny mag, człowiek, który przezwycięża swe namiętności i pragnienia, 
rozwija wolę i wyższe zdolności umysłu nie w celu pomagania i posuwania naprzód całej ewolucji, 
lecz w zamiarze pochwycenia wszystkiego, co zdoła, dla siebie, aby to zatrzymać i nie dzielić się 
tym z innymi. Tacy ludzie starają się podtrzymać swą odrębność wbrew jedności, usiłują opóźnić, 
zamiast przyśpieszyć, ewolucję. Wibracje ich są niezgodne z wibracjami całości; grozi im 
niebezpieczeństwo oderwania się ego, co oznaczałoby utratę wszystkich owoców ewolucji.

Mówiliśmy dotąd głównie o wpływie zła na rozwój człowieka; spójrzmy teraz na drugą stronę 
medalu. Każdy człowiek, który zaczyna rozumieć choć trochę ciało przyczynowe, może uczynić 
jego rozwój wyraźnym celem swego życia. Może starać się myśleć, odczuwać i działać 
bezinteresownie, i w ten sposób przyczyniać się do jego wzrostu i aktywności. Życie za życiem 
ewolucja ta postępuje naprzód, a wspierając ją świadomym wysiłkiem, działamy w harmonii z wolą 
Boga i wypełniamy swe zadanie, dla którego żyjemy na ziemi. Nic z dobra, które zostanie 
wplecione w ciało przyczynowe, nie może nigdy być stracone czy rozproszone; po to człowiek żyje, 
jak długo pozostaje człowiekiem.
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Widzimy więc, że dzięki prawu ewolucji wszelkie zło, niezależnie od tego jak mocne mogłoby się 
wydawać, nosi w sobie zalążek własnego zniszczenia, podczas gdy wszelkie dobro ma w sobie 
zarodek nieśmiertelności. Tajemnica tego kryje się w fakcie, że wszelkie zło oznacza brak harmonii, 
ponieważ przeciwstawia się kosmicznemu prawu. Dlatego prędzej czy później zostaje ono złamane 
przez prawo i rozbite na szczątki. Z drugiej strony, wszystko co dobre pozostaje w harmonii z 
prawem i ogarnięte jest falą postępu; staje się częścią strumienia ewolucji, który “pracuje dla 
sprawiedliwości" i dlatego nigdy nie może zginąć ani być zniszczone.

Wszystkie doświadczenia człowieka przechodzą jakby przez gęste sito, które przepuszcza tylko to, 
co dobre. To, co jest złe, pozostaje na sicie i zostaje odrzucone. W tym przedziwnym mechanizmie, 
jaki istnieje w ciele przyczynowym, trwającym przez wszystkie życia człowieka, leży nie tylko jego 
nadzieja, ale też pewność ostatecznego triumfu. Jakkolwiek powolny jest jego wzrost, to jednak 
istnieje, jakkolwiek długa jest jego droga, ma ona swój kres. Indywidualność, będąca naszą jaźnią, 
rozwija się i nie może być całkowicie zniszczona. Nawet jeśli przez swoje szaleństwa możemy 
zwolnić jej wzrost, to jednak wszystko, co do niej wnosimy, chociażby było bardzo małe, trwa w niej 
na zawsze i jest naszą własnością w ciągu wszystkich wieków, jakie są przed nami.

Chociaż w ciele przyczynowym nie może się zbierać nic złego, to jednak gromadzi się to, jeśli 
wolno użyć tego słowa, w niższych ciałach, do których należy. Według bowiem prawa 
sprawiedliwości, każdy człowiek musi otrzymać owoce swoich czynów, dobre i złe. Ale zło 
wyczerpuje się w niższych sferach, ponieważ tylko w materii tych sfer mogą znaleźć wyraz jego 
wibracje, i nie ma ono nadtonów, które by mogły wywołać odpowiedź w ciele przyczynowym. 
Dlatego jego siła wyładowuje się w całości na jego własnym poziomie i oddziaływa z powrotem 
całkowicie na swego stwórcę w jego życiu astralnym i fizycznym, czy to w tej, czy w przyszłej 
inkarnacji.

Mówiąc dokładniej, rezultat zła magazynuje się w jednostce mentalnej oraz w permanentnych 
atomach: astralnym i fizycznym; wskutek tego człowiek spotyka się z nim wciąż na nowo, ale to 
oczywiście nie ma nic wspólnego z wchłonięciem go przez ego, tak aby stało się naprawdę jego 
cząstką.

Dobre czyny i myśli przynoszą również swoje skutki w niższych sferach, ale oprócz tego wywołują 
nieporównanie większy i trwalszy wpływ na ciało przyczynowe.

Tak więc wszystkie czyny, uczucia i myśli wywołują swój skutek i w niższych strefach, które 
przejawiają się w niższych przemijających ciałach, ale tylko dobre cechy zostają przyswojone przez 
ciało przyczynowe jako wyraźna korzyść prawdziwego człowieka.

W ten sposób ciało przyczynowe człowieka rozwija się z początku powoli, a w późniejszych 
okresach coraz szybciej. Na każdym stopniu tego rozwoju można na podstawie barw i ich 
rozmieszczenia w ciele przyczynowym poznać, jakiego postępu dokonało ego od czasu 
uformowania się ciała przyczynowego, kiedy to nowa istota wyłoniła się z królestwa zwierzęcego, 
oraz określić dokładnie poziom ewolucji osiągnięty przez człowieka.

Jak widzieliśmy, w późniejszych stadiach ewolucji zarówno ciało przyczynowe, jak i mentalne 
ogromnie się rozszerza, jaśnieje najwspanialszą grą wielobarwnych świateł, jarzy się intensywną 
wspaniałością w czasie względnego spoczynku oraz promieniuje oślepiającymi błyskami podczas 
wysokiej aktywności.

W miarę jak ciało przyczynowe staje się zdolne wyrażać coraz lepiej ego, rozpościera się coraz 
dalej od swego fizycznego środka, aż wreszcie człowiek potrafi ogarnąć sobą setki lub nawet 
tysiące osób i wywierać w ten sposób wielki wpływ, działając na rzecz dobra.

Wchłanianie przez ciało przyczynowe zdolności nabytych przez osobowość stanowi analogię do 
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przekazywania do duszy grupowej doświadczeń zebranych przez indywidualne formy życia, w 
których inkarnowały się cząstki duszy grupowej. Przypuśćmy dla przykładu, że osobowość rozwija 
cechę dokładności; gdy ta cecha przechodzi do ciała przyczynowego, rozprzestrzenia się na całe to 
ciało. Cecha, która w pełni wystarczała, by osobowość była bardzo dokładna, po przejściu do ciała 
przyczynowego zaspokaja jego potrzeby tylko ułamkowo. Dlatego być może potrzeba będzie wielu 
żywotów do rozwinięcia tej cechy w takim stopniu, aby zaznaczała się wyraźnie w następnym życiu; 
zwłaszcza że ego nie wkłada w następną osobowość tej samej cząstki siebie, lecz po prostu jakąś 
część swojej masy.

Czytelnik powinien stale pamiętać, że ciało przyczynowe to nie ego, lecz tylko materia wyższej 
sfery mentalnej, która została ożywiona i wyraża nabyte przez ego właściwości.

Człowieka prawdziwego – boskiej trójcy w nim – możemy nie widzieć, ale w miarę wzmacniania się 
naszego wzroku i zwiększania wiedzy, zbliżamy się coraz bardziej do tego, co się w nim kryje. Tak 
więc trzeba przyjąć, że ciało przyczynowe daje nam najlepsze pojęcie o prawdziwym człowieku, 
jakie jest obecnie dostępne dla naszego wzroku.

Pamiętajmy, że wielkość i kształt ciała przyczynowego determinują rozmiary i postać ciała 
mentalnego. W istocie rzeczy aura człowieka, która ma określone rozmiary, jest taka sama jak 
pewna część ciała przyczynowego; gdy ciało przyczynowe wzrasta, wówczas ta część też się 
powiększa i człowiek ma większą aurę.

Co więcej, u człowieka rozwiniętego ciało mentalne odzwierciedla w sobie ciało przyczynowe, gdyż 
człowiek ten uczy się iść wyłącznie za impulsami płynącymi od wyższego “ja" i kieruje swym 
rozumem tylko zgodnie z nimi.

Podczas medytacji (zob. Ciało mentalne), gdy ciało mentalne ucisza się, świadomość wymyka się z 
niego i przechodzi przez “centleya", neutralny punkt kontaktu pomiędzy ciałem mentalnym a ciałem 
przyczynowym. Przejściu temu towarzyszy chwilowe omdlenie lub utrata przytomności – 
nieunikniony skutek zniknięcia przedmiotów świadomości – po czym następuje świadomość w 
wyższej sferze. Po odpadnięciu przedmiotów świadomości należących do niższych światów, 
następuje w ten sposób pojawienie się przedmiotów wyższego świata. Ego może wtedy 
kształtować ciało mentalne według swych wzniosłych myśli i przeniknąć je własnymi wibracjami. 
Może je urabiać zgodnie ze swymi wzniosłymi wizjami sfer jeszcze wyższych, do których zdoła 
sięgnąć w najwznioślejszych swych chwilach i dzięki temu przekazać w dół i na zewnątrz idee, na 
które ciało mentalne nie potrafiłoby inaczej zareagować.

Takie idee stanowią natchnienie ludzi genialnych, są błyskiem olśniewającego światła w umyśle i 
rozświetlają świat.

Warto tu powtórzyć myśli wypowiedziane w Ciele mentalnym, które zwracają naszą uwagę nie tyle 
na niższą świadomość mózgową, ile na działającą w ciele przyczynowym świadomość ego. 
Geniusz, który jest cechą ego, widzi, a nie argumentuje. Jedną z jego zdolności jest prawdziwa 
intuicja. Niższy manas, czyli umysł posługujący się aparatem mózgu, porządkuje fakty zebrane na 
drodze obserwacji, zestawia je i porównuje oraz wysnuwa wnioski. W procesie rozumowania 
posługuje się metodami indukcji i dedukcji.

Z drugiej strony intuicja, jak na to wskazuje etymologia, jest wglądem, spojrzeniem do wnętrza – 
procesem tak bezpośrednim i szybkim, jak fizyczne widzenie. Posługuje się ona oczyma 
inteligencji, bezbłędnym rozpoznawaniem prawdy dostrzeżonej w sferze mentalnej. Dowód jej 
niepotrzebny, ponieważ intuicja jest wyższa od rozumu i sięga poza jego granice. Należy jednak 
oczywiście zachować wielką ostrożność, aby odróżnić impulsy karny od prawdziwej intuicji. Tylko 
wtedy, gdy cichną pragnienia i zachcianki niższej kamicznej natury, głos wyższego umysłu może 
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być słyszany w niższej osobowości.

W Izis bez zasłony (Isis unveiled) H. P. Bławacka wyjaśnia tę sprawę jasno i przekonująco. Z 
fizyczną połową ludzkiej natury związany jest, mówi ona, rozum; z duchową jej częścią związane 
jest sumienie, które jest mentalnym rozróżnieniem dobra od zła; rozpoznania tego może dokonać 
duch, będący cząstką boskiej mądrości i czystości, który jest też absolutnie czysty i mądry. Jego 
podszepty są niezależne od rozumu i mogą się przejawiać wyraźnie tylko wtedy, kiedy nie 
przeszkadzają temu poślednie atrakcje niższej natury. Rozum, pisze dalej Bławacka, jako 
całkowicie zależny od świadectwa innych zmysłów, nie może być cechą przysługującą 
bezpośrednio boskiemu duchowi. Duch bowiem wie i wobec tego nie potrzebuje rozumowania. 
Dlatego to starożytni theurgowie utrzymywali, że rozumna część duszy ludzkiej (duch) nigdy nie 
wchodzi całkowicie do ciała ludzkiego, lecz tylko unosi się nad nim i oddziaływa w mniejszym lub 
większym stopniu za pośrednictwem irracjonalnej lub astralnej duszy, która służy za pośrednika 
pomiędzy duchem i ciałem. Człowiek, który pokonał materię na tyle, by otrzymywać bezpośrednie 
światło od swego świetlistego augosidesu, odczuwa prawdę intuicyjnie. Nie może on błądzić w 
swych sądach, pomimo wszelkich sofizmatów podsuwanych mu przez rozum, gdyż jest oświecony. 
Dlatego prorokowanie, wróżenie i tak zwane boskie natchnienie są po prostu skutkami tego 
oświecenia płynącego z góry od naszego nieśmiertelnego ducha.

Podobnie jak od płomyka może zapalić się knot, a barwa płomienia płonącego knota będzie 
zależeć od jego jakości i płynu, którym jest on nasycony, tak w każdej ludzkiej istocie płomień 
manasu spala knot naszego umysłu i pragnień, a barwa tego światła zależy od właściwości, 
pragnień i rozwoju aparatu mózgowego.

W artykule Geniusz H. P. Bławacka wyłożyła tę kwestię jasno: to, co nazywamy w jakiejś osobie 
przejawami geniuszu, jest tylko wyrazem mniej lub bardziej skutecznych wysiłków ego mających na 
celu wypowiedzenie się w zewnętrznej obiektywnej formie. Ego Newtona, Ajschylosa lub Szekspira 
zbudowane jest z tej samej substancji, co ego jakiegoś prostaczka, głupca czy nawet idioty. 
Pewność wypowiadania się geniusza zależy od fizjologicznej i materialnej budowy fizycznego 
człowieka. Żadne ego nie różni się od innych w swej pierwotnej czy początkowej treści i naturze. 
Tym, co czyni jednego człowieka wielkim, a drugiego prostackim i głupim, jest tylko jakość i 
struktura fizycznej powłoki, podatność lub niepodatność mózgu i ciała do przekazywania światła 
prawdziwego wewnętrznego człowieka – ego.

Posługując się znaną przenośnią powiemy, że człowiek fizyczny jest instrumentem, a ego grającym 
na nim artystą. Możliwości wydobycia doskonałej melodii zależą od instrumentu i nawet największa 
sprawność artysty nie wydobędzie bezbłędnej harmonii z zepsutego lub źle zbudowanego 
instrumentu. Harmonia ta zależy od wierności przekazania za pomocą słowa i czynu do obiektywnej 
sfery niewypowiedzianej myśli bożej, znajdującej się w głębi subiektywnej lub wewnętrznej natury 
człowieka, a więc w jego ego.

Umysłowe zdolności, siła intelektualna, ścisłość i subtelność są przejawami niższego manasu w 
człowieku; mogą one sięgać do poziomu, który H. P. Bławacka określiła mianem sztucznego 
geniusza, będącego owocem kultury i intelektualnej bystrości. O jego charakterze świadczy często 
obecność kamicznych elementów, to znaczy namiętności, próżności, zarozumiałości.

Na obecnym stopniu ludzkiej ewolucji wyższy manas przejawia się rzadko. Jego przebłyski 
nazywamy prawdziwym geniuszem. Zauważ, że w każdym przejawieniu się geniusza, kiedy 
połączony jest z cnotą, mamy do czynienia z niezaprzeczalną obecnością niebiańskiego wygnańca, 
boskiego ego, którego dozorcą więziennym jesteś ty, materialny człowieku. Tego rodzaju przejawy 
geniuszu zależą od nagromadzenia uprzednich indywidualnych doświadczeń ego w dawniejszym 
jego życiu lub życiach, choć bowiem ego jest w swej istocie i naturze wszystkowiedzące, to jednak 
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potrzebuje doświadczenia rzeczy ziemskich, zebranego dzięki swym osobowościom, aby mogło 
odnosić do nich owoce swego abstrakcyjnego doświadczenia. Uprawianie pewnych sprawności w 
ciągu długiego szeregu inkarnacji musi w końcu osiągnąć swój szczyt w którymś życiu jako geniusz 
w tym lub innym kierunku. Wynika z tego jasno, że dla przejawienia się prawdziwego geniuszu 
czystość życia jest istotna.

Ważną rzeczą jest poznanie roli, jaką ego gra w ciele przyczynowym przy tworzeniu się naszych 
pojęć o zewnętrznych przedmiotach. Wibracje włókien nerwowych dostarczają mózgowi tylko 
wrażeń, rzeczą ego jest ich klasyfikowanie, łączenie, porządkowanie. Zdolność rozpoznawania 
należąca do ego, a działająca za pośrednictwem umysłu jest stosowana do wszystkiego, co zmysły 
przekazują do mózgu; co więcej, ta zdolność rozpoznawania nie jest wrodzonym instynktem 
umysłu, doskonałym od początku, lecz wynikiem porównywania wielu doświadczeń.

Zanim zastanowimy się nad możliwością świadomego życia w sferze przyczynowej, przypomnijmy 
sobie, że aby człowiek związany z ciałem fizycznym mógł się poruszać z pełną świadomością w 
sferze mentalnej – to znaczy w niższej lub wyższej sferze świata mentalnego – musi być bądź 
Adeptem, bądź jednym z wtajemniczonych uczniów; dopóki bowiem Mistrz nie nauczy ucznia, jak 
ma się posługiwać swym ciałem mentalnym, nie potrafi on poruszać się swobodnie nawet w 
niższych strefach tego świata.

Świadoma działalność w wyższych strefach mentalnych w ciągu fizycznego życia oznacza 
oczywiście jeszcze wyższy stopień rozwoju, gdyż świadczy o takiej integracji człowieka, że tu na 
dole nie jest już tylko osobowością, mniej lub bardziej kierowaną z góry przez indywidualność, lecz 
sam jest tą indywidualnością lub ego. Jest on niewątpliwie jeszcze skrępowany i ograniczony swym 
ciałem, niemniej jednak ma w sobie siłę i wiedzę wysoko rozwiniętego ego.

Na razie większość ludzi ma słabą świadomość w ciele przyczynowym; potrafi ona działać tylko w 
materii trzeciej strefy, to znaczy w najniższej części ciała przyczynowego, i istotnie tylko najniższa 
jego materia jest zwykle w użyciu. Gdy człowiek wejdzie na ścieżkę, otwiera się przed nim druga 
strefa. Adept posługuje się oczywiście całym ciałem przyczynowym, gdy równocześnie jego 
świadomość działa w sferze fizycznej. O szczegółach tej sprawy będzie mowa nieco szerzej w 
dalszym rozdziale.

Przechodząc teraz do bardziej specyficznych i szczegółowych zdolności ciała przyczynowego, 
musimy przypomnieć, jak już wyjaśniliśmy w dwóch poprzednich tomach tej serii, że człowiek nie 
ma możliwości dostania się na inną planetę naszego łańcucha – czy to w astralnym, czy mentalnym 
ciele. Można to jednak osiągnąć w ciele przyczynowym, jeśli jest ono bardzo wysoko rozwinięte; ale 
nawet wtedy nie da się tego dokonać łatwo ani z taką szybkością, z jaką mogą to uczynić w sferze 
buddhi ci, którzy zdołali wznieść swą świadomość na ten poziom.

Wydaje się jednak, że normalne ciało przyczynowe nie potrafi się poruszać w międzygwiezdnej 
przestrzeni. Atomy leżą tam z dala od siebie w równych odległościach, i to jest prawdopodobnie ich 
stan normalny, gdy go nic nie zakłóca. Taki jest sens powiedzenia, że atomy są “wolne". W obrębie 
atmosfery planety nie znajdują się one nigdy w tym stanie, gdyż nawet jeśli nie zgrupowane w 
jakiejś formie, są w każdym razie ogromnie ścieśnione pod wpływem siły przyciągania.

W przestrzeni międzyplanetarnej warunki prawdopodobnie nie są ściśle takie same jak w 
przestrzeni międzygwiezdnej, gdyż w tej pierwszej może być dużo zakłóceń z powodu komet i 
meteorów, jak również występować silne oddziaływanie słońca.

Dlatego materia atomowa w ciele przyczynowym człowieka jest skupiona pod wpływem 
przyciągania w określoną i dość gęstą postać, nawet jeśli atomy nie uległy żadnej zmianie i nie są 
połączone w molekuły. Choć takie ciało może całkiem dobrze istnieć w swej strefie atomowej w 
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sąsiedztwie jakiejś planety, gdzie materia atomowa jest zwarta, to jednak nie potrafi poruszać się 
lub działać w odległej przestrzeni, gdzie atomy są “wolne" i nie zagęszczone.

Zdolność powiększania przynależy do ciała przyczynowego i wiąże się z czołową czakrą ciała, czyli 
ośrodkiem siły między brwiami. Ze środkowej części tej czakry tworzy się coś w rodzaju maleńkiego 
mikroskopu, którego soczewką jest tylko pojedynczy atom. W ten sposób powstaje organ 
współmierny co do wielkości z maleńkimi przedmiotami, które mają być obserwowane. Użyty w ten 
sposób atom może być fizyczny, astralny lub mentalny; jakikolwiek jednak jest, wymaga 
specjalnego przygotowania. Wszystkie jego spiryle muszą być otwarte, aby był taki, jak w siódmym 
obiegu (rundzie) naszego łańcucha światów.

Jeśli za okular służy atom niższej sfery niż przyczynowa, trzeba zastosować system 
odzwierciedlających części. Atom należy przystosować do każdej strefy (stanu skupienia), tak aby 
można było uzyskać pożądany stopień powiększenia, odpowiedni do badanego przedmiotu. Dalsze 
rozszerzenie tej samej zdolności pozwala obserwatorowi zogniskować swą świadomość w 
soczewce, przez którą patrzy, a następnie rzutować ją do odległych punktów.

Tę samą zdolność można zastosować do zmniejszenia przedmiotów, kiedy chce się zobaczyć jako 
całość przedmiot zbyt wielki do ogarnięcia od razu za pomocą zwykłego widzenia.

Wzrok ciała przyczynowego pozwala przewidywać w pewnym stopniu przyszłość. Nawet 
posługując się fizycznymi zmysłami, można czasem coś przepowiedzieć. Na przykład, gdy widzimy 
człowieka prowadzącego rozpustne życie, możemy przewidzieć, że jeśli się nie zmieni, to na pewno 
utraci niebawem zdrowie i majątek. Nie możemy jednak posługując się fizycznymi zmysłami 
przewidzieć, czy ów człowiek się zmieni.

Natomiast ktoś, kto posługuje się ciałem przyczynowym, mógłby to przepowiedzieć, gdyż widzi 
zasób sił tego człowieka, a także to, co myśli o tym wszystkim jego ego i czy jest ono dość mocne, 
aby mogło interweniować. Żadna czysto fizyczna przepowiednia nie jest pewna, ponieważ na życie 
wpływa tak wiele przyczyn, których nie można dostrzec w naszej niższej sferze. Gdy jednak 
świadomość nasza wznosi się w wyższe sfery, wówczas możemy dostrzec więcej przyczyn i dzięki 
temu dokładniej ocenić ich skutki.

Łatwiej jest oczywiście przepowiedzieć przyszłość człowieka nierozwiniętego niż takiego, który 
posunął się dalej w swym rozwoju. Zwykły człowiek bowiem ma słabą siłę woli; karma wyznacza 
mu pewne środowisko, którego jest wytworem; akceptuje wyznaczony mu los, ponieważ nie wie, że 
mógłby go zmienić.

Natomiast człowiek wyżej rozwinięty bierze los we własne ręce i sam go kształtuje; stwarza sobie 
taką przyszłość, jaką chce mieć, przeciwdziałając karmie przeszłości przez wprowadzenie w ruch 
nowych sił. Dlatego niełatwo jest przepowiadać jego przyszłość. Nie ulega jednak wątpliwości, że 
nawet w tym wypadku Adept, który widzi utajoną wolę, potrafiłby przewidzieć, jak ten człowiek jej 
użyje.

Czytelnicy Ciała mentalnego przypomną sobie, że w książce tej został podany opis kroniki akaszy, 
czyli pamięci przyrody, jak się ją czasem nazywa. Odczytywanie tej kroniki odbywa się za pomocą 
ciała przyczynowego, a ciało mentalne wibruje tylko w odpowiedzi na aktywność ciała 
przyczynowego. Dlatego nie jest możliwe, zadowalające i zasługujące na zaufanie odczytywanie tej 
kroniki, jeśli odczytujący człowiek nie ma należycie rozwiniętego ciała przyczynowego.

Biskup Leadbeater opisuje interesujący i niezwykły wypadek, w którym wskutek szaleńczego 
przepracowania umysłowego pewien człowiek tak pobudził zdolności swego ciała przyczynowego, 
że potrafił w paroksyzmie czytać kronikę z wielką jasnością szczegółów. Ponadto umiał korzystać w 
pewnym stopniu ze zdolności powiększania, szczególnie w odniesieniu do zapachów. W rezultacie, 
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co jest charakterystyczną cechą tej zdolności, nastąpiło zbrutalnienie węchu, który stracił swą 
delikatność, i zapachy stały się podobne do zapachu wełnianej przędzy lub piasku. Tłumaczy się to 
tym, że zdolność powiększania, przynależna do ciała przyczynowego, powoduje, że drobne 
fizyczne cząstki wywołujące w nas wrażenie zapachu stają się oddzielnie postrzegane, podobnie 
jak ziarna piasku na papierze, i wskutek tego wytwarza się poczucie wzmożenia zapachu.

Zbytecznym byłoby dodawać, że ta metoda pobudzania zdolności ciała przyczynowego przez 
przepracowanie zasługuje na mocne potępienie, gdyż najprawdopodobniej jej skutkiem będzie 
załamanie się mózgu lub systemu nerwowego, a nie pobudzenie zdolności ciała przyczynowego, 
jak to się stało w opisanym wyżej rzadkim przypadku.

Jeśli człowiek wznosi swą świadomość do najwyższego poziomu ciała przyczynowego i ogniskuje 
ją wyłącznie w materii atomowej sfery mentalnej, to ma przed sobą trzy możliwości jej 
ukierunkowania, które w pewnej mierze odpowiadają trzem wymiarom przestrzeni:

1. Droga w dół do drugiej strefy mentalnej lub w górę do najniższej strefy sfery buddhi, o ile 
naturalnie człowiek rozwinął dostatecznie swe ciało buddhiczne, aby posługiwać się nim jako 
nośnikiem.

2. Skrócenie przejścia od strefy atomowej jednej sfery do odpowiedniej strefy wyższej lub niższej 
bez przechodzenia przez strefy pośrednie.

3. Możliwość spoglądania w górę w kierunku łączącym ego i monadę, tak jak człowiek znajdujący 
się na dnie [ studni może spoglądać w górę na gwiazdę na niebie.

Istnieje bowiem bezpośrednia linia łącząca strefę mentalną w tej najniższej sferze kosmicznej z 
odpowiednią atomową częścią w kosmicznej sferze mentalnej. Chociaż na razie jesteśmy 
nieskończenie daleko od tego, by wspinać się wzwyż po tej linii, to jednak Leadbeater twierdzi, że 
przynajmniej raz potrafił przez chwilę spojrzeć w ten sposób. To, co się wtedy widzi, powiada on, 
nie da się zupełnie opisać, gdyż żadne ludzkie słowo nie może dać o tym najmniejszego 
wyobrażenia. Jedno jednak z tego wynika, i to z pewnością, której nic nie może podważyć, że to, co 
uważaliśmy dotąd za swą świadomość, za swój intelekt, nie jest wcale nasze, lecz Jego. Nie jest to 
nawet odbiciem Jego świadomości i intelektu, lecz dosłownie i naprawdę ich częścią. Może lepiej 
zrozumiemy tę sprawę wiedząc, że ludzkie ego jest przejawem Trzeciej Fali Życia, która pochodzi 
od Jego Pierwszego Aspektu, wiecznego i wszystko miłującego Ojca.

Dużą pomoc dla wzrostu i rozwoju ciała przyczynowego stanowi praca Mistrzów, gdyż zajmują się 
oni raczej ludzkim ego w ciele przyczynowym niż niższymi ciałami człowieka. Roztaczają duchową 
opiekę nad ludźmi, oddziałując na nich podobnie, jak światło słoneczne oddziałuje na świat, 
pobudzając w nich wszystko co najszlachetniejsze i najlepsze oraz przyspieszając w ten sposób ich 
wzrost. Wielu ludzi ma niekiedy świadomość tego rodzaju dodatniego wpływu, ale nie potrafi 
odnaleźć jego źródła. Nieco szerzej omówimy tę pracę Mistrzów w jednym z późniejszych 
rozdziałów.
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Wstecz / Spis treści / Dalej

ROZDZIAŁ XIX: ŻYCIE PO ŚMIERCI

Piąte niebo 

W książkach: Ciało astralne i Ciało mentalne zajmowaliśmy się życiem człowieka po śmierci w 
sferze astralnej, jak również w niższej sferze mentalnej, w jego ciele mentalnym: w pierwszym, 
drugim, trzecim i czwartym świecie niebiańskim znajdującym się odpowiednio w siódmej, szóstej, 
piątej i czwartej strefie świata mentalnego. Obecnie wypada nam opisać życie po śmierci w ciele 
przyczynowym w trzech wyższych strefach sfery mentalnej.

Różnica pomiędzy dwiema wielkimi częściami sfery mentalnej – czyli niższą – będącą światem 
form (rupa) i wyższą, czyli bez form (arupa) – jest bardzo wyraźna; są to doprawdy dwa tak różne 
światy, że niezbędne jest posiadanie do działania w nich osobnych narzędzi świadomości (ciał).

W książce Ciało mentalne wyjaśniliśmy już sens i cel życia w dewakanie i wobec tego nie ma 
potrzeby powtarzania tego tutaj. Wyjaśniliśmy tam również, dlaczego dewakan jest niezbędny dla 
ogromnej większości ludzi. W pewnych jednak wyjątkowych wypadkach człowiek dostatecznie 
rozwinięty może za zezwoleniem bardzo wysokiego autorytetu “wyrzec się dewakanu" i podjąć 
szereg szybkich inkarnacji bez znacznej przerwy pomiędzy nimi.

W niższej sferze mentalnej dominuje materia; rzuca się to w oczy przy pierwszym spojrzeniu; 
świadomość z trudem prześwieca przez formę. Ale w wyższych sferach góruje życie, a formy 
istnieją tylko ze względu na jego potrzeby. W niższych sferach trudne jest wyrażenie życia w 
formach; w wyższych odwrotnie – trudno nadać formę fali życia. Tylko ponad linią rozgraniczającą 
wyższą i niższą część sfery mentalnej światło świadomości nie doznaje przeszkód i jaśnieje swą 
mocą. Bardzo trafnym symbolem świadomości na tym poziomie jest ogień duchowy, w odróżnieniu 
od niższych sfer, gdzie właściwszym symbolem jest ogień spalający paliwo.

Na poziomie arupa materia jest podporządkowana życiu i zmienia się w każdej chwili. Istota żyjąca 
w tej sferze zmienia swą formę z każdą zmianą myśli. Materia jest narzędziem jej życia, a nie 
wyrazem samej siebie. Forma tworzy się momentalnie i zmienia się wraz z każdą zmianą w życiu 
tej istoty. Odnosi się to nie tylko do poziomu arupa sfery mentalnej, ale również w pewien subtelny 
sposób do sfery buddhi i jest prawdą również w stosunku do duchowego ego.

Choć wspaniałe jest życie w niebiańskich światach w niższej części sfery mentalnej, to jednak ma 
ono swój kres. Odpada z kolei ciało mentalne, podobnie jak przedtem stało się to z innymi ciałami, i 
rozpoczyna się życie człowieka w ciele przyczynowym. Przez całe dotychczasowe życie 
niebiańskie istniała wyraźnie osobowość z ostatniego życia fizycznego i dopiero teraz, gdy 
świadomość wycofała się w końcu z ciała przyczynowego, poczucie osobowości stapia się z 
indywidualnością, a człowiek po raz pierwszy od rozpoczęcia swej inkarnacji poznaje, że jest 
prawdziwym i stosunkowo trwałym ego.

W ciele przyczynowym człowiek nie potrzebuje już żadnych “okien" które – jak czytelnik zechce 
sobie przypomnieć – były tworzone jego własną myślą w niższym niebie, sfera przyczynowa 
bowiem jest jego prawdziwym domem, a wszystkie ograniczenia odpadły.

Większość ludzi ma na razie na tym wysokim poziomie bardzo słabą świadomość – wypoczywają 
marząc, nie patrząc i zaledwie nieco rozbudzeni. Jednakże wizja, jaką mają, jest prawdziwa, mimo 
że może być ograniczona z powodu niedostatecznego rozwoju ciała przyczynowego.

Życie w wyższym świecie niebiańskim odgrywa bardzo małą rolę w życiu przeciętnego człowieka, 
gdyż jego ego nie jest dość rozwinięte, aby miało pełną świadomość w ciele przyczynowym. Ego 
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opóźnione w rozwoju nigdy nie osiąga świadomie świata niebiańskiego, a jeszcze większa liczba 
ego spotyka się powierzchownie z którąś z niższych jego sfer.

Życie człowieka duchowo rozwiniętego jako ego we własnym jego świecie jest pełne chwały i w 
pełni zadowalające.

Jednak każda ludzka istota, świadomie lub nieświadomie, musi dotknąć wyższych sfer świata 
mentalnego, zanim będzie mogła rozpocząć nową inkarnację. W miarę postępu jej ewolucji 
dotknięcie to staje się oczywiście coraz bardziej wyraźne i coraz realniejsze. Nie tylko staje się 
bardziej świadoma, ale również okres jej pobytu w tym rzeczywistym świecie staje się dłuższy, gdyż 
jej świadomość powoli, lecz stale, wznosi się przez różne sfery systemu.

Czas pobytu w wyższym świecie mentalnym może być dłuższy lub krótszy zależnie od stopnia 
rozwoju, od dwóch lub trzech dni nieświadomego pobytu dla zwykłego mało rozwiniętego człowieka 
do długiego okresu wielu lat świadomego i wspaniałego życia dla ludzi wybitnie rozwiniętych.

Długość pobytu w światach niebiańskich pomiędzy dwiema inkarnacjami zależy od trzech głównych 
czynników:

1. Klasa, do której ego należy.

2. Sposób uzyskania indywidualizacji.

3. Długość i rodzaj ostatniego życia człowieka.

Ponieważ kwestia ta została szczegółowo omówiona w Ciele mentalnym, w rozdziale XVIII, nie ma 
potrzeby powtarzania tutaj tego samego.

Nawet jeśli w pełni zrozumieliśmy, jak małą część każdego cyklu życia spędzimy w sferze fizycznej, 
to dla uzyskania poprawnej oceny jej stosunku do całego cyklu życia, musimy również zdawać 
sobie w pełni sprawę z o wiele wyższego stopnia realności życia w wyższych światach. Niepodobna 
podkreślić zbyt mocno tej sprawy, gdyż ogromna większość ludzi pozostaje na razie całkowicie pod 
władzą swych fizycznych zmysłów, wskutek czego nierzeczywistość niższego świata wydaje się im 
jedyną rzeczywistością; a im jakaś sprawa bliższa jest prawdziwej rzeczywistości, tym bardziej 
wydaje się im nierzeczywista i niepojęta.

Z przyczyn, które są dostatecznie zrozumiałe, świat astralny został nazwany światem ułudy, a 
przecież jest on przynajmniej o jeden krok bliższy rzeczywistości; wzrok astralny choć daleki od 
wyraźnego, wszechogarniającego widzenia, jakim rozporządza człowiek we własnej sferze, jest 
jednak bystrzejszy niż zmysł fizyczny i bardziej można na nim polegać. Ten sam stosunek, jaki 
zachodzi pomiędzy wzrokiem astralnym i fizycznym, istnieje pomiędzy wzrokiem mentalnym i 
astralnym, z tym że jeszcze bardziej spotęgowany. Toteż nie tylko dłuższy jest czas pobytu w tych 
wyższych sferach niż życie fizyczne, ale też każda jego chwila, jeśli należycie wykorzystana, może 
być nieporównanie owocniejsza od takiego samego okresu spędzonego w sferze fizycznej.

W miarę ewolucji, życiem człowieka po śmierci rządzi zasada, że dalsze jego życie w niższych 
sferach, zarówno astralnej jak i mentalnej, stopniowo się skraca, natomiast wydłuża się okres życia 
wyższego, które także staje się pełniejsze. Przychodzi wreszcie czas, kiedy świadomość jest 
zjednoczona, to znaczy kiedy wyższe i niższe “ja" są nierozerwalnie połączone, a człowiek nie 
potrafi już otoczyć się chmurą własnych myśli i sądzić błędnie, że ta odrobina, jaką widzi, stanowi 
całość otaczającego go wielkiego niebiańskiego świata; wówczas rozumie możliwości swego życia i 
odtąd po raz pierwszy zaczyna prawdziwie żyć. Ale wtedy gdy osiąga tak wysoki poziom, znajduje 
się już na ścieżce i sprawę swego przyszłego postępu wziął zdecydowanie we własne ręce.

Dopiero wtedy, gdy świadomość wycofała się z niższych ciał i skupiła ponownie w ego, można 
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poznać, jaki jest ostateczny rezultat zakończonej dopiero co inkarnacji. Wtedy widać, jakie nowe 
właściwości przyswoił sobie człowiek w tym konkretnym małym cyklu swej ewolucji. W tej chwili ma 
on również przebłysk widzenia całości swego życia; ego przeżywa chwilę błysku jaśniejszej 
świadomości oraz widzi rezultaty ukończonego dopiero życia, jak również coś z tego, co nastąpi w 
jego najbliższej inkarnacji.

Nie można powiedzieć, że ten przebłysk oznacza wiedzę o charakterze najbliższej inkarnacji; jest 
jak najbardziej ogólny i mglisty. Niewątpliwie ego ujrzy główny cel przyszłego życia oraz postęp, 
jakiego powinno dokonać, ale ta wizja ma wartość głównie jako lekcja o karmicznych skutkach jego 
działania w przeszłości. Stanowi to dla niego pewną sposobność, z której może odnieść mniejszą 
lub większą korzyść, zależnie od osiągniętego już stopnia rozwoju.

Z początku człowiek korzysta z tego mało, gdyż jest bardzo mgliście świadomy i niezbyt zdolny do 
zrozumienia faktów i ich różnych powiązań, ale stopniowo jego zdolność pojmowania tego, co 
widzi, zwiększa się, a później pojawia się zdolność przypomnienia sobie takich przebłysków na 
końcu poprzednich żyć oraz porównywania ich, a dzięki temu oceny dokonanego postępu na 
drodze, którą ma do przebycia; poświęci on ponadto nieco czasu na planowanie życia, które go 
czeka. Jego świadomość stopniowo się zwiększa, aż wreszcie dochodzi do tego, że może żyć w 
wyższej części świata mentalnego, ilekroć do niej sięgnie.

Piąte niebo – trzecia strefa 

Jest to oczywiście, najniższa ze stref arupa, czyli nie zawierających kształtów stref świata 
mentalnego; jest też najbardziej zaludniona ze wszystkich nam znanych stref, ponieważ przebywa 
tu niemal całe sześćdziesiąt miliardów dusz ludzkich, które jak się powiada, są objęte obecną 
ewolucją ludzką – wszystkie z wyjątkiem stosunkowo małej liczby dusz, które potrafią żyć w drugiej 
i pierwszej strefie.

Jak już wiemy, każdą duszę reprezentuje jajowata forma, która z początku jest tylko bezbarwną 
błoną, a później w miarę rozwoju ego zaczyna opalizować jak bańka mydlana, na której 
powierzchni można obserwować grę barw podobną do mieniącego się światła słonecznego w pyle 
wodnym wodospadu.

Ludzi związanych z ciałem fizycznym można odróżnić od ludzi pozbawionych tego ciała na 
podstawie typu wibracji występujących na powierzchni ich ciała przyczynowego; dlatego w tej 
sferze łatwo można poznać już na pierwszy rzut oka, czy jakaś jednostka jest w danym czasie 
inkarnowana.

Ogromna większość ludzi, czy to mających ciało fizyczne, czy też go pozbawionych, znajduje się w 
stanie sennej półświadomości, chociaż tylko nieliczni przedstawiają się obecnie w tej sferze jako 
bezbarwne błony. Ci, którzy są w pełni świadomi, stanowią wyraźne, świetliste wyjątki i wśród mniej 
promiennych tłumów przedstawiają się jako gwiazdy pierwszej wielkości. Pomiędzy nimi i najmniej 
rozwiniętymi znajdują się ludzie każdej wielkości i wszelkiego piękna, a każdy reprezentuje w ten 
sposób osiągnięty przez siebie stopień ewolucji.

Większość ludzi nie jest jeszcze dostatecznie dojrzała, nawet przy posiadanym przez nich poziomie 
świadomości, by zrozumieć cel praw ewolucji, której podlega. Dążą oni do nowej inkarnacji 
poddając się impulsowi kosmicznej woli, jak również tanhy, czyli ślepemu pragnieniu przejawionego 
życia, pragnieniu znalezienia dla siebie takiego miejsca, w którym mogliby czuć życie i mieć tego 
świadomość. We wcześniejszych okresach swego rozwoju ludzie ci nie mogą odczuwać szybkich i 
przenikliwych wibracji bardzo delikatnej materii własnej sfery; potrafią wywoływać i reagować tylko 
na mocne i brutalne, choć stosunkowo powolne ruchy cięższej materii fizycznego świata. Dlatego 
tylko w świecie fizycznym czują oni, że naprawdę żyją, i tym się tłumaczy ich silne pragnienie 
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ponownego narodzenia się na ziemi.

To ich pragnienie zgadza się na razie z prawem ewolucji. Mogą się rozwijać tylko dzięki bodźcom 
zewnętrznym, które stopniowo budzą w nich reakcję, a w tym wczesnym okresie mogą doznawać 
takich bodźców tylko w życiu ziemskim. Stopniowo, choć powoli, zwiększa się ich zdolność 
reagowania, budzi się ona najpierw w odpowiedzi na wyższe i subtelniejsze wibracje fizyczne, a 
jeszcze wolniej na wibracje sfery astralnej. Z kolei ich ciała astralne, dotąd stanowiące tylko pomost 
do przekazywania wrażeń do ego, stopniowo stają się nośnikami świadomości, których zaczyna się 
używać, a ich świadomość skupia się raczej na emocjach niż na samych fizycznych doznaniach.

Na dalszym stopniu rozwoju, lecz zawsze dzięki temu samemu procesowi kształcenia reakcji na 
bodźce zewnętrzne, ego uczy się skupiać swą świadomość w ciele mentalnym, by żyć w nim, 
zgodnie przy tym z umysłowymi wyobrażeniami i pojęciami, które sobie ukształtowało, a przez to 
rządzić swymi uczuciami za pomocą umysłu.

Jednakże w ciągu dalszej długiej ewolucji centrum świadomości przesuwa się do ciała 
przyczynowego i ego poznaje swe prawdziwe życie. Gdy jednak osiągnie ten stopień, wówczas 
znajdzie się w wyższej niż dotąd strefie (w trzeciej), a niższe, ziemskie życie nie będzie już dla 
niego konieczne. Na razie jednak zajmujemy się mniej rozwiniętą większością ludzi, unoszących się 
na fali w oceanie bytu, których osobowość znajduje się w niższych sferach życia. Ludzie ci jednak 
nie mają wcale świadomości, że ich osobowość jest narzędziem, za pomocą którego mogą się 
odżywiać i wzrastać. Nie znają zupełnie swojej przeszłości ani przyszłości, nie są też jeszcze 
świadomi w swej własnej sferze. Jednak w miarę jak powoli gromadzą doświadczenia i asymilują je, 
rozwija się w nich poczucie, że pewne rzeczy są dobre, a inne złe, i to poczucie wyraża się, w 
sposób zresztą niedoskonały, w ich osobowości jako zaczątek sumienia. Stopniowo w miarę ich 
rozwoju poczucie to coraz wyraźniej zarysowuje się w ich wyższej naturze i staje się nieco 
skuteczniejszym przewodnikiem w postępowaniu.

Dzięki możliwościom, jakie daje przebłysk świadomości, o którym poprzednio była mowa, 
najbardziej rozwinięte ega, jakie znajdują się w tej strefie, rozwijają się do takiego stopnia, że 
zaczynają studiować swą przeszłość, odszukiwać wprawione kiedyś w ruch przyczyny i uczą się na 
podstawie retrospekcji, dzięki czemu impulsy działające z góry w dół stają się jaśniejsze i 
wyraźniejsze, tłumaczą się same przez się w niższej świadomości jako mocne przekonania i 
imperatywne intuicje.

Zbyteczne jest chyba mówić o tym, że myślokształty tworzone w strefach rupa, czyli formy, nie mają 
dostępu do wyższego niebiańskiego świata. Wszelkie złudzenie należy w tym świecie do 
przeszłości, a każde ego zna swoją prawdziwą rodzinę, widzi ją i jest samo widzialne w swej 
prawdziwej królewskiej naturze jako prawdziwy nieśmiertelny człowiek, który posuwa się z jednego 
życia do drugiego z wszystkimi więzami, łączącymi jego prawdziwą istotę z innymi.

W tej trzeciej strefie można również spotkać ciała przyczynowe stosunkowo nielicznych członków 
świata zwierzęcego, którzy przeszli indywidualizację. Ściśle mówiąc istoty te nie są już, jak wiemy, 
zwierzętami. Są one w praktyce jedynymi, jakie obecnie można widzieć, przykładami całkiem 
prymitywnego ciała przyczynowego, nierozwiniętego, jeśli chodzi o wielkość, i bardzo słabo 
zabarwionego pierwszymi wibracjami dopiero co narodzonych własności.

Gdy zindywidualizowane zwierzę wycofuje swe życie do ciała przyczynowego, by czekać na czas, 
kiedy obrót koła ewolucji da mu sposobność do prymitywnej ludzkiej inkarnacji, wówczas wydaje 
się, że traci ono prawie całkowicie świadomość rzeczy zewnętrznych i że czas upływa mu w 
swoistym rozkosznym transie, w największym pokoju i zadowoleniu. Nawet wtedy odbywa się w 
nim jakiś wewnętrzny rozwój, choć trudno jest nam zrozumieć jego naturę. W każdym razie zażywa 
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ono najwyższej szczęśliwości, do jakiej jest zdolne na swoim poziomie.

Szóste niebo – druga strefa 

Z tłumnie zapełnionego piątego nieba przechodzimy teraz do rzadziej zaludnionego świata, jak z 
wielkiego miasta na spokojną wieś. Na obecnym bowiem stopniu ewolucji ludzkiej tylko mniejszość 
wzniosła się na ten wyższy poziom, gdzie nawet najsłabiej rozwinięta jednostka jest wyraźnie 
świadoma siebie i swego otoczenia. Potrafi już, przynajmniej w pewnym stopniu, widzieć 
przeszłość, jaką ma za sobą, i jest świadoma celu i metody ewolucji. Wie, że jest zaangażowana do 
pracy nad własnym rozwojem, rozumie rolę życia fizycznego i życia po śmierci, przez które 
przechodzi w swych niższych ciałach. Widzi, że związana z nią osobowość stanowi jej część i stara 
się nią kierować, posługując się znajomością swej przeszłości i zasobem wyniesionego z niej 
doświadczenia, na podstawie którego formułuje zasady postępowania, jasne i niezmienne 
przekonanie o tym, co dobre i złe. Przekazuje to w dół do niższego umysłu, nadzorując i kierując 
jego działalnością.

W początkowym okresie życia w tej strefie człowiek może często spotykać się z niepowodzeniem, 
gdy stara się, aby niższy umysł zrozumiał logicznie podstawy zasad, które mu przekazuje; niemniej 
jednak udaje mu się wywrzeć swój wpływ, dzięki czemu takie abstrakcyjne pojęcia, jak prawda, 
sprawiedliwość i honor stają się niezmiennymi i przewodnimi ideami w jego niższym życiu 
umysłowym.

Zasady te utrwalają się tak głęboko w jego istocie, że bez względu na napór okoliczności czy 
udrękę pokusy, staje się dla niego rzeczą niemożliwą działanie wbrew nim. Zasady te bowiem są 
życiem ego.

Choć udaje mu się kierować w ten sposób swym niższym ciałem, to jednak wiedza o nim i jego 
działaniu często daleka jest od ścisłości i jasności. Widzi niższe sfery tylko mgliście i rozumie raczej 
ich zasady niż szczegóły, a część jego ewolucji w tej strefie polega na coraz bardziej świadomym i 
bezpośrednim kontakcie z osobowością, która go tak niedoskonale reprezentuje na dole.

W tej strefie żyją tylko tacy ludzie, którzy świadomie dążą do rozwoju duchowego i którzy dzięki 
temu stali się wybitnie wrażliwi na wpływy pochodzące z wyższych sfer. Droga komunikacji 
powiększa się i umacnia, a dzięki temu możliwy jest pełniejszy przepływ siły. Pod tym wpływem 
myśl człowieka staje się jakościowo wyjątkowo jasna i przenikliwa, nawet u osób mniej 
rozwiniętych; rezultat tego objawia się w niższym umyśle jako skłonność do filozoficznego i 
abstrakcyjnego myślenia.

U człowieka wyżej rozwiniętego zdolność widzenia sięga daleko, obejmuje jasnym widzeniem 
przeszłość, poznaje przyczyny, ich działanie oraz skutki, które się jeszcze nie ziściły.

Ego żyjące w tej sferze, gdy jest wolne od ciała fizycznego, ma szerokie możliwości rozwoju, tu 
bowiem może otrzymywać nauki od istot bardziej rozwiniętych, wchodząc w bezpośredni kontakt ze 
swym nauczycielem. Treść pojęcia przepływa do świadomości już nie za pomocą obrazów 
myślowych, lecz światła, nie dającego się opisać, rozbłyskującego na podobieństwo gwiazdy 
lecącej od jednego ego do drugiego, wyrażającej się jako fala płynąca z centralnej gwiazdy i nie 
wymagająca osobnych wyjaśnień. Myśl jest tu podobna do światła wniesionego do pokoju; ukazuje 
wszystkie przedmioty i nie potrzebuje słów do ich opisania.

W tym szóstym niebie człowiek widzi również ogromne skarby umysłu boskiego zajętego twórczą 
działalnością i może studiować archetypy (prawzory) wszystkich form, jakie stopniowo rozwijają się 
w niższych światach. Może rozwiązywać problemy związane z działaniem tych archetypów, widzieć 
częściowe dobro w tym, co ograniczonemu wzrokowi człowieka zamkniętego w ciele wydaje się 
złem. Człowiekowi rozporządzającemu szerszym spojrzeniem na tym poziomie zjawiska ukazują 
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się we właściwych proporcjach, dzięki czemu widzi on usprawiedliwienie dróg bożych, jeśli chodzi o 
ewolucję w niższych światach.

Siódme niebo – pierwsza strefa 

Jest to najwspanialsza część niebiańskiego świata, ma ona jednak tylko niewielu mieszkańców 
spośród naszej ludzkości, gdyż na tych wysokościach przebywają tylko Mistrzowie Mądrości i 
Współczucia oraz ich wtajemniczeni uczniowie.

W jednym z najdawniejszych listów otrzymanych od jednego z Mistrzów znajduje się zdanie, że 
zrozumienie warunków pierwszego i drugiego królestwa elementalnego – to jest królestw 
znajdujących się w sferze przyczynowej i w niższej mentalnej – jest możliwe tylko dla 
wtajemniczonego, dlatego nie możemy mieć nadziei, że uda się nam opisać je w sferze fizycznej.

O pięknie form, barwie i dźwięku w sferze przyczynowej niepodobna nic powiedzieć, gdyż język 
śmiertelny nie ma słów, które by mogły wyrazić tę promienną wspaniałość.

Stykając się z siódmym niebem wchodzimy po raz pierwszy w kontakt ze sferą, która ma 
kosmiczne rozmiary; ta bowiem atomowa część naszej sfery mentalnej stanowi najniższą strefę 
ciała mentalnego Logosa Planetarnego. Toteż na tym poziomie można spotkać wiele istot, których 
język Judzki nie zdoła żadnym słowem określić. Ze względu jednak na nasze obecne zadanie, 
najlepiej będzie pominąć te ogromne zastępy istot mających rangę kosmiczną i ograniczyć się 
ściśle do mieszkańców przynależących do sfery mentalnej naszego własnego łańcucha światów.

Przebywający w tej sferze ukończyli swą mentalną ewolucję, dzięki czemu wyższe jaśnieje w nich 
zawsze poprzez niższe. Przed ich oczyma podniosła się zasłona ułudy osobowości; widzą dobrze i 
rozumieją, że nie są swą niższą naturą, lecz posługują się nią tylko jako narzędziem do zbierania 
doświadczenia.

Mniej rozwiniętych spośród nich niższa natura może jeszcze wiązać i krępować, ale nigdy nie 
popadają oni w błąd utożsamiania narzędzia z będącą poza nią jaźnią. Są już od tego wolni, 
ponieważ ich świadomość zachowuje ciągłość nie tylko z dnia na dzień, lecz także od jednej 
inkarnacji do drugiej, dzięki czemu dawne życia znajdują się zawsze w obecnej ich świadomości; 
człowiek odczuwa je raczej jako jedno niż wiele żyć.

W tej strefie ego jest świadome zarówno niższego świata niebiańskiego, jak i swego własnego. 
Jeśli ma w tym niższym świecie jakąś swą manifestację, jak na przykład myślokształt wytworzony 
przez swego przyjaciela w jego życiu niebiańskim, może w pełni się nim posłużyć.

Gdy ego znajdowało się w trzeciej strefie, a nawet w niższej części drugiej, wówczas jego 
świadomość stref znajdujących się niżej była jeszcze mglista, a działanie za pomocą 
myślokształtów instynktowne i automatyczne. Gdy jednak znalazło się w drugiej strefie, wówczas 
jego widzenie stało się nagle jaśniejsze i wyraźniejsze; z przyjemnością spostrzegło, że za pomocą 
myślokształtów może się pod pewnymi względami lepiej przejawić, niż mogłoby to uczynić za 
pośrednictwem swej osobowości.

Ponieważ ego działa obecnie w ciele przyczynowym, wśród wspaniałej światłości i blasku 
najwyższego nieba, jego świadomość funkcjonuje doskonale w niższych strefach, ku którym zechce 
ją skierować. Może wobec tego świadomie rzutować dodatkową energię do takiego myślokształtu, 
którym pragnie się posłużyć.

Z tego to najwyższego poziomu sfery mentalnej spływa w dół większość sił przekazywanych przez 
Mistrzów Mądrości, gdy pracują na rzecz ewolucji ludzkości, oddziałując bezpośrednio na dusze, 
czyli ega ludzi, dając im natchnienie i użyczając energii, która pobudza ich duchowy wzrost, 
oświeca intelekt i oczyszcza uczucia.
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Z tej sfery docierają do geniusza błyski światła, stąd też kieruje się wszystkie wysiłki wzwyż. Jak 
promienie słońca biegną wszędzie z jednego środka, a każde ciało, do którego one dochodzą, 
korzysta z nich zgodnie ze swą naturą, tak. od Starszych Braci ludzkości płynie ku wszystkim 
ludziom światło i życie, którego rozdawnictwo zależy od ich funkcji. Każdy czerpie z tego tyle, ile 
potrafi sobie przyswoić, a dzięki temu wzrasta i rozwija się. Tak tedy, jak wszędzie indziej, 
najwyższą chwałą niebiańskiego świata okazuje się chwała służenia, a ci, którzy zakończyli swą 
ewolucję mentalną, są krynicą, z której płynie siła dla tych, którzy jeszcze się w górę wspinają.

W trzech wyższych strefach świata mentalnego znajdują się zastępy dewów arupa, czyli bez 
kształtów, które w ogóle nie mają ciała gęstszego niż przyczynowe. Ich życie okazuje się tak 
zasadniczo odmienne od naszego, że niepodobna go opisać za pomocą słów świata widzialnego.

Dewy arupa są związane z kierowaniem światami, rasami i narodami.

Istnieje też bardzo ograniczona klasa ludzi świadomych w strefach arupa świata mentalnego, którzy 
w przeszłości byli “czarownikami". Mają oni rozbudzony wyższy intelekt, a dzięki temu intelektualne 
zrozumienie jedności. Widzą obecnie, że znajdowali się na złej drodze, że nie można zatrzymać 
świata i przeszkodzić mu w posuwaniu się wzwyż. Związani jeszcze wytworzoną przez siebie 
karmą, muszą pracować dalej po złej stronie, to znaczy po stronie dezintegracji. Kierują się jednak 
odmiennym motywem i starają się skierować swe siły przeciw tym ludziom, którzy potrzebują 
wzmocnienia przez walkę z przeciwnościami swego duchowego życia. Tę prawdę dostrzegła 
zapewne Maria Corelli, która napisała na ten temat książkę Smutki szatana (The Sorrows of Satan). 
Szatan w tej powieści jest zawsze zadowolony, gdy ponosi klęskę; usiłuje stawiać opór, ale cieszy 
się, gdy człowiek okazuje się dostatecznie uduchowiony, aby mu się przeciwstawić.

Tę stronę życia uznają również hinduskie purany. Czasami człowiek, który osiągnie bardzo wysoki 
poziom wiedzy, inkarnuje się, aby odpokutować część swej dawnej karmy w formie 
przeciwstawienia się dobru, podobnie jak Rawana. W następstwie dawnej karmy musi on skupić w 
sobie złe siły świata, aby mogły być zniszczone. Inne religie zawierają tę samą ideę w odmiennej 
postaci.

file:///D|/eBooks/Ebooks/Aura%20i%20Czakry/A%20E%20...wel/A.E.Powell%20-%20Cialo%20Przyczynowe/060-19.htm (7 of 7) [07-May-11 5:32:26 PM]



B/060: A.E.Powell - Ciało Przyczynowe

Wstecz / Spis treści / Dalej

ROZDZIAŁ XX: TRISZNA PRZYCZYNĄ REINKARNACJI

Zakończyliśmy nasze studium o naturze, funkcjach, wzroście i rozwoju ciała przyczynowego, to 
znaczy o tym, co można nazwać formalną stroną ego; musimy się teraz zapoznać z samym ego 
jako świadomą, działającą istotą.

W tym rozdziale rozpoczniemy studiowanie ego, biorąc pod uwagę jego stosunek do osobowości; 
będzie to w praktyce dotyczyć dynamicznej strony reinkarnacji. Pierwszą częścią naszego tematu 
będzie triszna – pragnienie, które jest pierwszą przyczyną, dla której ego dąży do reinkarnacji. W 
następnym rozdziale zajmiemy się dokładnie formalną stroną reinkarnacji, to znaczy jej 
mechanizmem, a potem innymi aspektami postawy ego wobec osobowości. Następnie przejdziemy 
do zapoznania się z życiem ego w jego własnej sferze. Na koniec poznamy o tyle, o ile pozwoli 
nam nasz materiał, stosunek ego do monady.

Pierwotną i istotną przyczyną reinkarnacji jest wola kosmiczna, która działa na ego, uobecniając się 
w nim jako pragnienie przejawiania się. Poddając się temu posłusznie, ego naśladuje działanie 
Logosa zstępując w niższe sfery.

W sanskrycie pragnienie to znane jest jako triszna, a w języku palijskim jako taaha. Jest to ślepe 
pragnienie przejawionego życia, pragnienie znalezienia jakiejś dziedziny, gdzie by ego mogło:

1. Przejawić siebie.

2. Otrzymywać takie wrażenia i oddziaływanie z zewnątrz, które by mu pozwoliły być świadomym 
życia, mieć poczucie, że żyje.

Nie jest to pragnienie życia w zwykłym znaczeniu tego słowa, lecz raczej pragnienie doskonalszego 
przejawiania się, pełniejszego życia oraz działania; pragnienie takiej pełni świadomości, która 
oznacza zdolność reagowania na wszelkie możliwe wibracje otoczenia w każdej sferze, tak aby ego 
mogło osiągnąć doskonałość współczucia, to znaczy czucia razem.

Jak zobaczymy to później dokładniej, ego w swej sferze jest dalekie od pełni świadomości, ale ta 
posiadana przez nie daje mu uczucie wielkiej przyjemności i budzi w nim rodzaj głodu pełniejszego 
urzeczywistnienia. W istocie rzeczy ten głód odczuwany przez ego kryje się za wielkim pędem 
świata do pełni życia.

Nie ma zewnętrznego nacisku, który by zmuszał człowieka do inkarnacji; przychodzi na świat, 
ponieważ chce przyjść. Gdyby ego nie chciało powrócić, nie wracałoby; dopóki jednak istnieje w 
nim pragnienie czegokolwiek, co by mu ten świat mógł dać, będzie chciało wracać. Tak więc ego 
nie jest zmuszane wbrew swej woli do powracania na ten świat pełen trosk, lecz sprowadza go jego 
własny intensywny głód.

Możemy się tu posłużyć analogią do fizycznego ciała. Gdy spożyty pokarm jest już całkowicie 
przyswojony, ciało pragnie nowego pożywienia i jest głodne. Nikt nie zmusza człowieka do 
jedzenia; je, gdyż tego pragnie. Podobnie dopóki człowiek jest niedoskonały, dopóki nie przyswoi 
sobie wszystkiego, co mu ten świat dać może i nie zużytkuje tego w pełni, tak aby już niczego 
więcej z niego nie pragnął, dopóty będzie powracał i rodził się na nowo.

Trisznę można pojmować jako jeden z wielu sposobów przejawiania się powszechnego prawa 
okresowości. W filozofii ezoterycznej uznaje się, że prawo to można rozciągnąć na wyłanianie się i 
wchłanianie wszechświata, na noce i dnie Brahmy, na wydech i wdech Wielkiego Oddechu.

Dlatego Hindusi wykazywali impuls do przejawiania się w postaci Boga Pragnienia. Karna, w Rig 
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Vedzin (K, 129) jest personifikacją uczucia, które skłania i prowadzi do stworzenia. Był to pierwszy 
ruch, który pobudził do stwarzania JEDYNE, po jego przejawieniu się z czysto abstrakcyjnego 
pierwiastka. Najpierw obudziło się w nim pragnienie, które było pierwotnym zarodkiem umysłu i 
które, jak odkryli mędrcy swym badawczym intelektem, jest węzłem łączącym Istotę z Nie-lstotą 
(Doktryna tajemna, II).

Karna (pragnienie) jest w istocie swej dążeniem do aktywnego czującego istnienia, istnienia 
pełnego żywych wrażeń, kłębiących się niepokojów namiętnego życia.

Gdy inteligencja duchowa styka się z tym pragnieniem wrażeń, wówczas pierwsze jej działanie 
polega na jego wzmocnieniu. Z własnej swej treści napełnili [to znaczy wzmocnili] karne. Tak to 
Rama, zarówno w stosunku do jednostki, jak i kosmosu, staje się pierwotną przyczyną reinkarnacji i 
jako Pragnienie różnicuje się na mniejsze pragnienia, które przywiązują myśliciela do ziemi i wciąż 
co pewien czas sprowadzają go tu z powrotem, aby się na nowo narodził. W hinduskich i 
buddyjskich pismach świętych ta prawda jest często wyrażana.

Dopóki nie urzeczywistni się Brahman, musi być zawsze triszna. Gdy człowiek przyswoił sobie 
wszystko, co osiągnął, i gdy stało się to częścią jego istoty, wówczas budzi się triszna i pobudza go 
do szukania nowych doświadczeń.

Z początku jest to pragnienie zewnętrznych doświadczeń i zazwyczaj w tym znaczeniu używa się 
terminu triszna. Istnieje jednak inne silniejsze pragnienie, które dobrze wyrażone jest w zdaniu: 
Dusza moja głodna jest Boga, zaiste żywego Boga. Jest to pragnienie cząstki dążącej do 
odnalezienia całości, do której sama należy. Jeśli pomyślimy, że cząstka wyłania się z całości, lecz 
nigdy nie zatraca z nią związku, wtedy zawsze istnieć będzie siła przyciągająca, starająca się 
sprowadzić tę cząstkę z powrotem. Duch, będący boskim, nie może znaleźć sobie trwałego 
zadowolenia poza bóstwem. To niezadowolenie, to pragnienie szukania jest źródłem triszny i ono 
wyprowadza człowieka z dewakanu i z wszelkich warunków, dopóki nie zostanie osiągnięty cel 
poszukiwań.

Człowiek ma możliwość osiągnięcia czegoś, co stanowi niższy rodzaj mokszy – czasowe 
wyzwolenie od konieczności reinkarnacji. Tak na przykład, niektórzy mniej rozwinięci jogowie w 
Indiach świadomie zabijają w sobie wszelkie pragnienia należące do tego świata. Rozumiejąc, że 
jest on przemijający i że nie warto zbyt troszczyć się o pozostawanie w nim, zwłaszcza jeśli 
powodował dużo cierpienia lub rozczarowania, człowiek osiąga taką formę yairagyi 
(nieprzywiązywania), którą nazywa się technicznie yairagyą palącego się gruntu; rrte prowadzi to 
do pełni wyzwolenia, ale przynosi częściowe.

Jak to stwierdza jedna z upaniszad, człowiek rodzi się w świecie, do którego prowadzą go jego 
pragnienia. Wobec tego, gdy zabił w sobie wszelkie pragnienie wiążące go z tym światem, 
odchodzi od niego i nie rodzi się w nim powtórnie. Dostaje się wtedy do świata loka, który nie jest 
trwały, ale może w nim pozostawać przez długie wieki. Istnieje pewna liczba takich światów, 
związanych bardzo często z kultem jakiejś szczególnej postaci Boga, związanej na przykład ze 
szczególnymi formami medytacji, a człowiek może wejść do jednego z nich i pozostawać w nim 
przez nieokreślony czas. U osób, które oddawały się medytacji, pragnienie zwraca się całkowicie 
do ich przedmiotu; wobec tego przebywają w świecie mentalnym, dokąd zaprowadziły ich własne 
pragnienia.

Chociaż ludzie ci wydostali się z trosk tego świata, to jednak w końcu wrócą do niego, jeśli będzie 
jeszcze istniał, albo do podobnego świata, gdzie będą mogli podjąć swą ewolucję w punkcie, w 
którym ją przerwali. Troski i kłopoty zostają zatem tylko odłożone i dlatego nie wydaje się, aby 
warto było kierować się tym wzorem.
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Ponieważ istnieje możliwość “zabicia" pragnienia, okultystyczni nauczyciele doradzają raczej jego 
przemianę. To, co zostanie zabite, odżyje z powrotem; to co zostanie przemienione, przeobrażone, 
jest na zawsze. Człowiek, który będąc w bardzo niedoskonałych warunkach ewolucji zabija swe 
pragnienie, zabija zarazem wszelką możliwość wyższej ewolucji, ponieważ nie ma nic do 
przeobrażenia. Na czas obecnego życia pragnienie jest w nim martwe, a to znaczy, że na razie jest 
w nim zabite wszelkie wyższe życie uczuciowe i umysłowe.

Fałszywa vairagya jest odpychaniem od niższego, spowodowanym przez rozczarowanie, kłopoty 
lub znużenie; prawdziwa obojętność na niższe rzeczy rodzi się z pragnienia wyższego życia i 
przynosi całkiem odmienny rezultat.

W Głosie milczenia powiada się, że dusza pragnie: celów, które pociągają ją wzwyż; przez zabicie 
pragnienia człowiek odcina się tylko chwilowo od smaku życia; smak ten pozostaje nadal utajony i 
we właściwym czasie odżyje.

Jeśli człowiek, który zabił pragnienie w opisany wyżej sposób, jest osobą całkiem przeciętną, bez 
jakichkolwiek szczególnych intelektualnych lub moralnych własności, to pozostanie – jak 
powiedzieliśmy – z dala od tego świata zupełnie szczęśliwy, ale nie przynosząc żadnego pożytku 
ani sobie, ani nikomu innemu.

Z drugiej strony, jeśli człowiek posunął się znacznie na ścieżce, mógł osiągnąć taki stopień w 
medytacji, na którym jego umysłowe zdolności mają bardzo dużą wartość. Może nawet 
nieświadomie oddziaływać na świat i w ten sposób przyczynić się do wielkiego strumienia 
umysłowej i duchowej energii, z którego czerpią Mistrzowie w Swej pracy dla świata. Jest to 
zbiornik napełniany energią duchową przez Nirmanakayów (zob. Ciało mentalne).

Taki człowiek, pełen chęci służenia, przejdzie do świata, by nadal pracować. Będzie to świat na 
poziomie ciała przyczynowego, gdzie ma możność służenia dosłownie przez wieki, wydając z siebie 
strumień skoncentrowanej myśli, by pomagać innym i wypełniać zbiornik duchowej mocy.
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Wstecz / Spis treści / Dalej

ROZDZIAŁ XXI: ATOMY PERMANENTNE A MECHANIZM REINKARNACJI

W rozdziale tym zajmiemy się rolą, jaką odgrywają atomy permanentne w inkarnacji, jak również 
dalszymi szczegółami mechanizmu ponownych narodzin.

Wyjaśniliśmy już w tej serii książek, że po śmierci fizycznego ciała ego wycofuje się stale z kolejnych 
sfer, aż wreszcie pozostaje w samym tylko ciele przyczynowym. W chwili fizycznej śmierci tkanka życia 
razem z praną zostaje wycofana do serca i skupiona dokoła fizycznego atomu permanentnego. 
Fizyczny atom permanentny wznosi się następnie wzdłuż suszumnanadi, czyli kanału biegnącego od 
serca do trzeciej komory mózgu – do głowy. Potem cała tkanka życia, skupiona dokoła atomu 
permanentnego wznosi się powoli do punktu połączenia szwów ciemieniowego i potylicznego oraz 
opuszcza ciało fizyczne – teraz już martwe.

Gdy ego opuszcza każde ze swych ciał, ich atomy permanentne przechodzą w stan uśpienia i w tym 
stanie spoczynku zostają przechowane w ciele przyczynowym. Gdy więc człowiek przebywa w samym 
ciele przyczynowym, ma w nim fizyczny atom permanentny, czyli, jak się to zwykle nazywa, jednostkę. 
Te trzy atomy (lub cząsteczki) spowite w buddhiczną tkankę życia wyglądają jak błyszcząca, podobna 
do jądra, cząsteczka w ciele przyczynowym. Stanowią one oczywiście wszystko, co obecnie pozostaje 
dla ego z fizycznego, astralnego i mentalnego ciała z poprzedniej inkarnacji.

Te różnorodne stadia mamy przedstawione po lewej stronie rysunku 25. Gdy człowiek posiada 
wszystkie swe ciała, wówczas atomy permanentne promieniują, co świadczy, że czynnie działają; gdy 
każde z ciał umiera i zostaje porzucone, odpowiedni atom permanentny zapada w stan uśpienia, jak to 
zaznaczono na rysunku za pomocą osobnych pierścieni pozbawionych promieni, oraz wycofuje się do 
ciała przyczynowego. Gdy w ten sposób atomy usypiają, normalny przepływ życia w spirylach ulega 
osłabieniu i w ciągu całego okresu odpoczynku przepływ ten jest mały i powolny. Na rysunku 25 
narysowano ciało przyczynowe na poziomie przyczynowym z trzema uśpionymi w nim cząsteczkami.

 
Rys. 25.: Cykl reinkarnacji 

Czytelnik powinien zrozumieć, że dla ewolucji jest niezbędne, aby te atomy permanentne zostały 
przeniesione do następnej inkarnacji, a to dlatego, że człowiek rozwinięty musi być panem wszystkich 
sfer lub światów, a atomy permanentne tworzą jedyny bezpośredni, choć niedoskonały, kanał pomiędzy 
duchową triadą, czyli ego, a ciałami, z którymi jest ono związane. Gdyby ego mogło się rozwijać bez 
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atomów permanentnych, to może stałoby się wspaniałym archaniołem w wyższych sferach, ale byłoby 
całkiem nieprzydatne w niższych światach, pozbawione zdolności myślenia i przeżywania uczuć. 
Dlatego nie możemy odrzucić atomów permanentnych; naszą rzeczą jest oczyszczać je i rozwijać.

Zauważmy tu, że atomy permanentne są o wiele bardziej rozwinięte niż inne atomy, osiągają one 
bowiem pełnię rozwoju siódmej rundy u ludzi mających stać się Adeptami. Są one zatem tak wysoko 
rozwinięte, jak to tylko możliwe dla atomów, oraz, jak widzieliśmy, są wyposażone we wszystkie cechy, 
jakie przyniosły ze sobą z poprzednich inkarnacji.

Gdy człowiek osiąga poziom Buddy, wówczas nie może znaleźć użytecznych atomów poza tymi, które 
służyły istotom ludzkim za atomy permanentne.

Wszystkie atomy permanentne tych ludzi, którzy w tym świecie, a może nawet w tym łańcuchu świata, 
osiągnęli poziom Adepta i odrzucili je, zostały zebrane razem i użyte w ciałach Gautamy Buddy. 
Ponieważ atomów tych nie starczyło na zbudowanie całego ciała, użyto również najlepszych 
dostępnych atomów, których działalność została zgalwanizowana przez inne atomy. Są one 
wymieniane na atomy permanentne otrzymywane od każdego nowego Adepta, który wkłada na siebie 
szatę samchagakaya lub dharmakaya. Ten układ ciał jest jedyny i nie ma materiału do zbudowania 
innego. Posługiwał się nimi Gautama Budda, a potem zostały one zachowane.

Przyczynowym, mentalnym i astralnym ciałem Buddy posługiwał się również Chrystus, obok fizycznego 
ciała Jezusa, oraz Siankaraczaria, a obecnie używa ich znowu Pan Maithrewa.

Kiedy zakończy się życie w wyższych strefach świata mentalnego, postrzegamy, że triszna, to znaczy 
pragnienie dalszych doświadczeń, odzywa się na nowo, a ego jeszcze raz zwraca swą uwagę na 
zewnątrz, przekracza próg dewakanu i wchodzi w to, co się nazywa planem reinkarnacji, niosąc ze 
sobą rezultaty, mniejsze lub większe, swej pracy w dewakanie.

Mając uwagę zwróconą na zewnątrz, ego wydaje z siebie drgnienia życia, które budzą mentalną 
jednostkę. Zwiększa się wskutek tego przepływ życia w spirylach tej jednostki, a po kolei także w innych 
atomach permanentnych, w których w okresie odpoczynku przepływ ten był mały i powolny; tak 
pobudzona jednostka mentalna zaczyna mocno wibrować. Zaznaczono to na rysunku 25 po prawej 
stronie w postaci promieni dokoła jednostki mentalnej.

Tkanka życia zaczyna się tworzyć na nowo, a wibrująca jednostka mentalna działa jak magnes, 
przyciągając dokoła siebie materię mentalną, zdolną do podobnych wibracji.

Dewy drugiego królestwa elementalnego dostarczają tę materię w pobliże jednostki mentalnej, a we 
wcześniejszych stadiach ewolucji układają ją w luźny obłok dokoła jednostki permanentnej; w miarę 
ewolucji samo ego wywiera coraz większy wpływ na układ tego materiału. Ten obłok materii, który nie 
jest jeszcze ciałem, został zaznaczony na rysunku jako wykropkowany owal.

Gdy ciało mentalne jest już częściowo zbudowane, wówczas drgnienia życia płynące od ego budzą 
astralny atom permanentny i następuje podobny proces: dokoła astralnego atomu permanentnego 
zostaje skupiony obłok materii astralnej.

Jak widzimy, ego na swej drodze do inkarnacji nie otrzymuje gotowego ciała mentalnego i astralnego, 
ale materiał, z którego zbuduje sobie te ciała w toku rozwijającego się nowego życia. Co więcej, z 
otrzymywanej materii może stworzyć sobie ciało mentalne i astralne dokładnie tego samego typu, jakie 
miało przy końcu swego ostatniego życia w świecie mentalnym względnie astralnym.

W książce Ciało eteryczne opisaliśmy sposób, w jaki ego otrzymuje nowe ciało eteryczne, które służy 
jakby za model przy budowie nowego ciała fizycznego; nie ma więc potrzeby opisywać tu tego 
ponownie. Możemy jednak dodać, że w okresie przed urodzeniem człowieka zostaje przedłużona 
sutratma, składająca się z pojedynczej nici, z której tka się siatkę, błyszczącą tkaninę o niezwykłej 
subtelności i delikatnym pięknie, z drobnymi oczkami, przypominającą gęsto tkany kokon jedwabnika.

file:///D|/eBooks/Ebooks/Aura%20i%20Czakry/A%20E%20...wel/A.E.Powell%20-%20Cialo%20Przyczynowe/060-21.htm (2 of 9) [07-May-11 5:32:30 PM]



B/060: A.E.Powell - Ciało Przyczynowe

W oczka tej tkaniny wbudowywane są grubsze cząsteczki ciał. Jeśli na to ciało spogląda się z poziomu 
sfery buddhi, to wszystkie one znikają; widzi się na ich miejscu tylko tzw. tkankę życia, która 
podtrzymuje i ożywia wszystkie te ciała.

W ciągu życia płodowego nitka ta rośnie z fizycznego atomu permanentnego, rozgałęzia się we 
wszystkich kierunkach i rozrasta aż do czasu, gdy ciało fizyczne w pełni dorośnie. Podczas życia 
fizycznego prana, czyli siła życiowa, krąży wzdłuż tych rozgałęzień i oczek.

Wydaje się, że zwykle obecność atomu permanentnego umożliwia zapłodnienie jajeczka, z którego 
rozwija się nowe ciało. Jeśli dziecko rodzi się martwe, nie ma przy nim ego (i zapewne też atomu 
permanentnego) ani oczywiście eterycznego elementala (zob. Ciało eteryczne). Chociaż istnieją 
ogromne zastępy ego szukających inkarnacji i wiele z nich znajduje się na tak wczesnym etapie 
rozwoju, że niemal każde zwykłe środowisko mogłoby się jednakowo dla nich nadawać, to jednak 
zdarza się niekiedy, że w danej chwili nie ma ego, które by potrafiło skorzystać z istniejących 
możliwości: w takim wypadku, choć ciało może się uformować do pewnego stopnia pod wpływem matki, 
to jednak nie jest ono naprawdę żywe, gdyż brakuje w nim ego.

Ale zwykłe ego nie ma oczywiście możliwości wybierania sobie ciała. Miejsce jego narodzenia jest 
przeważnie wyznaczone przez wypadkową działania trzech sił; są nimi:

1. Prawo ewolucji, które powoduje, że ego rodzi się w warunkach pozwalających rozwijać mu dokładnie 
te cechy, których ono najbardziej potrzebuje.

2. Prawo karmy – ego mogło sobie nie zasłużyć na najlepsze możliwe warunki i wobec tego musi 
urodzić się w drugorzędnych lub trzeciorzędnych. Może nawet nie zasłużyć sobie wcale na nic lepszego 
i wobec tego mieć burzliwe życie i mały postęp. Powrócimy nieco później do kwestii karmy ego.

3. Siła osobistych związków miłości lub nienawiści dawniej wytworzonych. Czasem człowiek może być 
przyciągnięty do życia w warunkach, na które zasłużył sobie tylko wielką miłością do kogoś wyżej od 
siebie stojącego w ewolucji.

Człowiek bardziej rozwinięty, który już znajduje się na ścieżce, może do pewnego stopnia dokonać 
wyboru kraju i rodziny, w której się narodzi. Ale taki człowiek pierwszy odrzuciłby całkowicie wszelkie 
osobiste życzenia w tej kwestii i podporządkował się całkowicie wieczystemu prawu, ufny, że cokolwiek 
mu ono przyniesie, będzie dla niego o wiele lepsze niż jego własny wybór.

Rodzice nie mogą sobie wybrać ego, które zamieszka w ciele mającym się z nich narodzić, ale 
prowadząc życie, umożliwiające postęp rozwiniętemu ego, mogą sprawić, że najprawdopodobniej takie 
ego do nich przybędzie.

Widzieliśmy, że gdy ego rozpoczyna nową inkarnację, musi wziąć na siebie brzemię swej przeszłości, 
zmagazynowane w postaci wibracyjnych skłonności w jego atomach permanentnych, Zarodki te lub 
nasiona znane są buddystom jako skandhy; słowo to nie ma jak dotąd ścisłego odpowiednika w języku 
angielskim czy polskim. Składają się one z materialnych cech, wrażeń, abstrakcyjnych pojęć, skłonności 
umysłu, zdolności umysłowych, których czysty aromat skupiany był w ciele przyczynowym; pozostałe 
zaś magazynowane są w atomach permanentnych i w jednostce mentalnej.

H. P. Bławacka, posługująca się żywym, dobitnym i niemożliwym do naśladowania językiem podaje 
następujący opis ego mającego narodzić się na nowo i spotykającego się ze swymi skandhami: Karma, 
z otwartymi ramionami skandhy, czeka na progu dewakanu, skąd wynurza się ego, aby rozpocząć 
nową inkarnację. W tym to momencie przyszłe przeznaczenie wypoczętego ego waży się na szalach 
sprawiedliwej odpłaty, gdyż teraz popada ono z powrotem pod władzę działającego prawa karmy. W 
tym to nowym, przygotowanym dla niego życiu, życiu wybranym i przygotowanym przez to tajemnicze, 
nieubłagane, lecz w swej mądrości i sprawiedliwości nieomylne prawo, ukarane zostaną grzechy 
dawnego życia ego. Nie do jakiegoś zmyślonego piekła z teatralnymi płomieniami i śmiesznymi 
diabłami, mającymi ogony i rogi, zostaje rzucone, lecz zaprawdę na tę ziemię, sferę i dziedzinę jego 
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grzechów, gdzie musi odpokutować każdą złą myśl i uczynek. Co człowiek posiał, będzie zbierał. 
Reinkarnacja zgromadzi dokoła niego te wszystkie ega, które przez niego bezpośrednio lub pośrednio 
ucierpiały, czy nawet przez nieświadome działanie dawnej osobowości. Nemesis rzuci na drogę 
nowego człowieka, kryjącego w sobie stare, wieczne ego... Nowa “osobowość" nie jest niczym innym, 
jak tylko nowym garniturem szat o specyficznych cechach, barwie, formie i właściwościach; ale 
rzeczywisty człowiek, który nosi na sobie ten garnitur, jest tym samym co dawniej winowajcą. (Key to 
Theosophy).

Prawo karmy zatem skierowuje człowieka bezbłędnie do rasy i narodu, gdzie znajdą się ogólne warunki 
do dostarczenia mu ciała i środowiska społecznego, nadającego się do przejawienia ogólnego 
charakteru, zbudowanego przez ego w poprzednich żywotach ziemskich, oraz do zebrania plonu, jaki 
zasiał.

Karma więc wytycza linię drogi ego w nowej inkarnacji, przy czym jest ona zespołem przyczyn, które 
samo ego stworzyło.

Przy omawianiu tej gry sił karmicznych należy jednak zwrócić należytą uwagę na jeden czynnik, a 
mianowicie na chętną akceptację przez ego, dzięki jego własnej wizji, warunków swej osobowości, 
zgoła innych niżby sobie życzyła sama osobowość. Nauczanie przez doświadczenie nie zawsze jest 
przyjemne, a osobowości o ograniczonej wiedzy niejedno ziemskie doświadczenie musi się wydawać 
niepotrzebnie bolesne, nieusprawiedliwione i bezużyteczne. Ale ego, zanim się zanurzy w “lethe ciała", 
widzi przyczyny, których rezultatem są warunki inkarnacji, jaką rozpoczyna, oraz sposobności, które 
będą korzystne dla jego wzrostu; dlatego łatwo można zrozumieć, jak mało będą ważyć wszystkie 
przemijające cierpienia i smutki, jak błahe będą dla tego przenikliwego i daleko sięgającego wzroku 
radości i nędze ziemi.

Czymże jest każde życie, jak nie krokiem w nieustannym postępie każdego inkarnującego się ego, czyli 
boskiej duszy, krokiem w ewolucji od świata zewnętrznego do wewnętrznego, od materialnego do 
duchowego, duszy docierającej w końcu do absolutnej jedności z boskim pierwiastkiem. Od mocy do 
większej mocy, od piękna i doskonałości jednej sfery do jeszcze większego piękna i doskonałości 
następnej; wznoszeniem się do nowej chwały, sięganiem po nową wiedzę i moc w każdym cyklu – oto 
jest przeznaczenie każdego ego, (Key to Theosophy).

Jak to obrazowo wyraża Annie Besant: wobec takiego przeznaczenia, cóż znaczy przemijające 
cierpienie chwili, czy nawet udręka mrocznego życia?

Kontynuując nasze krótkie rozważania nad kwestią karmy ego, dodajmy, że można widzieć wielką 
masę nagromadzonej karmy – znanej jako sanczita, czyli uzbierana karma – unoszącej się nad ego. 
Zazwyczaj nie jest to przyjemny widok, gdyż z natury rzeczy ma w sobie więcej złego niż dobrego. 
Przyczyna tego jest następująca:

We wcześniejszych stadiach rozwoju większość ludzi z powodu swego ograniczenia popełniła wiele 
rzeczy, których nie powinna była robić i wskutek tego zgotowała sobie jako fizyczny skutek dużo 
cierpienia w świecie fizycznym. Z drugiej strony, przeciętny cywilizowany człowiek stara się raczej 
czynić dobro niż wyrządzać krzywdę i dlatego przygotowuje sobie na ogół więcej dobrej niż złej karmy. 
Ale cała ta dobra karma wcale nie idzie do nagromadzonej masy, i stąd wrażenie, że przeważa w niej 
zło nad dobrem.

Wymaga to znowu nieco dalszego wyjaśnienia. Naturalnym skutkiem dobrych myśli lub dobrych czynów 
jest rozwój samego człowieka, ulepszenie jego ciał, rozwinięcie w nim odwagi, miłości, oddania itd. Te 
skutki ujawniają się zatem w samym człowieku i jego ciałach, a nie w masie nagromadzonej karmy, 
która nad nim wisi.

Jeśli jednak dokonuje dobrych czynów z myślą o nagrodzie, wówczas dobra karma tych czynów 
przypadnie jemu i dołączy się do masy nagromadzonej karmy aż do czasu, kiedy będzie mogła się 
ujawnić w zmaterializowanej postaci.
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Taka dobra karma wiąże naturalnie człowieka na ziemi równie skutecznie jak zła, dlatego ktoś, kto dąży 
do rzeczywistego postępu, uczy się robić wszystko nie myśląc o sobie czy o skutkach swego działania. 
Nie znaczy to jednak, że człowiek może uniknąć skutków swego działania, dobrego czy złego, ale jest 
zdolny zmienić charakter tych skutków. Jeśli zapomina całkiem o sobie i czyni dobrze z całego serca, 
wówczas cała siła skutku zużywa się na budowanie jego charakteru i nie pozostaje z niej nic, co by go 
wiązało z niższymi sferami. Faktem jest, że człowiek zawsze otrzymuje to, czego chce. Chrystus 
powiedział: Zaprawdę, powiadam wam, mają oni swą zapłatę.

Ego może czasem wybierać, czy chce podjąć pewną karmę w obecnym życiu, czy też nie, chociaż 
często świadomość związana z mózgiem o tym wyborze nic nie wie; bardzo trudne warunki, na które 
człowiek narzeka, mogą być zatem dokładnie takie, jakie sam dobrowolnie wybrał w celu 
przyspieszenia swej ewolucji.

Uczeń Mistrza może często zapanować nad swą karmą i wybitnie ją zmienić wprawiając w ruch nowe 
siły w wielu kierunkach, które naturalnie modyfikują działanie sił dawnych.

Każdy z nas ma za sobą mniej lub więcej złej karmy i dopóki się ona nie wyczerpie, będzie dla nas 
ciągłą przeszkodą w pracy na wyższym poziomie. Dlatego to jednym z pierwszych kroków w kierunku 
prawdziwego postępu jest wyczerpanie tej złej karmy, jaka jeszcze pozostała. Zależy to od władców 
karmy, którzy mogą nam dać sposobność do spłacenia większej ilości tych długów, aby się oczyściła 
droga do naszej przyszłej pracy; ale to może oczywiście oznaczać zwiększenie się cierpienia.

Część karmy, która ma się wyładować w bieżącym życiu, określana jest mianem “dojrzałej", czyli karmy 
prarabda. Zgodnie z nią zostają zbudowane ciała mentalne, astralne i fizyczne. Tym się tłumaczy, 
dlaczego samobójstwo jest tak ciężkim błędem; oznacza ono wyraźną odmowę spłacania karmy, 
wyznaczonej na dane życie i tylko odsuwa na później cały kłopot, a zarazem stwarza nową karmę o 
nieprzyjemnym charakterze.

Inna racja przemawiająca przeciwko samobójstwu polega na tym, że przygotowanie każdej inkarnacji 
stanowi dla ego poważny kłopot, jak również wymaga żmudnego okresu wczesnego dzieciństwa, w 
ciągu którego zdobywa ono stopniowo i z dużym wysiłkiem jakąś władzę nad nowymi ciałami. Dlatego 
oczywistym obowiązkiem, jak i interesem człowieka jest używanie tych ciał jak najlepiej i utrzymywanie 
ich możliwie w jak najlepszym stanie. Na pewno nie powinien on żadną miarą wyrzekać się ich, dopóki 
do tego nie zmusi go wielkie prawo lub nakaz wyższego i przemożnego wewnętrznego obowiązku, 
takiego jak obowiązek żołnierza wobec swego kraju.

Dobór dojrzałej karmy na bieżącą inkarnację jest oczywiście bardzo złożonym procesem; musi on być, 
na przykład, tak dobrany, aby karma mogła się wyładować w o-kreślonej epoce, w określonej rodzinie 
oraz w określonym środowisku ludzi i okolicznościach. Ponieważ wola człowieka jest wolna, może się 
zdarzyć, że wyznaczona dla niego na bieżące życie karma wyczerpie się prędzej, niż władcy karmy się 
spodziewali. W takim wypadku dają mu jej więcej, co stanowi wyjaśnienie niezrozumiałego skądinąd 
twierdzenia, że: kogo Bóg kocha, tego doświadcza.

Prarabda-karma indywidualnego człowieka dzieli się na dwie części. Ta, która się wyraża w ciele 
fizycznym, jest włączona przez dewaradźów w elementy budujące ciało, jak to zostało opisane w Ciele 
Eterycznym (rozdz. VII).

Druga i o wiele większa część tej karmy, która określa przeznaczenie człowieka w ciągu życia, 
czekający go dobry lub zły los wyraża się w innym myślokształcie, który unosi się nad embrionem, 
pozostając w sferze mentalnej; wykorzystuje lub stwarza okoliczności, aby się wyładować, wysyłając w 
dół jakby błysk lub palec mający dotknąć, czasem daleko w dole w sferze fizycznej, czasem tylko w 
sferze astralnej. Niekiedy jest to jakby poziomy błysk lub palec w sferze mentalnej.

Ten myślokształt wyładowuje się stopniowo, aż wreszcie staje się całkiem pusty, a wtedy rozpływa się 
w materii sfery mentalnej. Człowiek może oczywiście zmieniać jego działanie za pomocą stale 
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wytwarzanej nowej karmy. Przeciętny człowiek nie ma jednak zwykle dość siły woli, by stwarzać jakieś 
nowe, ważne przyczyny i wobec tego elemental wyładowuje swą zawartość zgodnie z wyznaczonym 
mu pierwotnie (jeśli można tak to nazwać) programem, wykorzystując dogodne okresy astrologiczne i 
warunki środowiskowe, dzięki czemu jego działanie jest łatwiejsze i skuteczniejsze. Charakter człowieka 
może wtedy ujawnić się z dużą dokładnością.

Jeśli jednak człowiek jest dostatecznie rozwinięty i ma silną wolę, to działanie elementala ulegnie 
prawdopodobnie znacznym zmianom i życie człowieka nie musi wcale płynąć zgodnie z horoskopem.

Czasem wprowadzone przez człowieka modyfikacje mogą być takie, że elemental nie potrafi się w pełni 
wyładować aż do chwili śmierci człowieka. Wówczas pozostała karma powraca do wielkiej masy karmy-
samczity, czyli nagromadzonej, a potem zostanie z niej utworzony mniej lub bardziej podobny elemental 
na następne życie fizyczne.

O czasie i miejscu fizycznego narodzenia decyduje temperament, zwany niekiedy barwą lub tonem 
zasadniczym osoby, który z kolei jest w pewnej mierze zdeterminowany przez atom permanentny. Ciało 
fizyczne musi się narodzić na świecie w chwili, kiedy fizyczne wpływy planetarne są zgodne z 
temperamentem; dlatego rodzi się ono pod swą astrologiczną gwiazdą. Nie ma potrzeby wyjaśniać, że 
to nie gwiazda wyznacza temperament, lecz temperament określa chwilę urodzenia pod tą gwiazdą. Na 
tym opierają się zależności pomiędzy gwiazdami i charakterami oraz użyteczność dla celów 
wychowawczych dobrze sporządzonego horoskopu jako klucza do temperamentu dziecka.

Prawdopodobnie w większości wypadków dokładny moment i sposób śmierci człowieka – nie jest 
wyznaczony z góry przed jego urodzeniem ani w chwili urodzenia. Astrologowie nieraz oświadczają, że 
nie są w stanie przepowiedzieć śmierci człowieka, choć potrafią obliczyć, że w pewnym czasie ujemne 
wpływy będą silne i człowiek może wtedy umrzeć. Jeśli jednak to się nie stanie, życie jego trwać będzie 
dalej, aż w innym czasie znów zagrożą mu ujemne wpływy. Prawdopodobnie zależy to od zmian 
wywołanych działalnością człowieka w ciągu życia oraz od sposobu wykorzystania przez niego 
nadarzających się sposobności.

W każdym razie powinniśmy unikać błędów przywiązywania nadmiernej wagi do czasu i sposobu 
śmierci. Możemy być pewni, że Ci, którzy mają władzę w tych sprawach, o wiele słuszniej oceniają 
względną wartość rzeczy i zdarzeń; zwracają Oni uwagę na postęp ego jako na jedyną rzecz, która ma 
znaczenie.

Gdy zajmujemy się sprawą śmierci, warto zaznaczyć, że zasadniczym zarzutem przeciw zabijaniu jest 
to, że zakłóca ono tok ewolucji. Zabić człowieka to pozbawić go sposobności do ewolucji, której mógł 
dokonać w tym ciele. Oczywiście będzie on miał później nowe możliwości w innym ciele, ale 
spowodowana zostaje zwłoka, a władcy karmy mają dodatkowy kłopot ze znalezieniem innego miejsca 
dla jego ewolucji.

Zabicie człowieka jest rzeczą dużo poważniejszą niż zwierzęcia; człowiek musi rozwijać całkiem nową 
osobowość, podczas gdy zwierzę powraca do duszy grupowej, dla której inna inkarnacja jest 
stosunkowo łatwa, jednakże nawet tej mniejszej ilości karmy nie powinno się stwarzać bezmyślnie czy 
bez potrzeby.

Dla rozwiniętego ego wszystkie okresy dzieciństwa są niezmiernie uciążliwe. Niekiedy człowiek 
naprawdę rozwinięty unika tego wszystkiego prosząc kogoś innego, aby mu użyczył dorosłego ciała, co 
stanowi ofiarę, jaką każdy z jego uczniów zawsze chętnie dla niego uczyni.

Metoda ta jednak ma również swe ujemne strony. Każde ciało ma drobne właściwości i nawyki, których 
nie można łatwo zmienić, wskutek czego nie całkiem się nadaje dla innego ego. W rozważanym 
przypadku człowiek zachowa swe dawne ciało mentalne i astralne, które stanowią odpowiednik jego 
poprzedniego ciała fizycznego. Dostosowanie ich do nowego ciała fizycznego, które wyrosło dla kogoś 
innego, może często stanowić bardzo trudne zadanie. Jeśli nowe ciało fizyczne jest niemowlęciem, to 
przystosowanie odbywa się stopniowo; jeśli zaś jest to ciało dorosłe, trzeba tego dokonać natychmiast, 
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co oznacza duże i nieprzyjemne napięcie.

W Ciele eterycznym wyjaśniliśmy, w jaki to sposób buduje się stopniowo nowe ciało fizyczne według 
modelu dostarczonego przez ciało eteryczne; samo ciało eteryczne dla mającego się narodzić ego 
zostaje zbudowane wcześniej przez elementala, który jest myślokształtem stworzonym przez czterech 
dewaradźów.

Elemental ten obejmuje od początku opiekę nad ciałem, ale w pewnym momencie przed fizycznym 
narodzeniem również ego nawiązuje kontakt z przyszłym swym mieszkaniem i odtąd obie te siły 
działają jedna obok drugiej. Niekiedy cechy charakterystyczne, które elemental ma narzucić, są 
nieliczne i wobec tego może on wycofać się w stosunkowo wczesnym wieku dziecka i oddać ego pełną 
władzę nad ciałem. W innych wypadkach, kiedy ograniczenia karmiczne są tego rodzaju, że potrzeba 
dużo czasu na rozwój wyznaczonych cech, pozostaje on na swoim stanowisku aż do siódmego roku 
życia dziecka.

Ale w większości wypadków faktyczny wpływ ego na nowe ciało aż do chwili wycofania się elementala 
jest nieznaczny. Ego pozostaje na pewno w kontakcie z ciałem, ale na ogół mało zwraca na nie uwagi, 
gdyż woli zaczekać, kiedy osiągnie ono taki stopień rozwoju, że będzie wrażliwsze na jego 
oddziaływanie.

W okresie embrionalnym, kiedy ciało fizyczne buduje się z substancji matki, ego unosi się nad matką, 
ale ma mały wpływ na kształtowanie się ciała. Embrion jest nieświadomy przyszłości, ma tylko mglistą 
świadomość przepływu macierzyńskiego życia, podlega nadziejom i obawom matki, jej myślom i 
pragnieniom. Nie może do niego nic dotrzeć od razu poza słabym wpływem dochodzącym przez 
fizyczny atom permanentny; embrion nie może uczestniczyć w życiu ego, ponieważ nie potrafi 
reagować na dalekosiężną myśl, na pełne aspiracji uczucia ego płynące z jego ciała przyczynowego.

W ciągu lat, w których ego wchodzi powoli w pełny kontakt z nowymi ciałami, żyje ono we własnej 
sferze, prowadząc szersze i bogatsze życie. Jego kontakt z nowym ciałem fizycznym przejawia się w 
postaci rozwoju mózgowej świadomości.

Poszczególne ega różnią się wybitnie stopniem zainteresowania nowym ciałem fizycznym; jedne z nich 
unoszą się nad nim od początku z niepokojem i zadają sobie dużo trudu, podczas gdy inne niemal 
zupełnie o nie nie dbają.

Zupełnie inaczej jest z Adeptem. Ponieważ nie ma on do wyczerpania złej karmy, nie działa sztuczny 
elemental i wyłącznie ego zajmuje się od początku rozwojem ciała, mając do czynienia tylko z 
ograniczeniami wynikającymi z dziedziczności.

Pozwala to zbudować o wiele subtelniejsze i delikatniejsze narzędzie, ale też przysparza ego więcej 
kłopotu i przez szereg lat pochłania dużą ilość czasu i energii. W konsekwencji tego faktu, jak też 
niewątpliwie z innych przyczyn, Adept nie pragnie powtarzać tego procesu częściej niż to jest 
konieczne, i dlatego stara się zachować swe ciało fizyczne w zdrowiu możliwie jak najdłużej.

Podczas gdy nasze ciała starzeją się i umierają z różnych przyczyn – z powodu odziedziczonej 
słabości, choroby, wypadku, rozwiązłości, zmartwienia i przepracowania – to w odniesieniu do ciała 
Adepta nie działa żadna z nich, chociaż należy oczywiście pamiętać, że jego ciało potrafi pracować i 
jest wytrzymalsze bez porównania bardziej niż ciało zwykłego człowieka.

U przeciętnego człowieka rzadko zachowana jest ciągłość zewnętrznego wyglądu w każdym życiu, 
chociaż zdarza się czasem duże podobieństwo. Ponieważ ciało fizyczne stanowi w pewnej mierze 
zewnętrzny wyraz ego, a ego pozostaje to samo, musi się zdarzać, że przejawia się ono w podobnej 
formie. Normalnie jednak cechy rasowe, rodzinne i inne górują nad tą tendencją.

Gdy jednostka rozwinie się do tego stopnia, że osobowość jednoczy się z ego, wówczas w osobowości 
zaznacza się skłonność do wyrażania cech charakterystycznych ciała przyczynowego, które jest 
stosunkowo trwałe.

file:///D|/eBooks/Ebooks/Aura%20i%20Czakry/A%20E%20...wel/A.E.Powell%20-%20Cialo%20Przyczynowe/060-21.htm (7 of 9) [07-May-11 5:32:30 PM]



B/060: A.E.Powell - Ciało Przyczynowe

Kiedy człowiek staje się Adeptem, wówczas cała jego karma jest już wyczerpana, a ciało fizyczne 
reprezentuje możliwie dokładnie jego wspaniałe ciało przyczynowe. Dlatego w ciągu wielu inkarnacji 
Mistrzowie mają ten sam wygląd zewnętrzny i nie należy się spodziewać, że znajdziemy większą 
różnicę w Ich ciałach, nawet jeśli będą należeć do innej rasy.

Widziano już prototypy ciał siódmej rasy i opisywano je jako niezmiernie piękne.

W związku z obejmowaniem przez ego fizycznego ciała, kładzie się często nacisk na okres siedmiu lat. 
Ma to fizyczne uzasadnienie. W embrionie ludzkim znajduje się pewien zespół komórek, które nie 
podlegają, tak jak inne komórki, procesowi podziału. Ten zespół komórek toruje sobie drogę do górnej 
części embrionu, ale się nie dzieli; gdy dziecko się rodzi, są one nadal oddzielone i pozostają takie 
przez znaczny okres czasu po jego urodzeniu. Dokonują się jednak zmiany w komórkach, które 
przejawiają się w postaci odgałęzień. Odgałęzienia te po pewnym czasie spotykają się, a oddzielające 
je ścianki ulegają wchłonięciu, tak iż komórki łączą się i tworzą pewien przewód. Proces ten trwa około 
siedmiu lat, zanim uformuje się odpowiednia siatka, która później staje się coraz bardziej złożona.

Fizjologowie i psychologowie zaznaczają, że dopóki ona nie powstanie, dziecko nie potrafi rozumować 
w szerszym zakresie i nie należy mu dawać zadań umysłowych wymagających złożonego myślenia, 
gdyż stwarzałoby to w nim zbyt duże napięcie. Nauka materialistyczna stwierdza, że wraz z rozwojem 
tego układu (siatki) wzrasta zdolność rozumowania. Nauka okultystyczna wyjaśnia to zjawisko tym, że 
gdy fizyczny mechanizm został udoskonalony, wówczas zdolność rozumowania, która zawsze istnieje w 
ego, może się przejawić. Ego musi czekać, aż mózg będzie gotowy, by mogło go w pełni objąć i 
przeniknąć.

Stwierdziliśmy wyżej, że w okresie zstępowania ego w nową inkarnację atomy permanentne gromadzą 
dokoła siebie materiał potrzebny do zbudowania nowego ciała mentalnego i ciała astralnego. Jeśli małe 
dziecko jest pozostawione całkowicie samemu sobie, to automatyczne działanie permanentnego atomu 
astralnego doprowadzi do wytworzenia się ciała astralnego, które będzie podobne do ciała astralnego 
dziecka w poprzednim jego życiu. Nie ma jednak powodu, dla którego by wszystkie te materiały miały 
być użyte; jeśli dziecko jest mądrze traktowane i rozumnie kierowane, to będzie rozwijać w sobie w całej 
pełni zalążki dobra, przeniesione z poprzedniego życia, podczas gdy zalążki zła pozostaną w uśpieniu. 
Jeśli tak się stanie, to zalążki zła ulegną stopniowemu zanikowi i odpadną, a ego rozwinie w sobie 
przeciwne zalety; dzięki temu w przyszłych swych życiach będzie wolne od tych złych cech, które 
zapowiadały zalążki zła.

Rodzice i nauczyciele mogą pomóc dziecku w rozwoju w tym bardzo pożądanym kierunku, nie tyle 
przez nauczanie go o określonych faktach, ile przez zachętę, przez rozumne i łagodne traktowanie, a 
nade wszystko przez otoczenie go miłością.

W książkach Ciało astralne i Ciało mentalne, w rozdziałach o reinkarnacji, położyliśmy już wielki nacisk 
na ogromną przysługę, jaką mogą i powinni wyświadczyć ego ci, którzy ponoszą odpowiedzialność za 
wychowanie dziecka; nie ma więc potrzeby tego powtarzać.

Możemy natomiast dodać, że ten, kto zamiast budzić miłość i dobre zalety w swym wychowanku, budzi 
w nim złe cechy, takie jak strach, skłonność do oszustwa i tym podobne, hamuje postęp ego i wyrządza 
mu poważną krzywdę. Nadużycie takiej sposobności oznacza straszny błąd. W niektórych wypadkach, 
na przykład w wyniku okrucieństwa, można spowodować pomieszanie zmysłów, histerię lub 
neurastenię. Kiedy indziej może dojść do katastrofalnego obniżenia się na drabinie społecznej; na 
przykład bramin inkarnuje się ponownie jako parias, ponosząc skutki okrucieństwa wobec dzieci.

Na tej samej zasadzie człowiek rozporządzający bogactwem i władzą, a nadużywający swego 
stanowiska przez uciskanie swych podwładnych, stwarza sobie bardzo złą karmę. Władców karmy 
interesuje tylko jeden aspekt tej sprawy, a mianowicie to, że człowiek zajmujący takie stanowisko ma 
możność pomagania dużej liczbie ludzi. Zaniedbuje on tę sposobność lub nadużywa władzy ku własnej 
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zgubie.
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Wstecz / Spis treści / Dalej

ROZDZIAŁ XXII: EGO I REINKARNACJA

Omówimy teraz bardziej szczegółowo postawę ego wobec swej inkarnacji w pewnej osobowości.

Ponieważ przyjęta metoda ewolucji utajonych cech ego opiera się na oddziaływaniu zewnętrznych 
bodźców, to oczywiście konieczne jest zstępowanie ego w świat materii, by mogło spotykać się z 
oddziaływaniem takich bodźców. Metodą osiągania tego rezultatu jest, jak wiemy, reinkarnacja, 
polegająca na tym, że ego kieruje cząstkę siebie w niższe sfery w celu zebrania w nich 
doświadczenia, a potem wycofuje ją, zabierając z nią wyniki swego wysiłku.

Nie należy jednak sądzić, że ego robi jakiś ruch w przestrzeni. Stara się ono raczej skupić swoją 
świadomość na niższym poziomie, aby przejawić się w gęstszym rodzaju materii.

To wysyłanie cząstki siebie w inkarnację porównywane jest często z dokonywaniem inwestycji. Ego 
spodziewa się, że jeśli wszystko pójdzie dobrze, to nie tylko wycofa cały zainwestowany kapitał, ale 
także osiągnie znaczny zysk; i tak zazwyczaj jest. Ale jak to bywa przy inwestycji, zdarza się 
niekiedy strata zamiast zysku; czasem bowiem jakaś część skierowana w dół tak się zapłacze w 
niższą materię, że nie będzie można jej wycofać w całości. Tym “inwestycyjnym" aspektem 
reinkarnacji zajmiemy się szerzej w następnym rozdziale.

Rozumiemy teraz, że każdy stopień zstępowania ego w reinkarnację oznacza poddanie się 
ograniczeniu, dlatego ego nigdy nie może się przejawić w niższych sferach w sposób doskonały. 
Zaznacza ono tylko swoje cechy, podobnie jak artysta przedstawia trójwymiarowy obraz na 
dwuwymiarowej powierzchni. Zupełnie tak samo żadna zaleta istniejąca w ego nie może się w pełni 
wyrazić w materii którejkolwiek niższej sfery. Wibracje niższej sfery są w ogóle zbyt powolne i 
ospałe, by mogły ją reprezentować; struna nie jest dostatecznie napięta, by mogła odpowiedzieć na 
ton, który rozbrzmiewa z góry. Może jednak być tak nastrojona, by odpowiadała nań w niższej 
oktawie, podobnie jak głos mężczyzny, który śpiewając unisono z chłopcem, wydobywa te same 
tony, tak jak na to pozwalają możliwości jego organizmu.

W języku fizycznym nie można opisać dokładnie zstępowania ego; dopóki jednak nie potrafimy 
wznieść swej świadomości na odpowiedni poziom i obserwować dokładnie tego, co się dzieje, 
może najlepiej wyrazi to myśl, że ego opuszcza w dół swą cząstkę, podobną do języka ognia, do 
sfery materii grubszej od jego własnej.

Ego, które należy do wyższej sfery, jest czymś o wiele większym i wspanialszym, niż może być 
jakiekolwiek jego przejawienie. Jego stosunek do osobowości to stosunek jednego wymiaru do 
drugiego – wymiaru kwadratu do odcinka albo sześcianu do kwadratu. Żadna liczba kwadratów nie 
może nigdy złożyć się na sześcian, bo kwadrat ma tylko dwa wymiary, podczas gdy sześcian trzy. 
Podobnie też żadna liczba przejawów w niższej sferze nie może nigdy wyczerpać pełni ego. Nawet 
gdyby mogło ono mieć tysiąc osobowości, to jeszcze nie wyraziłoby się w pełni. Może się najwyżej 
spodziewać, że osobowość nie będzie zawierać niczego, czego by ego nie zamierzyło, przejawiać 
tylko tyle ego, ile zdoła w tym niższym świecie.

Chociaż ego może mieć tylko jedno fizyczne ciało, bo takie jest prawo, to jednak jest zdolne 
ożywiać dowolną ilość myślokształtów, jakie kochający go przyjaciele mogą w nim wytworzyć; 
cieszy się, jeśli ma tę dodatkową możliwość przejawienia się, gdyż dzięki tym myślokształtom może 
rozwijać w sobie pewne cechy.

Podobnie jak w fizycznej świadomości ego może być równocześnie świadome wielu fizycznych 
kontaktów, zarówno uczuć, jak myśli, bez ich pomieszania, tak też może być równocześnie 
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świadome i aktywne za pośrednictwem swej osobowości i wielu myślokształtów, jakie jego 
przyjaciele o nim tworzą.

Prawdziwym człowiekiem jest zatem ego, a nie osobowość czy ciało fizyczne; naprawdę znaczenie 
ma tylko życie ego, a wszystko, co jest związane z ciałem, musi być bez wahania 
podporządkowane temu, co wyższe. Mądry człowiek rozumie, że życie ziemskie jest mu dane, by 
dokonać postępu i że ten postęp jest jedyną ważną rzeczą. Rzeczywistym celem jego życia jest 
rozwój zdolności ego, rozwój jego charakteru. Rozumie, że rozwój ten spoczywa w jego własnych 
rękach i że im prędzej się dokona, tym człowiek będzie szczęśliwszy i użyteczniejszy.

Co więcej, doświadczenie wnet go uczy, że nie może być nic naprawdę dobrego dla ego, ani też 
dla nikogo innego, co nie jest dobre dla wszystkich; we właściwym czasie uczy się w ten sposób 
zapominać w ogóle o sobie i domagać się tylko tego, co będzie najlepsze dla całej ludzkości.

Rozwój ego jest zatem celem całego procesu zstępowania w materię; ego przywdziewa zasłonę 
materii właśnie po to, by dzięki niej mogło odbierać wibracje, na które potrafi reagować, i aby jego 
utajone zdolności mogły się dzięki temu rozwijać.

Cały cel ego, związany z jego zstępowaniem w dół, polega na tym, że dzięki temu może się 
bardziej określić, że wszystkie jego piękne uczucia mogą się skrystalizować w określonym 
postanowieniu działania. Wszystkie jego inkarnacje stanowią proces, dzięki któremu może ono 
osiągnąć dokładność i określoność.

Dlatego specjalizacja stanowi drogę jego postępu. Rodzi się ono kolejno w każdej rasie lub 
podrasie, aby przyswoić sobie te cechy, nad których udoskonaleniem pracuje ta podrasa. Cząstka 
ego, która zostaje opuszczona w dół, jest wysoce wyspecjalizowana. Gdy pewna cecha zostaje 
rozwinięta, ego wchłania ją w odpowiednim momencie i tak postępuje raz za razem. Osobowość 
dzieli się wówczas swymi szczególnymi osiągnięciami z całym ego, dzięki czemu staje się ono 
nieco mniej nieokreślone niż przedtem.

W Kluczu do teozofii (The Key to Theosophy) H. P. Bławacka opisuje w żywych słowach cele 
reinkarnacji: Staraj się wyobrazić sobie “ducha", istotę niebiańską, obojętne jakim nazwiemy ją 
imieniem, boską w swej zasadniczej naturze, a jednak nie dość czystą, by stanowiła jedność z 
WSZYSTKOŚCIĄ oraz mającą dla osiągnięcia tego celu tak oczyścić swą naturę, by w końcu go 
zdobyła. Może tego dokonać tylko przez przejście indywidualnie i osobowo, to znaczy duchowo i 
fizycznie, przez wszelkie doświadczenie i poznanie, że istnieje w wielorakim, czyli zróżnicowanym 
wszechświecie. Musi zatem po zebraniu tego doświadczenia w niższych królestwach życia i po 
okresie wznoszenia się coraz wyżej na drabinie bytu, przejść przez wszystkie doświadczenia w 
sferach ludzkiego bytu. W swej najgłębszej treści istota ta jest Myślą i dlatego bywa nazywana 
zbiorowo Synowie Umysłu [Powszechnego]. Ta zindywidualizowana Myśl jest tym, co my 
teozofowie nazywamy rzeczywistym ludzkim ego, istotą myślącą, uwięzioną w klatce ciała. Jest to 
na pewno istota duchowa, a nie materia (to znaczy nie taka materia, jaką znamy w sferze 
obiektywnego świata); takie istoty są inkarnującymi się ego, które ożywiają zbiorowość zwierzęcej 
materii zwanej ludzkością i nazywają się manasa czyli umysły.

Czytelnik powinien zwrócić uwagę, że termin manasa-putra, -który dosłownie znaczy “Synowie 
Umysłu"; został użyty w powyższym cytacie w specjalnym znaczeniu. Znaczenie tego terminu jest 
szerokie i obejmuje wiele stopni inteligencji, od samych “Synów Płomienia", istot, które się 
indywidualizowały w łańcuchu księżycowym i inkarnowały jako ludzie po raz pierwszy w łańcuchu 
ziemskim.

Aby zobrazować stosunek pomiędzy ego i jego osobowościami, czyli inkarnacjami, posługiwano się 
wieloma porównaniami i metaforami. Tak na przykład każdą inkarnację porównywano do jednego 
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dnia pobytu w szkole. O poranku każdego nowego życia ego podejmuje swą naukę ponownie w 
miejscu, gdzie przerwało ją poprzedniego wieczora. Czas potrzebny uczniowi na uzyskanie 
kwalifikacji zależy wyłącznie od jego decyzji i energii. Mądry uczeń dostrzega, że szkoła życia nie 
stanowi sama dla siebie celu, lecz tylko przygotowuje do wspanialszej przyszłości. Współdziała 
więc rozumnie ze swymi nauczycielami i przykłada się jak najbardziej do pracy, aby możliwie 
szybko osiągnąć dojrzałość i wejść do królestwa doskonałego ego.

Zstępowanie ego w świat fizyczny na krótki okres śmiertelnego życia porównywano również do 
zanurzenia się w morzu ptaka, który poluje na ryby. Osobowości są też podobne do liści drzewa; 
czerpią materiał z zewnątrz, przekształcają go w użyteczną substancję i oddają drzewu jako sok, 
którym się ono żywi. Potem, po spełnieniu swej roli, w ciągu lata liście więdną i opadają, aby we 
właściwym czasie mogły pojawić się na drzewie nowe.

Jak nurek zanurza się w głębię oceanu, by szukać pereł, tak ego zanurza się w głębię oceanu 
życia, by szukać doświadczenia; ale nie może przebywać tam długo, gdyż nie jest to jego własny 
żywioł. Wznosi się więc z powrotem w górę do własnej atmosfery i strząsa z siebie cięższe 
składniki, pozostawiając je za sobą. Dlatego trafnie powiedziano, że dusza, która uchodzi z ziemi, 
powraca do właściwego sobie miejsca, gdyż jej dom to "kraj bogów", a na ziemi jest ona tylko 
wygnańcem i więźniem.

Ego można porównać do rolnika, który wychodzi w pole, pracuje tam w deszczu lub w palącym 
słońcu, w chłodzie lub upale i wraca wieczorem do domu. Ale rolnik jest w tym wypadku także 
właścicielem i wszystkie owoce jego pracy napełniają mu spichlerze i wzbogacają go samego. 
Każda osobowość stanowi bezpośrednio produktywną część indywidualności, reprezentującą ją w 
niższym świecie. W losie przypadającym osobowości nie ma niesprawiedliwości, gdyż ego posiało 
w przeszłości karmę i musi ją zbierać. Rolnik, który posiał zboże, musi zbierać żniwo, chociaż 
ubranie, w którym pracował jako siewca, mogło się zużyć w okresie pomiędzy siewem a żniwami. 
Ten, kto zbiera żniwo, jest tym samym, który zasiał, a jeśli zasiał mało ziarna, będzie zbierał skąpe 
żniwo.

Pisze się również, że ego porusza się w wieczności jak wahadło pomiędzy okresami życia 
ziemskiego i pośmiertnego. Dla człowieka, który naprawdę rozumie, tylko czas życia po śmierci 
stanowi rzeczywistość. Bardzo często ego rozpoczyna swój osobisty cykl życia dopiero od wejścia 
w świat niebiański i nie zwraca zbytniej uwagi na osobowość wtedy, gdy gromadzi ona materiał.

Jak widzieliśmy w całym cyklu inkarnacji, okres spędzony w dewakanie, który, wyłączając z tego 
ludzi bardzo prymitywnych, trwa nieporównanie dłużej niż okres życia fizycznego na ziemi, może 
słusznie być uważany za stan normalny. Innym powodem do uznania tego stanu za normalny, a 
życia ziemskiego za anormalny jest ten, że w dewakanie człowiek znajduje się dużo bliżej źródła 
swego boskiego życia.

Można też traktować ego jako aktora, a liczne i rozmaite inkarnacje jako jego role. Podobnie jak 
aktor, ego musi grać wiele ról, które są dla niego nieprzyjemne, ale tak jak pszczoła, która z 
każdego kwiatu zbiera miód, zbiera tylko nektar moralnych zalet i świadomości z każdej ziemskiej 
osobowości, aż w końcu zjednoczy wszystkie te zalety w jedną i stanie się doskonałą istotą, 
nazywaną niekiedy Dhyan Czochanem.

Głos milczenia nazywa osobowość “cieniem"; kandydata do wtajemniczenia upomina się 
następująco: Bądź wytrwały jak ten, kto ma trwać zawsze. Twoje cienie żyją i znikają; tym, co w 
tobie będzie żyć zawsze, jest to, co w tobie wie, gdyż jest to wiedza nieprzemijająca; dla człowieka, 
który był, który jest i który będzie, godzina nigdy nie wybije.

Tak to w ciągu wieków ego, nieśmiertelny myśliciel, cierpliwie trudzi się prowadząc zwierzęcego 
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człowieka wzwyż, aż będzie on mógł zjednoczyć się z pierwiastkiem boskim. Z każdego 
poszczególnego życia może uzyskać tylko cząstkę swego dzieła; jednakże temu nieznacznemu 
ulepszeniu zawdzięcza to, że ukształtuje się lepiej następna osobowość, a każda inkarnacja będzie 
wykazywać pewien postęp, chociaż w pierwszych etapach rozwoju może on być niemal 
niedostrzegalny. Powoli dokonuje się dzieło osłabienia pierwiastków zwierzęcych i wzmocnienia 
pierwiastków ludzkich. Na pewnym stopniu tego postępu osobowość zaczyna stawać się 
przejrzysta i odpowiadać na wibracje myśliciela oraz odczuwać mgliście, że jest czymś więcej niż 
izolowanym życiem, że przynależy do czegoś trwałego i nieśmiertelnego. Może nie całkiem 
rozpoznawać swój cel, lecz zaczyna drgać i ożywiać się pod dotknięciem ego. Dlatego postęp staje 
się odtąd szybszy, a tempo rozwoju w późniejszych stadiach ogromnie się zwiększa.

Powyższe rozważania to tylko analogie, być może użyteczne, ale tylko przybliżone, gdyż bardzo 
trudno jest wyrazić stosunek ego do osobowości. Na ogół może najlepiej wyraża go powiedzenie, 
że osobowość stanowi cząstkę ego i to drobną cząstkę, przejawiającą się z dużymi trudnościami. W 
świecie fizycznym bliskie prawdy jest powiedzenie, że znamy tylko tysięczną część rzeczywistego 
człowieka; co więcej, ta część, którą widzimy, jest częścią najgorszą. Nawet gdybyśmy potrafili 
zobaczyć ciało przyczynowe drugiego człowieka, to widzielibyśmy tylko przejaw ego w jego własnej 
sferze, a nie prawdziwego człowieka.

Traktując ego jako rzeczywistego człowieka i oglądając go w jego własnej sferze, poznajemy, że 
jest on naprawdę wspaniałą istotą. Jeśli tu na dole pragniemy wytworzyć sobie wyobrażenie o tym, 
czym jest naprawdę, powinniśmy wyobrażać go sobie jako wspaniałego anioła. Ale przejawienie się 
tej pięknej istoty w sferze fizycznej może być bardzo od niej odległe; w gruncie rzeczy tak być musi 
– po pierwsze dlatego, że jest to tylko drobna cząstka, po drugie, bardzo skrępowana warunkami.

Jeśli człowiek włoży palec w dziurę w ścianie lub do małej metalowej rurki, tak że trudno mu nawet 
go zgiąć, to oczywiście za pomocą tego palca bardzo mało będzie mógł z siebie wyrazić. Podobny 
jest los tej cząstki ego, która znajduje się w ciele fizycznym.

Możemy poprowadzić tę analogię jeszcze dalej, zakładając, że palec ma znaczną własną 
świadomość i zapomina chwilowo, iż stanowi tylko część całego ciała. Zapominając o swobodzie 
szerszego życia, stara się przystosować do otworu, pozłaca jego ściany i czyni z niego przyjemne 
miejsce, zdobywając pieniądze, majątek, sławę itd., lecz nie zdając sobie sprawy, że zacznie żyć 
naprawdę dopiero wtedy, kiedy się stąd całkiem wycofa i pozna, iż jest częścią ciała. Choć to 
porównanie jest niezbyt zgrabne, to przecież daje pewne wyobrażenie o stosunku osobowości do 
ego.

Inne, bardziej malownicze, analogie znajdujemy w niektórych starożytnych mitach. Tak na przykład 
Narcyz był pięknym młodzieńcem, który zakochał się we własnym odbiciu w wodzie, aż wpadł do 
niej i utonął, a potem został przemieniony przez bogów w kwiat i przywiązany do ziemi. Odnosi się 
to oczywiście do ego, które zagląda do wody sfery astralnej i niższego świata, odbija się w 
osobowości, utożsamiając się z nią, zakochuje się w swym obrazie i zostaje przywiązane do ziemi.

Podobnie również Prozerpina podczas zrywania narcyzów została opanowana i porwana przez 
Pragnienie do podziemnego świata; chociaż ocalona z niewoli dzięki wysiłkom swojej matki, 
musiała jednak potem spędzić połowę życia w niższym świecie, a połowę w wyższym, to znaczy 
częściowo w materialnej inkarnacji, a częściowo poza nią.

Inna starożytna nauka misteriów zawarta jest w podaniu o Minotaurze, oznaczającym niższą naturę 
człowieka – osobowość, która jest na pół człowiekiem, na pół zwierzęciem. Miał on być zabity przez 
Tezeusza, symbolizującego wyższe “ja", czyli indywidualność, która stopniowo dojrzewa i gromadzi 
siły, aż wreszcie może użyć miecza swego Boskiego Ojca, Ducha.

file:///D|/eBooks/Ebooks/Aura%20i%20Czakry/A%20E%20...wel/A.E.Powell%20-%20Cialo%20Przyczynowe/060-22.htm (4 of 6) [07-May-11 5:32:32 PM]



B/060: A.E.Powell - Ciało Przyczynowe

Prowadzony przez labirynt ułudy, jaki stanowią niższe sfery, za pomocą nitki wiedzy tajemnej danej 
mu przez Ariadnę (która obrazuje intuicję), wyższe “ja" może zabić niższe “ja" oraz uciec 
bezpiecznie z sieci ułudy. Grozi mu jednak nadal niebezpieczeństwo, że wskutek rozwoju 
intelektualnej dumy może zlekceważyć intuicję, podobnie jak Tezeusz zapomniał o Ariadnie i 
wskutek tego nie zdołał tym razem zrozumieć swych wyższych możliwości.

Jest to całkiem jasne, że właściwy pogląd na reinkarnację i we właściwej perspektywie możemy 
uzyskać tylko wtedy, gdy patrzymy na nią z punktu widzenia ego. Każdy ruch ego w kierunku 
niższych sfer jest szerokim ruchem kolistym. Osobowość, mająca ograniczony zakres widzenia, 
skłonna jest uważać mały fragment dolnego łuku koła za linię prostą i przywiązywać całkiem błędne 
znaczenie do jego początku i końca, natomiast nie dostrzegać rzeczywistego punktu zwrotnego 
koła.

W początkowej części tego krótkiego fragmentu istnienia w sferze fizycznej, które nazywamy 
życiem, zewnętrzna siła ego jest jeszcze mocna; w środkowej części siła ta zwykle zostaje 
wyczerpana, a wtedy rozpoczyna się odwrót do wewnątrz.

Niemniej jednak nie następuje żadna nagła zmiana, gdyż nie ma tu kąta, lecz nadal jest krzywizna 
tego samego koła – ściśle odpowiadająca momentowi afelium w obiegu planety po jej orbicie. Jest 
to prawdziwy punkt zwrotny w tym krótkim łuku ewolucji, chociaż wcale dla nas niewidoczny. W 
starożytnym indyjskim planie życia był on określany jako koniec okresu życia grihasty, czyli 
“gospodarza domu" w obrębie ziemskiej egzystencji człowieka.

Według tego starożytnego systemu człowiek jest przez pierwszych dwadzieścia jeden lat swojego 
życia wychowywany, następne dwadzieścia jeden lat spędza na spełnianiu swego obowiązku jako 
gospodarz i głowa rodziny. Potem jednak, po osiągnięciu środka życia, całkiem się wyrzeka 
światowych trosk, oddaje swój dom i majątek w ręce syna i wycofuje się z żoną do pobliskiej małej 
chaty, gdzie w ciągu dalszych dwudziestu jeden lat odpoczywa i oddaje się uduchowionym 
rozmowom i medytacji. Później, jeśli tego zapragnie, następuje czwarty okres całkowitego 
odosobnienia i kontemplacji w dżungli. W całym tym życiu środkowy moment był prawdziwym 
punktem zwrotnym i jest rzeczą oczywistą, że jest on o wiele ważniejszy niż chwila fizycznego 
narodzenia lub śmierci. Oznacza bowiem kres kierowania energii ego na zewnątrz oraz przejście 
jakby od wydechu do wdechu.

Od tego momentu zaczyna się stałe wycofywanie wszystkich sił człowieka, a jego uwaga powinna 
się coraz bardziej odwracać od czysto ziemskich rzeczy i skupiać na sprawach wyższych sfer. Na 
podstawie tych rozważań nie podobna nie dostrzec, jak bardzo niedostosowane do prawdziwego 
postępu są warunki współczesnego europejskiego życia.

Na tym łuku ewolucji moment, w którym człowiek porzuca ciało fizyczne, nie ma szczególnego 
znaczenia; nie jest on w istocie rzeczy tak ważny, jak następna zmiana, mianowicie śmierć w sferze 
astralnej i narodzenie w świecie niebiańskim, czyli inaczej mówiąc przesunięcie się jego 
świadomości ze sfery astralnej do mentalnej w procesie zapomnianego już stałego wycofywania się.

Jak wspomnieliśmy w rozdziale XIII, cała droga zstępowania w materię nazywa się w Indiach 
pravritti marga, dosłownie ścieżka poszukiwania lub wyjścia; nivritti marga jest ścieżką powrotu, 
wycofywania, wyrzeczenia. Terminy te mają znaczenie względne i można je stosować do całego 
okresu ewolucji ego, jak i do indywidualnej inkarnacji określonej osobowości.

Na pravritti marga, na której znajduje się ogromna większość ludzi, pragnienia są niezbędne i 
pożyteczne, gdyż stanowią motyw pobudzający człowieka do działania. Na nivritti marga pragnienie 
musi zanikać. To, co było pragnieniem na pravritti marga, staje się wolą na nivritti marga; podobnie 
myśl żywa, zmienna i lotna staje się rozumem; praca, aktywność, niespokojne działanie staje się z 

file:///D|/eBooks/Ebooks/Aura%20i%20Czakry/A%20E%20...wel/A.E.Powell%20-%20Cialo%20Przyczynowe/060-22.htm (5 of 6) [07-May-11 5:32:32 PM]



B/060: A.E.Powell - Ciało Przyczynowe

kolei ofiarą, a jego wiążąca siła zostaje przez to złamana.
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Wstecz / Spis treści / Dalej

ROZDZIAŁ XXIII: EGO I JEGO “INWESTYCJE"

Przechodzimy teraz do zagadnienia reinkarnacji z punktu widzenia wkładu, jaki czyni ego w 
osobowość jako swą “inwestycję".

Inwestycja ta nie stanowi metafory, ale ma też określoną materialną stronę. Gdy ego przebywające 
w ciele przyczynowym wchodzi jeszcze w ciało mentalne i astralne, wówczas operacja ta pociąga 
za sobą faktyczne mieszanie części materii ciała przyczynowego z materią tych niższych ciał: 
astralnego i mentalnego. Ten “wkład" części samego siebie jest zatem całkiem podobny do 
inwestycji.

Jak to bywa przy wszelkich inwestycjach, ego spodziewa się, że uzyska więcej, niż włożyło; istnieje 
jednak niebezpieczeństwo zawodu, możliwość utraty części wkładu;

w istocie rzeczy w bardzo wyjątkowych okolicznościach może dojść nawet do całkowitej straty, 
wskutek czego ego nie zostaje wprawdzie absolutnym bankrutem, ale pozbawione jest kapitału 
obrotowego.

Rozwijając tę analogię przypomnijmy sobie, że ciało przyczynowe składa się z materii pierwszej, 
drugiej i trzeciej strefy (stanu skupienia) sfery mentalnej. Największa jego część należy do 
pierwszej strefy, mniejsza do drugiej, a najmniejsza do trzeciej.

U ogromnej większości ludzi czynna jest materia najniższej z tych stref, a i ta zwykle tylko w małej 
części. Dlatego jedynie ten najniższy rodzaj materii przyczynowej może stanowić wkład w niższych 
sferach, a przy tym tylko drobny ułamek tej części może się zmieszać z materią mentalną. Dlatego 
jedynie mała cząstka ego pozostaje w aktywnym stosunku do osobowości.

U ludzi nierozwiniętych prawdopodobnie jest aktywna zaledwie setna część materii trzeciej strefy. U 
uczniów okultyzmu jest zwykle czynna również mała część materii drugiej strefy. Uczniowie bardziej 
zaawansowani mają czynną dużą część materii tej strefy, a na stopniu niższym od arhata mniej 
więcej połowa ego jest czynna.

Ego, pozostające jeszcze na wpół w uśpieniu, ma bardzo słabą i niedoskonałą władzę nad swą 
cząstką skierowaną w dół. W miarę jednak jak jego ciało fizyczne rośnie i jak rozwijają się również 
jego ciała: astralne i mentalne, materia ciała przyczynowego, która jest z nimi zmieszana, budzi się 
pod wpływem silnych wibracji, jakie docierają do niej za pośrednictwem tych ciał. Ta cząstka 
cząstki, całkowicie zmieszana z ciałem mentalnym i astralnym obdarza te ciała życiem i energią 
oraz poczuciem indywidualności, a one z kolei oddziałują na nią i budzą w niej silne poczucie życia.

To silne poczucie życia jest oczywiście tym, czego jej potrzeba, prawdziwym celem, dla którego ta 
cząstka została skierowana w dół; pragnienie tego odczucia to triszna, którą już zajmowaliśmy się 
w poprzednim rozdziale.

Ale właśnie dlatego, że ta drobna cząstka przeżyła swe doświadczenia i wskutek tego jest bardziej 
rozbudzona niż reszta ego, żyje nieraz tak bardzo intensywnie, że uważa siebie za całość i na razie 
zapomina o swym stosunku do “Ojca w niebiesiech". Może chwilowo utożsamić się z materią, za 
której pośrednictwem działa, i przeciwstawić się wpływowi innej cząstki skierowanej w dół, lecz nie 
zmieszanej z niższymi ciałami – mianowicie tej cząstki, która tworzy połączenie z całością ego w 
jego własnej sferze.
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Rys. 26.: Ciało przyczynowe jako kielich (czara) 

Rysunek 26 pozwala przedstawić jaśniej tę sprawę. Ciało przyczynowe ma na niej postać kielicha 
narysowanego w przekroju. Ta część ego, która jest rozbudzona w trzeciej strefie świata 
przyczynowego, podzielona jest na trzy części, oznaczone literami a, b i c;

“a" stanowi bardzo małą część ego i pozostaje we własnej sferze;

“b" stanowi część “a", jest skierowane w dół, ale pozostaje nie zmieszane z materią niższych sfer; 
działa ono jako połączenie pomiędzy “a" i “c";

“c" z kolei to mata część “b" i jest całkowicie zmieszane z niższą materią ciała mentalnego i 
astralnego.

Cząstkę “a" możemy sobie wyobrazić jako ciało człowieka; cząstkę “b" jako jego wyciągnięte ramię, 
a “c" jako dłoń, która chwyta, czy może raczej jako końce palców zanurzone w materii.

Mamy tutaj bardzo delikatne urządzenie, które może działać w rozmaity sposób. Zadanie jego 
polega na tym, że dłoń (c) ma mocno chwytać i kierować materią, z którą jest związana, przy czym 
przez cały czas powinno nią w pełni kierować ciało (a) za pośrednictwem ramienia (b). W 
sprzyjających warunkach ciało (a) może skierować za pośrednictwem ramienia (b) do dłoni (c) 
dodatkową siłę, a nawet dodatkową materię, tak aby władza dłoni stawała się coraz doskonalsza.

Dłoń (c) może się powiększać, jak również zwiększać swą siłę; im częściej tak się dzieje, tym lepiej, 
dopóki komunikacja za pośrednictwem ramienia (b) jest swobodna, a ciało (a) zachowuje władzę. 
Samo bowiem powiązanie materii ciała przyczynowego, stanowiącej dłoń (c), pobudza ją do żywej 
działalności i daje jej dokładność reakcji na subtelne odcienie wibracji, czego ciało przyczynowe nie 
mogłoby uzyskać w żaden inny sposób; te wibracje przekazywane za pośrednictwem ramienia (b) 
do ciała (a) oznaczają rozwój ego.

Niestety przebieg zdarzeń nie zawsze się zgadza z przedstawionym wyżej idealnym planem. Gdy 
władza ciała (a) jest słaba, wówczas się zdarza, iż dłoń (c) tak całkowicie zaplątuje się w niższą 
materię, ze – jak to widzieliśmy – utożsamia się z nią, zapomina chwilowo o swej rzeczywistej 
pozycji i uważa się za całe ego.

Jeśli materia ta należy do niższej sfery mentalnej, to mamy wówczas do czynienia z człowiekiem, 
który jest zupełnym materialistą. Może on się odznaczać intelektualną bystrością, ale nie cechami 
duchowymi; prawdopodobnie będzie w sprawach duchowych nietolerancyjny i całkiem niezdolny do 
ich zrozumienia oraz właściwej oceny ich wartości. Zapewne on sam uważa się za praktycznego, 
rzeczowego, niesentymentalnego, choć w rzeczywistości jest twardy jak kamień; z powodu tej 
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twardości jego życie, z punktu widzenia ego, jest upadkiem, gdyż nie czyni on żadnego duchowego 
postępu.

Jeśli z drugiej strony materia, z którą ego zostało tak fatalnie splątane, jest astralna, człowiek ten w 
sferze fizycznej myśli tylko o swych przyjemnościach; nie ustaje nigdy w pogoni za przedmiotem, 
którego mocno pożąda, jest człowiekiem całkiem pozbawionym zasad, cechuje go brutalny egoizm; 
żyje swymi namiętnościami, podobnie jak człowiek zaplątany w materię mentalną żyje swym 
umysłem. Mówimy wtedy, że są to “zgubione dusze"; nie są one jednak zgubione bezpowrotnie.

H. P. Bławacka powiada o takich ludziach: Istnieje jednak jeszcze nadzieja dla ludzi, którzy wskutek 
grzechu zgubili swe wyższe “ja", dopóki jeszcze mają ciało fizyczne. Człowiek taki może być 
jeszcze ocalony i nawrócić się w swej materialnej naturze. Intensywne uczucie żalu bądź prosty 
poważny apel do ego, które się oddaliło, bądź (co jest najlepsze ze wszystkiego) aktywny wysiłek 
naprawienia swego postępowania może sprowadzić wyższe “ja" z powrotem; łącząca nić nie jest 
bowiem całkiem zerwana. (Secret Doctrine, III).

Powracając do analogii z inwestycjami zauważmy, że ego dokonując swej inwestycji spodziewa się 
nie tylko wycofania dłoni (c), lecz również oczekuje, iż dłoń ta ulepszy się jakościowo i ilościowo. 
Spodziewana jest jej lepsza jakość, ponieważ powinna stać się wrażliwsza i zdolna do 
natychmiastowej i właściwej odpowiedzi na o wiele bardziej zróżnicowaną niż przedtem gamę 
wibracji. Dłoń (c), po wycofaniu się, przekazuje tę zdolność ciału (a), choć naturalny zasób energii, 
który był tak duży w dłoni (c), będzie mógł wytworzyć tylko słabą falę, kiedy rozpłynie się w całej 
substancji ciała (a).

Powinniśmy sobie przypomnieć, że chociaż ciała mogą reagować na złe myśli i uczucia oraz je 
wyrażać, a ich podniecenie pod wpływem takich wibracji może spowodować perturbacje w 
związanej z nimi materii przyczynowej (a), to jednak sama materia (c) nie może wcale odtworzyć 
tych wibracji ani ich przekazać do ramienia (b) lub ciała (a) po prostu z tej przyczyny, że materia 
wyższych sfer mentalnych nie potrafi wirować z prędkością właściwą niższej sferze, podobnie jak 
struna skrzypiec nastrojona na pewną wysokość nie może wydać tonu niższego.

Dłoń (c) powinna też zyskać ilościowo, gdyż ciało przyczynowe, podobnie jak inne ciała, stale 
zmienia swą materię i gdy jakaś jego część jest ćwiczona, wówczas powiększa się i staje się 
mocniejsza, zupełnie tak samo jak używany mięsień fizyczny.

Każde życie ziemskie stanowi starannie obliczoną sposobność do takiego rozwoju ilościowego i 
jakościowego, jaki jest najbardziej potrzebny ego ; niewykorzystanie takiej sposobności oznacza 
trudności i opóźnione wzrastanie w następnej podobnej inkarnacji oraz cierpienie prawdopodobnie 
zwiększone wskutek stworzonej dodatkowej karmy.

Temu przyrostowi korzyści, których ego ma prawo spodziewać się z każdej inkarnacji, musimy 
przeciwstawić pewne straty, których we wcześniejszych stadiach rozwoju nie da się uniknąć. 
Splątanie z niższą materią, jeśli ma być skuteczne, musi być ściślejsze; stwierdzono, że wskutek 
tego prawie niemożliwe jest odzyskanie każdej cząstki dłoni (c), zwłaszcza powiązanej z ciałem 
astralnym.

Gdy przychodzi czas na odrzucenie ciała astralnego, wówczas prawie zawsze pozostaje w sferze 
astralnej cień, a nie tylko powłoka (zob. Ciało astralne); oznacza to, że jakaś cząstka materii ciała 
przyczynowego została stracona. Ta stracona ilość jest jednak o wiele mniejsza od uzyskanego 
wzrostu, tak iż ogólnie biorąc przeważają korzyści, chyba że życie było wyjątkowo złe.

Rysunek 27 A jest tego ilustracją.
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Rys. 27.: Ego i jego "inwestycja" (I) 

Czytelnik nie powinien dać się wprowadzić w błąd analogii z ramieniem oraz z dłonią i sądzić, że 
ramię (b) i dłoń (c) są stałą częścią ego. W ciągu życia ziemskiego można na pewno uważać je za 
coś oddzielnego, ale z końcem każdego okresu życia wycofują się one do ciała (a), a rezultat 
doświadczenia zostaje rozprowadzony w całej masie jego substancji. Kiedy więc nadchodzi czas, 
aby ego ponownie skierowało swą cząstkę do inkarnowania się, wówczas nie może ono wysunąć 
ponownie dawnego ramienia (b) i dawnej dłoni (c), gdyż zostały one wchłonięte, tak jak szklanka 
wody wlana do wiadra staje się częścią wody w tym wiadrze i nie może już być od niej oddzielona.

Wszelka zabarwiająca materia, jaka się znajdowała w szklance, rozpływa się w całym wiadrze 
wody. Dzieje się to zatem według bardzo podobnego planu, jaki już poznaliśmy w odniesieniu do 
duszy grupowej, z tą jednak różnicą, że duszę grupową może reprezentować jednocześnie wiele 
osobników w sferze fizycznej, podczas gdy ego tylko jeden. W każdej zatem inkarnacji osobowość 
zbudowana jest z całkiem odmiennej materii niż w poprzednich, chociaż oczywiście ego pozostaje 
to samo.

Jeśli ludzie żyją całkowicie swymi namiętnościami lub umysłem, ego nie odnosi korzyści ani 
jakościowych, ani ilościowych, gdyż ich wibracje nie należą do tych, które mogą być gromadzone w 
ciele przyczynowym. Z drugiej strony, ponieważ powiązanie z niższymi ciałami jest tak silne, 
pojawia się na pewno znaczna strata, gdy nastąpi oddzielenie ego od niższego ciała.

Kiedy dłoń (c) przeciwstawia się ramieniu (b) i odpycha je od ciała (a), ramię (b) zostaje osłabione i 
niemal sparaliżowane, a jego siła i substancja wycofują się do ciała (a), podczas gdy dłoń (c) 
uniezależnia się i dokonuje na własny rachunek nagłych spazmatycznych ruchów, których nie 
kontroluje mózg. Gdyby to oddzielenie mogło być doskonałe, byłoby podobne do amputacji dłoni. 
Jednak podczas fizycznego życia zdarza się to bardzo rzadko, chociaż komunikacja z ego 
ogranicza się do tego, co jest niezbędne, aby utrzymać osobowość przy życiu. Rysunek 27 B 
obrazuje opisany przypadek.

Może jednak nawet w ostatniej chwili spłynąć przez sparaliżowane ramię nowe życie, jeśli tylko 
osobowość uczyni dostatecznie duży wysiłek; wówczas ego zdoła odzyskać jakąś część dłoni (c), 
podobnie jak już odzyskało w większości ramię (b). Niemniej takie życie jest zmarnowane, bo jeśli 
nawet człowiek zdołał uniknąć poważnej straty, to w każdym razie nic nie zyskał, natomiast 
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zmarnował dużo czasu.

Najtragiczniejsza katastrofa może się zdarzyć ego wtedy, gdy osobowość pochwyci w niewolę 
skierowaną w dół jego część i oderwie ją od niego. Takie wypadki są niezmiernie rzadkie, ale się 
zdarzają. W tym wypadku dłoń (c) zamiast odepchnąć ramię (b) i odsuwać je stopniowo od ciała 
(a), powoli wchłania ramię (b) i odrywa je od ciała (a). Rysunek 28 C to ilustruje. Tak może się stać 
z powodu rozmyślnego, zdecydowanego trwania w złym, krótko mówiąc wskutek czarnej magii. 
Rozwijając powyższą analogię, jest to równoważne z amputacją ramienia lub utratą przez ego 
prawie całego płynnego kapitału. Na szczęście nie może ono stracić wszystkiego, gdyż ramię (b) i 
dłoń (c) stanowią tylko małą część ciała (a), a poza (a) znajduje się wielka nierozwinięta część ego 
w pierwszej i drugiej strefie mentalnej. Na szczęście człowiek, chociażby był niewiarygodnie głupi 
lub przewrotny, nie może całkowicie zgubić siebie, gdyż nie jest zdolny doprowadzić do działania tej 
wyższej części ciała przyczynowego, dopóki nie osiągnie poziomu, na którym zło stanie się 
niemożliwe.

 
Rys. 28.: Ego i jego "inwestycja" (II) 

Niektórzy ludzie przeciwstawiają się naturze i zamiast działać na rzecz jedności, ku której prze ich 
cała siła świata, nadużywają każdej posiadanej zdolności wyłącznie dla celów egoistycznych. Całe 
swe życie trawią na dążeniu do oddzielności i przez długi czas ją osiągają; powiada się, że uczucie 
całkowitej samotności w przestrzeni jest najstraszniejszym losem, jaki może spotkać człowieka.

Ten niezwykły rozwój egoizmu stanowi oczywiście cechę charakterystyczną czarnych magów i tylko 
w ich szeregach można znaleźć ludzi, którym grozi ten straszny los. Liczne i wstrętne ich odmiany 
można podzielić na dwie wielkie klasy. Obydwie posługują się taką sztuką okultystyczną, jaką 
opanowali, do celów egoistycznych, ale cele te są różne.

Dla pospolitego i mniej odrażającego typu celem tym jest zaspokojenie jakiegoś rodzaju pragnienia 
zmysłowego; rezultatem takiego życia jest naturalnie skupienie energii człowieka w jego ciele 
astralnym. Jeśli udało mu się zabić w sobie wszelkie bezinteresowne uczucie, wszelką iskrę 

file:///D|/eBooks/Ebooks/Aura%20i%20Czakry/A%20E%20...wel/A.E.Powell%20-%20Cialo%20Przyczynowe/060-23.htm (5 of 8) [07-May-11 5:32:35 PM]



B/060: A.E.Powell - Ciało Przyczynowe

wyższych impulsów, to pozostaje tylko pozbawiony sumienia bezlitosny potwór namiętności, który 
po śmierci nie potrafi wznieść się ponad najniższe strefy naturalnego świata ani też tego nie 
pragnie. Cały jego umysł znajduje się absolutnie w szponach pragnienia, a jeśli pojawi się między 
umysłem a pragnieniem, ego nie może nic odzyskać i w rezultacie ulega poważnemu osłabieniu.

Na pewien czas człowiek taki może się odciąć od potoku ewolucji i wskutek tego, dopóki nie 
narodzi się ponownie, znajduje się – lub tak mu się wydaje – na zewnątrz tej ewolucji, w stanie 
awiczi, “bez fali". Nawet wtedy, gdy narodzi się ponownie, nie może się znaleźć wśród znanych mu 
przedtem ludzi, gdyż nie pozostało mu dość “kapitału", aby zapewnić sobie umysł i ciało na 
poprzednim poziomie rozwoju. Dlatego musi się teraz zadowolić ciałami o wiele mniej rozwiniętymi, 
należącymi do którejś z dawniejszych ras. W ten sposób sam się cofa w ewolucji i musi na nowo 
wspinać się po wielu szczeblach drabiny.

Prawdopodobnie narodzi się jako człowiek dziki, ale zapewne zostanie wodzem, gdyż ma jeszcze 
nieco intelektu. Może się cofnąć w ewolucji nawet tak bardzo, że nie znajdzie ciała ludzkiego 
dostatecznie niskiego typu, by się w nim przejawić. Może to mu uniemożliwić dalszy udział w 
obecnym planie ewolucji i dlatego będzie musiał czekać w stanie zawieszenia na początek 
następnego planu.

Tymczasem amputowana osobowość, która zerwała srebrną nić łączącą ją z Mistrzem, nie jest już 
oczywiście trwałą rozwijającą się istotą, niemniej jednak pozostaje pełnym energii i diabelskiego 
życia tworem, pozbawionym zupełnie skrupułów i odpowiedzialności. Ponieważ jej przeznaczeniem 
jest rozpad w nieprzyjemnym środowisku ósmej sfery, stara się podtrzymać, dopóki to możliwe, 
jakiś rodzaj istnienia w fizycznej sferze. Jedynym sposobem przedłużenia tej fatalnej egzystencji 
jest wampiryzm; gdy to się nie udaje, wówczas może opanować jakiekolwiek dostępne jej ciało, 
wypędzając z niego prawowitego właściciela. Ciałem tym będzie najprawdopodobniej ciało jakiegoś 
dziecka, zarówno dlatego, że można w nim żyć dłużej, jak i dlatego, że łatwiej wywłaszczyć ego, 
które jeszcze nie objęło w pełni władzy nad ciałem.

Pomimo szalonych wysiłków jej siła niebawem się załamie. Nie zanotowano wypadku, żeby udało 
się jej ukraść drugie ciało, gdy pierwsze ukradzione się zużyje. Stwór ten jest demonem 
najstraszniejszego typu, potworem, dla którego nie ma stałego miejsca w planie ewolucji, do której 
należymy.

Dlatego naturalną tendencją tego tworu jest wydobycie się z tej ewolucji i dostanie do owej astralnej 
kloaki, zwanej ósmą sferą. To, co się do niej dostanie, pozostaje poza pierścieniem naszych 
siedmiu światów, czyli globów, i nie może powrócić do ich ewolucji. Tam wśród odrażających 
szczątków wszelkiej skoncentrowanej podłości minionych wieków, płonąc nieustannie pragnieniem, 
które nie może być zaspokojone, ta potworna istota powoli się rozpada, a jej mentalna i 
przyczynowa materia w końcu się uwalnia. Materia ta nigdy nie złączy się z ego, lecz rozproszy się 
wśród innej materii swej strefy, stopniowo wejdzie w nowe kombinacje i będzie służyć lepszym 
celom. Jak już powiedzieliśmy, istoty takie są niezmiernie rzadkie; co więcej, mogą one zawładnąć 
tylko tymi, którzy w swej naturze mają podobne braki.

Drugi typ czarnego maga ma wygląd zewnętrzny, który bardziej zasługuje na szacunek, ale w 
rzeczywistości stanowi nawet większe niebezpieczeństwo, gdyż jest potężniejszy. Jest to człowiek, 
który zamiast oddawać się zaspokajaniu zmysłowej żądzy, stawia sobie subtelniejszy, ale 
pozbawiony skrupułów egoistyczny cel, którym jest zdobycie większej okultystycznej mocy; używa 
jej jednak zawsze do osiągnięcia własnej satysfakcji i postępu, do zaspokojenia swej ambicji lub 
żądzy zemsty.

Jest surowym ascetą, jeśli chodzi o pragnienia czysto cielesne, oraz nęka głodem cięższe 
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cząsteczki swego astralnego ciała równie wytrwale, jak uczeń Wielkiego Białego Braterstwa; a 
chociaż umysłowi swemu pozwala wiązać się tylko z mniej materialnymi pragnieniami, to jednak 
energia jego jest całkowicie skupiona na osobowości. Kiedy więc przy końcu życia astralnego 
następuje oddzielenie się ciała astralnego, wówczas ego nie może odzyskać nic ze swego wkładu. 
Skutek jest zatem taki sam, jak u pierwszego czarnego maga, z tą tylko różnicą, że ten drugi typ 
pozostaje o wiele dłużej w kontakcie z osobowością i w pewnej mierze uczestniczy w jej 
doświadczeniach.

Osobowość tę spotyka jednak całkiem odmienny los. Stosunkowo delikatna astralna powłoka nie 
jest dość mocna, by podtrzymywać ją przez dłuższy czas w sferze astralnej; z drugiej strony, na 
skutek prowadzonego życia, osobowość utraciła całkowicie kontakt z niebiańskim światem, który 
powinien być miejscem jej pobytu. Człowiek ten usiłował przeciwstawić się naturalnej ewolucji, 
oddzielić się od wielkiej całości i walczyć przeciw niej. Na skutek tego osobowość zostaje odcięta 
od światła i życia Układu Słonecznego; ma poczucie absolutnego odosobnienia i samotności we 
wszechświecie.

Utracona osobowość dzieli wówczas los ego, od którego stopniowo się odłącza. Dla ego takie 
doświadczenie jest jednak tylko chwilowe, chociaż według naszego pojęcia może trwać bardzo 
długo, a jego końcem będzie reinkarnacja i nowa sposobność ewolucji.

Losem osobowości będzie natomiast rozkład i rozpad – nieunikniony koniec tego, co się odcięło od 
własnego źródła.

Kiedy dochodzi do utraty całej osobowości, ego nie popełnia umyślnego grzechu. Wypuściło z rąk 
osobowość i za to ponosi odpowiedzialność, a więc raczej za słabość niż za bezpośrednie zło. 
Choć wskutek tego musi się cofnąć, to jednak później pójdzie dalej; prawdopodobnie nie nastąpi to 
od razu, gdyż z początku jest jakby ogłuszone.

Po takim doświadczeniu ego będzie zawsze niezadowolone, mając wspomnienia czegoś wyższego 
i większego, niż obecnie może osiągnąć. Jest to stan pełen lęku, ale ego musi ponieść swoją karmę 
i zrozumieć, że samo ją stworzyło.

Istnieje również inna możliwość. Podobnie jak dłoń (c) może wchłonąć ramię (b) i zbuntować się 
przeciw ciału (a), działając na własny rachunek i odrywając się zupełnie, tak też (tak przynajmniej 
było w przeszłości) skłonność do odrębności i egoizmu może również zarazić ciało. Wówczas i ono 
zostanie wchłonięte przez tę potworną narośl zła i może być oderwane od nierozwiniętej części 
ego, tak iż nawet ciało przyczynowe, a nie tylko osobowość, stwardnieje i oderwie się. Rysunek 28 
D to właśnie obrazuje.

Odpowiadałoby to nie amputacji, lecz zniszczeniu całego ciała. Takie ego nie mogłoby się 
reinkarnować wśród ludzkości; popadłoby w otchłań zwierzęcego życia i potrzebowałoby co 
najmniej okresu całego łańcucha planetarnego, aby odzyskać utraconą pozycję. Choć jest to 
teoretycznie możliwe, w praktyce nie do pomyślenia. Należy jednak zauważyć, że nawet w tym 
wypadku nierozwinięta część ego pozostaje nośnikiem monady.

Chociaż niektóre starożytne pisma mówią o ludziach, którzy cofnęli się do zwierzęcego świata, nie 
ma na to bezpośredniego dowodu. Zdarza się natomiast, że człowiek wchodzi w kontakt ze 
zwierzęcą świadomością i wskutek tego straszliwie cierpi (zob. Ciało astralne), ale nie może się 
reinkarnować jako zwierzę.

Z faktu, że dobre myśli i uczucia działają w wyższym rodzaju materii i że ta subtelniejsza materia 
daje się o wiele łatwiej poruszyć niż cięższa, wynika, że określona ilość siły włożonej w dobrą myśl 
lub uczucie wytworzyć może sto razy większy skutek niż ta sama ilość siły włożona w materię 
cięższą. Gdyby tak nie było, to oczywiście przeciętny człowiek nie mógłby w ogóle dokonać 

file:///D|/eBooks/Ebooks/Aura%20i%20Czakry/A%20E%20...wel/A.E.Powell%20-%20Cialo%20Przyczynowe/060-23.htm (7 of 8) [07-May-11 5:32:35 PM]



B/060: A.E.Powell - Ciało Przyczynowe

postępu.

Jeśli człowiek wkłada pewną ilość energii w jakąś złą cechę, to musi się ona wyrazić za 
pośrednictwem niższej i cięższej materii astralnej; a chociaż wszelki rodzaj materii astralnej jest w 
porównaniu z materią sfery fizycznej niezmiernie subtelny, to jednak niższy jej rodzaj w porównaniu 
z wyższym rodzajem materii tejże sfery jest tak gruby czy ciężki, jak w sferze fizycznej ołów w 
porównaniu z najsubtelniejszym eterem.

Dlatego jeśli człowiek wydatkuje dokładnie tę samą ilość energii w kierunku dobra, będzie ona 
działać w o wiele subtelniejszej materii wyższych sfer i wywoła skutek większy co najmniej sto lub, 
jeśli weźmiemy pod uwagę najwyższą możliwą energię, tysiąc razy.

Choć możemy przyjąć, że dziewięćdziesiąt procent myśli i uczuć nierozwiniętego człowieka należy 
do egocentrycznych, jeśli nie egoistycznych, to jednak jeżeli dziesięć procent ma charakter 
bezinteresowny i uduchowiony, człowiek musi już się wznieść nieco wyżej. W istocie rzeczy, gdyby 
ilość wydatkowanej energii i skutki pozostawały w tym samym stosunku, to ogromna większość 
ludzkości cofałaby się dziesięć kroków, robiąc jeden do przodu; mielibyśmy wtedy do czynienia z 
tak szybkim upadkiem, że w ciągu kilku inkarnacji znaleźlibyśmy się w królestwie zwierzęcym, z 
którego przedtem wyszliśmy.

Ale na szczęście dla nas skutek dziesięciu procent siły skierowanej ku dobremu celowi znacznie 
przewyższa skutek owych dziewięćdziesięciu zużytych egoistycznie, i dlatego ogólnie biorąc taki 
człowiek uzyskuje z życia na życie wyraźny postęp.

Ktoś, kto może się wykazać choćby jednym procentem dobra, dokonuje małego postępu; można 
wobec tego łatwo zrozumieć, że człowiek, którego bilans dokładnie się równoważy, tak że ani nie 
uczynił postępu, ani się nie cofnął, musiał prowadzić wyraźnie złe życie; natomiast, by cofnąć się w 
ewolucji, człowiek musi być niezwykle zatwardziałym nikczemnikiem.

Niezależnie od tych rozważań trzeba pamiętać, że sam Logos Swą nieodpartą siłą stale pcha cały 
układ naprzód i wzwyż i że choć ten cykliczny postęp może się nam wydać powolny, to jednak jest 
on faktem, którego nie możemy lekceważyć, gdyż w jego rezultacie człowiek, który dokładnie 
równoważy w sobie dobre i złe, cofa się nie do tej samej aktualnej pozycji, lecz do relatywnie takiej 
samej; dlatego nawet on dokonuje niewielkiego postępu i znajduje się w pozycji nieco 
korzystniejszej od tej, na którą sobie zasłużył i jaką sobie przygotował.

Z tego widać jasno, że jeśli ktoś jest na tyle głupi, by naprawdę się cofać, podążać przeciw prądowi 
ewolucji, to musi ciężko i zdecydowanie na to pracować, czyniąc zło. Nie ma obawy, że człowiek 
“ześlizgnie się" do tyłu. Są to złudzenia, pozostałe z wiary w ortodoksyjnego diabła, który był o tyle 
mocniejszy od Boga, że wszystko na świecie działało na jego korzyść. Rzeczywistość jest zupełnie 
inna, a wszystko obliczone na to, by człowiekowi pomagać.
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Wstecz / Spis treści / Dalej

ROZDZIAŁ XXIV: EGO I OSOBOWOŚĆ

W Ciele mentalnym rozpatrywaliśmy stosunek pomiędzy ego a osobowością głównie z punktu 
widzenia osobowości. Obecnie zrobimy to z punktu widzenia ego.

Przypomnijmy najpierw główne fakty dotyczące budowy człowieka jako monady, ego i osobowości.

Cząstka boskiego życia, którą nazywamy monadą, przejawia się w sferze atmy jako troisty duch 
(zob. rys. 12). Z tych trzech aspektów jeden – sam duch – pozostaje we własnej sferze atmy. Drugi, 
aspekt intuicji jako czystego rozumu, jak się go czasem nazywa, zstępuje w dół o jeden stopień i 
przejawia się w materii sfery buddhi. Trzeci aspekt, aspekt inteligencji, zstępuje o dwie sfery niżej i 
przejawia się w wyższej części sfery mentalnej.

To przejawienie się monady w sferach atmy, buddhi i manasu stanowi ego lub indywidualność.

Ego z kolei przejawia się w niższych sferach jako osobowość, która jest troista; co więcej jest 
dokładnym odzwierciedleniem struktury ego. Ale, jak każde odbicie, jest odwrócone.

Inteligencja, czyli wyższy manas, odzwierciedla się w niższym manasie. Czysty rozum, czyli buddhi, 
odzwierciedla się w ciele astralnym; wreszcie duch atmy odzwierciedla się, co trudniej zrozumieć, w 
sferze fizycznej.

Istnieje zawsze łącznik, czyli linia komunikacji pomiędzy wyższym “ja", czyli ego, a niższym “ja", 
czyli osobowością. Łącznik ten znany jest jako antahkarana. To sanskryckie słowo oznacza 
wewnętrzny organ, czyli wewnętrzne narzędzie. H. P. Bławacka mówi o nim jako o łączniku, kanale 
lub moście pomiędzy wyższym manasem a kama-manasem podczas inkarnacji. Wypowiadając się 
o czynniku, mogącym jednoczyć kama-manas z wyższym manasem za pośrednictwem niższego 
manasu, mówi, że niższy manas, gdy czysty i wolny od karmy, jest antahkarana.

Antahkaranę można uważać za ramię wyciągnięte pomiędzy małą rozbudzoną częścią ego a 
częścią wysuniętą w dół – dłonią. Gdy ego i osobowość są ze sobą doskonale zharmonizowane i 
zjednoczone, wówczas cienka nić antahkarany przestaje istnieć. Zniszczenie jej oznacza, że ego 
nie potrzebuje już narzędzia, lecz samo oddziaływa bezpośrednio na osobowość: gdy jedna wola 
kieruje działalnością ego i osobowości, wtedy nie potrzeba już antahkarany.

Terminu antahkarana używa się też w innym znaczeniu, a mianowicie na określenie całego 
troistego wyższego “ja", czyli ego, gdyż stanowi ono kanał lub most pomiędzy monadą a niższym 
“ja".

We wcześniejszym okresie ewolucja człowieka polega na otwarciu tej antahkarany, czyli linii 
komunikacyjnej, aby ego mogło w coraz większej mierze się przejawiać, a w końcu zapanować nad 
osobowością. Chodzi o to, aby osobowość nie miała odrębnych myśli lub woli, lecz była, tak jak być 
powinna, tylko wyrazem ego w niższych sferach, oczywiście w tych granicach, na jakie one 
pozwalają.

O łączniku między niższym i wyższym “ja" mówi się często jako o nici – nici srebrzystej, jak przystoi 
emblematowi czystości.

Serce jest w ciele fizycznym centrum dla wyższej triady, atma-buddhi-manasu, toteż gdy podczas 
medytacji świadomość skupia się na sercu, wówczas jest najbardziej podatna na wpływ wyższego 
“ja", czyli ego. Głowa jest siedzibą psycho-intelektualnego człowieka; skupia ona różne funkcje w 
siedmiu komorach, włącznie z szyszynką i przysadką. Człowiek, który w czasie koncentracji potrafi 
przenieść swą świadomość z mózgu do serca, powinien też umieć zjednoczyć kama-manas z 
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wyższym manasem za pośrednictwem niższego manasu, który jeśli czysty i wolny od karmy, jest 
antahkarana. Potrafi wtedy pochwycić niektóre impulsy wyższej triady.

Człowiek nie wyćwiczony nie ma łączności z ego; natomiast wyćwiczony może się w pełni z nim 
komunikować. Pomiędzy tymi dwiema skrajnościami istnieją ludzie na wszystkich szczeblach.

Czytelnik zrozumie obecnie ogromne znaczenie urzeczywistnienia tego połączenia pomiędzy 
wyższym i niższym “ja" oraz potrzebę doskonalenia wszystkiego, co by mogło wzmocnić to 
połączenie, tak aby ego i osobowość mogły stopniowo działać jako jedna istota. Ułatwienie mu tego 
zadania można uważać za grand motif napisania tej serii czterech książek, wyjaśniających budowę 
człowieka i różnych jego ciał, za których pośrednictwem on działa.

Jednakże usiłując w rozmaity sposób zrozumieć i ocenić wielką różnicę, jaka istnieje pomiędzy 
punktem widzenia osobowości i ego, powinniśmy zawsze pamiętać, jak to wielokrotnie 
powtarzaliśmy, że istnieje tylko Jedna świadomość; często jednak wyraźnie czujemy dwie, i to każe 
nam się zastanawiać, czy ego jest całkiem oddzielone od fizycznego ciała. Musimy zrozumieć, że 
ta pozorna różnica ma przyczynę tylko w ograniczeniach poszczególnych nośników.

Nie powinniśmy więc sobie wyobrażać, że w człowieku istnieją dwie istoty. Nie ma niższego “ja" 
jako oddzielnej istoty lecz, jak widzieliśmy, ego wkłada cząstkę siebie w osobowość, aby móc 
doświadczać wibracji niższych sfer.

O zasadniczej jedności niższego i wyższego manasu należy zawsze pamiętać. Dla wygody 
odróżniamy je, ale różnica pomiędzy nimi jest różnicą funkcji, a nie ich natury. Niższy manas 
stanowi jedno z wyższym manasem, tak jak promień stanowi jedno ze słońcem.

Drobna cząstka ego, skierowana w dół do osobowości, jest punktem świadomości, który 
jasnowidzący widzą jako poruszający się w człowieku. Zgodnie z jednym systemem symboliki jest 
to złoty człowiek wielkości kciuka, przebywający w sercu. Inni natomiast widzą go raczej w postaci 
promiennej gwiazdy świata.

Człowiek może zatrzymywać tę gwiazdę świadomości tam, gdzie zechce, to znaczy w każdej z 
siedmiu głównych czakr lub ośrodków ciała. Które z tych miejsc jest najbardziej naturalne dla 
człowieka, zależy głównie od typu lub “promienia", a być może też od jego rasy i podrasy.

Ludzie piątej rasy głównej niemal zawsze utrzymują tę świadomość w mózgu, w centrum zależnym 
od przysadki. Zdarzają się jednak ludzie innych ras, którym w sposób naturalny łatwiej jest 
utrzymywać tę świadomość w sercu, gardle lub splocie słonecznym.

Gwiazda świadomości jest zatem reprezentatywnym ego w niższych sferach; a że przejawia się za 
pośrednictwem niższych nośników, nazywamy ją osobowością, człowiekiem, jakiego znają jego 
przyjaciele tu na dole.

Chociaż, jak powiedzieliśmy, ego stanowi tylko cząstkę monady, to jednak jako ego w ciele 
przyczynowym jest czymś zupełnym, nawet jeśli jego zdolności są nierozwinięte; natomiast w 
osobowości mamy tylko ślad jego życia.

Co więcej, choć u zwykłego człowieka świadomość ego w jego własnej sferze jest tylko cząstkowa i 
mglista, to jednak – jeśli jest aktywna – zawsze znajduje się po stronie dobra, gdyż pragnie tego, co 
sprzyja jego ewolucji jako duszy.

W istocie rzeczy niezmiennym pragnieniem ego jest postęp, rozwój wyższego “ja" oraz 
zharmonizowanie niższych ciał jako jego narzędzi.

Żadna z myśli uważanych przez nas za złe nie jest możliwa dla ego, gdyż każda cecha rozwinięta 
w ego jest czysta. Jeśli na przykład tą cechą jest miłość, to nie kala jej zazdrość, zawiść czy 
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sobkostwo. Stanowi ona odbicie boskiej miłości w stopniu, do jakiego zdolne jest ego na swym 
poziomie.

Co więcej, ego nigdy nie jest skłonne do zła. Nie podlega ono złudzeniom, ale jest całkiem jasne, 
że w pewnych kwestiach nie ma rozeznania; przecież celem inkarnacji jest właśnie usunięcie tej 
niewiedzy.

Ale jak widzieliśmy, ta cząstka ego, którą skierowało ono w świat niższej materii, staje się w niej tak 
żywo i głęboko świadoma, że myśli i działa tak, jakby była oddzielną istotą; zapomina, że 
przynależy do nie dość rozwiniętej, lecz o wiele szerszej świadomości ego i prowadzi sprawy życia 
na własny rachunek, stara się postępować tak, jak jej się podoba, a nie tak, jak tego chce ego.

Co więcej, ego przy wszystkich swych wielkich zdolnościach jest o wiele mniej dokładne niż umysł, 
a osobowość ceniąca nade wszystko zdolności rozpoznawcze niższego umysłu, które ma właśnie 
rozwijać, często zaczyna lekceważyć o wiele wyższe, lecz bardziej mgliste “ja" oraz nabiera 
zwyczaju myślenia o sobie jako o czymś niezależnym od ego.

Możemy tu zauważyć, że w toku całej naszej ewolucji zawsze grozi człowiekowi niebezpieczeństwo 
utożsamiania się z tą sprawą lub z tym ciałem, którego jest najbardziej świadome.

Stąd też, jak to widzieliśmy, niekiedy się wydaje, że cząstka działa przeciw całości; ale człowiek, 
który ma wiedzę, odrzuca to złudzenie i przez ostrą a żywą świadomość cząstki sięga ku ukrytej za 
nią prawdziwej świadomości, która na razie jest jeszcze tak mało rozwinięta. Sinnett nazywał to 
oddawaniem hołdu wyższemu “ja".

Wiemy już, że z natury rzeczy nie może być zła w ciele przyczynowym lub w ego. Jeśli jednak 
istnieje w ciele przyczynowym jakaś luka, wówczas jest możliwe, że niższe ciała podejmą złe 
działania. Tak na przykład elemental astralny może opętać człowieka i skłonić go do popełnienia 
zbrodni. W takim wypadku ego nie jest jeszcze dostatecznie rozbudzone, by wkroczyć i temu 
zapobiec; może też nie rozumieć, że namiętność lub żądza ciała astralnego potrafi zmusić niższe 
“ja" do popełnienia zbrodni. Zło zatem nie pochodzi od wyższego “ja", choć ma źródło w pewnym 
jego “braku"; gdyby bowiem ego było bardziej rozwinięte, to powstrzymałoby człowieka na krawędzi 
złej myśli i do zbrodni by nie doszło.

U zwyczajnego człowieka ego nie ma wielkiej władzy nad osobowością ani nie może mu przekazać 
jasnego wyobrażenia o swym celu; w rezultacie, jak widzieliśmy, mała cząstka ego, jaką 
znajdujemy w osobowości, przyzwyczaja się do chodzenia własnymi drogami i posiadania własnych 
opinii. Osobowość rozwija się przez doświadczenie, które jest przekazywane do ego, ale razem z 
tym rzeczywistym rozwojem gromadzi ona dużo materiału, który nie zasługuje na uwagę. Zdobywa 
wiedzę, ale również przesądy, które w ogóle nie są wiedzą. Nie uwalnia się całkowicie od tych 
przesądów – w zakresie wiedzy, uczucia i działania – dopóki człowiek nie osiągnie poziomu 
Adepta. Stopniowo człowiek odkrywa w sobie te przesądy i wydobywa się z nich, ale zawsze 
doznaje wielu ograniczeń, od których ego jest zupełnie wolne.

Rodzice i nauczyciele mogą bardzo dużo zrobić dla ego w okresie niemowlęctwa i wczesnego 
dzieciństwa, by dopomóc mu w opanowaniu jego ciał i posługiwaniu się nimi. Ogromna to różnica, 
czy najpierw zostaną obudzone dobre, czy też złe zarodki w ciałach dziecka. Jeśli dzięki wielkiej 
troskliwości przed urodzeniem i przez kilka lat po narodzinach dziecka rodzice potrafią pobudzać 
tylko dobre jego skłonności, wówczas ego będzie mogło łatwo wypowiadać się w tym kierunku; 
powstanie zdecydowany nawyk. Jeśli potem pojawi się impuls do złego, to napotyka opór dużego 
momentu bezwładności w kierunku dobra, którego impuls ten nie będzie mógł przezwyciężyć. 
Istnieje naturalna, silna odraza do zła, dzięki której działanie ego jest o wiele łatwiejsze.

Podobnie, jeśli najpierw zostaną rozbudzone złe skłonności, wówczas każdy impuls w kierunku 
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dobra musi walczyć z predyspozycją do złego. Ponieważ w tym wypadku osobowość zasmakowała 
w złym, istnieje w niej gotowość do ulegania złemu impulsowi i do pobłażania sobie.

U przeciętnego człowieka istnieje stałe napięcie pomiędzy ciałem astralnym i mentalnym, przy 
czym żadne z nich nie jest wcale zharmonizowane z ego ani też przygotowane do działania jako 
jego narzędzie. Niezbędne jest oczyszczenie osobowości, jak również otwarcie i poszerzenie 
przewodu pomiędzy nią i ego.

Dopóki to się nie stanie, osobowość będzie patrzeć na każdego i na wszystko ze swego bardzo 
ograniczonego punktu widzenia. Ego nie może wiedzieć, co się naprawdę dzieje; dostrzega tylko 
zniekształcony obraz osobowości, która działa podobnie jak kiepskie soczewki, zniekształcające 
bieg promieni świetlnych i powodujące, że obraz na fotografii jest zamazany, niewyraźny i nierówny.

Dlatego u większości ludzi ego nie może odczuwać zadowolenia z osobowości, dopóki nie znajdzie 
się ona w świecie niebiańskim. Ego odróżnia prawdę od fałszu; rozpoznaje prawdę, gdy ją widzi, a 
odrzuca fałsz. Na ogół jednak, gdy spogląda w dół w osobowość, znajduje taką dziwaczną 
mieszaninę niekonsekwentnych myślokształtów, że nie może rozpoznać niczego wyraźnie. 
Odwraca się wtedy w rozpaczy i postanawia czekać na okres uspokojenia w świecie niebiańskim, 
zanim spróbuje wydobyć fragmenty prawdy z tego chaosu. W spokojniejszych warunkach 
dewakanu, gdy już kolejno wygasły emocje oraz myśli minionego fizycznego życia i gdy ukazują się 
one w żywym świetle tego subtelniejszego świata, mogą być dokładnie zbadane; śmieci zostają 
wtedy odrzucone, a to, co ma wartość, zachowane.

Uczeń powinien oczywiście starać się stworzyć te warunki jeszcze podczas życia fizycznego, przez 
oczyszczenie osobowości i zharmonizowanie jej z ego, czyli duszą.

Chociaż ego znajduje niewątpliwie tylko bardzo cząstkowy wyraz w swym ciele fizycznym, to jednak 
byłoby nieścisłością, gdyby się powiedziało, że jest od tego ciała odłączone. Jeśli wyobrazimy sobie 
ego jako jakieś ciało stałe, a sferę fizyczną jako płaszczyznę, a potem, że ciało to zostało położone 
na płaszczyźnie, to figura płaska złożona z punktów zetknięcia się ciała stałego z płaszczyzną 
będzie niewątpliwie tylko częściowym obrazem ciała stałego. Gdyby następnie kładziono na 
płaszczyźnie różne strony ciała stałego, to otrzymalibyśmy obrazy, które się bardzo od siebie 
różnią. Każdy z nich byłby niedoskonały i cząstkowy, gdyż ciało stałe miałoby wtedy jeszcze jeden 
wymiar, którego żadną miarą nie można by było przedstawić na płaszczyźnie.

W odniesieniu do zwykłego człowieka otrzymamy dość dokładny obraz faktów, jeśli przyjmiemy, że 
ciało stałe ma świadomość ograniczoną do punktów zetknięcia się z płaszczyzną. Niemniej wyniki 
uzyskane przez taką ograniczoną świadomość staną się własnością ciała stałego jako całości i 
będą obecne w każdym jego przejawie, nawet jeśliby się poważnie różnił od poprzednich 
przejawów.

Gdy ego jest jeszcze nierozwinięte, wówczas może odpowiadać tylko na bardzo nieliczne z 
niezmiernie subtelnych wibracji wyższej sfery mentalnej, które zwykle przez nie przechodzą, nie 
oddziałując na nie wcale. Z początku potrzebne są potężne i stosunkowo brutalne wibracje, aby 
mogło ono je odczuć; ponieważ nie ma takich wibracji w jego własnej sferze, musi skierować 
cząstkę siebie w niższe sfery, aby tam je znaleźć.

Dlatego pełną świadomość ma ono z początku tylko w najniższych i najcięższych ze swych ciał, a 
jego uwaga ogniskuje się przez długi czas w sferze fizycznej; toteż choć sfera ta jest dużo niższa 
od jego własnej i daje mu o wiele mniejszy zakres działania, to jednak w owym wczesnym okresie 
odczuwa życie o wiele silniej, gdy w niej działa.

Gdy świadomość zwiększa się i rozszerza swój zakres, wówczas ego zaczyna stopniowo działać w 
materii o jeden stopień wyższej, to znaczy w astralnej. Później, gdy ego nauczy się działać w sferze 
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astralnej, zacznie również się wyrażać w materii ciała mentalnego. Jeszcze później celem jego 
wysiłku będzie osiągnięcie równie pełnej sprawności w materii ciała przyczynowego w wyższej 
części ciała mentalnego, tak jak przedtem było to jego celem w sferze fizycznej.

Gdy ego jest dostatecznie rozwinięte, by przejść pod bezpośredni wpływ któregoś z Mistrzów, 
wówczas rozmiary tego wpływu na osobowość zależą od połączenia pomiędzy osobowością i ego; 
jest ono rozmaite w poszczególnych przypadkach; w istocie rzeczy odgrywa wtedy rolę 
nieskończona różnorodność ludzkiego życia.

Gdy siła duchowa opromienia ego, wówczas zawsze musi z niej coś spłynąć do osobowości, 
ponieważ niższe “ja" jest złączone z wyższym, podobnie jak dłoń jest połączona z ciałem za 
pomocą ramienia. Ale osobowość może otrzymać tylko tyle, ile sama jest zdolna odebrać.

Wchodzi tu w grę jeszcze jeden ważny czynnik. Mistrz oddziaływa często na własności ego, które w 
osobowości są jeszcze niewidoczne i wskutek tego bardzo mało z tego wpływu dochodzi do 
osobowości. Wiemy, że do ego mogą być przekazane tylko te doświadczenia osobowości, które są 
zgodne z jego naturą i zainteresowaniami; tak samo tylko te impulsy, na które potrafi odpowiedzieć 
osobowość, mogą znaleźć w niej wyraz. Musimy również pamiętać, że o ile ego stara się 
eliminować to, co materialne, a odbierać to, co duchowe, o tyle ogólną skłonnością osobowości – 
przynajmniej we wczesnym okresie rozwoju – jest pomijanie tego, co duchowe, a odbieranie tego, 
co materialne.

Jasnowidzący może niekiedy obserwować działanie tych wpływów. Tak na przykład pewnego dnia 
może zauważyć, że pewna charakterystyczna cecha osobowości jest bardzo wzmożona bez 
jakiejkolwiek zewnętrznej przyczyny. Wyjaśnienie często znajdujemy w tym, co się dzieje na jakimś 
wyższym poziomie – w budzeniu tej cechy ego. Człowiek może na przykład stwierdzić w sobie 
wielki przypływ miłości i poświęcenia, i nie potrafi wyjaśnić w sferze fizycznej, dlaczego tak się 
dzieje. Przyczyną tego jest zazwyczaj pobudzenie ze strony ego, choć z drugiej strony może też się 
zdarzyć, że ego w danej chwili zainteresowało się w szczególny sposób osobowością.

Stosunek pomiędzy uczniem i jego Mistrzem nie jest wcale niepodobny do stosunku między 
osobowością i ego. Tak jak ego skierowało swoją cząstkę do osobowości i wyraża się przez nią, 
chociaż w sposób niedoskonały, tak też w ten sam sposób uczeń reprezentuje Mistrza; jest też 
Mistrzem, ale pozostającym pod wpływem ogromnych ograniczeń, na które składają się nie tylko 
warunki niższych sfer, lecz oczywiście również osobowość ucznia, która nie została wcale 
przezwyciężona.

Co więcej, jeśli nawet ego ucznia osiągnęło doskonałą władzę nad swymi niższymi ciałami, to 
jednak nadal istnieje różnica pomiędzy wielkością ego ucznia i Mistrza. Ego ucznia jest oczywiście 
mniejsze niż Mistrza, któremu służy, i dlatego może go reprezentować tylko częściowo.

Medytacja stanowi metodę przyciągania uwagi ego; uprawiając ją należy jednak pamiętać, że 
zamiast starać się dotrzeć do ego i ściągać je w dół do osobowości, powinniśmy sięgnąć do jego 
wyższej działalności. Medytacja na pewno przyciąga oddziaływania z góry i zawsze

jest skuteczna, nawet jeśli w sferze fizycznej wydaje się nudna i pozbawiona zapału. Uczucie nudy 
może wynikać stąd, że ego zwrócone jest wzwyż i wskutek tego nie posyła energii do osobowości.

Medytacja i studiowanie duchowych zagadnień podczas życia ziemskiego mają niewątpliwie duży 
wpływ na życie ego; jeśli jest bowiem sumiennie prowadzona, otwiera przewód pomiędzy 
osobowością a ego i utrzymuje go. Należy jednak pamiętać, że fizyczna medytacja służy 
bezpośrednio nie ego, lecz ćwiczeniu różnych ciał, aby mogły być przewodem dla ego. W istocie 
rzeczy podczas fizycznej medytacji ego traktuje osobowość na ogół tak jak zwykle – odnosi się do 
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niej z lekką pogardą. Siła spływająca w dół pochodzi zawsze od ego; ponieważ jednak stanowi tylko 
małą cząstkę, daje jednostronne wyobrażenie o rzeczy.

U zwykłego człowieka, który nie bierze poważnie spraw ducha, osobowość z ego łączy tylko nitka; 
przewód ten jest często tak cienki, że nieraz wydaje się niemal zatkany. W szczególnych 
okolicznościach, na przykład przy tak zwanym nawróceniu, siła może się ponownie przebić. U osób 
bardziej rozwiniętych pomiędzy ego i osobowością przepływa pewna stała siła.

Rozważania te powinny nas nauczyć, że żadną miarą nie można osądzać ego na podstawie jego 
przejawienia się w osobowości. Tak na przykład ego człowieka bardzo praktycznego może w sferze 
fizycznej dokonywać bez porównania więcej niż inne o wiele bardziej rozwinięte, których energia 
jest skupiona niemal wyłącznie na poziomie przyczynowym lub buddhicznym. Dlatego ludzie, którzy 
sądzą tylko na podstawie przejawów w świecie fizycznym, oceniając rozwój innych osób, często się 
mylą.

Każde kolejne zstąpienie ego w niższe sfery jest tak ogromnym ograniczeniem, że człowiek, z 
którym się spotykamy w sferze fizycznej, jest w najlepszym razie cząstką części, a jako 
przejawienie rzeczywistego człowieka nie może nam dostarczyć niczego, co choćby w dużym 
przybliżeniu dawało wyobrażenie, czym będzie przy końcu swej ewolucji.

Dopóki człowiek nie potrafi widzieć ego, nie ma pojęcia, jak wielkie jest ono w rzeczywistości, o ile 
jest mądrzejsze i mocniejsze niż wcielona istota. Największy święty nie zdoła nigdy wyrazić w pełni 
swego ego; w wyższej sferze jest on jeszcze większym świętym, niż kiedykolwiek może nim być tu 
na ziemi. Jest jednak w tej wspaniałości nieokreślony.

Istnieją trzy drogi, na których ego może się rozwijać i wpływać na życie:

1. Droga uczonego i filozofa – rozwijają oni nie tylko niższy, ale i wyższy umysł, dzięki czemu duża 
ilość bardziej abstrakcyjnej i szerszej myśli dociera do ich świadomości. Rozwój świadomości 
buddhicznej nastąpi u nich później.

2. Metoda posługująca się wyższymi uczuciami, takimi jak miłość, samooddanie czy współczucie – 
dzięki czemu budzi się w dużej mierze pierwiastek buddhi, choć nie rozwija się specjalnie pośrednie 
ciało przyczynowe. Niemniej wywiera ona wpływ na ciało przyczynowe, gdyż rozwój buddhi 
oddziaływa na nie bardzo silnie. Ludzie idący tą drogą nie zawsze rozwijają nośnik buddhi, ale 
posługiwanie się wyższymi uczuciami wywołuje niewątpliwie wibracje w buddhicznej materii, 
pobudza nierozwinięty jeszcze buddhiczny nośnik, tak iż liczne jego wibracje dochodzą w dół do 
ciała astralnego i na nie oddziałują. W ten sposób może docierać do człowieka znaczna ilość siły ze 
sfery buddhi, zanim jeszcze nośnik buddhiczny w pełni się rozwinie.

3. Metoda pobudzająca do działania wolę, przy czym ciało fizyczne reaguje w pewien sposób na 
materię atmiczną. Jest ona mniej zrozumiała; bardzo mało wiadomo o sposobie jej działania.

Większość uczniów posługuje się metodą poświęcenia i żywego współczucia w stosunku do 
bliźnich.

Zaawansowane w rozwoju ego może czasem nie zwracać uwagi na swoje ciało, gdyż wszelki wkład 
w osobowość oznacza odpowiedni ubytek w ego; dlatego czasem żałuje ono tego rodzaju 
wydatkowania siły. Ego może się nieco zniecierpliwić i w pewnym stopniu wycofać z osobowości; 
zawsze jednak w takim wypadku istnieje przepływ między ego i osobowością, niemożliwy u 
przeciętnego człowieka, u którego cząstka ego zostaje umieszczona na dole i musi sama o siebie 
dbać, choć nie jest całkowicie odcięta. Na poziomie dalej posuniętego rozwoju istnieje jednak stała 
komunikacja pomiędzy ego i tą cząstką. Ego może zatem się wycofać, kiedy zechce, i pozostawić 
bardzo skromną reprezentację prawdziwego człowieka. Jak widzimy, stosunek między niższym i 
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wyższym “ja" może się bardzo zmieniać w zależności od stopnia rozwoju ludzi.

Ego zajęte własnymi sprawami w swej sferze może chwilowo zapomnieć o osobowości i nie 
zwracać na nią uwagi, podobnie jak nawet dobry i roztropny człowiek może niekiedy pod 
szczególnym naporem różnych spraw zapomnieć o swym koniu czy psie. Gdy to się zdarzy, 
osobowość niekiedy przypomina o swym istnieniu, popełniając jakieś głupstwo, które powoduje 
poważne cierpienie.

Można zauważyć, że czasem po dokonaniu jakiejś szczególnej pracy, wymagającej w dużym 
stopniu współdziałania ego – jak na przykład podczas wykładu przed liczną publicznością – ego 
wycofuje swą energię i pozostawia jej tak mało osobowości, że ta czuje się raczej przygnębiona. 
Czasem uznawało ono, że wykonywana praca ma pewne znaczenie i dlatego dostarczało nieco 
więcej siły, ale potem pozostawiało nieszczęsną osobowość w stanie depresji.

Powinniśmy zawsze pamiętać, że ego kieruje w dół do osobowości tylko bardzo małą swoją 
cząstkę; a że wplątuje się ona stale w sprawy, które jako błahe dalekie są od ogólnej działalności 
ego, nie zwraca ono większej uwagi na niższe życie osobowości, jeśli nie zdarzy się nic 
niezwykłego.

Fizyczne życie przeciętnego człowieka i świata mało interesuje ego i tylko od czasu do czasu, kiedy 
dzieje się coś naprawdę ważnego, zwraca ono na nie uwagę i czerpie z tego to, co ma jakąś 
wartość.

Przeciętny człowiek przez ponad połowę swego czasu nie jest wcale świadomy rzeczywistego i 
wyższego życia. Jeśli ktoś narzeka, że ego zwraca na niego za mało uwagi, powinien zadać sobie 
pytanie, ile on sam poświęca uwagi swemu ego. Jeśli pragnie przyciągnąć uwagę ego, musi się 
postarać, aby osobowość była dla niego użyteczna. Gdy zacznie poświęcać większość swych myśli 
sprawom wyższym, inaczej mówiąc, gdy zacznie naprawdę żyć, wówczas ego skłonne będzie 
zwracać na niego większą uwagę.

Ego ma pełną świadomość, że pewna niezbędna część jego ewolucji może się dokonać tylko za 
pośrednictwem osobowości, w jej ciałach: mentalnym, astralnym i fizycznym, a więc musi jej 
poświęcić nieco czasu i podporządkować swej władzy. Zadanie to może być często niezbyt 
przyjemne.

Jeśli przyjrzymy się osobowościom dokoła siebie, ich ciałom fizycznym zatrutym narkotykami, ich 
ciałom astralnym cuchnącym żądzami oraz ich ciałom mentalnym nie interesującym się niczym 
poza pieniędzmi i ewentualnie brutalnym sportem, to nietrudno będzie nam zrozumieć, dlaczego 
ego obserwując to wszystko ze swej wysokości może zdecydować się na odłożenie 
poważniejszego wysiłku do innej inkarnacji, w nadziei że przyszły układ ciał będzie bardziej podatny 
na jego wpływ niż te ciała, na które obecnie patrzy z przerażeniem. Możemy sobie wyobrazić, że 
mówi sobie: Nic nie mogę z nimi począć; może większą szansę będę mieć następnym razem; 
gorzej chyba już być nie może, a tymczasem mam tu ważniejsze sprawy.

Nierzadko podobna sytuacja zdarza się we wczesnym okresie nowej inkarnacji. Jak już wiemy, od 
chwili narodzin dziecka ego unosi się nad nim i stara się oddziaływać na jego rozwój. Na ogół 
jednak aż do mniej więcej siódmego roku życia, kiedy to w praktyce kończy się działalność 
karmicznego elementala, zwraca na nie małą uwagę.

Różnice między dziećmi są jednak tak duże, że również stosunki pomiędzy ego i osobowością są 
bardzo różne. Osobowość niektórych dzieci jest żywa i łatwo reaguje, podczas gdy u innych tępa i 
niesforna. Gdy u dziecka występuje duża tępota i słabość reakcji, wówczas ego często przestaje 
się nim interesować w nadziei, że kiedyś podrośnie, stanie się bystrzejsze i będzie lepiej reagować.
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Decyzja taka może się wydawać niemądra, bo jeśli ego zaniedbuje swą obecną osobowość, jest 
mało prawdopodobne, że następna będzie lepsza; a jeśli pozwala, aby ciało dziecka rozwijało się 
pozbawione jego wpływu, to niepożądane cechy, które już się pojawiły, mogą się jeszcze bardziej 
umocnić, zamiast zaniknąć. Nie mamy jednak należytych podstaw do wydawania sądu, gdyż nasza 
znajomość problemu jest zgoła niedoskonała i nie możemy wniknąć w te wyższe sprawy, którymi 
się ego zajmuje.

Na tej podstawie można zrozumieć, że niepodobna w sposób ścisły ocenić miejsce w ewolucji 
człowieka, którego znamy w sferze fizycznej. Przyczyny karmiczne mogą wytworzyć bardzo udaną 
osobowość, choć ego ma za sobą tylko umiarkowany stopień rozwoju, lub wytworzyć osobowość 
gorszą i wadliwą, choć ego jest stosunkowo zaawansowane w rozwoju.

Gdy ego postanowi energicznie zająć się swoją osobowością, wówczas potrafi wywołać wielką 
zmianę. Nikt, kto osobiście nie badał tej sprawy, nie może sobie wyobrazić, jak zadziwiająca, jak 
nagła i radykalna może być ta zmiana, gdy warunki są korzystne – to znaczy, gdy ego jest 
dostatecznie silne, a osobowość nie jest nieuleczalnie występna – szczególnie wtedy, kiedy 
podejmuje ze swej strony zdecydowany wysiłek, by stać się doskonałym wyrazem ego i być dla 
niego pociągającą.

By zrozumieć, że jest to możliwe, trzeba koniecznie spojrzeć na tę sprawę z dwóch punktów 
widzenia. Większość z nas, tu na dole, jest przede wszystkim osobowością – myślimy i działamy 
wyłącznie jako osobowość; wiemy jednak, że w rzeczywistości każdy z nas jest ego, a ci, którzy 
dzięki medytacji w ciągu wielu lat stali się wrażliwsi na subtelne oddziaływania, często mają 
świadomość interwencji wyższego “ja".

Im bardziej wyrabiamy w sobie nawyk utożsamiania się z ego, tym jaśniejszy i rozsądniejszy jest 
nasz pogląd na problemy życia. Jeśli jednak czujemy, że jesteśmy osobowością, to oczywiście 
naszym obowiązkiem jest otworzyć się na ego i wytrwale rozwijać w sobie takie wibracje, które 
mogą być dla niego użyteczne. Powinniśmy uzyskać pewność, że mu nie przeszkadzamy, że 
zawsze staramy się postępować jak najlepiej dla niego.

Ponieważ egoizm oznacza wzmocnienie osobowości, pierwszym naszym krokiem powinno być 
uwolnienie się od tej wady. Po wtóre, umysł nasz powinien wypełniać się wzniosłą myślą, kiedy 
bowiem stale zajmuje się niższymi sprawami – nawet jeśli są one na swój sposób godne – ego nie 
może posługiwać się nim jako swym przewodem.

Gdy ego podejmuje próbę, wyciąga w dół swój palec wskazując drogę, powinniśmy to przyjąć z 
zapałem i podporządkować się jego nakazom, tak aby mogło coraz pełniej panować nad umysłem i 
w ten sposób posiąść swe dziedzictwo w tych niższych sferach.

Osobowość powinna stać z boku i pozwolić, by jako “wojownik" walczyło ego. Musi jednak dbać o 
to, by oddawać się pracy, a nie myśli o osobistym w niej udziale lub roli. Człowiek powinien zawsze 
pamiętać, że to ego w nim działa.

Chociaż nieokreśloność ego, jeśli nie jest ono jeszcze rozwinięte, nie wskazuje określonej linii 
działania, to jednak może skierować w dół do osobowości swą energię i umożliwić jej o wiele lepsze 
działanie.

Ale jeśli człowiek (osobowość) nie będzie szukał ego, jeśli się z nim rozminie, wówczas nie ma dla 
niego osłony ni zabezpieczenia. Mózg mu się zmąci, serce ogarnie niepewność, a w kurzawie bitwy 
wzrok i zmysły zwiodą, tak iż nie zdoła odróżnić przyjaciół od wrogów. Tak się dzieje, gdy 
osobowość nie szuka wyższego kierownictwa ego.

Poszukiwanie przez osobowość wyższego kierownictwa ego jest krokiem niezbędnym dla 
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człowieka, który zamierza wejść na ścieżkę prowadzącą do wtajemniczenia; podczas 
wtajemniczenia niższe i wyższe “ja" jednoczą się, czy raczej mniejsze zostaje wchłonięte przez 
większe, wskutek czego nie pozostaje w osobowości nic, co by reprezentowało ego, bo niższe jest 
wtedy tylko wyrazem wyższego. Tą sprawą zajmiemy się szerzej w rozdziale XXIX, który dotyczy 
wtajemniczenia.

Jest więc oczywiste, że osobowość powinna starać się osiągnąć to, czego pragnie ego i zapewnić 
mu takie możliwości, jakich ono chce. Studiowanie wewnętrznych zagadnień, jak o tym była mowa, 
oraz prowadzenie duchowego życia budzi ego i przyciąga jego uwagę. Przypuśćmy dla przykładu, 
że główną metodą przejawiania się pewnego ego jest uczucie. Wówczas chce ono, aby ta cecha 
wybijała się w osobowości; jeśli wobec tego osobowość stara się przeżywać silne uczucia miłości i 
w tym się specjalizuje, to ego kieruje do niej więcej siły, ponieważ znajduje w niej właśnie to, czego 
pragnie.

W człowieku pierwotnym jego “ja" przejawia się we wszelkiego rodzaju uczuciach i namiętnościach, 
których ego nie może aprobować; człowiek rozwinięty nie ma innych uczuć prócz tych, które sam 
wybierze. Zamiast dać się ponosić uczuciom i tracić grunt pod nogami, po prostu dokonuje wśród 
nich selekcji. Może na przykład powiedzieć: miłość jest dobrą rzeczą, chcę więc odczuwać miłość. 
Dobrą rzeczą jest samooddanie. Współczucie jest piękne; będę więc odczuwał współczucie. Czyni 
to świadomie, z wyraźną intencją. W ten sposób uczucia pozostają pod władzą umysłu, a umysł 
wyraża ciało przyczynowe, dzięki czemu człowiek bardzo się zbliża do stanu zupełnej jedności 
wyższego i niższego “ja".

Związek pomiędzy ego i ciałem mentalnym ma jak największe znaczenie i należy dokładać 
wszelkich sił, aby był żywy i czynny. Ego bowiem jest siłą stojącą poza ciałem mentalnym i czyni 
użytek z cech i zdolności osobowości. By móc o czymś pomyśleć, musimy najpierw to zapamiętać; 
abyśmy mogli coś zapamiętać, musimy na to zwrócić uwagę, a zwrócenie uwagi oznacza 
zstąpienie ego do jego ciał, aby za ich pośrednictwem patrzeć.

Niejeden człowiek mający subtelne ciało mentalne i sprawny mózg mało z nich korzysta, ponieważ 
niewiele interesuje się życiem; ego zwraca za mało uwagi na inne sfery życia i wobec tego jego 
nośniki buntują się i działają jak chcą. Jak już mówiliśmy, należy stworzyć dla ego warunki, jakich 
ono potrzebuje, a nie będzie powodu do narzekania na brak odpowiedzi z jego strony.

Jak się okazuje, nie można przekazać ego aktualnych doświadczeń osobowości, ale ich treść jest w 
stanie do niego dotrzeć. Ego nie troszczy się o szczegóły, ale chce mieć esencję doświadczenia. 
Wobec tego bardzo mało przeżyć przeciętnego człowieka jest dla ego przydatne.

System przekazywania wzwyż wyników z niższego świata, a nie szczegółów doświadczenia, działa 
przez cały czas aż do osiągnięcia poziomu Adepta.

Czytelnik postąpi słusznie kierując się wskazówką podaną w Świetle na ścieżce: patrz na ego i 
niech ono walczy poprzez ciebie; równocześnie pamiętaj zawsze, że ty jesteś ego. Dlatego 
utożsamiaj się z nim i staraj się, by niższe ustępowało wyższemu. Jeśli nawet wielokrotnie 
upadasz, nie ma powodu, by upadać na duchu; nawet upadek jest w pewnej mierze osiągnięciem, 
gdyż dzięki temu uczymy się i jesteśmy mądrzejsi, spotykając się z następnym problemem. Nikt nie 
oczekuje, że zawsze wszystko będzie się nam udawało, ale zawsze powinniśmy się starać działać 
jak najlepiej.

Należy też pamiętać, że ego złączyło się z osobowością, ponieważ odczuwa głód lub pragnienie 
(trisznę) żywego doświadczenia. W miarę jak człowiek się rozwija, głód ten stopniowo słabnie, a 
niekiedy, gdy ego jest zaawansowane w rozwoju i wrażliwsze na przyjemności oraz działania we 
własnej sferze, człowiek popada w drugą skrajność – zaniedbuje osobowość schwytaną w kleszcze 
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karmy i pogrążoną w warunkach, które dla ego są pełne smutku i nudne, ponieważ czuje ono, że 
już z nich wyrosło.

To zmniejszenie się pragnienia dokonuje się po osiągnięciu pewnego stopnia rozwoju osobowości. 
Gdy człowiek uzyskuje pełną świadomość w sferze astralnej, wówczas sfera fizyczna zaczyna mu 
się wydawać nudna i nieciekawa; po osiągnięciu niższego świata mentalnego człowiek stwierdza, 
że świat astralny jest mroczny i mętny; z kolei niższa część świata mentalnego przestaje go 
pociągać, gdy jego udziałem zaczyna być o wiele żywsze i świetlistsze życie w ciele przyczynowym.

Jak już to podkreślałem trzeba zawsze pamiętać, że świadomość jest jedna; dlatego byłoby 
całkowitym błędem wyobrażenie sobie, że ego, czyli wyższe “ja" jest czymś “w górze", czymś 
zasadniczo nam obcym i wobec tego trudno do niego dotrzeć. Często mówimy o ogromnym wysiłku 
potrzebnym, aby dotrzeć do wyższego “ja"; kiedy indziej o natchnieniu, które spływa do nas z 
wyższego “ja". Popełniamy wówczas zasadniczą pomyłkę, utożsamiając się z tym, czym nie 
jesteśmy, zamiast z tym, czym w istocie swej jesteśmy. Pierwszym warunkiem duchowego 
osiągnięcia jest pewność, ponad wszelką wątpliwość, że jesteśmy ego, czyli wyższym “ja"; drugim 
warunkiem jest pełnia zaufania we własne siły oraz odwaga swobodnego posługiwania się nimi.

Wobec tego zamiast uważać świadomość osobowości za zwykłą i normalną, powinniśmy ją uznać 
za anormalną i nienaturalną, natomiast życie ego za swoje prawdziwe życie, od którego z powodu 
nieustannego wysiłku trzymamy się z dala.

Taki powinien być nasz stosunek do poszczególnych ciał w codziennym życiu. Nie należy więc 
pozwalać ciału fizycznemu, by działało na własny rachunek, lecz trzeba je świadomie i celowo 
ćwiczyć w posłuszeństwie w stosunku do nakazów ego. W ten sposób dokona się to, co filozofowie 
hermetyczni nazywali regeneracją ciała. Stanowi to istotną zmianę, gdyż po jej dokonaniu załamuje 
się na zawsze dominacja fizycznego ciała nad świadomością i ciało staje się narzędziem ego.

Podobna zmiana powinna się dokonać w odniesieniu do ciała astralnego. Zamiast pozwalać, by 
świat uczuć oddziaływał na ego i wyznaczał jego działalność, ego powinno samo rozstrzygać i 
postanawiać, jakie uczucia chce podtrzymywać i jakim uczuciom pozwala promieniować ze swego 
ciała astralnego. W ten sposób świadomość ego uwalnia się od ciała astralnego, które 
podporządkowuje się życzeniom ego.

Może najistotniejsze ze wszystkiego jest panowanie nad ciałem mentalnym, gdy myśl jest 
przejawieniem najwyższej Twórczej Energii. Nie powinniśmy nigdy dopuszczać, by nasze myśli były 
wywoływane czymś z zewnątrz; powinny być tworzone rozmyślnym i świadomym działaniem ego.

Wielkie niebezpieczeństwo kryje się w niezdyscyplinowanej wyobraźni. Gdyby nie wyobraźnia, 
zewnętrzne przedmioty pragnień nie miałyby żadnej władzy nad nami. Dlatego ego powinno 
całkowicie zapanować nad wyobraźnią i pozwalać na jej działanie tylko w wyznaczonym kierunku.

Nie kontrolowana wyobraźnia działa również jako potężny czynnik podminowujący i osłabiający 
wolę. Aż nazbyt często po dokonaniu jakiegoś postanowienia pozwalamy wyobraźni, by zajmowała 
się nieprzyjemnymi aspektami powziętej decyzji, aż wreszcie wyda się nam ona tak nieprzyjemna, 
że w ogóle porzucimy myśl o jej realizacji. Szekspir wyraził tę głęboką psychologiczną prawdę w 
słowach Hamleta: Przyrodzona barwa decyzji blednie pod wpływem myśli.

Żeby temu zapobiec, wola i uwaga powinny być nieodwracalnie skupione na zadaniu, które mamy 
wykonać, a nie na trudnościach ani przykrościach, z którymi spodziewamy się spotkać. Dodawajmy 
sobie odwagi przez stałe utwierdzanie się, powiedział Emerson.

Analizując rzecz dalej, powinniśmy odrzucić rozpowszechnione wyobrażenie, że wola czegoś 
dokonuje, że osiągamy coś dzięki wysiłkowi woli. Działanie i wykonywanie czegoś nie jest funkcją 
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woli, lecz całkiem innego aspektu ego, mianowicie twórczej aktywności.

Wola jest władcą lub królem, który powiada: to należy zrobić, jednak sam tego nie robi. Z punktu 
widzenia psychologicznego wola jest zdolnością skupienia świadomości na określonym zadaniu lub 
określonej rzeczy i wyłączenia wszystkiego innego. Sama w sobie jest doskonale pogodna, 
spokojna i nieruchoma, zdolna do podtrzymywania jednej rzeczy i wyłączenia wszystkich innych.

Niepodobna ustalić zasięgu siły ludzkiej woli należycie skierowanej. Jest on o wiele większy, niż 
przeciętny człowiek mógłby przypuścić, tak iż osiągane przez nią rezultaty wydają mu się 
zdumiewające i nadnaturalne. Zgłębienie jej możliwości doprowadza nas stopniowo do 
zrozumienia, że wiara może przenosić góry i rzucać je do morza; nawet ta wschodnia przenośnia 
nie wydaje się przesadna, gdy się bada autentyczne osiągnięcia dokonane za pomocą tej cudownej 
siły. Najpoważniejszym chyba czynnikiem posługiwania się wolą jest doskonała ufność, którą 
oczywiście można osiągnąć w rozmaity sposób, zależnie od typu człowieka.

Gdy tylko człowiek zrozumie, że istnieje wewnętrzny, duchowy świat ego, który pod każdym 
względem ma nieporównanie większe znaczenie niż świat zewnętrzny, może przyjąć postawę 
aktora, który gra swą rolę tylko dzięki prawdziwemu życiu wewnętrznemu. Aktor gra w różnych 
czasach rozmaite role, podobnie jak my wracamy w różnych inkarnacjach i nosimy różne rodzaje 
ciał. Zawsze jednak ma jako człowiek i jako artysta własne rzeczywiste życie i chce dobrze odegrać 
swą rolę na scenie. Podobnie i my powinniśmy odegrać dobrze swą rolę w przemijającym życiu 
fizycznym, a to ze względu na kryjącą się w nas wielką rzeczywistość, której tylko bardzo małą 
cząstkę stanowimy.

Jeśli to jasno rozumiemy, zdajemy sobie też sprawę, że znaczenie tego zewnętrznego życia jest 
względne; jego wyłączna wartość dla nas polega na tym, że powinniśmy dobrze odegrać swą rolę 
bez względu na to, jaka ona jest. Sprawą aktora jest przeżywanie wszelkiego rodzaju udawanych 
smutków i trudności, które go jednak wcale nie obchodzą. Może na przykład co wieczór padać 
trupem w pojedynku; cóż jednak go obchodzi ta fikcyjna śmierć? Interesuje go jedynie to, czy 
właściwie się zachowa.

Nietrudno więc zrozumieć, że otaczający nas świat jest teatrem i że naprawdę nie ma to znaczenia, 
jakie doświadczenie może nas spotkać. Wszystko, co przydarza się ludziom pod wpływem 
zewnętrznego świata, jest rezultatem ich karmicznych obciążeń. Przyczyny zostały stworzone 
dawno temu w innym życiu i obecnie nie mogą być zmienione. Dlatego bezcelowe jest martwienie 
się o to, co się stało, należy to znosić filozoficznie. Sposób w jaki się to znosi, kształtuje charakter 
na przyszłość i tylko to jest ważne. Należy wykorzystać karmę, rozwijając odwagę, wytrzymałość i 
inne zalety, a potem o niej zapomnieć.

W ten sposób szukając po omacku, wysilając się i walcząc, boskie “ja" staje się w miarę ewolucji 
prawdziwym władcą, wewnętrznym nieśmiertelnym władcą. Człowiek, który pojmuje, że jest tym 
nieśmiertelnym władcą, znajdującym się wewnątrz stworzonych przez siebie narzędzi przejawienia, 
zdobywa poczucie dostojeństwa i mocy, które jest coraz silniejsze, i coraz lepiej podporządkowuje 
sobie niższą naturę. Poznanie tej prawdy czyni nas wolnymi.

Władca wewnętrzny może być jeszcze ograniczony przez formy, jakie stworzył w celu przejawienia 
się, ale wiedząc, że sam jest władcą, wytrwale działa w celu całkowitego podporządkowania sobie 
swej dziedziny. Wie, że pojawił się w tym świecie po to, by przygotować się do współpracy 
najwyższą wolą, i dlatego potrafi uczynić i ścierpieć wszystko, co jest niezbędne do tego celu.

Wie, że jego natura jest boska i że urzeczywistnienie tej prawdy jest tylko kwestią czasu. Odczuwa 
wewnętrznie tę boskość, choć zewnętrznie jeszcze jej nie przejawił; jego zadaniem jest stać się w 
przejawieniu tym, czym jest w swej istocie. Jest królem de jurę, ale jeszcze nie de facto.
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Jak książę urodzony do korony poddaje się cierpliwie dyscyplinie, która go do niej przygotowuje, tak 
suwerenna wola rozwija się w nas aż do osiągnięcia wieku, kiedy będzie mogła przejąć królewską 
władzę; dlatego cierpliwie poddaje się niezbędnej dyscyplinie życia.

Właściwy pogląd na stosunek ego do jego kolejnych osobowości powinien wystarczyć do usunięcia 
nieporozumień, jakie powstały w odniesieniu do nauk Buddy. Budda wypowiadał się stale przeciw 
poglądowi, jaki panował za jego czasów, na temat dalszego życia osobowości po śmierci. 
Nauczając, że nic z tego wszystkiego, z czym się ludzie powszechnie utożsamiają, nie trwa 
wiecznie, wypowiedział się też jak najbardziej jednoznacznie o kolejnych życiach ludzkich. Podawał 
przykłady poprzednich żyć i porównywał kolejne inkarnacje do dni, które można spędzić w tej lub 
innej miejscowości.

Mimo to Południowy Kościół Buddyjski naucza obecnie, że trwa tylko karma, a nie ego; to tak jakby 
człowiek wytworzył w jednym życiu pewną ilość karmy, a potem zmarł i nic po nim nie zostało, a 
rodząca się inna osoba musiała ponosić karmę, której nie wytworzyła.

Z zadziwiającą jednak nielogicznością, wbrew nauce, utrzymuje się w praktyce wiara w dalsze 
istnienia indywidualności, gdyż na przykład mnisi buddyjscy mówią o osiągnięciu nirwany i uznają, 
że zajmie to wiele żywotów.

Rzeczywiste znaczenie tej nauki Buddy polega na silnym akcencie, jaki kładł on na zewnętrzną, 
przemijającą część człowieka, która jest śmiertelna, i na wynikający z tego wniosek, że te składniki 
człowieka, które nie są przemijające czy zewnętrzne, żyją dalej jako trwałe ego, rzeczywisty 
człowiek.

Nauka jogi szła jednak jeszcze dalej. W Shri Makya Sudha znajduje się ustęp, który przestrzega 
aspiranta, że gdy powtarza wielką formułę: Jam jest Tym, powinien zwracać uwagę na to, co 
rozumie przez “ja", wyjaśnia, że oddzielna indywidualność jest troista i że formuła Ty jesteś Tym i 
inne podobne powiedzenia oznaczają zjednoczenie z Brahmanem tylko najwyższego z tych trzech 
aspektów, Wiemy już, że “ja" to nie osobowość i że nawet “ty" we mnie nie jesteś “mną"; “ja" jest 
czymś nierozdzielnym od

powszechnej jaźni, w której wielu i jedyne są jednym. Nauka Buddy przeczy trwałości istnienia “ty", 
które ludzie nazywają “ja".

Często w etymologii kryje się dużo mądrości. Tak na przykład znane słowo persona (osoba) składa 
się z dwóch łacińskich słów: per i sona, dlatego oznacza to “przez co dochodzi dźwięk" – to znaczy 
maskę, którą nosił rzymski aktor, aby określić rolę, jaką aktualnie grał. Tak więc bardzo słusznie 
mówimy, o zespole przemijających niższych ciał, które ego przywdziewa jako swą osobowość, gdy 
rozpoczyna nową inkarnację.

Niemal równie pouczające są słowa indywidualny i indywidualność, które określają ego. Słowo 
indywidualny oznacza to, co nie jest podzielne bez utraty tożsamości, istnieje jako jedność. A 
indywidualność określa się jako oddzielny i odrębny byt. Idąc krok dalej, słowo exist (istnieć) 
pochodzi od ex (zewnątrz) i sisteve (postawić). Zatem ego lub indywidualność postawione jest na 
zewnątrz (monady) i przejawia się przez maskę osobowości.
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Rys. 29.: Ego i osobowość 

Rysunek 29 przedstawia próbę zobrazowania jednego aspektu stosunku ego i kolejnych jego 
osobowości. Widzimy, że monada czerpie swe życie z nieprzejawionego i rzutuje poniżej siebie 
swe ego o trzech charakterystycznych cechach, czyli aspektach. Ego z kolei rzutuje z siebie w 
niższe sfery szereg kolejnych osobowości. Te osobowości stopniowo poszerzają się w miarę swego 
rozwoju i ewentualna ostatnia osobowość jest trójkątem równobocznym jako całkowicie i 
symetrycznie rozwinięta, a dzięki temu wyrażająca w pełni, o ile przyrodzone ograniczenia na to 
pozwalają, naturę i zdolności ego.

W miarę rozwoju człowieka świadomość osobowa może się zjednoczyć – w granicach możliwości – 
z życiem ego i wówczas istnieje już tylko jedna świadomość; nawet w świadomości osobowej 
będzie wtedy istnieć świadomość ego, która wie o wszystkim, co się dzieje. Obecnie jednak u wielu 
ludzi występuje przeciwstawność osobowości i ego.

Człowiek, któremu udało się wznieść swą świadomość na poziom ciała przyczynowego i dzięki 
temu zjednoczyć świadomość niższego i wyższego “ja", osobowości i indywidualności, czyli ego, 
rozporządza w ciągu całego swojego fizycznego życia świadomością ego. Nie ma na to wpływu 
śmierć fizycznego ciała ani nawet druga i trzecia śmierć, kiedy ego odrzuca ciało astralne, a potem 
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mentalne.

Świadomość jego stale przebywa w ego i działa przez to ciało, którym w danej chwili się posługuje. 
Dla niego długi łańcuch inkarnacji stanowi tylko jedno długie życie; to, co my nazywamy inkarnacją, 
jest dla niego jednym dniem jego życia. W ciągu całej ludzkiej ewolucji jego świadomość jest w 
pełni aktywna, przy czym wytwarza on karmę zarówno w jednym, jak i w drugim okresie; choć w 
każdym czasie jego warunki są rezultatem przyczyn wprawionych w ruch w przeszłości, to jednak 
nie ma chwili, w której by ich nie modyfikował wysiłkiem myśli i woli. Uwaga ta odnosi się do 
wszystkich ludzi, ale jasne jest, że człowiek rozporządzający świadomością ego może modyfikować 
swą karmę bardziej świadomie i lepiej obliczyć efekt niż człowiek, który nie ma jeszcze ciągłej 
świadomości ego.

H. P. Bławacka mówi o wyższej jaźni jako o “wielkim Mistrzu", chociaż używa w tym wypadku słowa 
Mistrz w znaczeniu niezwykłym, różnym od tego, jakim współcześnie posługujemy się najczęściej. 
Oznacza ono to samo co Awalokiteśwara, to samo co Adi-Buddha u buddyjskich okultystów, Atma 
u braminów i Christos u starożytnych gnostyków.
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Wstecz / Spis treści / Dalej

ROZDZIAŁ XXV: EGO W OSOBOWOŚCI

Istnieje szereg sposobów działania ego i obserwacji tego działania przez świadomość osobowości. 
Przede wszystkim, jak to nieraz wskazywaliśmy, nic złego ani egoistycznego nie jest w stanie 
oddziaływać na ego, ze względu na sam mechanizm wyższych sfer, i dlatego możemy powiedzieć, 
że ego nie ma z tym nic wspólnego. Mogą na nie oddziaływać tylko bezinteresowne myśli i uczucia. 
Wszelkie niższe myśli i uczucia oddziałują na atomy permanentne, a nie na ego; odpowiadają im, 
jak wiemy, luki w ciele przyczynowym, a nie “złe" barwy. Ego interesuje się tylko czystymi, 
bezinteresownymi uczuciami i myślami.

Większość ludzi przeżywa czasem chwile, kiedy przepełnia ich wspaniałe natchnienie i uniesienie, 
żarliwe poświęcenie i radość. Są to właśnie te chwile, w których udaje się ego wyrazić w niższej 
świadomości; ale to, co człowiek wtedy czuje, istnieje w rzeczywistości stale, choć osobowość nie 
zawsze jest tego świadoma. Aspirant powinien starać się pojąć, zarówno rozumem jak i sercem, że 
istnieje to zawsze, a wtedy pojawi się w nim, jakby faktycznie to czuł, nawet wtedy, kiedy łącznik 
jest niedoskonały i nie odczuwa tego w swej osobowej świadomości.

Co więcej, jest rzeczą oczywistą, że choć umysł odpowiada na bodźce fizycznego, astralnego i 
niższego świata mentalnego, to nie jest skłonny słuchać ego, które stara się przekazywać 
osobowości wskazania ze swych wyższych sfer.

Niekiedy błędnie uważa się emocjonalny impuls, przynależny do sfery astralnej, za prawdziwą 
duchową aspirację, gdyż to, co się dzieje w sferze buddhi, jeśli dociera w dół do osobowości, 
odzwierciedla się w ciele astralnym. Typowy przykład tego zjawiska można obserwować na 
religijnych zebraniach “odrodzeniowych". Takie wielkie emocjonalne uniesienia, choć czasem są 
dobroczynne, wyrządzają w wielu wypadkach szkodę, gdyż wytrącają ludzi z umysłowej równowagi.

Można tu podać dwa proste, lecz znakomite wskazania, jak rozróżnić prawdziwą intuicję od 
zwykłego impulsu, Po pierwsze, jeśli się sprawę odłoży i “prześpi", to prawdopodobnie impuls 
zniknie, natomiast prawdziwa intuicja będzie równie mocna jak przedtem. Po wtóre, prawdziwa 
intuicja jest zawsze związana z czymś bezinteresownym; jeśli istnieje jakikolwiek ślad egoizmu, 
można uważać za pewne, że jest to tylko astralny impuls, a nie prawdziwa intuicja ze sfery buddhi.

Często odczuwa się wpływ ego wtedy, kiedy wydaje się nam na podstawie wewnętrznego 
przekonania, że wiemy coś, co jest prawdą, choć nie potrafimy tego rozumowo uzasadnić. Ego wie 
i ma słuszną podstawę swej wiedzy, ale nieraz nie potrafi przekazać swych racji do fizycznego 
mózgu, choć sam znany mu goły fakt dociera do ciała. Dlatego gdy stykamy się z nową prawdą, 
wiemy natychmiast, czy możemy ją przyjąć, czy też nie.

Nie jest to przesąd, lecz żywe wewnętrzne przekonanie. Pozornie może się zdawać, że w ten 
sposób porzucamy rozum na rzecz intuicji; powinniśmy jednak pamiętać, że buddhi, które tłumaczy 
się jako “intuicja" oznacza w Indiach “czysty rozum". Jest to rozum ego, stanowiący wyższy typ niż 
rozum znany nam w niższych sferach.

Mówiąc dokładnie, manas daje nam natchnienie (inspirację), buddhi intuicję co do prawdy i błędu, 
atma stanowi sumienie, które nadaje kierunek i nakazuje, że człowiek powinien iść za tym, co 
uważa za najlepsze, często wtedy, gdy umysł stara się wyszukać jakąś wymówkę, by postąpić 
inaczej.

Przejawy geniuszu są tylko chwilami, w których szersza świadomość ego ogarnia mózg, narzucając 
mu intuicję i szerokość spojrzenia, umożliwiające mu szlachetne osiągnięcia. Ta szeroka 
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świadomość jest prawdziwym “ja", prawdziwym człowiekiem. Wiele rzeczy, które widzimy dokoła 
siebie lub które nam się przydarzają, stanowi przejaw tej szerszej świadomości, poszept jeszcze 
nieartykułowany, lecz zawierający w sobie wszelką obietnicę przyszłości, pochodzącą z kraju 
naszego pochodzenia, ze świata, do którego naprawdę należymy. Jest to głos żywego ducha, nie 
narodzonego, nieśmiertelnego, odwiecznego i niezniszczalnego. Jest to głos wewnętrznego Boga, 
przemawiający w ciele człowieka.

Życie naucza nas w dwojaki sposób: przez lekcje, jakich udziela nam świat, oraz przez intuicję, 
działanie wewnętrznego “ja". W miarę rozwoju człowieka jego intuicja się zwiększa i już nie zależy 
on tak bardzo jak przedtem od nauk dawanych mu przez świat. Wyraża to w odmienny sposób 
prawdę, że człowiek, który posługuje się swymi wewnętrznymi zdolnościami, może się nauczyć 
dużo więcej z małego doświadczenia, niż inni ludzie z wielkiego. Dzięki działaniu wrodzonej 
inteligencji człowiek rozwinięty potrafi dostrzec wielkie znaczenie nawet małych rzeczy. Umysł 
nierozwinięty pełen jest ciekawości, pragnie żywo nowości, gdyż będąc słabym w myśleniu, szybko 
wyczerpuje oczywiste znacznie pospolitych rzeczy. Umysł taki, w związku ze swym religijnym 
doświadczeniem, żądny jest cudu i ślepy na niezliczone cuda, wśród których żyje.

To, co nazywamy nakazem sumienia, pochodzi z góry i reprezentuje zwykle wiedzę ego o 
przedmiocie. Niezbędne jest jednak tutaj słowo przestrogi. Samo ego jest na razie tylko częściowo 
rozwinięte. Jego wiedza o dowolnym przedmiocie może być całkiem skromna lub nawet 
niedokładna, a rozumować potrafi ono tylko na podstawie posiadanych informacji. Z tego powodu 
sumienie człowieka często się myli. Zdarza się czasem, że ego, które jest młode i mało wie, może 
być jednak zdolne do narzucenia swej woli osobowości. Jednakże nierozwinięte ego nie ma równie 
rozwiniętej zdolności wyrażania się za pośrednictwem niższych ciał, i może tak właśnie jest dobrze.

Czasem jednak ego, któremu brakuje rozwiniętej tolerancji i szerokiej wiedzy, może mieć 
dostatecznie silną wolę, by przekazać do fizycznego mózgu nakazy, świadczące o tym, że jest to 
bardzo młode ego i że czegoś nie rozumie.

Gdy więc sumienie zdaje się nakazywać coś, co jest wyraźnie sprzeczne z wielkimi prawami 
miłosierdzia, prawdy i sprawiedliwości (jak to mogło być z niektórymi inkwizytorami), człowiek 
powinien się dobrze zastanowić, czy powszechne prawo nie jest wyższe i ważniejsze niż konkretne 
zastosowanie prawa, które pozostaje z nim w sprzeczności. Intelektem należy się posługiwać 
zawsze w taki sposób, aby był narzędziem ego, a nie przeszkodą na drodze jego rozwoju.

W książce Ciało mentalne opisany jest ciekawy przykład ilustrujący, w jaki sposób ego może się 
przejawiać w stosunku do osobowości. Pewien mówca podczas wypowiadania jednego zdania 
widział następne zdanie, które materializowało się przed nim w powietrzu w trzech różnych 
formach, a on świadomie wybierał tę, którą uważał za najlepszą. Jest to wyraźne działanie ego, 
choć trochę trudno zrozumieć, dlaczego obiera taką metodę przekazu, a nie dokona samo wyboru 
najlepszej formy i nie przekaże jej do osobowej świadomości.

To, co mistycy znają jako Głos milczenia, różnie się przedstawia u ludzi będących na rozmaitym 
stopniu rozwoju. U każdego z nich głos milczenia pochodzi od cząstki wyższej niż ta, do której 
może dotrzeć jego świadomość, a to naturalnie zmienia się w miarę jego ewolucji.

Dla ludzi pracujących obecnie w osobowości, głosem milczenia jest głos ego, ale gdy człowiek 
zapanuje całkowicie nad osobowością i zjednoczy ją z ego, tak iż może ono doskonale działać za 
jej pośrednictwem, wówczas jest to głos atmy – troistego ducha w sferze nirwany. Gdy osiągnięty 
zostanie poziom nirwany, wtedy głosem milczenia będzie głos monady. A gdy ego utożsami się z 
monadą i człowiek osiągnie stopień Adepta, nadal usłyszy głos milczenia dochodzący do niego z 
góry, lecz wówczas będzie to głos może jednego z ministrów Boga, głos Planetarnego Logosa 
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Słonecznego. Głos milczenia jest zatem zawsze w swej istocie boski, niezależnie od poziomu, z 
którego pochodzi.

W ciele fizycznym ego działa za pośrednictwem dwóch wielkich części systemu nerwowego: układu 
współczulne-go i nerwowo-rdzeniowego. Układ współczulny jest związany głównie z ciałem 
astralnym, a mózgowo-rdzeniowy z mentalnym, przy czym układ ten podlega coraz bardziej 
wpływowi ego, w miarę jak się zwiększa jego intelektualna siła.

W miarę rozwoju układu mózgowo-rdzeniowego, ego przekazuje układowi współczulnemu coraz 
więcej części swej świadomości, definitywnie ukształtowanych, na które nie potrzebuje zwracać już 
dalej uwagi w celu utrzymania ich działania w należytym stanie. Za pomocą, na przykład, metod 
hatha-jogi ego może objąć na nowo bezpośrednią władzę nad częściami układu współczulnego; nie 
stanowi to jednak kroku naprzód, lecz cofnięcie się o krok w ewolucji.

Czytelnik powinien przypomnieć sobie, że ego zawsze dąży wzwyż, starając się wyzwolić z 
niższych sfer i usiłuje zrzucić z siebie brzemię, które przeszkadza mu we wspinaczce. Nie chce 
kłopotać się, na przykład, o funkcje witalne ciała i na jego maszynerię zwraca uwagę tylko wtedy, 
gdy coś idzie źle. Jak powiedzieliśmy poprzednio, władzę nad tymi częściami można odzyskać, ale 
nie jest to warte zachodu. Wręcz przeciwnie, im więcej możemy przekazać temu automatyzmowi, 
tym lepiej, im mniej bowiem musimy korzystać z codziennej świadomości w odniesieniu do 
procesów stale się powtarzających, tym więcej jesteśmy w stanie jej poświęcić sprawom, które 
naprawdę wymagają naszej uwagi i które prawdopodobnie są z punktu widzenia ego 
nieporównanie ważniejsze.

Czasem może opanować człowieka jakaś stała idea {idee fixe), co w niektórych wypadkach jest 
skutkiem obłąkania, a w innych niewzruszonego oddania i determinacji człowieka świętego lub 
męczennika. Te dwa typy mają odmienne psychologiczne pochodzenie, którym teraz się zajmiemy.

Stała idea będąca obłąkaniem jest pojęciem przekazywanym przez ego do układu współczulnego, 
wskutek czego staje się częścią “podświadomego" umysłu. Może to być jakaś dawna postawa lub 
pojęcie, z którego ego wyrosło lub jakiś zapomniany fakt, który nagle się przypomniał, oderwany od 
towarzyszących mu okoliczności, albo też połączenie dwóch niezgodnych ze sobą pojęć.

Istnieje niezliczona liczba takich pojęć, z którymi ego miało do czynienia w przeszłości i których nie 
wyrzuciło całkowicie z mechanizmu świadomości; wobec tego pozostały one w nim, choć samo ego 
z nich wyrosło. Dopóki jakaś część mechanizmu świadomości jest zdolna na nie reagować, pojęcia 
te mogą wynurzać się ponad horyzont, czyli “próg" świadomości.

Gdy takie pojęcie wyłania się bez uzasadnienia, ale z całym napięciem i namiętną siłą przeszłości, 
wówczas bierze górę nad subtelniejszym mechanizmem, rozwiniętym przez ego dla jego wyższych 
celów. Takie pojęcia bowiem są w sferze fizycznej silniejsze aniżeli te, które nazywamy zwykłymi 
pojęciami umysłowymi; ich wibracje są powolniejsze i brutalniejsze i dlatego wywołują większy 
skutek w gęstszej materii. O wiele łatwiej jest oddziałać na ciało fizyczne przez wyzwolenie, na 
przykład, barbarzyńskiej namiętności niż za pomocą subtelnego rozumowania filozofa.

Możemy zatem stwierdzić, że idee fixe człowieka obłąkanego jest zwykle pojęciem, które 
pozostawiło swój ślad w układzie współczulnym i które w okresie jakiegoś zakłócenia lub osłabienia 
układu mózgowo-rdzeniowego zdołało umocnić się w świadomości. Wyłania się ono z dołu.

Z drugiej strony stała idea świętego czy męczennika to całkiem odmienna sprawa. Pochodzi ona od 
ego, które stara się wyrazić w mózgu fizycznym swe wznioślejsze uczucia i własną szerszą wiedzę. 
Ego, które w wyższych sferach może widzieć dalej aniżeli człowiek w fizycznej klatce, stara się 
przekazać mu własną wolę, własne pragnienie wyższego i szlachetniejszego życia. Dociera to do 
mózgu z przemożną siłą; nie może jednak wykazać swej wartości rozumowi, gdyż nie jest on 
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jeszcze przygotowany do rozumowania zgodnie z wyższą wiedzą i głębszą intuicją, czy szerszym 
widzeniem rzeczy. Dociera w dół do ciała, przygotowanego już na nią i wobec tego umacnia się w 
nim jako dominująca siła, pchająca człowieka do bohaterskiego działania, męczeństwa czy 
świętości. Tego rodzaju idee pochodzą nie z dołu, jak w poprzednim wypadku, lecz z góry: nie z 
podświadomości, lecz z nadświadomości.

Jak to podano w Ciele mentalnym, nie powinien nas zrażać fakt, że geniuszowi towarzyszy często 
psychologiczna niestałość; często się mówi, że geniusz jest spokrewniony z szaleństwem, a 
Lombroso i inni stwierdzali, że wielu świętych było neuropatami. Im delikatniejsza jest maszyneria, 
tym łatwiej można ją przeciążyć czy zepsuć, dlatego często niestałość geniusza czy świętego to 
istotny warunek ich natchnienia, bo normalny mózg nie jest jeszcze dostatecznie rozwinięty ani 
dość delikatny, by reagował na subtelne fale płynące z wyższej jaźni.

Tak więc owe impulsy, które nazywamy poszeptami geniusza, płyną w dół od nadświadomości, ze 
świata samego ego. Natchnienia te, pochodzące z wyższej świadomości, nie tylko powodują 
nerwową niestałość, lecz także często mają za towarzysza wielką nierówność moralnego 
postępowania. Przyczyna tego zjawiska jest interesująca i ważna.

Gdy jakaś siła płynie w dół z wyższej do niższej sfery, podlega przemianie w ciele, do którego 
dociera. Przemiana ta odbywa się zgodnie z naturą tego ciała, przy czym część siły przeobraża się 
w ciele, do którego dopływa, w taką formę energii, do której to ciało najlepiej się nadaje.

Jeśli więc, na przykład, jakiś organizm łatwo ulega seksualnemu pobudzeniu, to dopływ sił geniusza 
niezmiernie zwiększy tę skłonność seksualną, przez wpływ tej jej części, która przeobraża się w siłę 
witalną. Możemy tu przytoczyć jako przykład działania tej zasady, że w trzeciej rasie głównej 
dopływ życia duchowego do człowieka zwierzęcego tak ogromnie zwiększył jego zwierzęce siły, że 
konieczne się stało przyjście z pomocą Synów Umysłu, gdyż inaczej ludzkość pogrążyłaby się w 
najniegodziwszych zwierzęcych ekscesach, a siła duchowego życia zwiększyłaby głębię degradacji. 
Wynika z tego jasno nauka, że zanim spowodujemy dopływ sił wyższych, powinniśmy nade 
wszystko oczyścić najpierw niższą naturę. Zgodnie z nauką Buddy pierwsza reguła brzmi: 
Zaprzestań czynić zło.

Według słów Głosu milczenia: Strzeż się, abyś nie postawił zbłoconych jeszcze nóg na najniższym 
szczeblu drabiny. Biada temu, kto ośmieli się zbrukać choćby jeden szczebel swą zbłoconą stopą. 
Cuchnące i lepkie błoto stwardnieje, przylgnie do jego stóp i w miejscu go przygwoździ; jak ptak 
schwytany w podstępne sidła będzie unieruchomiony i nie pójdzie dalej. Wady jego przybiorą 
widzialny kształt i w dół go pociągną. A grzechy jego swój głos podniosą, podobny do chichotu i 
wycia szakali o zachodzie słońca, złe jego myśli powstaną legionem i pochwycą go w niewolę.

Zabij swe pragnienia, łanu, obezwładnij swe wady, zanim pierwszy krok uczynisz w tej uroczystej 
wędrówce.

Wypleń swe grzechy i spraw, by znikły na zawsze, zanim podniesiesz stopę, by wejść na drabinę.

Ucisz swe myśli i całą uwagę zwróć ku swemu Mistrzowi, choć go jeszcze nie widzisz, lecz czujesz 
jego obecność.

Nie trzeba chyba czytelnikowi mówić, że jednym ze znaczeń słów twój Mistrz jest własne ego.

Człowiek na ścieżce musi działać całym sobą. Pomyłki popełnione na progu łatwo można poprawić. 
Jeśli jednak uczeń nie uwolni się całkowicie na przykład od pragnienia we wczesnym okresie 
swego duchowego przygotowania, to będzie ono coraz mocniejsze. Jeśli nie wypleni go u samych 
korzeni w sferach: fizycznej, astralnej i mentalnej, lecz pozwoli mu zakorzenić się w duchowej 
sferze ego, przekona się, że bardzo trudno jest je wykorzenić. Ambicja tak zaszczepiona w ciele 
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przyczynowym zostaje przeniesiona z jednego życia do następnego. Uczeń powinien się strzec i 
nie dopuścić, by duchowa ambicja powstała w ciele przyczynowym i stała się elementem 
oddzielności, która coraz bardziej więzi życie.

Człowiek genialny w jakimś kierunku może nieraz z łatwością wykazać w swej pracy ogromną 
koncentrację, ale kiedy jej zaprzestanie, zwykle jego życie w ciele mentalnym i astralnym staje się 
pełne zamętu. Wiry w tych ciałach mogą się krystalizować w postaci trwałych przesądów i 
wytwarzać zagęszczenie materii bardzo podobne do narośli na ciele mentalnym (zob. Ciało 
mentalne). Oczywiście nie jest to wcale pożądane; uczeń okultyzmu zmierza do zupełnego 
wyniszczenia takich wirów, do “przeczesania" niższego umysłu, uspokojenia go i 
podporządkowania jak posłusznego sługi wyższemu “ja" w każdym czasie.

Podczas snu ciała fizycznego – ego, choć je opuszcza, zawsze jednak utrzymuje z nim ścisły 
związek, tak iż w każdej sytuacji może być szybko przywołane, jeśliby coś ciału groziło, na przykład 
obsesja.

Istnieje szereg bardzo różnych przyczyn takich zjawisk, jak chodzenie we śnie, czy wypadki, w 
których człowiek potrafi podczas snu pisać poezje, malować obrazy, które o wiele przewyższają 
jego możliwości na jawie (zob. Ciało astralne). Są to sytuacje, w których, jak się zdaje, ego potrafi 
działać bezpośrednio na swe ciało fizyczne podczas nieobecności pośrednich ciał: mentalnego i 
astralnego.

Ego często przekazuje osobowości podczas snu swe pojęcia, posługuje się szeregiem symboli, z 
których składa się jego własny system, chociaż niektóre z nich występują w snach powszechnie. 
Tak na przykład powiada się, że gdy śni się woda, to oznacza to jakiś rodzaj kłopotów, chociaż nie 
widać żadnego realnego związku pomiędzy jednym a drugim. Ale ego, lub jakaś inna istota, która 
pragnie coś przekazać, może posłużyć się tym symbolem tylko dlatego, że jest on dla osobowości 
zrozumiały i że w ten sposób przestrzeże ją przed jakimś grożącym niepowodzeniem.

Prorocze sny należy przypisywać wyłącznie działaniu ego, które albo samo przewiduje, albo też 
dowiaduje się o jakimś przyszłym zdarzeniu, na które pragnie przygotować swą niższą 
świadomość. Takie sny mogą mieć różny stopień jasności i dokładności, zależnie od tego, jaką 
zdolność przyswajania sobie wiedzy o przyszłości oraz przekazywania jej do mózgu posiada ego.

Czasem zdarzenie ma poważne znaczenie; może to być na przykład śmierć czy nieszczęście, a 
wtedy motyw ego, które stara się o tym uprzedzić, jest oczywisty. Kiedy indziej jednak 
przepowiadany fakt jest pozornie bez znaczenia, tak iż trudno zrozumieć, dlaczego ego miałoby się 
nim przejmować. Należy jednak wówczas pamiętać, że dany fakt stanowi tylko błahy szczegół o 
wiele szerszej wizji, która w większości nie dotarta do fizycznego mózgu. Często słyszy się 
opowiadania o takich proroczych snach.

Oczywiste jest, że przekazywane przez ego wrażenia mogą dotrzeć do fizycznego mózgu tylko pod 
warunkiem, że mózg ten jest spokojny. Wszystko, co płynie z ciała przyczynowego, musi przejść 
przez ciało mentalne i astralne; jeśli któreś z nich jest zakłócone, odzwierciedla to w sposób 
niedoskonały, tak jak najmniejsza fala na powierzchni jeziora załamuje i zniekształca odbite w 
wodzie obrazy. Niezbędne jest również wyplenienie wszelkich przesądów, gdyż w przeciwnym razie 
wytworzą one podobny efekt jak kolorowe szkło, które zabarwia wszystko, co człowiek przez nie 
ogląda i wskutek tego wytwarza błędne wrażenia.

Jeśli człowiek ma dokładnie usłyszeć cichy, słaby głos, musi sam być cichy; nie może się 
poddawać zewnętrznym wpływom, powinien być niewzruszony wobec zgiełku życia, jaki w niego 
uderza, i niewrażliwy na delikatny szmer łagodniejszych fal. Musi nauczyć się być bardzo 
wyciszonym, nie mieć pragnień ani nie czuć odrazy. Tylko w tych rzadkich chwilach, kiedy zanikły w 

file:///D|/eBooks/Ebooks/Aura%20i%20Czakry/A%20E%20...wel/A.E.Powell%20-%20Cialo%20Przyczynowe/060-25.htm (5 of 6) [07-May-11 5:32:42 PM]



B/060: A.E.Powell - Ciało Przyczynowe

człowieku osobiste pragnienia i niechęci, a głos zewnętrznego świata nie ma już na niego wpływu, 
może on dosłyszeć wewnętrzny głos, który powinien być jego niezawodnym przewodnikiem.
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Wstecz / Spis treści / Dalej

ROZDZIAŁ XXVI: EGO I OSOBOWOŚĆ – POMOCE SAKRAMENTALNE

Sakramenty religii chrześcijańskiej, jak również ceremonie wolnomularskie mają tak istotne 
znaczenie dla stosunku pomiędzy ego i osobowością, że usprawiedliwia to poświęcenie temu 
ważnemu tematowi osobnego rozdziału. Zajmiemy się najpierw sakramentami chrześcijańskimi w 
formie stosowanej w Liberalnym Kościele Katolickim.

Kościół chrześcijański wychodzi na spotkanie duszy, czyli ego, gdy tylko zjawia się ona w nowym 
zespole ciał, i ofiaruje jej swe powitanie i pomoc; służy temu ceremonia chrztu.

Ponieważ w praktyce nie można dosięgnąć bezpośrednio samego ego, ceremonia dotyczy jego ciał 
w sferze fizycznej. Jak widzieliśmy, ego najbardziej potrzebuje tego, by jego nowy zespół ciał był 
zharmonizowany, tak by mogło przez nie działać. Dziecko przychodzi obciążone skutkami 
poprzednich żyć i ma w sobie zalążki zalet i wad. Zalążki wad są często nazywane “grzechem 
pierworodnym" i całkiem błędnie wiązane ze zmyślonym czynem Adama i Ewy.

Ma to oczywiście wielkie znaczenie dla dziecka, aby uczyniono wszystko, co możliwe, żeby stłumić 
zarodki zła i pobudzić do rozwoju zarodki dobra. To właśnie stanowi cel sakramentu chrztu. 
Używana podczas chrztu woda jest magnetyzowana z wyraźną intencją, aby jej wibracje 
oddziaływały na wyższe ciało w taki sposób, by wszelkie zarodki dobra w nieukształtowanych 
ciałach: astralnym i mentalnym dziecka zostały mocno pobudzone, podczas gdy w tym samym 
czasie zarodki zła mają być izolowane i zasuszone.

Ceremonia ma jeszcze inny aspekt – nowy zespół ciał zostaje poświęcony i oddany duszy – i jeśli 
dokonana jest właściwie i rozumnie, to nie ulega wątpliwości, że ten wpływ jest potężny i może 
oddziałać na całe przyszłe życie dziecka.

Ceremonia chrztu uruchamia po stronie ego nową siłę, która ma oddziaływać na jego ciała we 
właściwym kierunku. Wiara, iż podczas chrztu przydany zostaje dziecku anioł stróż, opiera się na 
tym, że powstaje nowy myślokształt, czyli sztuczny elemental, który zostaje napełniony boską siłą i 
zamieszkany przez ducha przyrody wyższego rodzaju, nazywanego sylfem. Pozostaje on przy 
dziecku jako czynnik dobra, tak iż według wszelkich intencji i zadań jest aniołem stróżem. 
Nawiasem mówiąc, dzięki tego rodzaju pracy sylf osiąga indywidualizację i wyrasta na serafa, 
związany z myślokształtem przenikniętym życiem i myślą głowy Kościoła.

Sakrament chrztu nie jest w stanie zmienić dyspozycji człowieka, ale może sprawić, że łatwiej jest 
kierować jego ciałami. Nie przeobraża nagle diabła w anioła, czy bardzo złego człowieka w 
dobrego, ale na pewno daje mu lepszą szansę. To jest jego zadaniem i taki jest zasięg jego siły.

Ponadto ceremonia chrztu ma otworzyć czakry, czyli ośrodki siły i pobudzić je do szybszego ruchu. 
Kiedy zostają pobudzone oraz powstaje myślokształt “anioła stróża", następuje za pośrednictwem 
święconej wody dopływ troistej siły duchowej.

Gdy wzywa się imienia Trójcy Świętej, wówczas niewątpliwie spływa siła Trzech Osób Słonecznego 
Bóstwa, chociaż dociera ona do nas za pośrednictwem Chrystusa, który jest głową Kościoła, oraz 
wyświęconego księdza.

Myśl, która napełnia myślokształt anioła stróża, jest naprawdę myślą samego Chrystusa.

Chrzest jest zasadniczo przeznaczony dla niemowląt, a zaniechanie go w okresie niemowlęcym nie 
może być w pełni zastąpione w późniejszym okresie życia. Człowiek dorosły z konieczności dawno 
już sprawdził materiał swych ciał, a prądy życia płyną w nim w dużej mierze tak, jakby to było 
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wynikiem chrztu; zazwyczaj okazuje się jednak, że “kąty" nie są oczyszczone, że znaczna część 
aury nie jest ożywiona i że znajduje się w niej duża ilość materii nie używanej; ma ona więc 
skłonność do wypadnięcia z ogólnej cyrkulacji, do osadzenia się i utworzenia złogu, a przez to do 
stopniowego zahamowania maszynerii i zakłócenia jej skutecznego działania. Chrzest w wieku 
niemowlęcym zapobiega w dużej mierze tym nieprzyjemnym skutkom.

Przy chrzcie starszych ludzi przydzielony zostaje całkiem odmienny typ sylfa, o większym 
doświadczeniu życiowym, zdolnego do rozwijania bystrzejszej inteligencji. Można o nim powiedzieć, 
że ma nieznużoną cierpliwość, ale niewielkie nadzieje, podczas kiedy anioł niemowlęcia jest 
optymistyczny – być może bardziej mglisty od tamtego, ale pełen miłości i nadziei oraz planów na 
przyszłość.

Niemniej chrzest wywiera na dorosłych korzystny i dobroczynny wpływ: namaszczenie świętym 
krzyżem nie pozostaje bez skutku, gdyż oczyszcza bramę, przez którą człowiek podczas snu 
opuszcza ciało i do niego wraca. Korzystne jest stworzenie tarczy z przodu i z tyłu, szczególnie dla 
tych, którzy są młodzi i w stanie wolnym.

Podczas sakramentu bierzmowania biskup wypowiada na wstępie błogosławieństwo, które ma 
poszerzyć łącznik pomiędzy ego i ciałami w celu przygotowania drogi do tego, co ma nastąpić. 
Możemy powiedzieć, że jego celem jest maksymalne powiększenie pojemności duszy i ciał, aby 
mogły przyjąć więcej boskiej siły.

Gdy biskup czyni znak krzyża w odpowiednich miejscach, przelewa w kandydata siłę, która 
wyraźnie jest siłą Trzeciej Osoby Trójcy. Siła ta przychodzi w trzech falach i działa na trzech 
poziomach na pierwiastki kandydata.

Boska siła płynie poprzez ego biskupa do wyższego umysłu kandydata, potem dąży wzwyż do 
buddhi, a w końcu dalej do atmy. W każdym z tych pierwiastków dzieło to zostaje dokonane przez 
aspekt Trzeciej Osoby Trójcy.

Niektórzy kandydaci są oczywiście bardziej podatni na proces otwierania czakr. U jednych 
wywołany efekt jest poważny i trwały, u innych często słaby, gdyż na razie to, co ma być 
rozbudzone, jest tak mato rozwinięte, że zaledwie reaguje.

Gdy rozbudzenie to już się dokonało w osiągalnych granicach, przychodzi chwila napełnienia i 
zamknięcia atmy, buddhi i manasu. Oddziaływanie na atmę odzwierciedla się w sobowtórze 
eterycznym w tym stopniu, na jaki pozwala jego rozwój; oddziaływanie na pierwiastek buddhi 
odzwierciedla się w ciele astralnym, a oddziaływanie na wyższy manas odbija się w ciele 
mentalnym.

Intencją bierzmowania jest zatem zacieśnienie wszystkich tych połączeń – doprowadzenie do 
ścisłego związania osobowości z ego, jak również ego i monady. Skutek nie jest tylko chwilowy; 
otwarcie połączenia poszerza przewód, którym może płynąć stały prąd. Bierzmowanie uzbraja i 
wyposaża chłopca lub dziewczynę do życia oraz ułatwia ego wpływ na jego narzędzia i działanie za 
ich pośrednictwem.

Przechodząc do niższych święceń stwierdzamy, że kleryk powinien starać się zapanować nad 
swym ciałem fizycznym; odźwierny – oczyszczać i opanowywać swe ciało astralne; lektor ma uczyć 
się władać siłami swego umysłu; święcenie egzorcysty oddziaływa na ciało przyczynowe, ma 
rozwijać wolę i dać ego pełniejszą władzę nad niższymi ciałami. Stopień akolity ma pomóc 
człowiekowi w szybszym rozwoju intuicji, zdolności buddhicznej.

W szeregu dalszych wykresów zastosowano następujące symbole:
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Rys. 30.: Symbole znajdujące się na dalszych rycinach 

Rysunek 31 przedstawia stan inteligentnego i kulturalnego człowieka świeckiego. Prawdziwego 
człowieka, monadę, mamy tu w jego własnej sferze – sferze anupadaka. Wyraża się on lub 
przejawia w trzech aspektach w sferze atmy; nazwaliśmy je atma 1, atma 2 i atma 3, a na wykresie 
oznaczyliśmy je odpowiednio A1, A2 i A3.
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Rys. 31.: Pierwiastki inteligentnego i kulturalnego człowieka świeckiego 

Z tych trzech aspektów pierwszy (A1) pozostaje w sferze atmy; drugi zstępuje lub porusza się na 
zewnątrz do strefy buddhi, gdzie nazywać go będziemy buddhi 1, a oznaczać na wykresie jako B1. 
Trzeci zstępuje o dwie sfery i ukazuje się w wyższym świecie mentalnym jako manas lub M; aspekt 
ten zstępuje w dół przechodząc przez sferę buddhi, w której zwać go będziemy buddhi 2 lub B2.

Te trzy zewnętrzne lub niższe przejawienia: A1, B1 i M razem wzięte stanowią, jak wiemy, duszę 
lub ego w ciele przyczynowym, jak to na wykresie wskazuje przerywana linia, która je obejmuje.

Widzimy więc, że oprócz pierwiastków atmy, buddhi i manasu, wyrażających się w ego jako A1, B1 
i M, istnieje jeszcze utajony i nierozwinięty inny aspekt buddhi (B2), oraz dwa aspekty atmy (A2 i 
A3), czyli razem trzy dalsze aspekty czekające na wydobycie ze stanu utajenia i na rozwinięcie do 
stanu działania.

Pierwiastki te istnieją również w samym Chrystusie, Człowieku Doskonałym, ściśle w tym samym 
porządku; ale u Niego są oczywiście w pełni rozwinięte i, co więcej, stanowią mistycznie jedność z 
Drugą Osobą Trójcy. Jednym z darów przekazywanych podczas wyświęcania jest połączenie 
niektórych z tych pierwiastków u osoby wyświęcanej z analogicznymi pierwiastkami w Chrystusie, 
dzięki czemu powstaje przewód, którym płynąć będzie w dół siła duchowa i mądrość w stopniu, w 
jakim wyświęcona osoba jest zdolna je odbierać.

Święcenie na stopień subdiakona nie przekazuje żadnych władz, ale pomaga w przygotowaniu do 
otrzymania święcenia na stopień diakona, który jest najniższym z trzech święceń wyższych. 
Dlatego biskup stara się łagodnie poszerzyć to połączenie (antahkarana) pomiędzy ego i niższymi 
ciałami subdiakona (zob. rys. 32 A).
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Rys. 32.: Pierwiastki subdiakona i diakona

Podczas wyświęcania diakona rozszerzony zostaje łącznik pomiędzy ego i jego nośnikami, tak iż 
staje się on przewodem, oraz wyższy manas zostaje połączony z odpowiednim pierwiastkiem w 
Chrystusie. W niektórych wypadkach może być też przebudzony pierwiastek buddhi (B1), który 
zaczyna wtedy lekko jaśnieć, ustanawiając słabą linię połączenia pomiędzy sobą a wyższym 
manasem. Zjawiska te mamy przedstawione na rysunku 32 B.

Otwarcie tego przewodu oznacza tak wielkie odsunięcie się od zwykłego życia, że może się ono 
dokonać tylko stopniowo, a pierwszy krok w tym kierunku – wyświęcenie diakona – można uważać 
w praktyce za psychiczną operację chirurgiczną.

Troista siła, której strażnikiem jest (jak niebawem zobaczymy) biskup, zostaje zdecydowanie 
przywołana i przekazana, tak iż działając na odpowiednie pierwiastki wyświęcanego kandydata 
pobudza je do wibracji; pierwiastki stają się przynajmniej początkowo niezmiernie aktywne i bardziej 
niż kiedykolwiek odbiorcze.

Na zakończenie ceremonii wyświęcania biskup czyni na koniec znak krzyża, by wzmocnić ścianki 
tak bardzo rozszerzonego połączenia pomiędzy ego i osobowością, pogrubić je i utrwalić w nowej 
formie. Podobne jest to do wzniesienia wewnątrz rusztowania, które powinno zapobiec skurczeniu 
się rozszerzonego przewodu.

Ustanowienie łącznika pomiędzy diakonem a Chrystusem umożliwia oddziaływanie wyższego 
manasu Chrystusa na wyższy manas diakona i pobudza go do korzystnego działania. Wcale nie 
wynika z tego, że tak będzie oddziaływać; zależy to od diakona. W każdym razie droga jest otwarta, 
a komunikacja umożliwiona.

U kapłana połączenie to jest o stopień wzmocnione i dokonuje się ważny rozwój w kilku kierunkach.

Przy pierwszym położeniu rąk atma i buddhi kapłana A1, B1 i M rozjaśniają się bardzo mocno pod 
wpływem oślepiającego światła analogicznych pierwiastków w Chrystusie. Światło to jest zwykle 
słabsze w pierwiastku atmy, a mocniejsze w buddhi. Siła działająca spływa do pierwiastków atma, 
buddhi i manas u wyświęcanego kandydata przez odpowiednie pierwiastki samego biskupa.
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Następnie ustanowiona zostaje linia połączenia między atma i buddhi, a istniejące już połączenie 
pomiędzy buddhi i wyższym manasem wzmocnione. Poszerzony również zostaje przewód 
pomiędzy wyższym manasem a niższymi ciałami (zob. rys. 33 C).

 
Rys. 33.: Pierwiastki kapłana 

Przy drugim położeniu rąk uśpiony dotąd pierwiastek buddhi (B2) zostaje pobudzony do działania i 
połączony z tymże pierwiastkiem w Chrystusie; zarazem wzmocniony zostaje łącznik pomiędzy nim 
a wyższym manasem.

Łącznik pomiędzy własnymi pierwiastkami kapłana:

atma, buddhi i manasem (A1, B1 i M), zostaje jeszcze bardziej otwarty, aby mogła płynąć jeszcze 
większa siła (zob. rys. 33 D).

W ten sposób kapłan staje się w prawdziwym znaczeniu tego słowa wysuniętą placówką 
świadomości Chrystusa, tak iż jest “Jego człowiekiem" – reprezentującym Chrystusa w określonym 
miejscu.

Podczas wyświęcania kapłana jego ego zostaje w większym stopniu obudzone, tak iż może działać 
bezpośrednio na inne ego na poziomie ciała przyczynowego. W istocie rzeczy ten to związek daje 
kapłanowi moc wyrównywania zniekształceń i zaburzeń spowodowanych przez zejście ze ścieżki 
dobra, która to moc w terminologii Kościoła oznacza “władzę odpuszczania grzechów".

Namaszczenie dłoni kapłana olejem katechumenów, niosącym konstruktywne skutki, ma na celu 
przysposobienie ich do jego urzędu i do przekazywania siły Chrystusa. Dłoń kapłana jest dzięki 
temu wyspecjalizowanym narzędziem, mogącym przekazywać błogosławieństwo. Namaszczenie 
sprawia, że pewne siły działają na dłonie i wyposażają je w zdolności przewodzenia siły wzdłuż linii 
nakreślanych podczas namaszczenia.

Proces ten jest poniekąd podobny do magnetyzowania stali; namaszczenie działa w ten sposób, że 
siły mogą płynąć przez dłonie, a zarazem hartuje je, aby mogły wytrzymać działanie tych sił i 
bezpiecznie je przekazywać.

Biskup czyni znak krzyża, który ma uruchomić przepływ siły, spływającej w dół po przekątnej 
pomiędzy atmą 1, buddhi 1 i manasem, oraz drugi znak krzyża, który umożliwia rozdawnictwo siły 
płynącej z pierwiastka buddhi 2.

Idealnym kapłanem może zostać człowiek o wielkiej determinacji, który przez lata pracuje nad 
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wzmocnieniem połączenia pomiędzy swymi własnymi pierwiastkami a pierwiastkami Chrystusa. 
Może wzmocnić połączenie z buddhi 2 i manasem oraz pobudzić do działania atmę 1 i buddhi 1, 
stając się dzięki temu przewodem niezwykłej siły (zob. rys. 33 E).

Podczas konsekracji biskupa w chwili wypowiadania słów konsekracji utworzone zostaje połączenie 
między buddhi 2 i atmą 3 oraz przewody pomiędzy buddhi 2, manasem a odpowiednimi 
pierwiastkami Chrystusa zostają niezmiernie poszerzone (zob. rys. 34).

 
Rys. 34.: Pierwiastki biskupa

W ten sposób przez atmę 3 pierwiastek buddhi zostaje połączony bezpośrednio z troistym duchem 
Chrystusa, dzięki czemu z tego poziomu płynie przez biskupa błogosławieństwo, gdyż te trzy 
aspekty stanowią naprawdę jedno; tym się tłumaczy, że biskup żegna wiernych potrójnym krzyżem, 
a nie jednym jak kapłan.

Kapłan czerpie i sprowadza w dół swe błogosławieństwo poprzez swe pierwiastki: atmę 1, buddhi 1 
i manas, oraz emituje je przez swe ciało przyczynowe. Biskup jako bardziej rozwinięty potrafi 
przekazywać siłę bardziej bezpośrednio i dlatego może jej przekazać więcej.

U biskupa zostaje również otwarta całkiem nowa linia łącząca pierwiastek buddhi 2 biskupa 
bezpośrednio z takim samym pierwiastkiem Chrystusa i dająca możliwość rozwoju ponad nasze 
wyobrażenie. Ta cudowna siła Chrystusa pozwala mu przekazywać swą władzę innym.

Z kolei zostaje otwarta możliwość oddziaływania niezwykłego rozwoju buddhi na ciało mentalne i 
ciało astralne.

Podczas namaszczenia krzyżem głowy biskupa wzmocniona zostaje zdolność odzwierciedlania 
troistego ducha w niższych ciałach, rozjarza się troisty duch atma 1, atma 2 i atma 3 oraz zostaje 
oczyszczona droga dla przepływu nowych sił do fizycznego mózgu (zob. rys. 34 G).

Trzy linie łączące atmę 3, buddhi 2 i manas wskazują, że biskup może w czasie błogosławieństwa 
przyciągnąć do ciała przyczynowego troistą siłę ducha i następnie ją wypromieniowywać. Działanie 
krzyża sprawia, że centrum siły na szczycie głowy – brahmarandraczakra, która u większości ludzi 
podobna jest do zagłębienia spodka, przemienia się w szybko obracający się stożek, rozszerzający 
się do góry.

Namaszczenie krzyżem dłoni biskupa stwarza mechanizm do rozdawania trzech rodzajów siły, 
pochodzących od trzech aspektów Trójcy.
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Bezpośrednia linia połączenia pomiędzy buddhi i ciałem astralnym jest w pełni otwarta, toteż 
intuicja – pierwiastek buddhi – jest rozwinięta; może ona przepływać natychmiast w formę, która ma 
być jej wyrazem w fizycznym życiu.

Rozwój idealnego biskupa jest możliwy, jeśli wykorzystuje on każdą służącą temu sposobność. 
Wszystkie jego pierwiastki stają się wtedy przewodami siły Chrystusa;

biskup staje się prawdziwym słońcem duchowej energii i błogosławieństwa. Ten stopień mamy 
przedstawiony na rysunku 34 H.

Człowiek doskonały połączony jest nie tylko z Chrystusem i z własną najwyższą jaźnią, monadą, 
lecz staje się również coraz bardziej przejawem Logosa, czyli bóstwa, które wyłoniło Układ 
Słoneczny. Staje się Mistrzem, dla którego inkarnacja nie jest już konieczna. Ten stopień 
przedstawiony jest na rysunku 35.

Innym rytuałem religii chrześcijańskiej jest nadawanie kapłanom władzy absolucji. Ponieważ 
oddziaływa ona na stosunki pomiędzy różnymi ciałami człowieka, warto ją tu pokrótce omówić.

 
Rys. 35.: Człowiek doskonały

Ciała człowieka nie są oczywiście oddzielone w przestrzeni, lecz wzajemnie się przenikają. 
Oglądane z dołu robią wrażenie, że są połączone niezliczonymi, delikatnymi przewodami lub liniami 
ognia. Każde działanie przeciwne ewolucji wywołuje w nich napięcia, skręca je i plącze. Gdy 
człowiek postępuje źle, powstaje w nich tak duże zamieszanie, że komunikacja pomiędzy wyższymi 
i niższymi ciałami jest poważnie utrudniona; człowiek przestaje być swym prawdziwym “ja" i może 
przejawiać w pełni tylko niższą sferę swego charakteru.

Chociaż w odpowiednim czasie naturalne działanie sił wyprostuje te zniekształcenia, to jednak 
Kościół ma możliwość dokonania tego prędzej, gdyż władza wyprostowywania tych zniekształceń w 
wyższej materii należy do władz nadawanych specjalnie kapłanowi podczas wyświęcania. 
Potrzebne jest oczywiście również współdziałanie samego człowieka, bo: jeśli my wyznajemy nasze 
grzechy, wówczas On jest miłosierny i przebacza nam grzechy oraz oczyszcza nas z wszelkiej 
niesprawiedliwości.

Skutek absolucji ogranicza się ściśle do opisanego powyżej skorygowania zniekształcenia. Otwiera 
ono na nowo przewody, które w znacznym stopniu zostały zamknięte przez złą myśl lub działanie; 
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żadną jednak miarą nie znosi ono fizycznych skutków tego działania ani też nie usuwa konieczności 
naprawy dokonanego zła. Działanie kapłana wyprostowuje eteryczne, astralne i mentalne 
powikłania wytworzone przez zły czyn lub raczej umysłową postawę, która dopuściła do tego czynu; 
nie uwalnia jednak wcale człowieka od karmicznej kary za jego czyny. Nie oszukujcie się; nie 
można z Boga żartować; co człowiek posieje, to też będzie zbierał.

Można tu wspomnieć o innym szczególe, dotyczącym działania kapłana podczas mszy świętej. Gdy 
przy słowach: pobłogosławił, uznał i zatwierdził czyni trzy krzyże nad ofiarami, wówczas wysuwa 
swą “sondę" przez materię eteryczną, astralną i niższą mentalną; podobnie potem, gdy czyni dwa 
krzyże oddzielnie nad opłatkiem i kielichem, przedłuża tę samą sondę w postaci dwóch odgałęzień 
przez niższą sferę mentalną do wyższej sfery. Czyniąc to powinien posługiwać się siłami swojego 
ciała przyczynowego, wytężając swą myśl wzwyż na możliwie najwyższy poziom.

Zwracając się teraz w stronę wolnomularstwa stwierdzamy, że trzej główni urzędnicy przedstawiają 
pierwiastki atmy, buddhi i manasu w człowieku, a trzej niżsi niższy umysł, naturę emocjonalną, czyli 
ciało astralne, oraz sobowtóra eterycznego; odźwierny reprezentuje ciało fizyczne. Ponieważ w tej 
książce interesujemy się głównie ciałem przyczynowym, możemy tu zanotować specjalnie, że 
wyższy umysł reprezentowany jest przez M. D.

U dewów, duchów przyrody i elementali związanych z M. D. przeważa barwa złota.

Gdy N. M. mianuje, przyjmuje i zatwierdza kandydata na U. W. M., trzy dotknięcia o...m... 
przekazują różne aspekty siły odpowiadające trzem aspektom trójcy, przy czym pierwsze 
przekazuje do mózgu moc, drugie – do serca miłość, a trzecie do prawego ramienia zdolność 
wykonawczą.

Ogólny efekt tego dopływu siły polega na pewnym poszerzeniu przewodów komunikacji pomiędzy 
ego i osobowością kandydata.

Stopień U. W. M. odpowiada stopniowi subdiakona w systemie chrześcijańskim.

W analogicznym momencie ceremonii drugiego stopnia dokonuje się bardziej zdecydowane 
poszerzenie połączenia pomiędzy ego i osobowością, tak iż zostaje otwarty przewód dla 
przepływającej w dół siły. Kandydat może korzystać z tego przewodu w różnym stopniu; jeśli będzie 
nad nim pracował i posługiwał się nim, może to czynić nawet z wyraźnym skutkiem.

Na tym stopniu istnieje pewna paralela pomiędzy przejściem Oz a święceniami diakona w Kościele. 
Tak samo powstaje połączenie pomiędzy kandydatem a G. W. P. W. Z. w tych lożach, które go 
uznają

Podobnie jak przy rozszerzeniu świadomości, połączenie, które zostało ustanowione, ma służyć 
kandydatowi, jeśli on tego zechce. Może to mu przynieść największą korzyść, zmienić jego całe 
życie i umożliwić mu szybki postęp na ścieżce prowadzącej do wtajemniczenia. Z drugiej strony, 
jeśli je zaniedbuje, może nie mieć ono dla niego prawie żadnego znaczenia.

Wypróbowywanie M. W. M. węgielnicą i cyrklem wskazuje na to, że wyższe i niższe “ja" działają u 
niego prawidłowo i zgodnie – w harmonii.

M. W. M. oznacza symbolicznie wtajemniczonego czwartego stopnia, arhata. Na tym stopniu 
ścieżki okultystycznej walka z niższą czwórnią jest praktycznie zakończona; jest ona posłusznym 
narzędziem w rękach wyższej triady, już rozbudzonej i aktywnej we wszystkich swych częściach.

M. W. M. ma znaleźć z...z... w c...; inaczej mówiąc, przez odnalezienie w sobie owej głębszej jaźni, 
która jest monadą stojącą nawet poza wyższą triadą, M. W. M. odkryje w końcu najwyższą 
tajemnicę życia i przekona się osobiście, że zawsze był i jest jednym z bogiem.
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Na poprzednich stopniach świadomość kandydata musiała być podniesiona ze stanu z... do c..., to 
znaczy, z niższego do wyższego “ja". Teraz z kolei M. W. M. ma być podniesiona z trójkąta do 
punktu – jak to wyraźnie wskazuje W. T. – od wyższego “ja" do monady.

Teraz monada zaczyna wprowadzać swoją wolę do wyższego “ja", podobnie jak przedtem wyższe 
“ja" oddziaływało swą wolą na niższe “ja". S... t... przedstawia działanie monady, gdy obraca się 
dokoła centralnej osi tworząc linie, snując przędzę życia, podobnie jak pająk wysnuwa swoją 
przędzę z własnego ciała.

C... oznacza wybraną drogę lub promień monady, linię życia i pracy, którą arhat musi odkryć, aby 
dokonać szybkiego postępu. C... przedstawia jeszcze raz trójkąt władzy troistego ducha, którym 
musi się posługiwać w pracy.

W celu przyspieszenia ewolucji kandydata, pobudza się w wolnomularstwie prądy siły elektrycznej, 
które płyną wzdłuż i dokoła kręgosłupa każdej ludzkiej istoty. Pobudzenie to dokonuje się w chwili 
gdy N. M. mianuje, przyjmuje i zatwierdza. Na pierwszym stopniu oddziaływa ono na idę, żeński 
aspekt siły; ułatwia to kandydatowi opanowanie namiętności i uczuć. Na drugim stopniu pobudza 
ono pingalę, czyli męski aspekt siły, który zostaje wzmocniony w celu ułatwienia panowania nad 
umysłem. Na trzecim stopniu zostaje pobudzona centralna energia euszumana, dzięki czemu 
zostaje otwarta droga dla czystego ducha działającego z góry.

Przechodząc tym przewodem euszumany jogin opuszcza ciało fizyczne zależnie od swej woli i 
zachowuje przy tym pełną świadomość w wyższych sferach, a wracając do fizycznego mózgu 
przenosi wyraźną pamięć swych doświadczeń.

Ida ma barwę szkarłatną, pingala żółtą, a euszumana ciemnobłękitną.

Pobudzenie tych nerwów i sił, które przez nie płyną, stanowi tylko małą część pożytków, jakie N. M. 
przekazuje, kiedy w chwili przyjęcia posługuje się mieczem. Była już mowa o rozszerzeniu 
połączenia pomiędzy indywidualnością a osobowością, jak również o utworzeniu łącznika pomiędzy 
pewnymi pierwiastkami kandydata a odpowiednimi nośnikami G. W. P. W. M. Wywołane zmiany 
mają podobny charakter jak opisane, lecz słabiej się zaznaczają.

Choć efekty te są rzeczywiste, nieomylne i powszechne, to jednak ich skutek w życiu duchowym 
kandydata zależy oczywiście od niego samego.

W. jako osobowość powinien zająć się zorganizowaniem swego fizycznego życia do wyższych 
celów; równocześnie jako ego powinien rozwijać czynną inteligencję w ciele przyczynowym, 
podobnie jak to czyni uczeń Mistrza, który przygotowuje się do wtajemniczenia.

Tak samo Cz. organizuje swe życie emocjonalne, rozwijając zarazem intuicyjną miłość w ciele 
buddhicznym.

M. W. M. porządkuje tu na dole swe życie umysłowe, a zarazem jako ego powinien umacniać 
duchową wolę, czyli atmę.
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Wstecz / Spis treści / Dalej

ROZDZIAŁ XXVII: PAMIĘĆ DAWNYCH ŻYWOTÓW

Rzut oka na rysunek 25 powinien wystarczyć do wyjaśnienia mechanicznej przyczyny, dla której 
mózg fizyczny człowieka nie jest zdolny pamiętać swoich dawnych żywotów. Oczywiste jest 
bowiem, że ciało fizyczne nie może ani pamiętać, ani mieć w sobie jakiegokolwiek śladu z dawnej 
inkarnacji, w której nie uczestniczyło. Ta sama uwaga odnosi się również do ciała astralnego i 
mentalnego, gdyż każdy z tych nośników jest nowy w każdej inkarnacji.

Widzimy więc, że jedynie ciało przyczynowe trwa od jednej inkarnacji do następnej i ono stanowi 
najniższy poziom, na którym można się spodziewać uzyskania najbardziej godnych zaufania 
informacji o dawnych życiach; żadne z niższych ciał nie może nam dostarczyć wiadomości z 
pierwszej ręki.

W owych dawnych żywotach uczestniczyło ego w ciele przyczynowym, czy raczej pewna jego 
część; wobec tego jest ono obecnie świadkiem przeszłości. Wszystkie niższe ciała, które nie były 
świadkiem dawnych żywotów, mogą przekazywać tylko to, co otrzymują od ego. Gdy więc mamy w 
pamięci, jak niedoskonała jest komunikacja pomiędzy ego a osobowością u przeciętnego 
człowieka, od razu dostrzegamy, jak mało można polegać na takim świadectwie z drugiej, trzeciej 
lub czwartej ręki.

Chociaż czasem ciało astralne i mentalne może nam dostarczyć izolowanych obrazów zdarzeń z 
dawnego życia człowieka, to nie możemy uzyskać ciągłej i zwartej o nim relacji; nawet te obrazy są 
tylko odbiciem z ciała przyczynowego i przy tym prawdopodobnie bardzo mglistymi i 
zniekształconymi, które czasem znajdują drogę do niższej świadomości.

Jest więc całkiem jasne, że w celu ścisłego odczytania dawnych żywotów konieczne jest przede 
wszystkim rozwinięcie zdolności ciała przyczynowego. Można by jednak osiągnąć to samo na 
niższym poziomie przez psychometryzację atomów permanentnych; ponieważ byłoby to jednak o 
wiele trudniejsze aniżeli rozwinięcie zmysłów ciała przyczynowego, próba taka prawdopodobnie by 
się nie powiodła.

Łącznie ze wspomnianą wyżej metodą istnieją cztery metody odczytywania dawnych żywotów:

1. Psychometryzacja permanentnych atomów.

2. Czerpanie z pamięci ego.

3. Psychometryzacja ego, czy raczej jego ciała przyczynowego i poznanie doświadczeń, przez 
które człowiek przeszedł. Metoda ta jest pewniejsza niż druga, gdyż nawet ego, które oglądało 
dawne zdarzenia poprzez dawną osobowość, może mieć wspomnienia niedoskonałe lub obciążone 
uprzedzeniem.

4. Posługiwanie się zdolnościami buddhicznymi przez zupełne zjednoczenie się z ego badanego 
człowieka i odczytanie jego doświadczeń, tak jakby to były nasze własne, to znaczy od wewnątrz, a 
nie od zewnątrz. Oczywiście metoda ta wymaga o wiele wyższego rozwoju.

Druga i czwarta metoda były stosowane przez osoby, które przygotowały opisy szeregu inkarnacji, 
jakie w ciągu kilku lat zostały opublikowane w miesięczniku “The Theosophist"; niektóre z tych 
opisów wydane zostały również w postaci książki. Badacze ci korzystali też z inteligentnego 
współdziałania ego, których inkarnacje zostały opisane.

Fizyczna obecność podmiotu, którego żywoty się odczytuje, stanowi okoliczność korzystną, ale 
niekonieczną. Jest ona użyteczna, pod warunkiem że przedmiot potrafi utrzymać swe ciało w 
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doskonałym spokoju; jeżeli ulega podnieceniu, wszystko psuje.

Warunki otoczenia nie mają szczególnego znaczenia; ważny jest jednak spokój, gdyż jeśli 
uzyskiwane wrażenia mają być jasne, mózg fizyczny musi być wyciszony.

Niezbędne jest również bezwzględne unikanie wszelkich uprzedzeń, gdyż mogą one spowodować 
podobny skutek jak kolorowe szyby witraża, które zabarwiają wszystko, co się przez nie widzi, i 
wskutek tego dostarczają fałszywych wrażeń.

Możemy stwierdzić, że istnieją dwa źródła błędu:

1. Osobiste uprzedzenia.

2. Ograniczone poglądy.

Ze względu na fakt istnienia zasadniczych różnic temperamentu należy stwierdzić, że muszą one 
zabarwiać poglądy czerpane z innych sfer. Każdy człowiek poniżej stopnia Adepta podlega na 
pewno w jakiejś mierze temu wpływowi. Człowiek światowy wyolbrzymia błahe szczegóły, a pomija 
rzeczy ważne, gdyż ma to zwyczaj czynić w codziennym życiu. Z drugiej strony, człowiek 
wstępujący na ścieżkę może wskutek swego entuzjazmu zatracić chwilowo kontakt ze zwykłym 
ludzkim życiem, z którego się wynurzył. Ale jeśli nawet tak jest, to ma on przewagę, gdyż ten, kto 
widzi rzecz od wewnątrz, bliższy jest prawdy od tych, którzy widzą tylko od zewnątrz.

Po to, aby możliwość popełnienia błędu była jak najmniejsza, zazwyczaj ludzie zasadniczo różnych 
typów prowadzą takie badania wspólnie.

Drugie wspomniane przez nas niebezpieczeństwo to ograniczony sposób widzenia, kiedy to część 
bierze się za całość. Tak na przykład można poznać małą część jakiejś społeczności, a wyniki 
odnieść do całości; popełnia się wtedy pospolity błąd uogólnienia na podstawie niewystarczających 
obserwacji.

Istnieje jednak ogólna aura epoki lub kraju, która zwykle nie dopuszcza do większych pomyłek tego 
rodzaju. Psychik, który nie ćwiczył się w odczuwaniu tej ogólnej aury, jest jej często nieświadomy i 
wobec tego może popełniać wiele błędów. Dłuższa obserwacja dowodzi, że wszyscy nie 
wyćwiczeni psychicy czasem zasługują na wiarę, a czasem nie można na nich polegać; ludzie, 
którzy zasięgają ich rady, narażają się na to, że zostaną wprowadzeni w błąd.

Przy badaniu dawnych żywotów bezpieczniej jest zachować pełną fizyczną świadomość, tak aby 
można było notować wszystko podczas obserwacji i posłużyć się tym przy ich odtwarzaniu. Ten 
drugi sposób musi być jednak /stosowany przez badacza, który wprawdzie potrafi posługiwać się 
ciałem przyczynowym, ale tylko wtedy, gdy jego ciało fizyczne śpi.

Identyfikacja ego jest niekiedy trudna, gdyż ega w ciągu tysięcy lat zmieniają się. Niektórzy 
badacze rozpoznają intuicyjnie tożsamość określonego ego, ale taka intuicja, choć często trafna, 
niewątpliwie czasem może być błędna. Bezpieczniejszą, choć żmudniejszą, metodą identyfikacji 
jest szybki przegląd kroniki i śledzenie badanego ego w ciągu kolejnych inkarnacji do dzisiejszego 
dnia.

W niektórych wypadkach można natychmiast rozpoznać ego zwykłego człowieka, nawet po 
tysiącach lat; nie świadczy to korzystnie o takich ludziach, gdyż oznacza, że dokonali oni małego 
postępu. Próba rozpoznania kogoś znanego nam obecnie sprzed dwudziestu tysięcy lat podobna 
jest nieco do spotkania człowieka dorosłego, którego znaliśmy tylko jako dziecko. Czasem 
rozpoznanie jest możliwe, a czasem zmiana okazuje się zbyt wielka.

Tych, którzy w tym czasie stali się Mistrzami Mądrości, często można natychmiast rozpoznać nawet 
sprzed tysiąca lat, ale jest tak z zupełnie odmiennej przyczyny. Kiedy bowiem niższe ciała znajdują 
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się w pełnej harmonii z ego, wówczas kształtują się one na podobieństwo augosidesu i wobec tego 
zachodzą małe zmiany w kolejnych życiach. Podobnie gdy samo ego staje się doskonałym 
odbiciem monady, również mało się zmienia, choć stopniowo rośnie; dlatego daje się łatwo 
rozpoznać.

Natura kronik akaszy została już opisana w Ciele mentalnym i dlatego wspominamy tu tylko o kilku 
punktach, bezpośrednio związanych z tematem.

Najłatwiejszym sposobem badania dawnego życia jest obserwowanie kroniki przesuwającej się z 
naturalną prędkością; ponieważ jednak oznaczałoby to konieczność oglądania przez cały dzień 
każdego dnia dawnego życia, oczywiście byłoby to całkiem niepraktyczne, chyba że obejmowałoby 
jakieś krótkie okresy. Można jednak przyspieszać lub zwalniać bieg zdarzeń do dogodnej dla nas 
prędkości, i w ten sposób przejrzeć szybko okres tysięcy lat lub obserwować jakiś obraz dowolnie 
długo.

To, co opisuje się jako rozwijającą się przed oczyma badacza kronikę, nie jest w rzeczywistości 
ruchem kroniki, lecz tylko świadomości obserwatora. Można powiedzieć, że kroniki leżą jedna na 
drugiej warstwami, późniejsze na wierzchu, a starsze pod spodem. Jednakże nawet ta przenośnia 
wprowadza w błąd, gdyż nasuwa wyobrażenie grubości, podczas gdy kroniki w rzeczywistości nie 
zajmują więcej miejsca niż obraz odbity na powierzchni zwierciadła. świadomość też nie porusza 
się wcale w przestrzeni, lecz raczej nakłada na siebie jakby rodzaj płaszcza, taką lub inną warstwę 
kroniki, a czyniąc to znajduje się wśród zdarzeń przeszłości.

Metoda ustalania dat została opisana w Ciele mentalnym.

Na ogół łatwiej jest odczytywać życia ludzkie idąc naprzód aniżeli wstecz, gdyż wtedy pracujemy 
zgodnie z naturalnym przepływem czasu. Dawne języki są prawie zawsze niezrozumiałe dla 
badacza, ale że myśli stają się dla niego jasne, małe to ma znaczenie. W kilku wypadkach badacze 
skopiowali publiczne napisy, których nie mogli zrozumieć, i potem przetłumaczyli w świecie 
fizycznym przy pomocy osób, które znały ten starożytny język.

Nie należy sobie wyobrażać, że kroniki te tkwią w jakimś rodzaju materii, choć są w niej odbite. Nie 
jest konieczny bezpośredni kontakt z jakimś skupieniem materii, gdyż można je czytać z każdej 
odległości, kiedy tylko nawiąże się kontakt.

Niemniej prawdą jest, że każdy atom zawiera kronikę, czy też może ma zdolność łączenia 
jasnowidza z kroniką tego wszystkiego, co zdarzyło się w jego kręgu. W istocie rzeczy na 
podstawie tego zjawiska możliwa jest psychometria.

Z metodą tą jednak związane jest bardzo dziwne ograniczenie, bo normalny psychometra 
posługując się nią widzi tylko to, co widziałby stojąc w miejscu, z którego został wzięty 
psychometryczny przedmiot.

Jeżeli na przykład jakiś człowiek psychometryzuje kamień, który w ciągu wieków leżał w jakiejś 
dolinie, to zobaczy tylko to, co będzie ograniczone przez otaczające wzgórza, tak jakby w ciągu 
tych wieków stał w miejscu, w którym leżał kamień, jako świadek wszystkich zdarzeń.

Możliwe jest jednak rozszerzenie zdolności psychometrycznej, dzięki czemu człowiek może widzieć 
myśli i uczucia aktorów obserwowanego dramatu, jak również ich fizyczne ciała. Możliwe jest też 
inne rozszerzenie zdolności – po znalezieniu się w tej dolinie badacz może uczynić z niej podstawę 
do dalszych operacji, przejść poza otaczające wzgórza, zobaczyć, co się poza nimi znajduje oraz 
to, co się tam działo od czasu usunięcia stamtąd kamienia, a nawet i to, co się zdarzyło wcześniej.

Ale człowiek, który potrafi to wszystko, umie również obejść się bez kamienia.
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Gdy posługujemy się zmysłami ciała przyczynowego, postrzegamy, że każdy przedmiot rzutuje 
obrazy przeszłości.

Widzieliśmy już, że z chwilą gdy rozwiną się wewnętrzne zdolności, życie człowieka staje się 
nieprzerwane. Można nie tylko dotrzeć do świadomości ego, ale też podróżować w przeszłość, 
nawet do zwierzęcej duszy grupowej i patrzeć oczyma zwierzęcia na świat, jaki wtedy istniał. 
Twierdzi się, że różnica widzenia jest tak wielka, iż niepodobna tego opisać.

Gdy nie ma takiej ciągłej świadomości, nie ma też szczegółowej pamięci przeszłości, nawet 
najważniejszych faktów. Faktem jest jednak, że wszystko, co poznaliśmy w przeszłości, 
rozpoznajemy niemal na pewno i akceptujemy natychmiast, gdy współcześnie napotykamy to 
niejako na nowo.

Dlatego chociaż można uznać intelektualnie prawdę zasady reinkarnacji, to prawdziwy dowód 
uzyskamy tylko w ciele przyczynowym, w którym ego zna swą przeszłość.

Gdy człowiek posługujący się świadomością ciała przyczynowego ma zawsze w pamięci wszystkie 
swe dawne życia, wówczas może świadomie kierować niższymi poczynaniami w każdym punkcie 
swego postępu.

W okresie kiedy człowiek nie jest jeszcze w pełni do tego zdolny, ego może mimo to zaznaczyć 
swój cel w jego atomach permanentnych, tak iż będzie on przenoszony z jednego życia do 
drugiego. Znajomość tego celu nie jest człowiekowi wrodzona, ale z chwilą kiedy w następnej 
inkarnacji zetknie się z nim w jakiejkolwiek postaci, to natychmiast uzna jego słuszność, przyjmie go 
i będzie zgodnie z nim działał.

W razie bardzo szybkiego ponownego narodzenia się możliwość uzyskania pamięci minionej 
inkarnacji jest znacznie większa. Rysunek 21 pozwala łatwo zrozumieć mechanizm tej możliwości. 
Duża liczba atomów i cząsteczek starego ciała mentalnego zachowała pewne powinowactwo z 
jednostką mentalną i astralnym atomem permanentnym, i wskutek tego duża ilość starego 
materiału może być użyta przy budowaniu nowego ciała mentalnego i astralnego. Jasne jest, że 
dzięki temu można łatwiej odzyskać pamięć ostatniej inkarnacji niż wtedy, kiedy między dwoma 
życiami była długa przerwa i materiał dawnych ciał zupełnie się rozproszył w poszczególne sfery.

Nie znamy jeszcze praw, które rządzą zdolnością przekazywania szczegółowej wiedzy z jednego 
życia do fizycznego mózgu w następnym życiu. Z dotychczasowych badań wynika, że szczegóły 
zazwyczaj ulegają zapomnieniu, natomiast ogólne zasady wydają się dla nowego umysłu oczywiste.

Stanowi to pospolite doświadczenie, że gdy poznajemy po raz pierwszy jakąś prawdę, mamy 
wrażenie, jakbyśmy ją już znali przedtem, chociaż nigdy nie potrafilibyśmy jej sformułować w 
słowach. W innych wypadkach nie ma nawet tego śladu pamięci; gdy jednak spotykamy się z nową 
prawdą, uznajemy natychmiast jej prawdziwość.

Jeśli przyjmiemy za prawdziwą tradycję, to nawet Budda, który inkarnował się z wyraźną intencją 
pomożenia światu, nie wiedział nic o swej misji po narodzeniu się w ciele; odzyskał pełnię wiedzy 
dopiero po latach jej poszukiwania. Niewątpliwie mógł to wiedzieć od początku, gdyby zechciał, ale 
nie wybrał tej możliwości, lecz raczej podporządkował się wspólnemu losowi ludzi.

Z drugiej strony możliwe jest, że Budda nie objął ciała księcia Siddarthy od jego narodzenia, lecz 
dopiero po omdleniu po długich umartwianiach i sześcioletnim szukaniu prawdy. Jeśli tak, to nie 
mogłoby być mowy o pamiętaniu, gdyż istota przebywająca w ciele nie była Buddą, lecz kimś innym.

W każdym jednak razie możemy być pewni, że ego będące prawdziwym człowiekiem wie zawsze 
to, czego się kiedyś nauczyło; nie zawsze jednak potrafi przekazać to do nowego mózgu bez 
pomocy zewnętrznej sugestii.
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Zdaje się, że stanowi to niezmienną regułę, iż człowiek, który w jednym życiu przyjął prawdę 
okultyzmu, zawsze spotyka się z nią w następnym i w ten sposób ożywia utajoną pamięć. Można 
powiedzieć, że sposobność odkrycia na nowo prawdy jest bezpośrednią karmą uznania tej prawdy i 
poważnej próby życia zgodnie z nią w poprzednim życiu.
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Wstecz / Spis treści / Dalej

ROZDZIAŁ XXVIII: EGO WE WŁASNEJ SFERZE

Przejdziemy teraz do omówienia ego jako świadomej istoty we własnej sferze, to znaczy w 
wyższym lub przyczynowym świecie, niezależnie od częściowych jego przejawień w niższych 
sferach.

Od chwili oderwania się ego od duszy grupowej i rozpoczęcia oddzielnego istnienia w postaci 
ludzkiej jest ono świadomą istotą, ale świadomość ta ma niezwykle mglisty charakter. Siły 
wyższego świata mentalnego przechodzą przez nią nie oddziałując na nią w praktyce, ponieważ 
ego nie potrafi jeszcze na nie odpowiadać, z wyjątkiem bardzo nielicznych niezmiernie subtelnych 
wibracji. Stan ten można porównać tylko z fizycznym wrażeniem, jakie czasem niektórzy ludzie 
przeżywają w chwili rannego budzenia się. To stan pośredni między snem i jawą, kiedy człowiek 
jest szczęśliwy, że istnieje, a jednak nieświadomy żadnego z otaczających przedmiotów i niezdolny 
do jakiegokolwiek ruchu. W istocie rzeczy wie on niekiedy, że taki ruch rozproszyłby stan szczęścia 
i ściągnąłby go w dół do zwykłego świata, i dlatego usiłuje pozostać w ciszy możliwie jak najdłużej.

Ten stan będący świadomością istnienia i intensywnego szczęścia jest bardzo podobny do stanu 
ego przeciętnego człowieka w wyższej sferze mentalnej. Jak widzieliśmy poprzednio, jest on 
całkowicie skupiony w tej sferze tylko przez krótki czas pomiędzy końcem jednego życia w 
dewakanie a początkiem następnej inkarnacji. W ciągu tego krótkiego okresu ma on przelotne 
wejrzenie w swoją przeszłość i przyszłość, błysk widzenia tego, co było, i tego, co ma być, błysk 
retrospektywny i prospektywny; w ciągu wielu wieków te przebłyski są jedynymi chwilami pełnego 
przebudzenia; po tym chwilowym przebudzeniu ego zapada z powrotem w sen. Jak już wiemy, do 
wysiłku inkarnowania skłania go pragnienie doskonalszego przejawiania się, pragnienie 
odczuwania pełni życia.

Na jednej ze stron w Księdze Dzyan jest twierdzenie, że ci, którzy otrzymali tylko iskrę, zostali 
pozbawieni wiedzy, iskra jarzyła się słabo. H. P. Bławacka wyjaśnia następnie, że ci, którzy 
otrzymali tylko iskrę, stanowią przeciętną ludzkość, która ma zdobyć swe zdolności intelektualne w 
ciągu obecnej manwantarycznej ewolucji (Doktryna tajemna, II). U większości ludzi iskra ta tylko się 
tli i upłynie wiele wieków, zanim powolny jej wzrost sprawi, że stanie się mocnym i świetlistym 
płomieniem.

Ciało przyczynowe przeciętnego człowieka nie ma zatem na razie prawie wcale świadomości 
niczego zewnętrznego w swej własnej sferze. Ogromna większość ego to istoty senne, na wpół 
świadome, choć niektóre przedstawiają się obecnie tylko jako bezbarwne błony. Większość nie jest 
jeszcze dostatecznie rozwinięta, by mogła zrozumieć cel lub prawa ewolucji, którą jest objęta.

Chociaż przeciętne ego jest jeszcze uśpione, to jednak w ciągu fizycznej inkarnacji potrafi w pewnej 
mierze czuwać nad osobowością i zdobyć się na mały wysiłek.

Przeciętne ego w ciele przyczynowym może być porównane do kurczęcia w skorupie jaja, które jest 
całkowicie nieświadome źródła ciepła pobudzającego jego wzrost.

Gdy ego osiąga taki stopień rozwoju, że przebija się przez swą powłokę i staje się zdolne do 
jakiegoś reagowania, wówczas cały ten proces przybiera odmienną postać i zostaje niezmiernie 
przyspieszony.

Proces budzenia się jest wybitnie wspierany przez Mistrzów Mądrości, którzy promieniują duchową 
siłą jak światłem słonecznym, zalewając nią całą sferę i oddziałując w pewnej mierze na wszystko 
w jej obrębie. Jak wspominaliśmy w rozdziale XII, wpływ ten oddziaływa wybitnie nawet na dusze 
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grupowe zwierząt w niższej sferze mentalnej.

Najważniejsza praca Mistrzów odbywa się głównie w sferze mentalnej, a szczególnie w jej części 
przyczynowej, gdzie może oddziaływać bezpośrednio na indywidualność, czyli ego. Z tej sfery 
roztaczają Oni największy duchowy wpływ na świat myśli; z niej dają impuls do wszelkiego rodzaju 
wielkich i dobroczynnych ruchów. Tutaj też rozdziela się duża część duchowej siły wytwarzanej 
przez wspaniałą samoofiarę Nirmanakayów. Tu również udziela się bezpośrednio nauki tym 
uczniom, którzy są dostatecznie rozwinięci, aby ją otrzymywać w ten sposób, gdyż można tu jej 
udzielać łatwiej i pełniej aniżeli w niższych sferach.

U człowieka rozwiniętego ego jest w pełni obudzone i z biegiem czasu odkrywa, że istnieje wiele 
rzeczy, które można zrobić; gdy to się zdarzy, może ono wznieść się na poziom, na którym 
prowadzi określone życie we własnej sferze, choć w wielu wypadkach nawet wtedy jest senne.

Jak widzieliśmy, ego zwykłego człowieka ma raczej świadomość rośliny i zdaje się świadome 
istnienia tylko innych ego. Gdy jednak dostatecznie się rozwinie, może nie tylko pomagać innym 
ego, lecz również prowadzić życie wśród sobie równych, wśród wielkich arupadewów, wśród 
wszelkiego rodzaju wspaniałych aniołów i dewów. Młode ego jest prawdopodobnie na razie słabo 
rozbudzone w stosunku do tego całego pełnego chwały życia, podobnie jak niemowlę w ramionach 
matki mało się interesuje otaczającym światem; w miarę jednak jak jego świadomość się rozszerza, 
budzi się, otwiera oczy na całą tę wspaniałość i zostaje oczarowane jej żywością i pięknem.

Takie rozwinięte ego cieszy się towarzystwem wszystkich najbystrzejszych intelektualnie umysłów, 
jakie kiedykolwiek świat wydał, włączając w to zarówno królestwo dewów lub aniołów, jak i ludzi. 
Życie ego w jego własnej sferze jest pełne chwały, wyższe ponad wszelkie wyobrażenie dostępne 
osobowości. Gdyby można było wyobrazić sobie życie w towarzystwie wielkich ludzi świata – 
artystów, poetów, uczonych, a nawet samych Mistrzów – dodając do tego nieosiągalne tu na ziemi 
rozumienie, dopiero wówczas mielibyśmy jakieś wyobrażenie o życiu ego.

Oczywiście, dopóki osobowość nie zjednoczy się z ego, nie wie, co ono robi. Toteż ego może znać 
Mistrzów, podczas gdy osobowość ich nie zna. Ego musi być przez długi czas w pełni świadome i 
czynne we własnej sferze, zanim jakakolwiek wiedza o jego istnieniu może dotrzeć do jego 
fizycznego życia.

Tej świadomości ego nie należy mieszać ze świadomością, jaka się rodzi ze zjednoczenia 
wyższego i niższego “ja", o którym była mowa w rozdziale XXIV. Gdy dokona się to zjednoczenie, 
świadomość człowieka przebywa stale w ego i z tego poziomu oddziaływa na każde z ciał, którymi 
się posługuje. U człowieka, który jeszcze nie osiągnął tego zjednoczenia, świadomość ego we 
własnej sferze działa tylko wtedy, gdy nie przeszkadza temu żadne z niższych ciał, oraz istnieje 
tylko do czasu, kiedy ego rozpocznie nową inkarnację; z chwilą bowiem, gdy przywdzieje ono 
niższe ciało, świadomość jego może się przejawiać tylko przez nie.

Sfera przyczynowa to prawdziwy i stosunkowo trwały dom rodzinny ego, gdyż tutaj jest po prostu 
sobą, reinkarnującą się istotą, wolne od ograniczeń osobowości. Chociaż jego świadomość może 
być mglista, senna i zaledwie przebudzona, to jednak widzenie, choć ograniczone, jest prawdziwe. 
Jest ono nie tylko wolne od złudzeń osobowości i od zniekształcającego pośrednictwa niższego 
“ja", ale również sama jego myśl nie przybiera tych ograniczonych form, jakie przyjmuje na 
poziomach niższych od przyczynowego.

W niektórych dawniejszych książkach można spotkać opinie, które zdają się nasuwać wyobrażenie, 
że wyższe “ja" nie potrzebuje już ewolucji, gdyż we własnej sferze jest doskonałe i boskie. 
Gdziekolwiek pojawiają się tego rodzaju zdania, to niezależnie od stosowanej terminologii, odnoszą 
się tylko do atmy, do prawdziwego “boga" w człowieku, który na pewno pozostaje całkowicie poza 
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koniecznością jakiejkolwiek ewolucji, o której możemy coś wiedzieć.

Na przykład H. P. Bławacka twierdzi, że manas, czyli wyższe “ja", jako część Umysłu 
Powszechnego jest nieuwarunkowanie wszystkowiedzące we własnej sferze; znaczy to oczywiście, 
że tak jest tylko wtedy, gdy ego dzięki swym doświadczeniom ewolucyjnym rozwinęło w pełni 
samoświadomość i jest nośnikiem wszelkiej wiedzy o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

Reinkarnujące się ego niewątpliwie ewoluuje, co jest całkowicie oczywiste dla tych, którzy 
rozporządzają wzrokiem przyczynowym. Początkowo ma ono bardzo małą władzę w każdej ze sfer, 
a jego zadaniem jest osiągnięcie pełnej aktywności we wszystkich sferach, nawet w fizycznej.

Ego rozbudzone i naprawdę żywe w swej sferze jest wspaniałą istotą i daje nam po raz pierwszy 
wyobrażenie, czym człowiek ma się stać. Takie rozwinięte ego, choć jest jeszcze oddzielne, to 
jednak intelektualnie w pełni rozumie swą wewnętrzną jedność z innymi ego; widzą się one bowiem 
wzajemnie takimi, jakie są, i nie mogą błądzić lub błędnie rozumieć.

Niełatwo wyjaśnić za pomocą fizycznych słów różnice, jakie istnieją pomiędzy poszczególnymi ego, 
ponieważ każde z nich jest pod wielu względami dużo większe od wszystkiego, do czego 
przywykliśmy tu na dole. Słaby obraz wrażenia, jakie wywołuje rozmowa z nimi, daje może 
powiedzenie, że rozwinięte ego przypomina dostojnego, poważnego i ogromnie uprzejmego 
ambasadora, pełnego mądrości i uprzejmości, podczas gdy człowiek mniej rozwinięty podobny jest 
raczej do rubasznego, serdecznego, wiejskiego szlachcica. Ego, które znajduje się już na ścieżce i 
zbliża się do stopnia Adepta, ma dużo wspólnego z wielkimi aniołami i promieniuje siłą duchową z 
cudowną potęgą.

Dlatego nie można się dziwić, że ego rzuca się energicznie w wir intensywnej działalności we 
własnej sferze i że działalność ta wydaje mu się nieporównanie ważniejsza i bardziej interesująca 
aniżeli dalekie i błahe walki spętanej i na wpół ukształtowanej osobowości, spowitej w gęste mroki 
niższego świata.

Pewna osoba, która widziała ego, opisuje je jako promiennego młodzieńca podobnego do 
greckiego Apolla, wyrzeźbionego z lśniącego marmuru, a jednak niematerialnego i budzącego 
natchnienie. Inne ego wydawało się poniekąd podobne do rzeźby bogini Demeter w British 
Museum, dostojnej, pogodnej i pełnej spokoju postaci, unoszącej się jakby nad światem, który 
wspierała i ochraniała. Każde ego ma więc własne promiennie piękne oblicze, wyrażające jego 
szczególną misję lub geniusz.

Wśród takich istot myśli nie układają się w kształty i nie krążą dokoła, jak to się dzieje na niższym 
poziomie, lecz przechodzą jak błyskawica od jednej do drugiej. Tu stajemy oko w oko z trwałym 
ciałem ego, ciałem starszym niż wzgórza, aktualnym wyrazem boskiej chwały, która zawsze się 
poza nim kryje i jaśnieje przez nie coraz bardziej, w miarę jak rozwijają się jego władze. Nie mamy 
tu do czynienia z zewnętrznymi formami, lecz oglądamy rzeczy same w sobie, rzeczywistość, jaka 
się kryje poza niedoskonałym przejawieniem. Tutaj przyczyna i skutek stanowią jedno; ich jedność 
jest wyraźnie widzialna, tak jak dwie strony tej samej monety. Tu już odrzuciliśmy konkret dla 
abstrakcji; już nie mamy do czynienia z wielkością formy, lecz z ideą, która się znajduje poza tymi 
wszystkimi formami.

We własnej sferze ego potrafi postrzegać w sposób absolutnie natychmiastowy, nie posługując się 
oczywiście nerwami; stąd pochodzi pewna klasa snów, w których człowiek budzi się ze stanów 
uśpienia pod wpływem fizycznego dźwięku lub dotknięcia. W ciągu krótkiego okresu pomiędzy 
bodźcem a przebudzeniem ego często komponuje pewnego rodzaju dramat lub szereg scen, które 
prowadzą do zdarzenia, budzącego ciało fizyczne. Jednak ten zwyczaj wydaje się właściwy ego, 
które pod względem duchowym jest jeszcze stosunkowo nierozwinięte. Gdy ego rozwija się i 
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dochodzi do zrozumienia swej pozycji i odpowiedzialności, wyrasta ponad takie wdzięczne zabawy 
swego dzieciństwa.

Wydaje się, że podobnie jak człowiek pierwotny ubiera każde zjawisko w formę mitu, tak 
prymitywne ego dramatyzuje każde zdarzenie, na które zwróci uwagę. Ale człowiek, który osiągnął 
pełną świadomość, znajduje tak dużo zajęcia w wyższych sferach, że nie traci na te rzeczy energii i 
dlatego nie pojawiają się już sny tego rodzaju.

Podczas snu ciała charakterystyczną cechą ego jest posługiwanie się symbolami; inaczej mówiąc, 
to co w świecie fizycznym byłoby pojęciem wymagającym wielu słów wyjaśnienia, zostaje 
przekazane ego za pomocą jednego symbolicznego obrazu. Gdy taka myśl zostaje zapamiętana w 
fizycznym mózgu, łatwo może powstać nieporozumienie. Działalność ego we własnej sferze rodzi 
też sny innego rodzaju; istnieje jednak oczywiście wiele innych przyczyn snów (zob. Ciało astralne}.

We własnej sferze ego posługuje się abstrakcjami, tak jak my w sferze fizycznej konkretnymi 
faktami. W tej sferze dostępna jest istotna treść wszystkiego; ego nie zajmuje się już szczegółami, 
nie potrzebuje już mówić szeroko o przedmiocie, czy starać się go wyjaśnić. Bierze istotę rzeczy lub 
ideę przedmiotu i operuje nią jako całością, podobnie jak podczas gry w szachy operuje się 
pionkiem lub figurą. Jego światem jest świat rzeczywistości, gdzie złudzenie jest nie tylko 
niemożliwe, ale także nie do pomyślenia. Nie ma już do czynienia z emocjami, pojęciami czy 
koncepcjami, lecz z rzeczą samą w sobie.

Niepodobna wyrazić w słowach zwykłego porozumiewania się ludzi działających w pełni 
rozwiniętych ciałach przyczynowych. To, co tu na dole stanowiłoby system filozoficzny, wymagający 
wielu tomów wyjaśnienia, tam jest pojedynczym określonym przedmiotem – myślą, którą można 
rzucić na stół, tak jak się rzuca kartę .

Opera lu oratorium, które zajęłoby orkiestrze wiele godzin, przedstawia się tam jako jeden potężny 
akord. Metody całej szkoły malarskiej kondensują się w jednej wspaniałej idei. A idee takie są 
intelektualnymi terminami, którymi posługują się ega w swej rozmowie.

Jak już wspomnieliśmy, w tej sferze ego ma przed sobą pełen obraz wszystkich żywotów na tym 
globie, żywe kroniki przeszłości. Widzi swe życie jako jedną wielką całość, w obrębie której 
poszczególne inkarnacje były tylko szybko mijającymi dniami. Widzi przyczyny karmiczne, które 
sprawiły, że jest takie, jakie jest; widzi, jaką ma jeszcze przed sobą karmę, którą musi spłacić, 
zanim zostanie zamknięty rachunek smutny i długi, a dzięki temu rozumie z bezbłędną pewnością, 
jakie jest jego miejsce w ewolucji. Tu poznaje wielki plan ewolucji oraz jaka jest wola Boża w 
odniesieniu do niego samego.

Gdy ego zajmuje się tymi sprawami we własnej sferze jak i w niższych sferach, wszystkie jego 
pojęcia są pełne, należycie zaokrąglone i doskonałe.

Co więcej, gdyby coś niepewnego nie zadawalało ego, to w istocie rzeczy nie liczyłoby się wcale 
jako pojęcie. Dla niego przyczyna obejmuje swój skutek i dlatego na dalszą metę dzieje się zawsze 
zadość sprawiedliwości i żadna sprawa nie może się źle skończyć.

Te jego charakterystyczne cechy odzwierciedlają się do pewnego stopnia w niższych ciałach, a my 
możemy odnaleźć ich przejawianie się w nas samych w rozmaity sposób. Tak na przykład dzieci 
domagają się zawsze, aby każda bajka kończyła się dobrze, aby cnota została nagrodzona, a 
występek ukarany; również wszyscy prości i zdrowo myślący ludzie odczuwają podobne pragnienie. 
Ci, którzy domagają się skrajnego realizmu, to właśnie ludzie, których poglądy na życie stały się 
niezdrowe i nienaturalne, ponieważ z powodu owej krótkowzrocznej filozofii nie potrafią nigdy 
widzieć całości żadnego zdarzenia, lecz tylko jego cząstkę ukazującą się w jednej inkarnacji, i to 
zazwyczaj tylko zewnętrzną jego łuskę.
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W czwartej rasie głównej, w której chodziło przede wszystkim o rozwój ciała astralnego i jego 
uczuć, ta charakterystyczna cecha uogólniania i przesady zaznacza się często bardzo wyraźnie; 
widać to na przykład jasno w starych opowiadaniach celtyckich. Pragnienie naukowej ścisłości i 
prawdy jest wynikiem stosunkowo niedawnego rozwoju i przynależy specjalnie do piątej rasy 
głównej, która zajmuje się przede wszystkim rozwojem umysłu i ciała mentalnego. Ludzie piątej 
rasy wymagają, aby rzecz była prawdziwa, w przeciwnym razie mało ich interesuje; natomiast 
dawne rasy żądają przede wszystkim, aby rzecz była przyjemna i w ocenie swej nie chcą się 
ograniczać takimi względami, jak pytanie, czy dana rzecz zmaterializowała się kiedykolwiek w 
sferze zjawisk fizycznych lub czy mogłaby się zmaterializować.

Pragnienie ścisłości ma zatem źródło w innej właściwości ego, mianowicie w jego zdolnościach 
widzenia w sposób prawdziwy, widzenia rzeczy taką, jaką jest, całościowo, « nie tylko częściowo. 
Rozumiejąc to, powinniśmy wyraźnie pobudzić i utrwalać cechę ścisłości, odnotować fakty odrębne 
od swych myśli i pragnień związanych z tymi faktami.

Ale kultywując prawdomówność nie mamy wcale potrzeby tępić romantyczności. Niezbędną rzeczą 
jest być ścisłym, ale niekoniecznie wielkim nudziarzem. Nie powinniśmy tracić z oczu piękna i 
romantyczności, kryjącej się za rzeczami, z tej tylko przyczyny, że posiedliśmy naukową znajomość 
szczegółów, z których wiele może być suchych i powierzchownych. Tak na przykład cukier nie musi 
przestać być słodki i przyjemny w smaku, choć znamy jego chemiczną formułę.

Miara czasu i przestrzeni stosowana przez ego jest tak całkowicie różna od tej, którą posługujemy 
się na co dzień, że z naszego punktu widzenia wydaje się, jakby dla niego czas ani przestrzeń nie 
istniały.

Zdarzenia, które w sferze fizycznej następują kolejno po sobie, w sferze mentalnej pojawiają się 
jako zachodzące równocześnie i w tym samym punkcie. Taki przynajmniej jest efekt świadomości 
ego, choć wydaje się prawdopodobne, że absolutna równoczesność jest atrybutem jeszcze wyższej 
sfery, a wyrażenie równoczesności w sferze mentalnej po prostu wynikiem tak szybkiego 
następowania faktów po sobie, iż niezmiernie małe odstępy czasu między faktami są nie do 
dostrzeżenia; w podobny sposób oko ma wrażenie nieprzerwanego kręgu ognia, gdy szybko 
obracamy płonącą pochodnią. Tłumaczy się to oczywiście tym, że oko ludzkie nie potrafi odróżniać 
oddzielnych podobnych wrażeń, które następują po sobie w odstępach mniejszych niż dziewiąta 
część sekundy.

Następstwem tej nadnormalnej metody mierzenia czasu przez ego jest w pewnym stopniu 
możliwość przewidywania przyszłości. Jeśli umie ono ją zastosować, to teraźniejszość, przeszłość i 
do pewnego stopnia przyszłość leżą przed nim otworem. Niewątpliwie ego przewiduje niekiedy 
zdarzenia, które są interesujące lub mają znaczenie dla niższej osobowości, oraz stara się w 
mniejszym czy większym stopniu i z różnym powodzeniem przekazywać je do mózgu.

Człowiek niewątpliwie ma silną wolę i dlatego przewidywanie jest możliwe tylko w pewnych 
granicach. W odniesieniu do zwykłego człowieka przewidywanie przyszłości jest prawdopodobnie 
możliwe w bardzo dużej mierze, gdyż nie rozwinął on jeszcze swej woli w dostatecznym stopniu i 
wobec tego jest wybitnie wytworem okoliczności. Jego karma umieszcza go w pewnym środowisku, 
a oddziaływanie środowiska człowieka jest najważniejszym czynnikiem, i to do tego stopnia, że jego 
przyszłość można przepowiedzieć z matematyczną niemal dokładnością.

Jeśli zważymy, jak wielka jest liczba zdarzeń, na które działanie człowieka ma bardzo mały wpływ, 
a także jak złożony i daleko sięgający jest związek przyczyn i skutków, to nie zdziwi nas, że w 
sferze, w której widzialny jest skutek wszystkich działających aktualnie przyczyn, można 
przepowiedzieć z dużą ścisłością, nawet w szczegółach, bardzo dużą część przyszłości. Że to jest 
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możliwe, dowodzą wciąż na nowo nie tylko prorocze sny, lecz także drugi wzrok górali szkockich 
oraz przepowiednie jasnowidzów; również na przewidywaniu skutków istniejących już przyczyn 
opiera się astrologia.

Gdy jednak mamy do czynienia z człowiekiem rozwiniętym, wówczas proroctwa zawodzą, gdyż nie 
jest on już tylko tworem okoliczności, lecz w dużym stopniu ich panem. Niewątpliwie główne 
zdarzenia życiowe mogą być z góry wyznaczone przez jego dawną karmę, ale sposób, w jaki 
pozwoli on oddziaływać im na siebie, metoda, z jaką będzie je traktował, a może i triumf nad nimi, 
należą do niego i nie można ich przewidzieć, chyba tylko jako prawdopodobne. Z kolei także 
bieżące działania człowieka stają się nową przyczyną, wskutek czego wytwarza on w swym życiu 
łańcuchy skutków, które nie były przewidziane pierwotnie i dlatego nie mogły być przepowiedziane 
ze ścisłością.

Możemy zatem powiedzieć, że przebieg życia przeciętnego nierozwiniętego człowieka, który w 
praktyce nie ma własnej woli zasługującej na uwagę, może być często przewidziany z dostateczną 
ścisłością, ale gdy ego ma władzę nad swoją przyszłością, dokładne przewidywanie staje się 
niemożliwe.

Ego rozwinięte będzie medytować we własnej sferze, a ta jego medytacja nie musi być 
zsynchronizowana z medytacją, jaką uprawia osobowość. Joga dobrze rozwiniętego ego polega na 
próbie podniesienia wzwyż swej świadomości, najpierw do sfery buddhi, a potem do coraz 
wyższych poziomów tej sfery. Czyni to nie zwracając uwagi na to, co w tym czasie robi osobowość. 
Prawdopodobnie takie ego kieruje również cząstkę siebie do medytacji osobowości, choć jego 
własna medytacja jest od niej różna.

Należy stale pamiętać, że ego to nie tylko manas czy umysł, lecz duchowa triada, atma-buddhi-
manas. Na obecnym naszym stopniu świadomości ego znajduje się w ciele przyczynowym w 
wyższej sferze mentalnej, lecz gdy się ona rozwinie, jego świadomość będzie się skupiać w sferze 
buddhi; jeszcze później, kiedy człowiek osiągnie stopień Adepta, w sferze atmy.

Nie należy jednak przypuszczać, że w toku tego dalszego rozwoju manas zostanie w jakimś stopniu 
zagubiony. Gdy bowiem ego skupia się w świecie buddhi, to pociąga za sobą manas do tego jego 
przejawu, który stale istniał w sferze buddhi, lecz nie był dotąd w pełni rozbudzony i ożywiony. 
Podobnie gdy ego skupia się w sferze atmy, wówczas manas i buddhi nadal w nim istnieją, tak iż 
troisty duch przejawia się wtedy w pełni we własnej sferze we wszystkich swych trzech aspektach.

Duch zatem jest naprawdę siedmioraki, gdyż jest troisty we własnej sferze, w sferze atmy, dwoisty 
w sferze buddhi i pojedynczy w sferze mentalnej, a jedność będąca syntezą wszystkich aspektów 
uzupełnia siódemkę. W ten sposób, choć cofa się i skupia coraz wyżej, zachowuje określoność 
niższego świata.

To, co wyżej zostało podane jako najjaśniejszy i najlepszy opis ludzkiej trójcy, atma-buddhi-manas, 
można znaleźć w Kluczu do teozofii H. P. Bławackiej:

Wyższe “ja" jest atmą, nieoddzielnym promieniem Powszechnej i Jedynej Jaźni. Jest to Bóg raczej 
w górze niż wewnątrz nas. Szczęśliwy jest człowiek, któremu udało się przepoić nim swe 
wewnętrzne ego.

Duchowe boskie ego jest duszą duchową, czyli buddhi, ściśle zjednoczoną z manasem, 
pierwiastkiem umysłu, bez którego nie ma w ogóle ego lecz tylko atmiczny nośnik.

Wewnętrzne lub wyższe ego jest manasem, zwanym piątym pierwiastkiem, niezależnie od buddhi. 
Pierwiastek umysłu jest duchowym ego tylko wtedy, gdy stopi się w jedno z buddhi... Jest to trwała 
indywidualność, czyli reinkarnujące się ego.
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Skoro tylko ego stanie się choć w części świadome swego otoczenia i innych ego, żyje, działa i ma 
zainteresowania we własnej sferze. Lecz nawet wtedy musimy pamiętać, że kieruje ono do 
osobowości tylko bardzo małą swą część i że ta część stale ulega wplątaniu w sprawy, które ze 
względu na swą cząstkowość czy stronniczość znajdują się z dala od ogólnego kierunku działania 
ego; nie zwraca ono wobec tego szczególnej uwagi na niższe życie osobowości, jeśli nie zdarzy się 
w nim nic niezwykłego.

Po osiągnięciu tego stopnia, ego zazwyczaj przechodzi pod opiekę Mistrza. W istocie rzeczy często 
pierwsza wyraźna świadomość czegokolwiek poza sobą jest jego zetknięciem się z Mistrzem. 
Ogromna siła oddziaływania Mistrza magnetyzuje ego, harmonizuje jego wibracje i zwiększa 
wielokrotnie szybkość jego rozwoju. Siła ta działa na niego podobnie jak światło słońca na kwiat i 
pod jej wpływem szybko się ono rozwija. Tym się tłumaczy, że podczas gdy wcześniejsze stadia 
rozwoju są tak powolne, że niemal niedostrzegalne, to gdy Mistrz skieruje swą uwagę na człowieka, 
gdy rozwija go i pobudza jego wolę do działania w pracy, wówczas szybkość rozwoju zwiększa się 
w postępie geometrycznym.

W rozdziałach o dewakanie widzieliśmy, że ego, które jest bardzo kochane przez wielu ludzi, może 
równocześnie uczestniczyć w życiu niebiańskim wielu osób, obdarzając duszą myślokształty 
wytworzone o nim przez przyjaciół. Myślokształty te przynoszą temu ego wielką ewolucyjną 
korzyść, gdyż dają mu dodatkową sposobność do rozwijania takich cech, jak na przykład miłość. 
Jest to wyraźnie bezpośrednim skutkiem i nagrodą za te budzące miłość cechy, które wywołują w 
stosunku do człowieka życzliwe uczucia u tylu jego bliźnich.

Czasem oddziaływanie takiej siły na ego żyjącego jeszcze przyjaciela może się objawiać w 
osobowości tego przyjaciela nawet w ciele fizycznym. Choć bowiem oddziaływanie to dokonuje się 
przez specjalny myślokształt, to jednak osobowość żyjącego przyjaciela jest przejawieniem tego 
samego ego; jeśli ego znacznie się zmienia, to istnieje możliwość, że zmiana ta okaże się też w 
fizycznym przejawieniu w tej niższej sferze.

Jest jednak oczywiste, że możliwe są dwa ograniczenia w porozumiewaniu się ego z osobami, 
które wytwarzają myślokształty. Po pierwsze, myślokształt może być cząstkowy i niedoskonały, tak 
iż nie wyraża wielu wyższych własności ego, które wobec tego nie mogą się w nim ukazać.

Po drugie, istnieje możliwość, że ego w rzeczywistości nie jest tak dobre, jak wytworzony w nim 
obraz, wskutek czego nie może całkowicie wypełnić go swym życiem. Jest to jednak mało 
prawdopodobne i zdarza się tylko wtedy, gdy jakiś całkiem niegodny tego człowiek jest niemądrze 
ubóstwiany. Ta strona zagadnienia została jednak szerzej omówiona w Ciele mentalnym.

Im wyżej ego jest rozwinięte, tym pełniej potrafi się wyrażać za pomocą myślokształtów. Gdy osiąga 
ono poziom Mistrza, posługuje się nimi świadomie jako środkiem do pomagania ludziom i do 
nauczania swych uczniów.

Aby ułatwić czytelnikowi uzyskanie całkiem jasnego zrozumienia mechanizmu i skutków 
myślokształtów w dewakanie, załączamy rysunek 36 i 37.
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Rys. 36.: Ego i myślokształty o nim w dewakanie 

Rysunek 36 przedstawia nam ego X przebywające w ciele mentalnym x w dewakanie w otoczeniu 
myślokształtów a', b', c', d', e', f jego sześciu przyjaciół A, B, C, D, E, F.

Spośród tych przyjaciół A i F znajdują się również w dewakanie w swych ciałach mentalnych a lub f; 
B i E znajdują się w sferze astralnej przebywając w ciele astralnym b lub e, C i D “żyją" jeszcze w 
świecie fizycznym mając ciało fizyczne c lub d.

Rysunek pokazuje nam, że myślokształty utworzone przez X o jego sześciu przyjaciołach są 
ożywiane i tym samym bezpośrednio połączone z ego A, B, C, D, E i F, a nie z osobowymi 
przejawami tych ego, niezależnie od tego, czy owe osobowe przejawy byłyby w sferze fizycznej, 
astralnej czy mentalnej.

Z rysunku widać również jasno, że osobowości a, b, c, d, e, f nie mogą nic wiedzieć o tym, co się 
dzieje za pośrednictwem myślokształtów a', b', c' itd., chyba że przez własne ega A, B, C itd.
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Rys. 37.: Ego w dewakanie 

Rysunek 37 przedstawia cztery ega A, B, C, D pozostające we wzajemnej przyjaźni, przy czym A, 
B, C znajdują się w dewakanie, podczas gdy D pozostaje jeszcze w ciele fizycznym.

Każde ego A, B, C wytwarza myślokształt o każdym ze swych trzech przyjaciół, a myślokształty te 
są ożywiane przez odpowiednie ega.

Każde z tych ego (A, B, C) ma trzy swoje obrazy; jednym z nich jest własne ciało mentalne, a 
pozostałe dwa są myślokształtami utworzonymi przez przyjaciół w dewakanie.

Natomiast D posiada cztery swoje odpowiedniki; jednym z nich jest jego własna fizyczna 
osobowość, a pozostałe trzy są myślokształtami utworzonymi przez myśli trzech jego przyjaciół o 
nim.

Zrozumienie sposobu, w jaki ego może ukazywać się równocześnie w dewakanie w 
myślokształtach wielu ludzi (jak również innych zjawisk w świecie ego) pozwala pojąć, że do 
przeniesienia się z jednego miejsca na drugie ego nie musi podróżować.

W Ciele mentalnym opisaliśmy akord człowieka i wyjaśniliśmy, jak można posłużyć się tym 
akordem w celu odszukania go, niezależnie od tego, w którym z trzech światów się znajduje. Akord 
ten składa się z jego własnego tonu oraz tonów trzech niższych ciał: mentalnego, astralnego i 
fizycznego. Jeśli w danym czasie człowiek nie ma żadnego z tych ciał, to ten sam mechanizm 
działa nadal skutecznie, gdyż z ciałem przyczynowym jest związana jednostka mentalna oraz 
astralny i fizyczny atom permanentny, które potrafią wydać odróżniające je dźwięki.

Kombinacja dźwięków, która tworzy akord człowieka, stanowi jego prawdziwe okultystyczne imię. 
Nie należy go jednak mieszać z x ukrytym pod imieniem augosidesu, które jest akordem trzech 
pierwiastków ego, wytworzonym przez wibrację atomów atmy, buddhi i manasu oraz znajdującej się 
poza nimi monady.
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Wstecz / Spis treści / Dalej

ROZDZIAŁ XXIX: WTAJEMNICZENIE

W Ciele astralnym i w Ciele mentalnym omówiliśmy zagadnienie uczniostwa w tym zakresie, w 
jakim wiąże się ono z ciałem astralnym lub mentalnym ucznia lub Mistrza. Obecnie pożądana jest 
krótka rekapitulacja głównych faktów dotyczących stopni ucznia próbnego, ucznia przyjętego i 
synostwa, ponieważ każdy z nich oddziaływa w pewnej mierze na ciało przyczynowe; potem 
przejdziemy do opisu, w zakresie, w jakim dotyczy to ego w ciele przyczynowym, wielkiego kroku, 
jakim jest wtajemniczenie, które stanowi najwyższe osiągnięcie uczniostwa.

Na stopniu ucznia próbnego Mistrz stwarza żywy obraz ucznia z materii mentalnej, astralnej i 
eterycznej, będący wiernym odpowiednikiem ciał: przyczynowego, mentalnego, astralnego i 
eterycznego. Obraz ten połączony jest magnetycznie z uczniem, tak iż każda zmiana myśli lub 
uczucia wiernie w nim się odtwarza. Dzięki temu Mistrz może śledzić postęp ucznia i ocenić, czy 
jest już gotowy do zrobienia następnego kroku.

Gdy uczeń zostaje przyjęty, Mistrz niszczy “żywy obraz" ucznia, ponieważ nie jest już potrzebny. 
Świadomość ucznia zostaje wtedy zjednoczona ze świadomością Mistrza w taki sposób, że 
cokolwiek uczeń odczuwa lub myśli, pojawia się w ciele astralnym i mentalnym Mistrza. W razie 
konieczności Mistrz może oddzielić się przegrodą i na pewien czas oddzielić własną świadomość 
od świadomości ucznia.

Na stopniu synostwa połączenie ucznia i Mistrza sięga jeszcze dalej, gdyż nie tylko niższy umysł, 
ale również ego w ciele przyczynowym ucznia jest ogarnięte świadomością Mistrza i nie może się 
już On od niego oddzielić.

Chociaż te stopnie pomagają wybitnie w przygotowaniu się człowieka do pierwszego wielkiego 
wtajemniczenia, to jednak, mówiąc technicznie, nie mają z nim nic wspólnego ani też z krokami na 
ścieżce, które należą do całkiem odmiennej kategorii. Uczniostwo próbne, przyjęcie na ucznia i 
synostwo oznaczają związek ucznia z jego Mistrzem; natomiast wtajemniczenia oznaczają 
stosunek człowieka do Wielkiego Białego Braterstwa i jego Głowy.

Dlatego Wielkie Białe Braterstwo nie zajmuje się związkami pomiędzy Mistrzem i jego uczniem; jest 
to wyłącznie prywatna sprawa samego Mistrza. Gdy Mistrz uważa, że uczeń nadaje się do 
pierwszego wtajemniczenia, zawiadamia o tym fakcie Wielkie Białe Braterstwo i przedstawia go do 
wtajemniczenia.

Prawdą jest też, że kandydata do wtajemniczenia muszą proponować i popierać dwaj wyżsi 
członkowie braterstwa; nie ulega więc wątpliwości, że Mistrz nie zaproponuje do próby 
wtajemniczenia człowieka, jeśli nie ma pewności co do jego gotowości, a pewność ta może się 
opierać tylko na takim ścisłym utożsamieniu świadomości, o jakim była mowa.

Wspomnieliśmy już (zob. rozdział XIII), że w życiu człowieka istnieją trzy wielkie stopnie, których 
znaczenie przewyższa wszystko inne. Są nimi:

1. Indywidualizacja, gdy człowiek rozpoczyna swą karierę jako ludzkie ego.

2. Pierwsze wtajemniczenie, gdy człowiek staje się członkiem Wielkiego Białego Braterstwa.

3. Piąte wtajemniczenie, kiedy opuszcza on królestwo ludzkie i wchodzi na stopień ponadludzki; 
jest to cel postawiony przed całą ludzkością.

O człowieku, który przeszedł przez pierwsze wtajemniczenie powiada się, że wszedł w potok. 
Słowa, których używa się przy przyjęciu kandydata do braterstwa, zawierają takie stwierdzenie: 
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Jesteś teraz na zawsze bezpieczny; wszedłeś w potok; możesz teraz wnet osiągnąć drugi brzeg. 
Chrześcijanie nazywają go zbawionym. Oznacza to, że na pewno nie odpadnie on w dniu sądu, 
czyli wielkiego rozdzielenia w następnej (piątej) rundzie, na podobieństwo ucznia, który zanadto jest 
opóźniony w nauce, by mógł nadal iść razem ze swoją klasą.

Znaczenie wtajemniczenia nie polega na wyniesieniu jednostki, lecz na tym, że zjednoczyła się 
definitywnie z Wielkim Białym Braterstwem, czyli świętych obcowaniem, jak to określa 
chrześcijańska terminologia.

Kandydat ma odtąd być czymś więcej niż indywidualnym człowiekiem, gdyż stanowi jednostkę 
ogromnej siły. Braterstwo jest nie tylko zespołem ludzi, z których każdy ma do spełnienia swe 
obowiązki, lecz również zdumiewającą jednością – giętkim narzędziem w ręce Pana Świata i 
orężem, którym On włada. Żadna jednostka nie traci najmniejszej cząstki swej indywidualności, lecz 
wzbogaca ją o coś tysiąckrotnie większego.

Gdy ego zostanie wtajemniczone – czytelnik zechce zauważyć, że wtajemniczone jest ego, a nie 
osobowość – staje się częścią najbardziej zamkniętej organizacji na świecie; jednoczy się z wielkim 
morzem świadomości Wielkiego Białego Braterstwa. Przez długi czas nowy wtajemniczony nie jest 
zdolny zrozumieć wszystkiego, co to zjednoczenie oznacza, i musi wnikać głęboko do sanktuariów, 
zanim potrafi zrozumieć, jak ścisły jest związek i jak wielka świadomość Samego Króla, Pana 
Świata, w której wszyscy bracia do pewnego stopnia uczestniczą. Tu na ziemi jest to niepojęte i nie 
daje się wyrazić; jest metafizyczne i subtelne ponad wszelkie słowa, niemniej jednak stanowi pełną 
chwały rzeczywistość, realną w takim stopniu, że gdy zaczynamy ją pojmować, wszystko inne 
wydaje się nierealne.

Wiemy już (zob. Ciało mentalne), że uczeń przyjęty może porównać swoją myśl z myślą Mistrza; 
obecnie wtajemniczony może porównać własną myśl z myślą braterstwa i wchłonąć w siebie tyle z 
tej ogromnej świadomości, na ile potrafi na swym poziomie reagować.

Kiedy podczas wielkiej ceremonii ukazuje się Gwiazda Wtajemniczenia, wystrzela z niej do serca 
wtajemniczającego, a od niego do serca kandydata linia oślepiającego światła. Pod wpływem tego 
magnetyzmu mała srebrna gwiazda świadomości, która reprezentuje u kandydata monadę, 
powiększa się jarząc się blaskiem, dopóki nie wypełni jego ciała przyczynowego; wtedy, w tej 
cudownej chwili, ego jednoczy się z monadą; po osiągnięciu stopnia Adepta będą one zjednoczone 
trwale.

Przy tej sposobności monadą utożsamia się na chwilę ze swą cząstką, jaką jest ego, i to ona składa 
przysięgę.

Wpływ wtajemniczenia na ciało astralne opisaliśmy już w Ciele astralnym.

Rozszerzenie się świadomości wtajemniczonego jest tak cudowne, że określenie tej zmiany nazwą 
“nowe narodzenie" jest jak najbardziej odpowiednie. Rozpoczyna on swe nowe życie “jako 
niemowlę", życie Chrystusa; w sercu jego narodził się Chrystus, buddhiczna lub intuicyjna 
świadomość.

Ma on obecnie również władzę udzielania błogosławieństwa Wielkiego Braterstwa, czyli potężnej i 
przemożnej siły, którą potrafi przesłać do każdego, jeśli uzna to za właściwsze i użyteczne. Siła 
braterstwa będzie płynąć przez niego, o ile jej na to pozwoli. Jego rzeczą jest posługiwać się tą siłą, 
a zarazem pamiętać, że ponosi całą odpowiedzialność za kierowanie nią, jakikolwiek cel by wybrał. 
Udzielone mu przez wtajemniczającego podczas wtajemniczenia błogosławieństwo oznacza: 
Błogosławię cię, przekazuję ci moją siłę i błogosławieństwo; dbaj o to, byś ty z kolei stale 
przekazywał to błogosławieństwo innym.
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Jeśli wtajemniczony ma cechę saraddhy – doskonałe zaufanie do swego Mistrza i do braterstwa 
oraz całkowitą pewność, że ze względu na zjednoczenie z Nim wszystko jest dla niego możliwe – 
może iść przez świat jako prawdziwy anioł światła rozdzielający po drodze radość i 
błogosławieństwo.

Prawdopodobnie już przed wtajemniczeniem uczeń ćwiczył się w rozwijaniu buddhicznej 
świadomości, tak iż zazwyczaj ma już pewne doświadczenie na tym poziomie. Jeśli jednak go nie 
ma, to podczas wtajemniczenia przeżywa pierwsze doświadczenie.

Podczas wtajemniczenia człowiek nie osiąga pełni świadomości buddhicznej ani też żadną miarą 
nie może w owym czasie rozwinąć buddhicznego nośnika. Ze względu jednak na fakt, że niektóre 
nauki muszą mu być podane na poziomie buddhicznym, gdyż inaczej by ich nie zrozumiał, 
wymagany jest, jak się zdaje, pewien stopień rozwoju buddhicznego nośnika.

Gdy świadomość wznosi się do buddhicznego nośnika, wówczas z ciałem przyczynowym dzieje się 
coś bardzo ciekawego – znika, a wtajemniczony wcale nie musi do niego wracać; oczywiście nie 
można jednak tego uczynić, dopóki nie zostanie wyczerpana karma niższych sfer. Człowiek 
bowiem nie jest wolny od wiążących go skutków w niższych sferach, dopóki nie jest w nich 
doskonale bezinteresowny. Jeśli człowiek pomagający drugiemu odczuwa doskonałą z nim 
jedność, otrzymuje skutek swego działania tylko w sferze buddhi, a nie w żadnej niższej.

Należy jeszcze pamiętać o innym ważnym czynniku, a mianowicie o istnieniu ogólnej karmy, która 
należy do organizacji, związku (zakonu) lub narodu i że każda jednostka jest w pewnej mierze 
odpowiedzialna za działanie całości. Tak na przykład ksiądz ponosi pewną odpowiedzialność za 
wszystko, co duchowieństwo zbiorowo czyni, nawet jeśli sam osobiście tego nie pochwala.

Już sam akt skupienia świadomości w buddhicznym nośniku powoduje, że ciało przyczynowe 
znika. Gdy tylko jednak świadomość wraca w dół do wyższej sfery mentalnej, ciało mentalne 
pojawia się na nowo.

Nie jest ono to samo co przedtem, gdyż jego cząsteczki się rozproszyły, ale wygląda pod każdym 
względem tak samo.

W sferze buddhi najdelikatniejsza nić, jaką możemy dostrzec, oznacza zwykłego człowieka. Gdy 
zaczyna on regularnie myśleć o wyższych sprawach i zwraca na nie uwagę, nić grubieje. Staje się 
coraz bardziej podobna do kabla, a później wygląda jak lejek, gdyż według tego jak przedstawia się 
oku jasnowidza, rozszerza się u góry, a u dołu wchodzi w ciało przyczynowe. Później ciało 
przyczynowe powiększa się pod wpływem dopływających sił, a lejek staje się o wiele większy, 
rozszerzając się zarówno u dołu jak i u góry. Podczas pierwszego wtajemniczenia (wiele osób 
jednak przeżywa to doświadczenie wcześniej) człowiek, jak już wiemy, opuszcza ciało przyczynowe 
i zanurza się w sferze buddhi. Gdy to się dzieje, lejek przeobraża się w kulę. Na tym poziomie 
istnieje oczywiście więcej wymiarów, wskutek czego nie można tego zjawiska w pełni opisać, ale 
tak się ono przedstawia temu, kto potrafi je widzieć.

Z tego, co powiedzieliśmy wyżej, że nie ma konieczności odtworzenia ciała przyczynowego, 
wynika, iż czas, który pozostaje wtajemniczonemu aż do osiągnięcia stopnia Adepta, nie wymaga 
od niego zstępowania w świat fizyczny i dlatego może się on wcale nie inkarnować. Jednak w 
przeważającej większości wypadków następuje inkarnacja w świecie fizycznym, gdyż człowiek ma 
pracować w tej sferze dla Wielkiego Białego Braterstwa.

Świadomość buddhiczna użycza zrozumienia Jedynej, przenikającej wszystko, Świadomości – w 
istocie rzeczy Jedynej Świadomości Boga. Zrozumienie tego wypełnia poczuciem najwyższego 
bezpieczeństwa i ufności oraz stanowi ogromny impuls i niewyobrażalny bodziec. Jednakże z 
początku może bardzo niepokoić, gdyż człowiek odnosi wrażenie, że ginie. Oczywiście tak nie jest. 
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Chrystus powiedział: Ten, kto traci życie dla mnie, znajdzie je. Chrystus reprezentuje pierwiastek 
buddhi i powiada: ten, kto dla mnie – to znaczy dla rozwoju Chrystusa w sobie – odrzuca ciało 
przyczynowe, w którym tak długo żył, odnajdzie siebie, odnajdzie o wiele większe i wyższe życie. 
Aby to uczynić, trzeba nieco odwagi; za pierwszym razem jest to wstrząsające doświadczenie, gdy 
człowiek znajdzie się całkowicie w nośniku buddhicznym i spostrzeże, że ciało przyczynowe, na 
którym polegał w ciągu tysięcy lat, zni-knęło. Gdy jednak dozna tego doświadczenia, będzie 
wiedział z absolutną pewnością, że jaźń jest jedna. Pojęcia nie można przekazać, ale poznaje się je 
przez doświadczenie, a wtedy nic nigdy nie podważy już tej pewności.

Gdy świadomość buddhiczna w pełni przeniknie mózg fizyczny, wówczas wnosi w życie tyle 
nowych wartości, że człowiek nie patrzy już na osobę czy przedmiot, lecz Jest tą osoba lub 
przedmiotem. Potrafi rozpoznać motywy działania innych ludzi jak swoje własne, nawet jeśli 
doskonale rozumie, że inna jego część mająca więcej wiedzy lub odmienny punkt widzenia może 
działać całkiem odmiennie.

Nie należy jednak sądzić, że gdy człowiek wstępuje w najniższą sferę buddhi, to od razu jest w 
pełni świadomy swej jedności ze wszystkim, co żyje. Doskonałość tego poczucia pojawia się tylko 
jako rezultat dużego wysiłku i pracy, gdy człowiek osiągnie już najwyższy poziom sfery buddhi. Krok 
za krokiem, strefa za strefą aspirant musi zdobywać swą drogę, gdyż nawet na tym poziomie 
wysiłek jest nadal konieczny, jeśli ma się osiągnąć postęp.

Kandydata czeka teraz praca nad własnym rozwojem w strefie za strefą. Znajduje się on na ścieżce 
świętości, a system buddyjski nazywa go sotapatti lub sohan, tym, który wszedł w potok; Hindusi 
nazywają go parivradżaka, czyli wędrowcem, człowiekiem, który już żadnego miejsca w trzech 
niższych światach nie uważa za miejsce swego pobytu lub schronienia.

Sprawa buddhicznej świadomości będzie przedmiotem obszerniejszych rozważań w następnym 
rozdziale.

O gotowości człowieka do pierwszego wtajemniczenia decydują trzy czynniki wzajemnie od siebie 
zależne:

1. Kandydat musi mieć odpowiednie kwalifikacje (zob. Ciało mentalne).

2. Ego musi tak panować nad niższymi ciałami, aby mogło działać za ich pośrednictwem; mówiąc 
inaczej, musi osiągnąć to, co nazywa się połączeniem niższego i wyższego “ja".

3. Człowiek musi być dostatecznie silny, by wytrzymać napięcie podczas wtajemniczenia, które 
obejmuje nawet ciało fizyczne.

Wtajemniczani nie reprezentują wcale jednakowego rozwoju, podobnie jak ludzie, którzy uzyskują 
stopień magistra, nie są sobie równi wiedzą. Choć istnieje pewien poziom rozwoju wymagany do 
wtajemniczenia, to jednak niektórzy mogli osiągnąć poziom o wiele wyższy niż wymagane minimum.

Z podobnych przyczyn mogą występować znaczne różnice w odstępach czasu pomiędzy 
wtajemniczeniami. Człowiek, który dopiero co przeszedł pierwsze wtajemniczenie, może już mieć w 
znacznej mierze kwalifikacje potrzebne do drugiego; toteż dla niego przerwa pomiędzy obu 
wtajemniczeniami będzie niezwykle krótka. Z drugiej strony kandydat, który miał tylko tyle wiedzy i 
kwalifikacji, ile jest wymagane do przejścia przez pierwsze wtajemniczenie, będzie musiał powoli 
rozwijać w sobie wszystkie dodatkowe zdolności i wiedzę niezbędną do drugiego wtajemniczenia, 
wobec czego jego przerwa będzie prawdopodobnie długa.

Wtajemniczenie powoduje zmianę “polaryzacji" ciała mentalnego i ciała przyczynowego, wskutek 
czego nie można się wtajemniczonym posługiwać tak, jak innymi ludźmi, chociażby byli wysoce 
rozwinięci w innych kierunkach.
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Porównując pierwsze i piąte wtajemniczenie stwierdziliśmy, że pierwsze wymaga zjednoczenia 
niższego i wyższego “ja", tak aby w osobowości działało tylko ego, a przy piątym nie może być w 
ego nic, czego by nie uznała lub nie inspirowała monada.

Ilekroć monada dotyka naszego życia tu na dole, pojawia się jak jakiś półbóg z nieba. Podczas 
każdego wtajemniczenia rzuca swe światło w dół i na chwilę jednoczy się z ego; jednoczy się z nim 
na stałe, gdy zostanie osiągnięty stopień Adepta. Również w niektórych innych ważnych i 
krytycznych chwilach monada rzuca swe światło w dół.

Tak więc przy pierwszym wtajemniczeniu osobowość przestaje kierować swoją własną wolą, chyba 
że się zapomni i żyje tylko po to, by służyć wyższemu “ja". Odtąd ego działa za pośrednictwem 
osobowości w niższych sferach, zaczyna rozumieć byt monady i żyć zgodnie z jej wolą. Sama 
monada wyznaczyła drogę ewolucji ego i nie może wybrać innej, gdyż sama się staje wyzwalając 
się z więzów nawet w niższych sferach.

Prawdę tę można wyrazić inaczej, mówiąc, że tak jak człowiek na ścieżce próbnej ma się nauczyć 
uwalniać od wszystkiego, co określamy osobowością, tak wtajemniczony musi się uwolnić od swej 
indywidualności, od reinkarnującego się ego, aż na końcu ścieżki swego życia będzie podlegał 
całkowicie kierownictwu monady.

Indywidualność, czyli ego, jest najcudowniejszym tworem – złożonym, niezwykle pięknym i 
zadziwiająco przystosowanym do swego środowiska; jest naprawdę wspaniałą istotą. Pojęcie 
oddzielnego “ja" tkwi w nas głęboko i stanowi część samego ego, które jest w nas jedyną trwałą 
rzeczą. We wczesnych okresach rozwoju to pojęcie oddzielnego “ja" musiało się rozwijać i 
umacniać, gdyż istotnie było źródłem naszej mocy w przeszłości. Niemniej jednak ten “ogromny 
chwast" musi być prędzej czy później wyrwany z korzeniami. Silny człowiek potrafi go wyrwać na 
początku swego rozwoju. Słaby musi czekać i pozwolić mu rosnąć, aż rozwinie w sobie 
dostateczną siłę, aby go wykorzenić. Jest to dla niego niepomyślne, gdyż im dłużej to trwa, tym 
bardziej zrasta się on z naturą człowieka.

Dlatego wszystkie systemy okultystycznego nauczania zgodnie radzą uczniom, by starali się od 
samego początku uwolnić od złudzenia odrębności. Człowiek ma się uczyć, że poza 
indywidualnością znajduje się monada, która – gdy się odrzuci indywidualność – przedstawi mu się 
jako prawdziwa jaźń. We właściwym czasie dowie się i zrozumie, że nawet monada jest tylko iskrą 
w Wieczystym Płomieniu.

Tylko wtedy, gdy niższe “ja", czyli osobowość, oczyści się ze wszystkich śladów namiętności, gdy 
niższy manas uwolni się od karmy, może na nie działać “świetlista". H. P. Bławacka pisze: Gdy ta 
Trójca [atma-buddhi-manas] w antycypacji ostatecznego triumfalnego zjednoczenia poza bramami 
cielesnej śmierci stała się na kilka sekund jednością, dozwolone jest kandydatowi w chwili 
wtajemniczenia zobaczyć swe przyszłe “ja", I tak czytamy w perskim “Besatir" o “oślepiającym 
swym blaskiem"; u greckich wtajemniczonych filozofów o augosidesie – o świetlistej “błogosławionej 
wizji przebywającej w czystym świetle"; u Porfiriusza, że Plotyn zjednoczył się ze swym “bogiem" 
sześć razy za swego życia, i tak dalej", (Isis Unveiled, II).

Ta “trójca", która stała się jednością, jest Chrystusem wszystkich mistyków. Gdy w końcowym 
wtajemniczeniu kandydat leży wyciągnięty na podłodze lub na kamieniu ołtarza, i w ten sposób 
symbolizuje ukrzyżowanie ciała, czyli niższej natury, i gdy z tej “śmierci" na nowo “powstaje" jako 
triumfujący zwycięzca grzechu i śmierci, wówczas w najwyższej chwili widzi przed sobą wspaniałą 
obecność i staje się “jednym z Chrystusem", on sam jest Chrystusem. Odtąd może być nadal w 
ciele, ale ciało to stało się jego posłusznym narzędziem; jest zjednoczony ze swym prawdziwym 
“ja"; manas zjednoczył się z atma-buddhi i za pośrednictwem zamieszkiwanej przez siebie 
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osobowości roztacza pełnię swych sił jako nieśmiertelna duchowa inteligencja.

Gdy kandydat walczył jeszcze z niższą naturą, Chrystus, czyli duchowe ego, był w nim codziennie 
ukrzyżowany; ale w doskonałym Adepcie Chrystus zmartwychwstał triumfalnie jako Pan siebie i 
natury. Długa pielgrzymka manasu skończyła się, cykl konieczności został przebyty, koło narodzin i 
śmierci przestało się obracać, Syn Człowieczy stał się przez cierpienie doskonały.

Aż do osiągnięcia tego momentu “Chrystus" jest celem aspiracji. “Promień" wciąż walczy, by 
powrócić do swego źródła, niższy manas wciąż dąży do ponownego zjednoczenia z wyższym. 
Nieustanna tęsknota za ponownym zjednoczeniem przyjmuje postać modlitwy, inspiracji, szukania 
Boga. Dusza moja spragniona jest Boga. Dusza moja spragniona jest Boga, żywego Boga, woła 
gorliwy chrześcijanin. Wołanie to jest niezniszczalnym impulsem wzwyż niższego “ja" ku wyższemu. 
A czy ktoś się modli do Buddy, Wisznu, Chrystusa, Dziewicy Marii, Boga Ojca, jest oczywiście tylko 
kwestią języka, a nie istoty rzeczy.

Zawsze rzeczywistym celem jest zjednoczenie manasu z atma-buddhi, co nazywane jest rozmaicie: 
idealnym człowiekiem, osobowym Bogiem, Bogiem-Człowiekiem, Bogiem Wcielonym, Słowem, 
które stało się ciałem, Chrystusem, który musi się narodzić w każdym z nas i z którym wierny musi 
się zjednoczyć.

Gdy wreszcie człowiek wchodzi na ścieżkę i skupia na niej całą swą energię, prędkość jego 
postępu ulega ogromnemu przyspieszeniu. Postęp ten nie jest podobny do postępu 
arytmetycznego (na przykład w ciągu 2, 4, 6, 8 itd.) ani też do postępu geometrycznego (na 
przykład w ciągu 2, 4, 8, 16 itd.), lecz wyraża się za pomocą potęg (jak w ciągu 2, 4, 16, 256 itd.). 
Fakt ten powinien stanowić wielką zachętę dla posłusznego ucznia.
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Wstecz / Spis treści / Dalej

ROZDZIAŁ XXX: ŚWIADOMOŚĆ BUDDHICZNA

Z uwagi na fakt, że pierwsze wtajemniczenie łączy się z doznaniem buddhicznej świadomości, 
pożądane jest szersze omówienie tego, co w poprzednim rozdziale zostało powiedziane o naturze 
świadomości w sferze buddhi.

Czytelnikowi nie trzeba chyba mówić, że wszelki opis świadomości buddhicznej musi być z natury 
swej nieścisły. Niepodobna za pomocą słów fizycznych podać więcej niż tylko ogólne wskazania o 
tym, czym jest wyższa świadomość, gdyż mózg fizyczny nie jest w stanie osiągnąć zrozumienia 
rzeczywistości – całkowitego jej ogarnięcia.

Trudno jest nawet wytworzyć sobie należyte pojęcie o zjawiskach sfery astralnej, gdyż świat 
astralny ma cztery wymiary.

W świecie buddhi jest nie mniej niż sześć wymiarów, a wskutek tego rodzą się trudności 
nieporównanie większe.

Pomysłowy wykres (który zawdzięczam nieznanemu rysownikowi), zamieszczony na rysunku 38, 
ilustruje zasadniczą różnicę pomiędzy sferą buddhi a wszystkimi niższymi sferami.

 
Rys. 38.: Jedność w wielości 

Wykres składa się z pewnej ilości ostrzy lub promieni, które w pewnym miejscu zachodzą na siebie. 
Od tego miejsca zaczyna się sfera buddhi.
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Koniuszki ostrzy przedstawiają fizyczną świadomość różnych ludzi; są one oddzielne i oddalone od 
siebie. Idąc wzdłuż tych ostrzy do środka widzimy, że świadomości konkretnych ludzi są nieco bliżej 
siebie. Świadomości niższego świata mentalnego są jeszcze bliżej siebie, podczas gdy wyższej 
sfery mentalnej spotykają się na najwyższym swym poziomie w tym punkcie, gdzie się zaczyna 
świadomość buddhiczna.

Z kolei widać, że świadomość buddhiczna każdego indywidualnego i oddzielnego “człowieka" 
pokrywa się z inną oddzielną świadomością po obu stronach. Stanowi to graficzną ilustrację tego 
aspektu buddhicznej świadomości, którym jest “pokrywanie się" i który oznacza przeżycie 
zjednoczenia się z innymi.

Gdy świadomość wznosi się dalej w wyższe sfery, wówczas, jak widać z wykresu, pokrywa się 
coraz bardziej z sąsiednimi, aż wreszcie, gdy dotrze do centrum, dokonuje się całkowite zlanie 
świadomości. Niemniej każdy oddzielny promień nadal istnieje i ma własny indywidualny kierunek i 
zewnętrzny wygląd. Patrząc na zewnątrz w niższe światy, każda świadomość zwraca się w 
odmiennym kierunku; jest aspektem jednej centralnej świadomości. Natomiast patrząc do 
wewnątrz, rozbieżne kierunki zbiegają się i jednoczą ze sobą.

Poczucie zjednoczenia jest charakterystyczne dla sfery buddhi. W tej sferze wszelkie ograniczenia 
zaczynają znikać, a świadomość człowieka rozszerza się, aż wreszcie poznaje on, już nie tylko w 
teorii, że świadomość jego bliźnich znajduje się wewnątrz jego własnej; czuje wtedy, wie i 
doświadcza – z absolutną doskonałością współczucia – tego wszystkiego, co w nich jest, ponieważ 
ich świadomość stanowi w rzeczywistości jego cząstkę.

W tej sferze człowiek wie, nie tylko na podstawie intelektualnego zrozumienia, ale i wyraźnego 
doświadczenia, że ludzkość stanowi naprawdę braterstwo, gdyż jego podstawą jest duchowa 
jedność. Chociaż dalej pozostaje on sobą i zachowuje swą świadomość, to jednak jest ona o wiele 
szersza i tak doskonale powiązana ze świadomością innych, że człowiek wie, iż jest naprawdę tylko 
cząstką potężnej całości.

Podobnie jak człowiek znajdujący się na Słońcu, zalany jego światłem i odbijający je w przestrzeń, 
nie czuje różnicy pomiędzy poszczególnymi dwoma promieniami, lecz odbija je równie łatwo, tak 
człowiek w sferze buddhi odczuwa braterstwo ze wszystkimi i udziela się każdemu, kto potrzebuje 
pomocy. W każdej istocie widzi siebie i czuje, < że wszystko, co posiada, jest w jednakowym 
stopniu zarówno ich, jak i jego własnością; w wielu wypadkach jest nawet bardziej ich niż jego, gdyż 
mają większe potrzeby, a mniejszą siłę.

Jak w ciele przyczynowym dominującym elementem jest wiedza oraz w rezultacie mądrość, tak 
górującym elementem świadomości w ciele buddhicznym jest szczęśliwość i miłość. Pogoda 
mądrości jest cechą pierwszej, podczas gdy najtkliwsze współczucie płynie niewyczerpanie z 
drugiej.

Dlatego ciało buddhi nazywa się u wedamtystów anan-damayakosza, czyli powłoka szczęścia. Jest 
to dom zbudowany nie rękami, wieczny w niebie, o którym mówił chrześcijański wtajemniczony, 
święty Paweł. Wynosił on miłosierdzie i czystą miłość ponad wszystkie cnoty, ponieważ tylko dzięki 
nim człowiek może sobie na ziemi zgotować to wspaniałe mieszkanie. Z podobnej przyczyny 
buddyści nazywają oddzielność “wielką herezją", a “zjednoczenie" lub joga jest celem hindusów.

Człowiek egoistyczny nie może działać w sferze buddhi, gdyż istotną treścią tej sfery jest 
współczucie i doskonałe zrozumienie, które wyłączają egoizm.

Istnieje ścisłe powiązanie pomiędzy ciałami astralnym i buddhicznym, gdyż ciało astralne jest w 
pewnej mierze odbiciem ciała buddhi. Nie należy jednak z tego wnioskować, że człowiek może 
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skoczyć z poziomu świadomości astralnej na poziom buddhiczny nie rozwinąwszy przedtem 
pośrednich ciał.

Chociaż na najwyższym poziomie sfery buddhi człowiek jednoczy się ze wszystkimi, to nie 
powinniśmy sądzić, że ma jednakowe uczucia dla wszystkich. W istocie rzeczy nie ma podstawy do 
takiego przypuszczenia. Nawet bowiem Budda miał ulubionego ucznia Anandę, a Chrystus 
traktował ukochanego świętego Jana inaczej niż pozostałych apostołów. Prawda polega na tym, że 
w niedalekim czasie ludzie będą kochać każdego tak, jak obecnie kochają swych najbliższych i 
najdroższych; jest to taki rodzaj miłości, o jakim nieraz nie mają pojęcia.

W sferze buddhi nie ma oddzielności. Świadomość nie musi zlewać się od razu na najniższym 
poziomie, ale stopniowo rozszerza się coraz bardziej; po osiągnięciu najwyższego poziomu, 
człowiek stwierdza, że w swej świadomości jest zjednoczony z ludzkością. Taki jest najniższy 
poziom, na którym oddzielność absolutnie nie istnieje; pełnia świadomej jedności ze wszystkim 
należy do sfery atmy lub nirwany.

Każdemu ego, które potrafi osiągnąć ten stan świadomości, wydaje się, że wchłonęło lub ogarnęło 
sobą wszystko inne; postrzega, że wszyscy są obliczami większej świadomości; doszło ono w 
istocie rzeczy do zrozumienia starożytnej formuły: Ty jesteś Tym.

Należy też pamiętać, że świadomość buddhiczna daje człowiekowi poczucie zjednoczenia ze 
wszystkim, co jest wspaniałe i cudowne w innych, zjednoczenia z samymi Mistrzami, ale z 
konieczności harmonizuje też ich trwale z ludźmi występnymi i zbrodniarzami. Człowiek musi 
doświadczyć ich uczuć tak samo jak chwały i wspaniałości wyższego życia. Gdy człowiek wyzbywa 
się poczucia oddzielności i urzeczywistnia w sobie jedność, wówczas postrzega, że jest zanurzony 
w boskim życiu i że w stosunku do swych bliźnich, wysoko czy nisko stojących, może zachować 
jedynie postawę miłości.

Gdy ego żyje w ciele przyczynowym, dostrzega boską świadomość we wszystkim; gdy spogląda na 
inne ego, wówczas jego świadomość dokonuje jakby skoku wzwyż, by rozpoznać w nim to, co 
boskie.

W sferze buddhi nie wykonuje takiego skoku, by pozdrowić je od zewnątrz, gdyż ma je już w swym 
sercu. On sam jest tą świadomością, a ona jest jego. Już nie ma “ty" i “ja", gdyż stanowią one jedno 
– różne oblicza czegoś, co jest większe od nich i obejmuje je oba.

Nie tylko rozumiemy drugiego człowieka, ale również czujemy, że działamy przez niego, uznajemy 
jego motywy jako swoje własne, nawet jeśli, jak powiedzieliśmy w poprzednim rozdziale, doskonale 
rozumiemy, że inna nasza cząstka mająca więcej wiedzy lub odmienny punkt widzenia może 
działać zupełnie inaczej.

Ginie całkowicie poczucie osobistej własności, ponieważ rozumiemy, że wszelkie rzeczy i pojęcia 
są naprawdę wspólne, gdyż stanowią część wielkiej rzeczywistości, która się kryje na równi poza 
wszystkim.

Osobista duma z indywidualnego rozwoju staje się zupełnie możliwa, gdyż wiemy teraz, że rozwój 
osobisty jest podobny do rozwoju liścia wśród tysięcy liści jednego drzewa; nie jest ważna wielkość 
ani kształt poszczególnych liści, lecz ich stosunek do drzewa jako całości, gdyż tylko wtedy 
możemy naprawdę mówić o trwałym wzroście.

Przestajemy ganić innych za to, że się od nas różnią; natomiast traktujemy ich po prostu jako inne 
przejawienie się naszej własnej aktywności, gdyż obecnie widzimy przyczyny, które przedtem były 
dla nas ukryte. Nawet w złym człowieku widzimy część siebie, chociaż słabszą; toteż nie pragniemy 
go potępić, lecz raczej pomóc mu, kierując nieco siły do tej słabej swej części, tak aby całe ciało 
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ludzkości mogło być zdrowe i pełne energii.

Gdy zatem człowiek wznosi się do sfery buddhi, może korzystać z cudzego doświadczenia; nie jest 
więc konieczne, aby każde ego przechodziło przez wszystkie doświadczenia jako oddzielna 
jednostka. Jeśliby nie chciał odczuwać cudzego cierpienia, może wycofać swą świadomość, jednak 
jeśli pragnie pomagać, zechce je odczuwać. Ogarnia swą świadomością cierpiącego człowieka, 
którego cierpienie, choć czasem nic on o tym nie wie, może się dzięki temu w pewnej mierze 
zmniejszyć.

W sferze buddhi pojawia się całkiem nowa zdolność, która nie ma nic wspólnego ze zdolnościami 
innych sfer. Człowiek bowiem poznaje przedmioty w całkiem odmienny sposób, przy którym 
zewnętrzne wibracje nie grają żadnej roli. Przedmiot staje się częścią poznającego, który poznaje 
on od wewnątrz, a nie od zewnątrz.

Przy tej metodzie poznawania jasne jest, że wiele znanych nam przedmiotów zmienia się nie do 
poznania. Nawet wzrok astralny pozwala nam widzieć przedmioty od razu ze wszystkich stron, 
zarówno z góry jak i z dołu; jeśli do tego dodamy dalszą komplikację, że całe wnętrze przedmiotu 
znajduje się przed nami, tak jakby każda cząsteczka została położona oddzielnie na stole, i jeśli 
ponadto uwzględnimy fakt, że obserwując tę cząsteczkę jesteśmy zarazem wewnątrz niej i 
patrzymy przez nią – to oczywiste będzie, że niemożliwe jest znalezienie jakiegokolwiek 
podobieństwa do przedmiotu znanego nam w świecie fizycznym.

Podczas gdy intuicja ciała przyczynowego rozpoznaje cechy zewnętrzne, to intuicja ciała buddhi 
poznaje wewnętrzne. Intuicja intelektualna pozwala nam zrozumieć rzecz poza sobą; za pomocą 
intuicji buddhicznej widzi się rzecz od wewnątrz.

Tak więc, jeśli posługujemy się ciałem przyczynowym i chcemy zrozumieć drugiego człowieka, aby 
mu pomóc, to kierujemy swą świadomość ku jego ciału przyczynowemu i staramy się poznać jego 
własności; są one całkiem dobrze zaznaczone i dają się wyraźnie zobaczyć, ale zawsze oglądamy 
je od zewnątrz. Jeśli szukając tej samej wiedzy wznosimy swą świadomość na poziom buddhi, to 
poznajemy świadomość drugiego człowieka jako części siebie samych. Znajdujemy punkt 
świadomości drugiego człowieka, który go reprezentuje; być może powinniśmy raczej nazwać go 
otworem niż punktem. Możemy napełnić sobą ten otwór i wejść do jego świadomości na każdym 
niższym poziomie, na jakim zechcemy, i dlatego potrafimy widzieć wszystko tak dokładnie, jak on 
widzi – z jego wnętrza, a nie z zewnątrz. Łatwo można zrozumieć, jak bardzo to sprzyja 
doskonałemu zrozumieniu i sympatii.

Jednakże, jak już powiedzieliśmy, w całym tym dalszym rozwoju nie traci się poczucia 
indywidualności, nawet jeśli pojawi się całkowity zanik poczucia odrębności. Choć może się to 
wydawać paradoksalne, jednak jest prawdą. Człowiek pamięta wszystko, co ma już za sobą. Jest 
tym samym człowiekiem, który czynił to lub tamto w odległej przeszłości. Zmiana polega tylko na 
tym, że teraz jest czymś o wiele większym i czuje, iż zawiera w sobie również wiele innych 
przejawień.

Gdyby nagle sto osób spośród nas mogło równocześnie wznieść swą świadomość do świata 
buddhi, to stanowilibyśmy wszyscy jedną świadomość; każdej osobie świadomość ta wydawałaby 
się jednak jej własną, absolutnie nie zmienioną z wyjątkiem tego, że obecnie obejmowałaby 
również każdą inną.

W widzeniu buddhicznym człowiek przedstawia się nie jako coś odgrodzonego, lecz jako gwiazda 
promieniująca we wszystkich kierunkach; promienie tej gwiazdy przenikają do świadomości 
obserwatora, który czuje je jako cząstkę siebie, ale jednak niezupełnie. Wszyscy obserwatorzy 
zgadzają się, że nie można opisać buddhicznego stanu świadomości inaczej jak za pomocą 
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szeregu sprzeczności.

Zdolność utożsamiania się, jaką się uzyskuje w sferze buddhi, dotyczy nie tylko świadomości ludzi, 
lecz także wszystkiego innego. Jak powiedzieliśmy, wszystko poznaje się od wewnątrz zamiast od 
zewnątrz. To, co poznajemy, staje się naszą częścią; poznajemy to jako pewnego rodzaju symptom 
w nas samych. Ta cecha stanowi oczywiście zasadniczą różnicę. Zanim się to osiągnie, musi się 
zdobyć całkowitą bezinteresowność, dopóki bowiem w postawie ucznia jest coś osobistego, nie 
może on dokonać żadnego postępu w świadomości buddhi; zależy on bowiem od opanowania 
osobowości.

H. P. Bławacka stwierdza, że: buddhi jest zdolnością porozumienia, przewodem, którym boska 
wiedza dociera do ego, rozpoznawaniem dobrego i złego, jak również boskim sumieniem i duszą 
duchową, która jest nośnikiem atmy, (Doktryna tajemna) Często o tej zdolności mówi się jako o 
pierwiastku duchowego porozumienia i rozpoznania.

W systemie jogi wzniosły stan transu turiyo wiąże się ze świadomością buddhiczną, podobnie jak 
stan suszupti wazę się ze świadomością mentalną, stan śwapna z astralną, a dżagraf z fizyczną. 
Terminów tych jednak używa się również w innym znaczeniu, raczej względnym niż absolutnym 
(zob. Ciało mentalne).

Z sześciu stanów umysłu, podanych w Ciele mentalnym, stan niruddha, czyli samoopanowanie, 
odpowiada aktywności w sferze buddhi.

W ciele fizycznym żółta prana płynąca do czakry serca, czyli centrum siły, reprezentuje pierwiastek 
buddhi.

Chociaż na poziomie buddhi człowiek ma jeszcze określone ciało, to jednak jego świadomość zdaje 
się równie obecna w wielkiej liczbie innych ciał. Tkanka życia, zbudowana z materii buddhi, jest tak 
rozwinięta, że obejmuje też innych ludzi; zamiast więc wielu oddzielnych małych tkanek istnieje 
jedna wielka tkanka, która obejmuje ich wszystkich w jednym wspólnym życiu.

Wielu z tych innych ludzi może oczywiście nie mieć wcale świadomości tej zmiany i ich własna 
prywatna mała część tkanki będzie nadal się im wydawać oddzielna jak przedtem. Tak więc z tego 
punktu widzenia i na tym poziomie wydaje się, że cała ludzkość jest powiązana ze sobą złotymi 
nićmi i stanowi złożoną jednostkę, już nie jakiegoś człowieka, lecz człowieka w abstrakcji.

W sferze buddhicznej przeszłość, teraźniejszość i przyszłość istnieją równocześnie w sposób, który 
oczywiście jest całkiem niezrozumiały dla fizycznego mózgu. Również żaden człowiek w tej sferze 
nie podlega ograniczeniom przestrzeni, jakie mamy w sferze fizycznej. Dlatego czytając kronikę 
akaszy (zob. Ciało mentalne) nie potrzebuje on już, tak jak w sferze mentalnej, przeglądać szeregu 
zdarzeń, gdyż przeszłość, teraźniejszość i przyszłość są równocześnie przed nim obecne.

Dlatego mając świadomość w pełni rozwiniętą w sferze buddhi, można doskonale przewidywać 
przyszłość, choć oczywiście człowiek nie potrafi doprowadzić wszystkiego, co widzi, do swej niższej 
świadomości. Niemniej może on dużo wyraźniej przewidywać, jeśli zechce korzystać z tej swej 
zdolności; nawet wtedy, gdy z niej nie korzysta, pojawiają się często w jego codziennym życiu 
przebłyski przewidywania przyszłości, dzięki czemu natychmiast wie intuicyjnie, jak się rzeczy 
potoczą, jeszcze zanim się zaczną.

Sfera buddhiczną rozciąga się tak daleko, że to, co można nazwać ciałami buddhicznymi 
poszczególnych planet naszego łańcucha, zlewa się ze sobą; dla całego łańcucha istnieje wówczas 
tylko jedno ciało buddhiczne. Dlatego w ciele buddhicznym możliwe jest przejście z jednej planety 
na drugą.

Możemy tu zauważyć, że atom materii buddhicznej zawiera 493, czyli 117 640 “baniek w koilonie".
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Człowiek, który potrafi wznieść swą świadomość aż do stenicznego obszaru sfery buddhi, znajduje 
się w stanie absolutnego zjednoczenia ze wszystkimi ludźmi; jeśli zechce odnaleźć jakiegoś 
człowieka, wystarczy, aby nastawił się w jego kierunku, a natychmiast go odnajdzie.

A oto przykład działania świadomości buddhicznej. Wszelkie piękno kształtu czy barwy, natury czy 
ludzkiej postaci, wszelkiego dzieła sztuki, najskromniejszych narzędzi domowych, jest wyrazem 
tylko Jednego Piękna; dlatego w najskromniejszej rzeczy zawiera się i może być przez nią 
rozumiane całe piękno, a Ten, który Sam jest Pięknem, może być osiągnięty. Aby to w pełni 
zrozumieć, potrzeba świadomości buddhicznej, ale nawet na o wiele niższym poziomie myśl ta 
może być użyteczna i owocna.

Jeden z Mistrzów tak się wyraził: Czy nie widzisz, że tak jak tylko jedna jest Miłość, tak też istnieje 
tylko jedno Piękno? Cokolwiek w jakiejkolwiek sferze jest piękne, jest takie dlatego, że stanowi 
cząstkę owego Piękna, i jeśli odsunie się je dostatecznie daleko, ten związek stanie się widoczny. 
Wszelkie Piękno jest z Boga, podobnie jak wszelka Miłość jest od Boga; dzięki tym Jego cechom 
człowiek czystego serca może zawsze do Niego dotrzeć.

Pełny jednak rozwój buddhicznego nośnika należy do stopnia Adepta, choć i ci, którym jeszcze 
daleko do tego poziomu, mogą doświadczać w rozmaity sposób przebłysków świadomości 
buddhicznej.

Pierwiastek buddhi w duchu człowieka to czysty i współczujący rozum, który jest aspektem 
mądrości, Chrystusem w człowieku.

W normalnym toku ewolucji świadomość buddhiczna będzie się stopniowo rozwijać w szóstej 
podrasie piątej rasy głównej, a jeszcze w większej mierze w samej szóstej rasie głównej.

Można wykryć zadatki przyszłej szóstej podrasy u niektórych rozproszonych po świecie ludzi piątej 
podrasy, którzy wyróżniają się delikatnością. Szóstą podrasę charakteryzuje zdolność syntezy, jej 
przedstawiciele potrafią jednoczyć rozbieżne opinie i charaktery, skupiać wokół siebie elementy i 
stapiać je w jedną całość, gdyż mogą wziąć w siebie te rozbieżności, a potem przedstawić je jako 
jedność, wykorzystując najrozmaitsze zdolności, odnajdując właściwe miejsce każdej z nich i 
zespalając je w mocną całość.

Silnie zaznacza się w nich współczucie, jest ono cechą, która natychmiast reaguje na pojawienie 
się tego, co słabe, okazując cierpliwość, delikatność i pomoc. Poczucie jedności i współczucie będą 
w szóstej podrasie siłą stosowaną w służeniu, przy czym wielkość siły będzie miarą 
odpowiedzialności i obowiązku.
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Wstecz / Spis treści / Dalej

ROZDZIAŁ XXXI: EGO I MONADA

W rozdziale III przestudiowaliśmy proces wyłaniania się monad i omówiliśmy zwięźle ich ogólną 
naturę. W rozdziale o wtajemniczeniu zajmowaliśmy się skutkami, jakie wywiera ono na stosunek 
między monada i ego. Obecnie jest właściwy moment na dalsze informacje, jakimi rozporządzamy, 
na temat stosunku między ego i monada oraz na bardziej szczegółowe wyjaśnienie natury samej 
monady i jej stosunku do przejawień w niższych światach.

Jeśli chodzi o naturę samej monady, napotykamy trudność polegającą na tym, że w badaniach 
swych nie możemy obserwować monady bezpośrednio w jej własnej sferze. Sfera, w której monada 
przebywa – anupadaka – jest na razie poza zasięgiem naszych jasnowidzących badaczy, gdyż 
najwyższą sferą dostępną bezpośrednio obserwacji przez nich prowadzonej jest sfera przejawienia 
się monady jako troistego ducha, to znaczy sfera atmy. Nawet na tym stopniu jest ona niepojęta; 
trzy bowiem jej aspekty są całkiem wyraźne i pozornie oddzielone, a jednak wszystkie stanowią 
zasadniczo całość – jedność.

Nikt poniżej stopnia Adepta nie może widzieć monady, ale arhat wie o jej istnieniu. W sferze atmy 
bowiem można postrzegać troiste przejawienie, a promienie, które je tworzą, są wyraźnie zbieżne w 
najwyższym swym punkcie. Można zatem wnioskować, że muszą one stanowić jedno, choć ich 
jedność znajduje się poza zasięgiem wzroku.

Wspominaliśmy już o możliwości zogniskowania świadomości na najwyższym poziomie ciała 
przyczynowego i spojrzenia wzwyż, wzdłuż linii łączącej ego z monada, oraz zrozumienia dzięki 
temu jej tożsamości z bóstwem.

Może najmniej mylącym sposobem wyobrażenia sobie prawdziwej natury monady jest myśl, że 
stanowi ona cząstkę Boga – jednakże cząstkę Boga, który nie może być podzielony; cząstkę Tego, 
co nie może być podzielone. Chociaż niestety stanowi to paradoks dla skończonego intelektu, to 
jednak zawiera w sobie wieczystą prawdę, wykraczającą daleko poza nasze rozumienie.

Każda bowiem monada jest dosłownie cząstką Boga, pozornie chwilowo od niego oddzieloną, bo 
otoczoną zasłonami materii; naprawdę jednak nie jest ona nigdy nawet na chwilę oddzielona, gdyż 
sama materia, która ją spowija, jest również przejawieniem Boga. Chociaż materia wydaje nam się 
czymś złym, bo ściąga nas w dół, pęta nasze zdolności, zatrzymuje i cofa z drogi, to jednak dzieje 
się tak dlatego, że na razie nie nauczyliśmy się nad nią panować, nie zrozumieliśmy, iż jest ona 
teraz boska w swej troistości, jako że nie ma nic oprócz Boga.

Błędna byłaby myśl, że monada jest czymś bardzo odległym. Jest bowiem bardzo blisko nas, jest 
naszą jaźnią, sednem naszej istoty, jedyną rzeczywistością. Choć jest ukryta, nieprzejawiona, 
spowita w milczenie i ciemność, to jednak nasza świadomość jest ograniczonym przejawieniem się 
tej jaźni, Bogiem w naszych ciałach, które są jego szatami.

Monadę określamy rozmaicie: jako Wiecznego Człowieka, cząstkę boskiego życia, Syna Bożego 
stworzonego na Jego obraz, iskrę w boskim ogniu, “ukrytego Boga" znanego pod tą nazwą u 
Egipcjan; jest ona Bogiem w nas, naszym osobowym Bogiem, naszym prawdziwym “ja", cząstką 
Wieczystego, rzeczywistym i Jedynym trwałym “ja" w człowieku. Określa się również monady jako 
centra siły w Logosie.

Zamiast mówić o ludzkich monadach, poprawnie] byłoby mówić o monadzie przejawiające] się w 
królestwie ludzkim, chociaż taka pedantyczna ścisłość budziłaby może jeszcze większe 
zakłopotanie. H. P. Bławacka napisała: Duchowa monada jest jedna, powszechna, bezgraniczna i 
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niepodzielna, a jej promienie tworzą jednak to, co my w swej niewiedzy nazywamy “indywidualnymi 
monadami" ludzi. {Doktryna tajemna).

Według słów katechizmu okultystycznego:

Czuję jeden Płomień, o Gurudeva, widzę niezliczone, nie oddzielone iskry, które w Nim płoną.

Dobrze powiedziałeś. A teraz spojrzyj dokoła i w siebie. To światło, które płonie w tobie, czy 
czujesz, że jest ono w jakiś sposób różne od światła, które świeci w twych braciach, ludziach?

Pod żadnym względem się nie różni, choć więzień pozostaje w więzach karmy i chociaż jego szaty 
mylą ignoranta, który mówi “twoja dusza" i “moja dusza". (Doktryna tajemna}.

Szukając analogii w sferze fizycznej stwierdzamy, że elektryczność jest jedna na całym świecie, a 
chociaż działa w tej lub owej maszynie, żaden ich właściciel nie może twierdzić, że jest to jego 
elektryczność. Podobnie również monada jest jedna wszędzie, chociaż przejawia się w różnych 
kierunkach za pośrednictwem odrębnych istot ludzkich.

Jednakże pomimo tego samego źródła i tej samej zasadniczej natury, każda monada ma bardzo 
wyraźną własną indywidualność; przejawiając się w sferze atmy jako troiste światło oślepiającej 
chwały, każda monada, nawet na tym poziomie, ma pewne cechy, które ją wyodrębniają spośród 
innych monad.

Świadomość monady we własnej sferze jest zupełna; uczestniczy w boskiej wiedzy we własnym 
świecie. Ale w niższym świecie jest faktycznie nieświadoma; nie może w żaden sposób dotknąć 
niższych sfer życia, gdyż ich materia nie poddaje się jej wpływom. Gdyby została pogrążona w 
gęstej materii, znalazłaby się w najskrajniejszym osamotnieniu, nieświadoma żadnych jej 
oddziaływań.

Wszystko jest w niej dzięki Jedynemu Życiu, w którym uczestniczy. Jednak trzeba to ujawnić, 
dlatego mówimy o budzeniu utajonej świadomości do życia. W monadzie znajduje się dosłownie 
wszystko, wszelka boska wiedza; właśnie wydobycie jej, tak aby w każdej sferze materii monada 
mogła wiedzieć, stanowi całe zadanie ewolucji.

Uzasadnieniem tej ewolucyjnej podróży w dół i z powrotem w górę jest zadanie osiągnięcia tej 
świadomości, podporządkowania jej sobie jako nośnika, aby w każdej sferze monada odpowiadała 
na wibracje podobnej materii na zewnątrz i aby potrafiła wyrażać stany świadomości, które 
stanowią odpowiedź na zewnętrzne wrażenia i tym samym sprawiają, że może być ich świadoma.

Biskup Arundalo opisuje pojawienie się i ewolucję monad. Patrząc na świat postrzega on, że nasz 
Pan Słońca wyraża się w milionach słońc. Każda monada jest słońcem w miniaturze, bo Boskie 
Słońce wyrzuca z Siebie iskrzące się słońca, wyposażone we wszystkie Jego właściwości. 
Rozpoczyna się proces ewolucji, a iskry tryskają barwami, tworzą tęcze mające za serce słońca lub 
centra. Każdy atom światła jest atomem nieświadomego bóstwa, powoli lecz niezachwianie 
wypełniającym wolę Słońca, aby rozwinąć się w świadome siebie bóstwo. Każdy atom jest 
nieświadomym słońcem i stanie się świadomy.

Gdy rozpoczyna się przejawienie, monada zostaje rzucona w dół w materię – aby pobudzać i 
wymuszać ewolucję (Doktryna tajemna II); jest ona główną sprężyna wszelkiej ewolucji, siłą 
napędową u podstaw wszechrzeczy.

Wyjaśnia to tajemniczą siłę naporu, która tak bardzo kłopocze ortodoksyjną naukę, tłumaczy, 
dlaczego to wszystko porusza się naprzód, jaka siła powoduje ewolucję, co wywołuje całą tę 
różnorodność, jaką widzimy w świecie i zawsze obecną skłonność do tworzenia odmian.

Monada zna od początku cel ewolucji i pojmuje ogólny jej kierunek. Dopóki jednak ta jej cząstka, 
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która znajduje swój wyraz w ego, nie osiągnie dostatecznie wysokiego stopnia rozwoju, nie jest ona 
świadoma dziejących się tu na dole rzeczy lub w każdym razie mało się nimi interesuje. W tym 
okresie zdaje się nic nie wiedzieć o innych monadach, lecz trwa w nieopisanej szczęśliwości, bez 
aktywnej świadomości swego otoczenia.

Celem zstąpienia monady w materię jest więc uzyskanie określoności i dokładności w materialnych 
szczegółach. W tym celu monada przyłącza do siebie po atomie każdej ze sfer: atmy, buddhi i 
manasu; różnice między tymi atomami użyczają ścisłości, której nie było w świadomości monady w 
jej własnej sferze.

Można tu zapytać: jeśli monada jest w treści swej boska już na początku i powraca do boskości na 
końcu długiej wędrówki, jeżeli jest wszystkowiedząca i doskonale dobra w chwili, gdy rozpoczyna 
swą wędrówkę przez świat materii, to dlaczego konieczne jest dla niej przejście przez całą tę 
ewolucję, która przyczynia tylko smutku i cierpienia, po to tylko, by w końcu powrócić do swego 
źródła?

Pytanie to opiera się na błędnym rozumieniu faktów. Gdy to, co nazywamy ludzką monada, wyłoniło 
się z bóstwa, w rzeczywistości nie była to ludzka monada ani tym bardziej wszechwiedząca i 
doskonale dobra; powraca ona w postaci tysięcy milionów potężnych Adeptów, z których każdy 
może się rozwinąć w Logos.

Z monadą jest podobnie jak z człowiekiem, który nie umie pływać; rzucony na głęboką wodę 
najpierw jest bezradny, ale zaraz potem może się nauczyć pływać i poruszać swobodnie w wodzie. 
Na końcu swej wędrówki i zanurzenia w materię monada będzie wolna od Układu Słonecznego, 
potrafi działać w każdej jego części, stwarzać według swej woli i poruszać się z przyjemnością. 
Każdą zdolność, jaką rozwija w gęstszej materii, zachowuje na zawsze we wszelkich warunkach; 
utajone stało się ujawnione, potencjalne – aktualne. Jej własna wola życia we wszystkich sferach, a 
nie tylko w jednej, doprowadza ją do przejawienia się.

Z początku bowiem monada nie miała za sobą indywidualizacji, lecz stanowiła po prostu masę 
esencji monadycznej. Różnica pomiędzy jej stanem, kiedy się wyłoniła, a stanem, kiedy powraca, 
jest ściśle taka sama jak różnica pomiędzy wielką masą świecącej mgławicy a Układem 
Słonecznym, który się z niej uformował. Mgławica jest niewątpliwie piękna, ale niewyraźna i w 
pewnym sensie bezużyteczna. Uformowane z niej Słońce w ciągu powolnej ewolucji 
wypromieniowuje z siebie życie, ciepło i światło na liczne światy i ich mieszkańców.

Możemy się też posłużyć inną analogią: ciało ludzkie składa się z niezliczonych milionów maleńkich 
cząstek; niektóre z nich są stale przez nie odrzucane. Przypuśćmy, że każda z tych cząsteczek 
przeszłaby przez pewnego rodzaju ewolucję, dzięki czemu mogłaby się stać z czasem istotą 
ludzką; nie powiedzielibyśmy wtedy, że skoro cząstka ta była w pewnym sensie ludzka na początku 
ewolucji, to wskutek tego nie zyskała nic, kiedy dotarta do końca swej drogi.

Tak więc esencja monadyczna wyłania się tylko jako fala siły, nawet jeśli to nie jest boska siła.

Pojawienie się i ewolucyjny rozwój monady mogą być porównane z pojawieniem się długiego dnia 
Brahmy, Saguna-Brahmy, Saczesidanandy, Boskiej Trójcy. To przejście do koniecznego 
przejawienia się zostało odtworzone w naszym Układzie Słonecznym przez Logos Słoneczny. Gdy 
ewolucja ludzka się kończy, monada zbiera na nowo swe siły i rozpoczyna się jej ponadludzka 
ewolucja. W ten sposób mamy długi krąg życia, zaczynający się od stanu nirwany i powracający do 
nirwany, a cała ludzka ewolucja znajduje się pomiędzy tymi dwoma momentami. Kończy się ona na 
wtajemniczeniu Dżinanmukty, Mistrza, po czym rozpoczyna się ewolucja ponadludzka.

Chociaż we własnym świecie monada w praktyce nie ma żadnych ograniczeń, przynajmniej w 
naszym Układzie Słonecznym, to jednak na każdym stopniu jej zstępowania w materię nie tylko 
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spowija się coraz głębiej w ułudę, lecz również traci swe zdolności i siły.

Jeśli na początku ewolucji monady możemy przyjąć, że potrafi ona poruszać się i widzieć w 
nieskończenie wielu kierunkach przestrzeni, które nazywamy wymiarami, to potem przy każdym 
kroku w dół traci jeden z nich, aż wreszcie dla świadomości działającej w mózgu fizycznym 
pozostają tylko trzy z nich. W ten sposób wskutek inwolucji w materię monada zostaje odcięta od 
wszelkiej wiedzy z wyjątkiem małej części światów, które ją otaczają. Co gorsza, nawet to, co jej 
zostało, widzi niedoskonale. Dla człowieka, który potrafi ćwiczyć się w postrzeganiu więcej niż 
trzech wymiarów, dostępna jest znakomita metoda osiągania swoistego zrozumienia, czym jest 
świadomość w sferach wyższych niż fizyczna i co ona obejmuje; zarazem jednak metoda ta 
ukazuje beznadziejność oczekiwania, że się w pełni zrozumie monadę, która wznosi się wiele sfer i 
wymiarów wyżej ponad punkt, z którego usiłujemy ją zobaczyć.

O wszystkich ofiarach i ograniczeniach, spowodowanych zstępowaniem w materię, można słusznie 
powiedzieć, że muszą spowodować cierpienie. Gdy jednak ego w pełni zrozumie sytuację, 
przyjmuje je chętnie. Ego nie ma doskonałości monady i dlatego z początku tego nie rozumie, musi 
się dopiero nauczyć. W ten sposób każde ogromne ograniczenie na każdym dalszym stopniu 
zstępowania w materię jest faktem nieuniknionym i z tego powodu pojawia się tyle cierpienia 
nieodłącznego od przejawiania się. Musimy się zgodzić na to ograniczenie jako na środek 
prowadzący do celu i jako na część boskiego planu.

Wszelkie przejawione życie jest pełne smutku w dwojakim znaczeniu, dopóki człowiek nie wie jak 
żyć. W pierwszym z tych znaczeń smutek jest do pewnego stopnia nieunikniony, w drugim polega 
wyłącznie na pomyłce i łatwo daje się uniknąć. Jak już widzieliśmy, dla monady będącej 
prawdziwym duchem człowieka, wszelkie przejawione życie jest smutne, właśnie dlatego, że 
ograniczone; jest ono ograniczeniem, którego my w swym fizycznym mózgu nie potrafimy wcale 
pojąć, gdyż nie mamy wyobrażenia o wspaniałej wolności wyższego życia.

W tym to rozumieniu mówiono zawsze, że Chrystus – Druga Osoba Trójcy – składa siebie w 
ofierze, gdy zstępuje w materię. Jest to niewątpliwie ofiara, gdyż stanowi niewypowiedzianie wielkie 
ograniczenie, pozbawia Go bowiem wszelkich wspaniałych władz, jakie posiada na własnym 
poziomie.

To samo odnosi się do monady człowieka; czyni ona niewątpliwie wielką ofiarę, gdy wchodzi w 
kontakt z niższą materią, gdy unosi się nad nią w ciągu długich wieków jej rozwoju aż do ludzkiego 
poziomu, kiedy to drobną swą cząstkę opuszcza w dół jak koniuszek palca i przez to stwarza ego, 
czyli indywidualną duszę.

Drugi rodzaj smutku, którego można zupełnie uniknąć, wynika z pragnienia, przy czym używamy 
tego słowa w szerokim znaczeniu, obejmując nim wszelkie pragnienia niższych rzeczy, takie jak 
żądza władzy, pieniędzy, stanowiska itd. Wszystkie takie pragnienia powodują nieuniknione 
zakłócenia i cierpienie; dlatego z tego punktu widzenia postęp najbardziej wymaga pogody.

Z tej to przyczyny mamy wśród czterech szlachetnych prawd, których nauczał Budda, dwie 
pierwsze: istnienie smutku i przyczyna smutku.

Przechodząc obecnie do bardziej szczegółowych rozważań nad stosunkiem ego do monady, 
powinniśmy zrozumieć, że proces indywidualizacji, dzięki któremu powstaje ego, nie dokonuje się w 
sferze duchowej, ale że atma-buddhi pojawia się, aby uczestniczyć w indywidualności manasu.

Nawet ego nie jest prawdziwym wiecznym człowiekiem, gdyż ma początek – powstało przecież w 
chwili indywidualizacji; a wszystko, co ma początek, musi też mieć koniec. Dlatego nawet ego, które 
istnieje od wyłonienia się z królestwa zwierzęcego, jest również nietrwałe. Monada i jedynie 
monada jest rzeczywistym trwałym człowiekiem.
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Możemy uważać ego za przejawienie się monady w wyższej sferze mentalnej, ale powinniśmy też 
rozumieć, że jest ono nieskończenie dalekie od doskonałego przejawienia. Każde zstąpienie z 
jednej sfery do drugiej jest czymś więcej niż tylko dodatkową osłoną ducha; oznacza również 
rzeczywiste zmniejszenie przejawienia się ducha.

Chociaż mówienie o duchu w terminach ilościowych jest nieścisłe i mylące, to jednak takiej 
nieścisłości nie daje się w pełni uniknąć, jeśli usiłujemy wyrazić te wyższe zagadnienia za pomocą 
ludzkich słów. Najbliższe prawdy wyobrażenie, jakie możemy mieć w fizycznym mózgu o tym, co 
się dzieje z monada, kiedy spowija się w materię, to stwierdzenie, że przejawia się tylko jej część, i 
to w trzech oddzielnych aspektach, zamiast we wspaniałej swej całości, jaką jest w rzeczywistości 
we własnym świecie.

Tak więc, gdy drugi aspekt troistego ducha zstępuje o jeden stopień i przejawia się jako buddhi lub 
intuicja, to wówczas nie przejawia się cały, lecz tylko jego cząstka. Podobnie, gdy trzeci aspekt 
monady zstępuje o dwie sfery w dół i przejawia się jako intelekt, jest wtedy również tylko cząstką 
całości. Dlatego ego nie jest spoistym przejawieniem się monady, lecz spowitą reprezentacją 
małego jej ułamka.

Zgodnie ze starożytną maksymą: Jak w górze, tak w dole, jaki jest stosunek ego do monady, taki 
jest stosunek osobowości do ego. Z chwilą gdy doszliśmy do osobowości, proces przejawiania się 
w coraz mniejszym ułamku przesunął się tak dalece, że część, jaką możemy widzieć, nie pozostaje 
wcale we właściwej proporcji do rzeczywistości, której jest jedyną możliwą dla nas reprezentacją. 
Niemniej na podstawie tej zupełnie nieporównywalnej części usiłujemy zrozumieć całość. Tego 
samego rodzaju trudności napotykamy, gdy staramy się rozumieć monadę, ale ich stopień jest dużo 
większy niż wtedy, gdy staraliśmy się pojąć, czym jest ego.

Rysunek 39 stanowi niedoskonałą próbę przedstawienia stosunku pomiędzy monada, ego i 
osobowością.
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Rys. 39.: Monada, ego i osobowość (I)

Monada została tu przyrównana do płomienia; ego lub troisty duch do ognia, a osobowość do 
paliwa.

Odpowiedniość pomiędzy monada i ego oraz ego i osobowością może być nieco rozszerzona. 
Podobnie jak ego jest troiste, tak też jest z monada; trzy składniki monady istnieją w pierwszych 
trzech sferach naszego systemu, a mianowicie w sferach adi, anupadaka i atma. W sferze 
atmicznej monada przejawia się w postaci, którą nazywamy monada w szacie atmicznej albo 
niekiedy troistą atmą czy troistym duchem. Dla monady jest ona tym, czym ciało przyczynowe dla 
ego.

Podobnie jak ego ma trzy niższe ciała (mentalne, astralne i fizyczne), z których pierwsze (mentalne) 
znajduje się w niższej części swej sfery, a najniższe z nich (fizyczne) o dwie sfery niżej, tak monada 
rozpatrywana teraz jako troista atma lub duch – ma trzy niższe przejawienia (atma, buddhi, manas), 
z których pierwsze znajduje się w niższej części jej własnej sfery, a najniższe o dwie sfery poniżej.

Z tego widać, że ciało przyczynowe jest dla monady tym, czym ciało fizyczne dla ego. Jeśli 
traktujemy ego jako duszę fizycznego ciała, to możemy z kolei uważać monadę za duszę ego.

Albowiem jak ciało przyczynowe bierze z osobowości wszystko, co może pomóc jego wzrostowi, 
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tak też przez swą wewnętrzną lub wyższą stronę przekazuje trzeciemu aspektowi atmy esencję 
wszystkich doświadczeń, które do niego dotarły. Wszystko, co w ten sposób dochodzi do 
monadycznego aspektu atmy, sprawia, że może ona działać bez ciała przyczynowego, to znaczy 
bez trwałego narzędzia, które je ogranicza. Rzuca to światło na zjawisko rozpadania się ciała 
przyczynowego, czyli indywidualności, o czym już była mowa w rozdziale XXIX.

Rysunek 40 przedstawia próbę zobrazowania tych nieco zawiłych zależności i stosunków.

 
Rys. 40.: Stosunek monady do ego i ego do osobowości 

Całą wyższą triadę, atma-buddhi-manas, można również uważać za buddhi jeszcze szerszej triady, 
złożonej z monady, ego i osobowości. To szersze buddhi jest troiste – wola, mądrość i działanie – a 
jego trzeci aspekt kriyaszakti zaczyna działać we właściwym czasie w ciele, budząc jego organy i 
wyzwalając utajone zdolności.

Twierdzenie Światła na ścieżce, że wojownik w człowieku jest wieczny i niezawodny, może być 
przyjęte jako względnie prawdziwe, jeśli chodzi o stosunek ego do niższego “ja", oraz jako 
bezwzględnie prawdziwe w odniesieniu do stosunku monady do ego. Ego może, jak widzieliśmy, 
popełniać pomyłki na wczesnym etapie rozwoju, ale o wiele rzadziej niż osobowość. Z drugiej 
strony monada nie popełnia pomyłek, chociaż jej wiedza o warunkach panujących tu na dole może 
być nieco mglista. Jej instynkt działa jednak po stronie dobra, gdyż jest boska. Na razie ani ego, ani 
monada nie rozporządzają ścisłą wiedzą, gdyż ich ewolucja nie jest zupełna. Ego i monada są 
naszymi przewodnikami i nie możemy uczynić nic innego, jak tylko iść za nimi. Ale ci przewodnicy 
sami się rozwijają.

Możemy tu zauważyć, że o tym troistym przejawieniu się monady chrześcijaństwo mówi jako o 
trzech osobach w jednym Bogu zgodnie z kredo Atanazego, który naucza, że człowiek powinien 
czcić jednego Boga w Trójcy i Trójcę w Jedności bez mieszania osób i dzielenia substancji – to 
znaczy nie mieszając nigdy działania i funkcji tych trzech oddzielnych przejawieni każdego w jego 
własnej sferze, ale też nie zapominając nigdy ani na chwilę o wiecznej jedności “substancji", która 
przebywa poza wszystkim na równi, w najwyższej sferze, gdzie tych troje stanowi jedność.
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Rozważania takie mają nie tylko teoretyczną wartość, ale również pewne praktyczne znaczenie dla 
życia. Chociaż nie potrafimy pojąć w pełni znaczenia takiej nauki, to jednak powinniśmy 
przynajmniej wiedzieć, że istnieją te trzy linie siły i że wszystkie one są jedną i tą samą. Bez tej 
wiedzy nie możemy pojąć, w jaki sposób nasz świat zaistniał, ani też zrozumieć, że człowieka Bóg 
uczynił na własny swój obraz i że wobec tego człowiek jest troisty, a jednak jeden, atma-buddhi-
manas, a jednak jeden duch.

Możemy uważać te trzy części wyższego “ja" za trzy aspekty jakiejś wielkiej świadomości lub 
umysłu. Wszystkie są trzema sposobami poznania. Atma nie jest jaźnią, ale świadomością 
poznającą jaźń. Buddhi jest świadomością poznającą życie w formach przez własne bezpośrednie 
postrzeganie. Natomiast manas jest samą świadomością spoglądającą na świat przedmiotów. 
Kama-manas jest częścią tego ostatniego zanurzoną w świecie i podlegającą jego oddziaływaniom. 
Prawdziwą jaźnią jest monada, której życie jest czymś większym niż świadomość, która z kolei jest 
życiem tego pełnego umysłu, wyższego “ja".

Tę samą prawdę można wyrazić w nieco odmiennej formie, a nawet w wielu formach. Atma, buddhi 
i manas w człowieku odzwierciedlają w swych mniejszych sferach charakterystyczne cechy wielkiej 
trójcy. Atma jest świadomością Jaźni i zarazem wolą, która nadaje jej kierunek. Manas, będący na 
drugim biegunie, jest świadomością świata, a jego zdolność myślenia dokonuje wszelkiej naszej 
pracy, nawet tej, którą podejmują ręce. Ale buddhi, znajdująca się między tymi dwoma, stanowi 
samą esencję świadomości, subiektywności.

Poza tym środkowym członem, troistym w swym charakterze, znajduje się monada w człowieku, 
reprezentująca w nim parabrahmana, stan jego prawdziwej i absolutnej nirwany poza 
świadomością. Atma jest stanem jego fałszywej i względnej nirwany w sferze atmy, ostatnią ułudą, 
jaka istnieje jeszcze pomiędzy wtajemniczeniem czwartym (Arhata) i piątym (Adepta).

Podobnie jak monada znajduje się ponad trójcą świadomości, tak ciała osobowe znajdują się na 
zewnątrz lub poniżej niej – są one znane tylko na podstawie odbicia w manasie.

Gdy w końcu zrozumiemy w pełni, iż monada jest prawdziwym człowiekiem, wówczas 
prawdopodobnie odkryjemy, że poza nią istnieje dalszy, jeszcze wspanialszy wymiar. Stwierdzimy, 
że iskra nigdy nie była oddzielona od ognia, ale podobnie jak ego znajduje się poza osobowością; 
jak monada poza ego, tak anioł planetarny znajduje się poza monada, a samo bóstwo słoneczne 
poza aniołem planetarnym. Być może, idąc jeszcze dalej, poza bóstwem słonecznym znajduje się 
jeszcze większe bóstwo i nawet poza nim musi być najwyższe nad wszystkim. Ale tutaj nawet myśl 
zawodzi i tylko milczenie wyraża prawdziwą cześć.

U przeciętnego człowieka monada znajduje się oczywiście w słabym tylko kontakcie z ego i niższą 
osobowością, chociaż są to w jakiejś mierze jej przejawy. Jak zadaniem ewolucji osobowości jest 
nauczenie się pełniejszego wyrażania ego, tak ewolucja ego polega na uczeniu się wyrażania w 
pełni monady. Podobnie jak ego uczy się z czasem kontrolować i panować nad osobowością, tak 
monada z kolei uczy się panować nad ego.

Rysunek 41 stanowi uproszczony obraz stosunku pomiędzy monada, ego i osobowością oraz 
stopni, na których wchodzą one w coraz ściślejszy ze sobą kontakt.
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Rys. 41.: Monada, ego i osobowość (II)

Po lewej stronie wykresu widzimy ego przedstawione jako bardzo małe; jest to niemowlęce ego, 
całkowite, lecz małe i nierozwinięte; osobowość jest również drobna, co wskazuje na jej pierwotny 
stan. W miarę ewolucji osobowość stopniowo się poszerza, aż wreszcie staje się trójkątem 
równobocznym, co świadczy o tym, że jest należycie, wszechstronnie i systematycznie rozwinięta. 
Można też dostrzec, że połączenie między osobowością i ego, z początku bardzo wąskie, poszerza 
się i w końcu staje się prawie tak szerokie, jak szerokość osobowości.

Równolegle do tego procesu zwiększało się także ego, a przewód pomiędzy nimi i monada stale się 
rozszerzał.

Tak więc po prawej stronie wykresu mamy mocny i szeroki przewód między monada a ego, które 
jest w pełni rozwinięte i sprawuje za pośrednictwem szerokiego i dobrze rozwiniętego połączenia 
pełną kontrolę nad symetrycznie rozwiniętą osobowością.

W końcu nadejdzie czas, że osobowość i ego, które się zjednoczyły, zjednoczą się również z 
monada. Gdy dokona się zjednoczenie ego z monada, wówczas człowiek osiągnie cel swego 
zstąpienia w materię, stanie się nadczłowiekiem, Adeptem.

Rysunek 42 przedstawia to najwyższe osiągnięcie. Widzimy tu monadę, ego i osobowość w 
doskonałej harmonii. To samo życie przenika wszystkie swe trzy przejawienia, ale osobowość, ze 
względu na wielkość i budowę, może wyrażać o wiele mniej z jednego życia aniżeli ego, a ego z 
kolei, z podobnych przyczyn, może wyrażać mniej niż monada.
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Rys. 42.: Monada, ego i osobowość: "zjednoczenie"

Nawet monada nie może ogarnąć, objąć czy wyrazić w całości boskiego życia, jakie promienieje z 
zasłony i spoza tej zasłony delikatnej i oddzielającej materii, która czyni z niego odrębną istotę.

Wykres na rysunku 42 przedstawia:

1. Zupełne zharmonizowanie, czyli zjednoczenie monady, ego i osobowości.

2. W konsekwencji jedno centrum świadomości.

3. Jedno życie płynące przez wszystkie trzy.

4. Ograniczenia, którym podlegają przejawienia jednego życia wskutek barier osobowości, ego i 
monady.

5. Fakt, że osobowość, ego, a nawet monada są tylko złudnymi zasłonami narzuconymi na boskie 
życie.

6. Fakt, że jedno życie jest nieograniczone i powszechne, jak na to wskazuje kolistość aury 
promieniowania; przekracza ono w ten sposób ograniczenia monady, ego i osobowości. Cząstką 
siebie przejawiam się, lecz Ja sam pozostaję.

Dopiero wtedy, gdy zostanie osiągnięte to szczytowe dopełnienie, wówczas po raz pierwszy istota 
wchodzi w rzeczywiste swe życie. Cały bowiem ten zdumiewający proces ewolucji stanowi tylko 
przygotowanie do ukształtowania prawdziwego ducha, co jest możliwe wtedy, gdy człowiek stał się 
czymś więcej niż człowiekiem. Ludzkość stanowi ostatnią klasę w szkole świata i człowiek, który ją 
ukończy, wchodzi w życie pełne chwały ducha, w życie Chrystusa.

Chwała i wspaniałość tego życia przekracza wszelkie porównania i wszelkie zrozumienie, ale 
osiągnięcie jej przez każdego z nas jest absolutną pewnością, której nie możemy uniknąć, nawet 
gdybyśmy chcieli. Jeśli działamy egoistycznie, przeciwstawiamy się prądowi ewolucji, możemy 
odwlec swój postęp, ale nie możemy mu ostatecznie zapobiec.

file:///D|/eBooks/Ebooks/Aura%20i%20Czakry/A%20E%2...el/A.E.Powell%20-%20Cialo%20Przyczynowe/060-31.htm (10 of 13) [07-May-11 5:32:57 PM]



B/060: A.E.Powell - Ciało Przyczynowe

Tak więc istnieje bardzo ścisła odpowiedniość pomiędzy stosunkiem monady do ego i stosunkiem 
ego do osobowości. Podobnie jak ego stanowi przez długie wieki siłę ożywiającą osobowość, tak 
też przychodzi czas, kiedy samo ego staje się nośnikiem ożywionym przez monadę, w pełni już 
aktywną i rozbudzoną. Wszystkie wielorakie doświadczenia ego, wszystkie wspaniałe cechy w nim 
rozwinięte przechodzą z kolei do monady i znajdują w niej o wiele pełniejsze urzeczywistnienie, niż 
to było możliwe dla ego.

Wyłania się pytanie, czy u przeciętnego człowieka monada oddziałuje w jakiś sposób na jego 
osobowość lub czy może na nią oddziaływać? Takie oddziaływanie wydaje się czymś jak 
najbardziej niezwykłym. Ego stara się w imieniu monady uzyskać pełną władzę nad osobowością i 
posługiwać się nią jako narzędziem; ponieważ jednak cel ten nie został jeszcze w pełni osiągnięty, 
monada może słusznie uważać, że jeszcze nie nadszedł czas, aby oddziaływała ze swej sfery i 
włączyła całą swą siłę, kiedy ta część siły, która już działa, jest dostatecznie duża w stosunku do 
zamierzonego celu. Ale gdy ego już zaczyna osiągać powodzenie w swym wysiłku kierowania 
niższymi ciałami, wówczas czasem monada wkracza.

Badając przeszłość kilku tysięcy istot ludzkich, znaleziono niewiele przykładów takiej interwencji 
monady. Najwybitniejszym tego przykładem był dwudziestodziewięcioletni Alejone, który wobec 
Buddy ślubował poświęcić swoje przyszłe życia osiągnięciu stopnia Buddy, by pomagać ludzkości.

Ponieważ była to przysięga na odległą przyszłość, jest oczywiste, że osobowość, która ją składała, 
nie mogła jej w żadnej mierze dotrzymać. Badanie wykazało, że nawet ego, choć pełne zapału dla 
tej idei, było kierowane przez potężniejszą siłę wewnątrz niego, której nie mogło się oprzeć. 
Jeszcze dalej idące badanie wykazało, że ta przemożna siła pochodziła niezawodnie od monady. 
To ona postanowiła i wyraziła swą decyzję. Jej wola, działająca przez ego, nie będzie mieć żadnych 
trudności ze zharmonizowaniem wszystkich przyszłych osobowości z tym wielkim zamiarem.

Napotykano również inne przykłady tego samego zjawiska. Niektóre monady odpowiedziały już na 
wezwanie wyższych autorytetów i postanowiły, że ich osobowości będą pomagać w działalności 
szóstej rasy głównej w Kalifornii za jakieś kilkaset lat. Ze względu na to, żadne poczynania tych 
osobowości w ciągu lat, jakie je dzielą od owego momentu, nie mogą im przeszkodzić w spełnieniu 
tej decyzji.

Przemożna siła pochodzi więc nie z zewnątrz, lecz od wewnątrz, od rzeczywistego człowieka. Jeśli 
monada postanowiła, sprawa dojdzie do skutku, a dla osobowości korzystniej będzie się 
podporządkować, chętnie i wdzięcznie poddając się głosowi z góry i radośnie z nim współdziałając. 
Jeśli osobowość tego nie uczyni, narazi się na duże, bezużyteczne cierpienie. Człowiek jako 
osobowość musi zrozumieć, że ego to on sam i uznać, iż monada jest jeszcze bardziej nim samym 
– ostatecznym i największym jego wyrazem.

Inny przykład to wielki Związek Służebników. Służebnicy stanowią odrębny typ, z którym monady 
wydają się związane od początku, choć może trzeba będzie długiego czasu, nim zaznaczy się w 
zewnętrznej świadomości. W pewnym sensie stanowi to rodzaj predyspozycji, której poddały się 
monady.

Na podstawie ogólnych rozważań, że w doskonale uporządkowanym wszechświecie nie ma 
miejsca na przypadek, wydaje się prawdopodobne, że już sam sposób indywidualizacji z królestwa 
zwierzęcego był jakoś z góry wyznaczony, czy to dla monady, czy przez samą monadę, z myślą o 
przygotowaniu jej do tej części wielkiego dzieła, którą ma w przyszłości podjąć.

Nadejdzie bowiem czas, kiedy wszyscy staniemy się częścią wielkiego Niebiańskiego Człowieka; 
nie będzie to wcale mitem ani poetyckim symbolem, lecz żywym faktem, stwierdzonym przez 
niektórych badaczy. To ciało niebiańskie ma wiele członków; każdy z nich spełnia własną funkcję, a 
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żywe komórki, stanowiące ich część, muszą zdobyć bardzo różnorodne doświadczenia, by się do 
tego przygotować. Możliwe więc, że w świecie ewolucji zostały wybrane części, aby każda monada 
miała wyznaczoną listę ewolucji, a wolność jej działania dotyczyła głównie prędkości, z jaką będzie 
się po tej linii poruszać.

W obrzędzie mszy świętej znajduje się dużo symbolizmu związanego z monada, ego i 
osobowością. Krótko mówiąc hostia symbolizuje pierwszą z trzech osób Trójcy Świętej, Boga Ojca, 
jak również całe i niepodzielne Bóstwo. Wino symbolizuje Boga Syna, którego życie spływa do 
kielicha materialnej formy. Woda przedstawia Ducha Świętego, który unosił się nad obliczem wód i 
zarazem On Sam ma wodę za symbol.

Mówiąc następnie o Bóstwie w człowieku, hostia oznacza monadę, całość, niewidzialną przyczynę 
wszystkiego; patena oznacza troistą atmę lub ducha, przez którego monada działa na materię. 
Wino symbolizuje indywidualność, spływającą do kielicha ciała przyczynowego. Woda reprezentuje 
osobowość, która tak ściśle jest z nią zmieszana.

Jeśli chodzi o wpływ komunii na przyjmującego ją człowieka, to siła hostii jest w istocie swej siłą 
monady i najsilniej wpływa na to wszystko w człowieku, co oznacza bezpośrednie oddziaływanie 
monady; siła kielicha jest czymś więcej niż siła ego. Wino ma bardzo mocny wpływ na wyższe 
strefy astralne, a woda wywołuje nawet eteryczne wibracje.

Gdy kapłan kreśli trzy razy krzyż nad hostią, wyraża mocną wolę, aby siła zstąpiła z poziomu 
monady do ego w troistym jego przejawieniu atmy, buddhi i manasu; potem, gdy czyni dwa krzyże 
pomiędzy kielichem i własną piersią, przyciąga tę siłę do swego ciała mentalnego i astralnego, aby 
przez niego mogła promieniować w pełni na wiernych.

Symbolizuje to wcześniejsze okresy ewolucji, w których monada unosi się nad niższymi swymi 
przejawieniami, ogrzewając je i działając na nie, choć nigdy ich nie dotyka. Podobnie kapłan trzyma 
hostię nad kielichem, lecz nigdy nie styka ich ze sobą, dopóki nie nadejdzie właściwy czas.

Gdy kapłan opuszcza część hostii do kielicha, wówczas symbolizuje to zstąpienie promienia 
monady do ego.

Żeby ułatwić zapamiętanie tego układu symboli, zamieszczamy rysunek 43.
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Rys. 43.: Symbolizm eucharystii
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ROZDZIAŁ XXXII: WYŻSZE WTAJEMNICZENIA

Każdy odcinek ścieżki właściwej dzieli się na cztery etapy:

Pierwszym jest marga, czyli droga, na której kandydat stara się zrzucić kajdany.

Drugim jest phala, dosłownie owoc lub rezultat, kiedy to człowiek dostrzega wyniki swych wysiłków, które okazują 
się coraz lepsze.

Trzecim jest bhavagga, czyli spełnienie, okres, w którym po uzyskaniu najwyższego wyniku kandydat potrafi 
wykonać zadowalająco pracę przynależną do tego etapu.

Czwartym jest gatrabhu, oznaczający czas, w którym kandydat osiąga stan gotowości do uzyskania 
następnego wtajemniczenia; oznacza to całkowite wyzwolenie od kajdan tego stopnia ścieżki.

Pierwsze z tych kajdan to samyojnana, które trzeba zrzucić, zanim kandydat będzie mógł otrzymać 
drugie wtajemniczenie, sakkavaditti, złudzenie “ja". Chodzi tu o świadomość oddzielnego “ja", które jako związane 
z osobowością jest tylko złudzeniem i musi być odrzucone już przy pierwszym kroku na rzeczywistej ścieżce wzwyż. 
Ale zupełne odrzucenie tych kajdan oznacza jeszcze coś więcej, a mianowicie zrozumienie faktu, że w istocie 
swej indywidualność stanowi jedno ze wszystkim, że wobec tego nie może ona mieć nigdy interesów sprzecznych 
z interesami jej braci i że czyni najprawdziwszy postęp wtedy, kiedy najbardziej pomaga postępowi innych.

Drugie kajdany to viczikiczcza, wątpliwość lub niepewność. Kandydat musi osiągnąć pewność, opartą na 
indywidualnym doświadczeniu lub matematycznym rozumowaniu. Wierzy on nie dlatego, że tak mu powiedziano, 
ale dlatego, że fakty są oczywiste. Jest to jedyna metoda usuwania wątpliwości, jaką zna okultyzm.

Trzecie kajdany to silabbatanaramasa, czyli przesąd. Termin ten obejmuje wszelkiego rodzaju nieuzasadnione 
błędne wierzenia oraz wszelką zależność od zewnętrznych obrzędów i ceremonii w celu oczyszczenia serca. 
Człowiek powinien zrozumieć, że wyzwolenia musi szukać w sobie i że ceremonie te, choć mogą stanowić cenną 
pomoc w rozwijaniu woli, mądrości i miłości, to jednak nigdy nie zastąpią osobistego wysiłku, który jest niezbędny 
do osiągnięcia celu. Wiedza o duchowej trwałości prawdziwego ego pozwala polegać na własnej duchowej mocy 
i rozpraszać przesądy.

Świadomość buddhiczna wiąże się bezpośrednio z tymi trzema kajdanami, gdyż ona właśnie od nich 
uwalnia. Poznawszy jedność, człowiek nie może już mieć złudzenia oddzielności. Będąc świadkiem działania 
wielkich praw życia, nie może już wątpić. Widzi, że wszystkie drogi są dobre, a wobec tego nie może już dłużej 
ulegać przesądowi, że jakaś jedna forma wiary jest niezbędna dla człowieka, który osiągnął ten punkt.

Drugie wtajemniczenie odbywa się w niższym świecie mentalnym i dlatego kandydat musi już mieć rozwiniętą 
zdolność swobodnego działania w ciele mentalnym.

Wtajemniczenie to ogromnie przyspiesza rozwój ciała mentalnego i w tym momencie, lub niedługo potem, uczeń uczy 
się posługiwać mayavirupą (zob. Ciało mentalne).

Podczas drugiego wtajemniczenia kandydat otrzymuje klucze do wiedzy, gdyż wtajemniczający wysyła ze swego 
ciała mentalnego i przyczynowego promienie siły, które padając na ciało mentalne i przyczynowe 
wtajemniczanego pobudzają je do nagłego i wspaniałego wzrostu zalążków podobnych sił w nich istniejących. 
Podobnie jak pąk, na który padnie promień słońca, pęka nagle otwierając piękno kwiatu, tak ciało mentalne i 
ciało przyczynowe nagle rozwijają utajone w nich zdolności ukazując promienne piękno. Dzięki nim rozbudzona 
buddhi lub intuicja może działać swobodnie, a tym samym nowa wielka siła staje się wolna i gotowa do działania.

Okres po drugim wtajemniczeniu jest pod wieloma względami najniebezpieczniejszy na ścieżce; na tym stopniu musi 
się ujawnić wszelka słabość w charakterze kandydata. Prawie zawsze źródłem niebezpieczeństwa jest pycha. 
Opowieść Ewangelii wskazuje na to niebezpieczeństwo, opisując kuszenie na pustyni.

Jak pierwsze wtajemniczenie odpowiada nowemu narodzeniu, tak drugie można porównać z chrztem z Ducha Świętego 
i ognia, gdyż w tym momencie spływa na kandydata siła Trzeciej Osoby Trójcy, co można określić nieściśle jako 
falę ognia.

Człowiek na tym stopniu określany jest przez buddystów mianem sakadaganin, czyli ten, który powraca tylko raz; 
to znaczy, że potrzebuje on tylko jednej inkarnacji, aby osiągnąć stopień arhata, czyli czwarte wtajemniczenie.

Hinduską nazwą tego kroku jest kiticzaka, czyli człowiek budujący chatę (szałas), ten który dotarł do miejsca pokoju.

Na tym stopniu nie ma dodatkowych kajdan do zrzucenia, ale jest to zwykle okres znacznego psychicznego 
i intelektualnego rozwoju. Człowiek musi rozporządzać świadomością astralną podczas fizycznego życia na jawie, 
a podczas snu świat niebiański powinien być dla niego otwarty.

Po przejściu przez trzecie wtajemniczenie człowiek staje się anagaminem, co oznacza dosłownie: “ten, który nie 
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wraca"; oczekuje się bowiem, że osiągnie następne wtajemniczenie w tej samej inkarnacji. Hinduską nazwą tego 
stopnia jest hamsa, co znaczy łabędź, ale słowo to uważa się również za formę zdania S-han – “Tym jestem". Istnieje 
też tradycja mówiąca, że łabędź potrafi oddzielić mleko od wody; podobnie mędrzec potrafi zrozumieć prawdziwą 
wartość zjawisk życia dla żyjących istot.

W chrześcijańskim symbolizmie wtajemniczenie to ma swój symbol w przemienieniu Chrystusa. Wszedł On na 
wysoką górę i przemienił się przed swymi uczniami: Oblicze Jego jaśniało jak słońce, a szata Jego była biała jak 
światło, bielsza nad śnieg, że nie może być nic bielszego na ziemi. Opis ten nasuwa myśl o augosidesie, 
człowieku pełnym chwały, i stanowi wierny obraz tego, co się dzieje podczas tego wtajemniczenia; podobnie jak 
przy drugim dokonuje się głównie szybszy rozwój niższego ciała mentalnego, tak na tym stopniu rozwija się 
specjalnie ciało przyczynowe. Ego wchodzi w ściślejszy kontakt z monadą i dzięki temu ulega naprawdę przemienieniu.

Nawet osobowość podlega działaniu tej cudownej siły. Wyższe i niższe “ja" zjednoczyły się przy 
pierwszym wtajemniczeniu i ta jedność nie zostaje nigdy zatracona; rozwoju wyższego “ja", jaki ma teraz miejsce, 
nie można jednak nigdy zmierzyć w niższych światach formy, chociaż wyższe i niższe “ja" stanowią możliwie 
największą jedność.

Na tym stopniu człowiek zostaje przedstawiony Duchowemu Królowi Świata, Głowie Okultystycznej Hierarchii, który 
albo sam udziela wtajemniczenia, albo zleca je jednemu ze swych uczniów, trzech Władców Płomienia. W tym 
drugim wypadku człowiek zostaje przedstawiony królowi niebawem po wtajemniczeniu. W ten sposób “Chrystus" staje 
w obecności swego “Ojca"; pierwiastek buddhi we wtajemniczanym zostaje wzniesiony wzwyż, aż zjednoczy się ze 
swym źródłem w sferze nirwany, a tym samym dokonuje się cudowne zjednoczenie pierwszego i drugiego pierwiastka 
w człowieku.

Anagamin korzysta w codziennej pracy ze wszystkich wspaniałych możliwości, jakich mu dostarcza pełny 
rozwój zdolności wyższej sfery mentalnej, a podczas snu ciała ma dostęp do sfery buddhi.

Na tym stopniu musi on odrzucić wszelkie resztki czwartych i piątych kajdan – przywiązanie do przyjemności, 
które reprezentuje ziemska miłość, oraz wszelką możliwość gniewu lub nienawiści. Musi uwolnić się od 
możliwości popadniecie w niewolę rzeczy zewnętrznych. Musi też wznieść się ponad wszelkie względy związane z 
samą osobowością innych ludzi z otoczenia, rozumiejąc, że uczucie rozwijające się na ścieżce jest uczuciem dwóch 
ego. Dlatego jest ono mocne i trwałe, wolne od lęku przed zmniejszeniem się lub fluktuacją, gdyż doskonała miłość 
nie budzi strachu.

Czwarte wtajemniczenie jest stopniem arhata, co znaczy: godny, zdolny, czcigodny lub doskonały. Hindusi 
nazywają arhata paramahamsą, czyli tym, który jest ponad lub poza hamsą. W systemie chrześcijańskim 
czwarte wtajemniczenie ma swój symbol w cierpieniu Chrystusa w o-grodzie Getsemani, w ukrzyżowaniu 
i zmartwychwstaniu.

Wtajemniczenie to różni się od innych podwójnym aspektem cierpienia i zwycięstwa; dlatego stosuje się szereg 
zdarzeń, aby je usymbolizować. Cierpienie, które towarzyszy wtajemniczeniu, usuwa wszelką karmę, jaka mogła 
jeszcze obciążać wtajemniczonego. Cierpliwość i radość, z jakimi je znosi, mają wielką wartość dla wzmocnienia 
jego charakteru i określenia stopnia użyteczności w czekającej go pracy.

Wtajemniczany musi doświadczyć na chwilę stanu, zwanego awiczi, to znaczy “bez fali", czyli bez wibracji. W tym 
stanie człowiek znajduje się absolutnie sam w przestrzeni i czuje się odcięty od wszelkiego życia, nawet od życia 
Logosa; jest to niewątpliwie najbardziej upiorne doświadczenie, jakie może przeżyć istota ludzka. Jak się zdaje ma 
ono dwa rezultaty:

1. Kandydat potrafi współczuć tym, którzy w wyniku swego postępowania popadają w stan awiczi.

2. Uczy się stać odizolowany od wszystkiego z zewnątrz oraz może wypróbować i urzeczywistnić całkowitą 
swą pewność, że stanowi jedno z Logosem i że wszelkie takie uczucie osamotnienia jest tylko złudzeniem.

Awiczi czarnego maga odpowiada nirwanie białego Adepta. Oba te rodzaje ludzi, stanowiących dla siebie antytezę, 
są jogami i każdy z nich otrzymuje skutki prawa, którym się kierował. Jeden osiąga kaivalyam – 
urzeczywistnienie jedności, a drugi zupełne osamotnienie.

Dla arhata żyjącego jeszcze w ciele fizycznym świadomość na poziomie sfery buddhi jest jego normalnym stanem.

W istocie rzeczy osiągnięcie poziomu arhata oznacza zdolność posługiwania się w pełni buddhicznym nośnikiem.

Gdy arhat wycofuje się do sfery buddhi, to nie należy przypuszczać, że traci on w jakiejś mierze manas. Wycofuje 
go bowiem do tej postaci manasu, jaka zawsze istniała w sferze buddhi, ale nigdy dotąd nie była w pełni 
ożywiona. Pozostaje nadal troisty, ale zamiast w trzech sferach, przebywa teraz w dwóch, mając rozwiniętą atmę w 
jej własnej sferze, buddhi we własnej sferze oraz poziom manasu razem z buddhi skupiony w intuicji. Wtedy 
odrzuca ciało przyczynowe, ponieważ jest mu ono już niepotrzebne. Gdy jednak zechce zejść z powrotem niżej 
i przejawić się w sferze mentalnej, wówczas musi sobie stworzyć nowe ciało przyczynowe; jednak poza tym już go 
nie potrzebuje.
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W ten sam zasadniczo sposób, na następnym stopniu, pierwiastek buddhi i uwznioślony intelekt zostanie skupiony 
w sferze atmy, a troisty duch w pełni ożywiony. Wówczas trzy przejawienia złączą się w jedno. Zdolność ta jest w 
zasięgu Adepta, ponieważ jak zobaczymy w odpowiednim miejscu, jednoczy on monadę i ego, tak samo jak uczeń 
stara się zjednoczyć ego z osobowością.

To wydobycie wyższego manasu z ciała przyczynowego, tak iż znajduje się on w sferze buddhi na równi z 
pierwiastkiem buddhi, jest aspektem lub stanem ego, przez H. P. Bławacką nazwany duchowym ego, który 
jest pierwiastkiem buddhi połączonym z aspektem manasowym Jedynego, wciągniętym na poziom buddhi, gdy 
ciało przyczynowe zostało odrzucone. Ten stan – stan arhata – nazywa się u mistyków chrześcijańskich 
stanem duchowego oświecenia, Chrystusem w człowieku.

H. P. Bławacką podaje również klasyfikację, w której wymienia cztery działy umysłu:

1. Manas-tajdżasi – rozbłyskujący lub oświecony ma-nas, który naprawdę jest buddhi lub przynajmniej tym 
stanem człowieka, kiedy manas zanurzył się w buddhi i nie ma swej odrębnej woli.

2. Manas właściwy – wyższy manas, abstrakcyjnie myślący umysł.

3. Antahkarana, łącznik – przewód albo most pomiędzy wyższym manasem i kama-manasem podczas inkarnacji.

4. Kama-manas – będący według tej teorii osobowością.

Gdy podczas snu lub w transie arhat opuszcza ciało fizyczne, wkracza natychmiast w niewypowiedzianą chwałę 
sfery nirwany. W codziennym wysiłku stara się teraz dotrzeć coraz dalej w sferze nirwany przez pięć niższych stref, 
w których istnieje ludzkie ego. Ma otwarty wstęp do kilku sfer i może zogniskować swą świadomość na 
każdym wybranym przez siebie poziomie, chociaż podłoże będzie zawsze stanowić świadomość buddhiczna 
i nirwaniczna.

Nawet na poziomie atmy istnieje jakiś rodzaj powłoki ducha, gdyż w jednym odczuciu wydaje się, że jest ona atomem, 
a w drugim całą sferą. Człowiek czuje się tak, jakby był wszędzie, lecz mógł się skupić w sobie w każdym miejscu i że 
to, gdzie przez chwilę zmniejsza przepływ siły, jest dla niego ciałem.

Arhat ma pracować nad odrzuceniem pozostałych pięciu wielkich kajdan, którymi są:

6. Ruparaga – pragnienie piękna formy lub fizycznego istnienia w formie, włączając w to nawet istnienie w 
świecie niebiańskim.

7. Aruparaga – pragnienie życia wolnego od form.

8. Mano – pycha.

9. Uddhcca – niepokój lub skłonność do irytacji, podatność na zakłócenie czymkolwiek.

10. Awijna – niewiedza.

Wtajemniczenie arhata można uważać za połowę drogi pomiędzy pierwszym i piątym wtajemniczeniem.

W pierwszej połowie ścieżki – od pierwszego do czwartego wtajemniczenia – człowiek uwalnia się od tych 
osobowych ograniczeń, od złudzenia “tego". W drugiej połowie stara się uwolnić od złudzenia “ty". Mówi się zwykle, 
że przeciętnie w normalnych czasach upływa siedem żyć pomiędzy pierwszym a czwartym wtajemniczeniem oraz 
tak samo siedem żyć pomiędzy czwartym i piątym. Ale liczby te mogą być mniejsze lub większe. W 
większości wypadków rzeczywisty okres nie jest zbyt długi, ponieważ zwykle życia następują natychmiast po sobie 
bez okresu pobytu w świecie niebiańskim.

Arhat, którego ego działa doskonale w ciele przyczynowym, nie potrzebuje już inkarnować się ponownie w 
ciele fizycznym i przechodzić przez uciążliwy okres narodzin i śmierci, który jest bardzo nieprzyjemny – przynajmniej 
z punktu widzenia samego ego. Musi on jednak zejść do sfery astralnej. Przebywając w ciele astralnym może w 
każdej chwili, kiedy tego zapragnie, korzystać ze świadomości nirwanicznej. Jeśli znajduje się w ciele fizycznym, to 
może osiągnąć ten stan nirwanicznej świadomości tylko wtedy, gdy opuszcza ciało podczas snu lub w transie.

Świadomość nirwaniczna oznacza świadomość w każdym punkcie Układu Słonecznego.

W piątym wtajemniczeniu człowiek staje się Mistrzem, Adeptem, nadczłowiekiem. Buddyści nazywają go asekha 
– dosłownie nie-uczeń – ponieważ nie ma on już czego się uczyć i wyczerpał możliwości królestwa ludzkiego 
w przyrodzie. Hindusi dają mu nazwę jiwanankta, co oznacza życie wyzwolone, wolną istotę, ponieważ jego wola 
jest jedna z Wolą Powszechną, z Wolą Jedynego bez Wtórego. Przebywa on zawsze w świecie nirwany, nawet gdy 
nie śpi, jeśli zdecydował się pozostać na ziemi w ciele fizycznym. Gdy znajduje się poza ciałem fizycznym, wznosi 
się jeszcze wyżej do sfery monadycznej.

Doktryna Tajemna wyraża to w słowach: Adept rozpoczyna samadhi w sferze atmicznej, a wszystkie sfery 
poniżej atmicznej stanowią dla niego jedno.

Człowiek osiąga stopień Adepta wtedy, gdy wznosi swą zwykłą świadomość na poziom nirwany; tym różni się od innych 
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i to czyni go Adeptem, że zjednoczył monadę z ego. Ponieważ zjednoczył się z monadą, osiągnął już poziom 
trzeciego, czyli najniższego przejawienia się Bóstwa lub Logosa.

W symbolice chrześcijańskiej wniebowstąpienie i zstąpienie Ducha Świętego reprezentują osiągnięcia stopnia 
Adepta. Adept bowiem wznosi się ponad ludzkość i ponad ziemię, chociaż jeśli zechce, jak to uczynił Chrystus, 
może powrócić, by nauczać i pomagać. Gdy wstępuje w niebiosa, jednoczy się z Duchem Świętym i pierwszą 
rzeczą, jaką czyni z nową swą siłą, jest niezmiennie posłanie jej swym uczniom, podobnie jak Chrystus posłał ją w dół 
w postaci ognistych języków nad głowami swych uczniów podczas święta pięćdziesiątnicy.

Podczas piątego wtajemniczenia można widzieć atmę jako jasne światło, gwiazdę, a gdy rozprzestrzenia się 
po ostatecznym zburzeniu muru, staje się nieskończonym światłem.

Przedtem arhat może odczuwać pokój atmy podczas medytacji, ale stale powraca do smutku. Gdy jednak 
człowiek wznosi się w pełni świadomości do sfery atmy i gdy świadomość buddhiczna w niej się pogrąża, wówczas 
widzi on tylko jedno światło. Wyrażono to w Głosie Milczenia w słowach: owe Trzy, które w chwale i 
szczęśliwości niewymownej przebywają teraz w świecie maji, straciły swe imiona. Jedną stały się gwiazdą, ogniem, 
który się pali, a nie parzy, ogniem, który jest upadhi płomienia.

Kiedy człowiek znajdował się w ciele przyczynowym, widział święte Trzy jako oddzielne, ale teraz widzi je jako 
trzy aspekty troistej atmy. Buddhi i manas, które były bliźniętami na linii w świadomości buddhicznej 
poprzedniego stopnia, stanowią teraz jedno z atmą, ogniem, który jest nośnikiem monadycznego płomienia.

Potem nauczyciel mówi: Gdzie jest twoja indywidualność, łanu, gdzie jest sam łanu? Jest iskrą pogrążoną w ogniu, 
kroplą w oceanie, zawsze obecnym promieniem, który stał się Wszystkością i wiecznym Promieniowaniem. Ten, co 
był uczniem, teraz jest Mistrzem. Stoi w środku, a troista atma z Niego promieniuje.

Adept ma możność uzyskania wszelkiej wiedzy, jakiej potrzebuje, niemal natychmiast. Może zjednoczyć się z nią i 
od razu sięgnąć do jej sedna, a potem obserwować szczegóły, jakie są mu potrzebne. Może On w ten sposób w 
sferze buddhi lub nirwany uchwycić zasadniczą ideę, stanowiącą na przykład podstawę którejkolwiek z nauk lub 
działów wiedzy i zjednoczyć się z nią. Wówczas z tego punktu widzenia może sięgnąć w dół do wszelkich 
potrzebnych Mu szczegółów.

Jak się zdaje, Mistrz nie musi mieć nagromadzonej całej wiedzy w mózgu tak jak my, lecz potrafi skierować jedną 
ze swych zdolności ku temu, czego potrzebuje, i dzięki temu dowiedzieć się wszystkiego o danej rzeczy, obojętnie czy 
to będzie minerał, roślina, czy dewa, oraz zrozumieć ją od wewnątrz.

H. P. Bławacka podkreślała, że ciało fizyczne Mistrza jest tylko nośnikiem. Nie przekazuje ono niczego, lecz jest 
po prostu miejscem kontaktu z fizyczną sferą; ciało jest narzędziem potrzebnym do wykonania przez Niego pewnej 
pracy i opuszczanym po jej wykonaniu. Dotyczy to również ciała astralnego i mentalnego.

Mistrzowie wspierają niezliczonymi sposobami postęp ludzkości. Z najwyższej sfery przekazują całemu światu światło 
i życie, które można wchłaniać i asymilować równie swobodnie jak światło słoneczne, a może to czynić każdy, kto 
jest dostatecznie odbiorczy. Podobnie jak świat fizyczny żyje dzięki życiu Boga, zogniskowanemu w Słońcu, tak 
świat duchowy żyje dzięki temu samemu życiu zogniskowanemu w Okultystycznej Hierarchii.

Niektórzy Mistrzowie są szczególnie związani z religiami i posługują się nimi jako zbiornikami energii, do których 
kierują swą duchową energię, aby każda religia rozdzielała ją wiernym za pomocą właściwie ustanowionych 
“środków łaski".

Istnieje też wielka dziedzina intelektualnej pracy, polegająca na posyłaniu przez Mistrzów myśli o wielkiej 
intelektualnej sile, które chwytają ludzie genialni, asymilują i przekazują światu. Na tym również poziomie 
przekazują Mistrzowie Swe życzenia uczniom, wskazując im zadania, do których powinni przyłożyć swą rękę.

W niższym świecie mentalnym uczniowie wytwarzają myślokształty, które oddziałują na konkretny umysł i kierują nim 
w odpowiednich kierunkach oraz nauczają ludzi, którzy przebywają w niebiańskim świecie.

W świecie pośrednim podejmują oni pracę mającą na celu pomoc tak zwanym zmarłym, nadzorują nauczanie 
młodszych uczniów oraz w razie potrzeby udzielają im pomocy.

W świecie fizycznym czuwają nad przebiegiem zdarzeń, korygują go lub, o ile pozwala na to prawo, neutralizują 
złe prądy, równoważą stale siły działające na rzecz ewolucji lub przeciw niej, wzmacniają dobre i osłabiają złe 
tendencje. Współdziałają również z aniołami lub dewami narodów, kierując siłami duchowymi, tak jak inni 
kierują materialnymi.

Cała ziemia podzielona jest na specjalne obszary, z których każdy pozostaje pod opieką jednego z Mistrzów. Obszary 
te, składające się z ogromnych krajów, nawet kontynentów, odpowiadają poniekąd “parafiom" w kościelnej 
organizacji. Tak na przykład jeden z Adeptów ma pod opieką Europę, inny czuwa nad Indiami itd.

Adept ma zwracać uwagę na wszystkie różnorodne stopnie i formy ewolucji; nie tylko na ludzkość, lecz także na 
wielkie królestwo aniołów lub dewów, na różne klasy duchów przyrody, na zwierzęta, rośliny, minerały, na 
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królestwa elementalne i wiele innych, o których dotąd ludzkość nic nie słyszała.

Duża część pracy Adeptów odbywa się na poziomach dalekich od fizycznego, gdyż zajmują się oni przekazywaniem 
nie tylko własnej siły, lecz również siły pochodzącej z wielkich zasobów, zgromadzonych przez Nirmanakayów. 
Karma świata pozwala mu korzystać z pewnej ilości tej siły; dzięki niej ludzkość rozwija się jako pewna jednostka, 
gdyż braterstwo pozwala każdemu człowiekowi dokonać dużo większego postępu, niż mógłby to osiągnąć, gdyby 
opierał się całkowicie na sobie.

Wielkie Białe Braterstwo czerpie z tego wielkiego zbiornika siły i promieniuje na wszystkie bez wyjątku ego w 
wyższej sferze mentalnej; dzięki temu użycza największej możliwej pomocy rozwijającemu się w każdym ego życiu.

Mistrz może promieniować swą siłą na ogromną liczbę ludzi, wynoszącą często równocześnie wiele milionów; siła ta 
ma jednak zadziwiającą własność przystosowania się do każdej jednostki spośród tych milionów, tak jakby stanowiła 
ona wyłączny przedmiot jej oddziaływania i na nią zwrócona była całkowita uwaga.

Dzieje się tak dlatego, że nirwaniczna lub atmiczna świadomość Mistrza stanowi rodzaj punktu, który jednak ogarnia 
całą sferę. Może On przesunąć ten punkt w dół przez kilka sfer i powiększyć go niby mydlaną bańkę. Na zewnątrz 
tej ogromnej sfery znajdują się wszystkie ciała przyczynowe, na które stara się oddziaływać, a wypełniając sferę 
wydaje się każdej jednostce wszystkim.

W ten sposób napełnia On Swym Życiem ideały milionów ludzi i jest dla nich idealnym Chrystusem lub idealnym 
Ramą, idealnym Kriszną, aniołem lub duchem opiekuńczym.

Przy tej pracy Mistrzowie często korzystają ze szczególnych okazji i miejsc, w których znajduje się silne 
centrum magnetyczne. Tam, gdzie żył i umarł jakiś święty człowiek lub gdzie szczątki takiej osoby stwarzają 
korzystną atmosferę, Mistrzowie korzystają z istniejących warunków i kierują tam własną siłę, która 
promieniuje przygotowanymi już przewodami. Gdy gdzieś zbierają się wielkie gromady pielgrzymów, korzystają 
również ze sposobności przekazania ludziom Swej siły za pomocą przewodów, do których ludzie się przyzwyczaili i 
od których oczekują pomocy i błogosławieństwa.

Inny przykład metod działania Mistrzów z poziomu przyczynowego stanowią talizmany, które Mistrz może połączyć 
ze Swym ciałem przyczynowym, tak iż ich działanie będzie trwać w ciągu wieków. Tak uczynił Apoloniusz z Tiany, 
który w różnych miejscach, mających znaczenie w przyszłości, zakopał pewne fizyczne przedmioty.

Adept, który zjednoczył się z Trzecim Aspektem Logosa, przejawiającym się w sferze atmy, ma z kolei 
dokonać następnego kroku, a mianowicie zjednoczyć się z tym aspektem, który reprezentuje Chrystus na łonie 
Ojca. Później zapewne zechce zbliżyć się do bóstwa Układu Słonecznego.

Gdy życie ludzkie dopełni się, człowiek doskonały zazwyczaj odrzuca rozmaite materialne ciała, lecz zachowuje 
zdolność korzystania z nich, na wypadek gdyby kiedyś potrzebował ich w swej pracy. Ten, kto osiąga ów poziom, 
zwykle nie potrzebuje już ciała fizycznego. Nie zatrzymuje też ciała astralnego ani mentalnego, ani nawet 
ciała przyczynowego, lecz żyje stale na najwyższym swym poziomie.

Spośród tych, którzy osiągają stopień Adepta, stosunkowo niewielu pozostaje na naszej ziemi jako 
członkowie Okultystycznej Hierarchii.

Po piątym wtajemniczeniu otwiera się wyższa ścieżka, która dzieli się na siedem wielkich dróg, spośród których 
Adept musi wybrać sobie jedną. Są to następujące drogi:

1. Adept może wejść w pełną szczęścia wszechwiedzę i wszechmoc nirwany oraz podjąć działalność wykraczającą 
poza nasze możliwości poznania, by stać się w jakimś innym świecie Awatarem, czyli Boską Inkarnacją. Określa się 
to czasem mianem włożenia szaty Bharmakayi. Bharmakaya nie zatrzymuje nic poniżej monady, chociaż nie 
wiemy, czym może być ta szata monady w jej własnej sferze.

2. Może wejść w “duchowy okres" – określenie o nieznanym znaczeniu, które prawdopodobnie oznacza też 
włożenie szaty Sambhagakayi. Zachowuje Swe przejawienie w postaci troistego ducha i prawdopodobnie może sięgać 
w dół i ukazać się chwilowo jako augosides.

3. Może stać się częścią swego skarbca duchowych sił, z którego przedstawiciele Logosa czerpią w swej pracy; 
wkłada wtedy szatę Nirmanakayi. Nirmanakaya zachowuje Swój augosides, to znaczy Swe ciało przyczynowe 
oraz wszystkie swe atomy permanentne, i dlatego może się ukazywać na każdym, na jakim zechce poziomie. O 
Nir-manakayach mówi G/os milczenia, ze tworzą mur ochronny, który osłania świat przed dalszą, dużo większą nędzą 
i smutkiem.

4. Może pozostać członkiem Hierarchii Okultystycznej, która rządzi i ochrania świat, w którym osiągnął doskonałość.

5. Może przejść do następnego łańcucha, by pomagać w budowaniu jego formy.

6. Może wejść na drogę ewolucji wspaniałych aniołów lub dewów.

7. Może się oddać bezpośredniej służbie Logosa, który będzie się nim posługiwał w dowolnej części 
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Układu Słonecznego; zostanie wtedy Jego służebnikiem i wysłańcem, żyjącym tylko dla spełnienia Jego Woli 
i prowadzenia Jego dzieła w całym Układzie Słonecznym, którym On rządzi. Nazywa się to przyłączeniem do 
sztabu. Ścieżka ta uchodzi za bardzo trudną; jest chyba największą ofiarą możliwą dla Adepta i dlatego uważa się ją 
za wielkie wyróżnienie.

Członek sztabu generalnego nie ma ciała fizycznego, lecz stwarza je sobie przez kriyataki – zdolność robienia – z 
materii globu, do którego zostanie wysłany. Sztab składa się z istot na bardzo różnych poziomach, począwszy od 
stopnia arhata.

Powyżej wtajemniczenia Adepta istnieje szóste wtajemniczenie, wtajemniczenie Czochana {Czochan znaczy 
“pan"). Tego samego słowa używa się w stosunku do kierowników promieni.

Promień, do którego Adept należy, zaznacza się nie tylko w jego wyglądzie, lecz również w pracy, jaką 
wykonuje. Poniższa tabela ukazuje krótko niektóre fakty dotyczące promieni:

Promień Kierownik promienia Cecha 
charakterystyczna Uwagi

l Czochan Marya Moc

Mistrz Jupiter należy również do tego promienia 
i jest opiekunem Indii. Jest on wybitnym 

badaczem głębokich nauk, których zewnętrzną 
powlokę stanowią chemia i astronomia

II
Czochan Kuthumi; 
poprzednio był Pitegorasem 
(VI w. przed Chrystusem)

Mądrość Promień ten dostarcza światu 
wielkich nauczycieli

III Czochan Wenecjanin Zdolność przystosowania 
się, takt Z tym promieniem wiąże się astrologia

IV Czochan Serapis Piękno i harmonia Do tego promienia należy wielu artystów

V Czochan Hilarien; poprzednio 
Jantlichus (IV w.)

Nauka, wiedza 
szczegółowa   

VI
Czochan Jezus; poprzednio 
Apolloniusz Tiany (l w.) 
oraz Ramanjaczaria (XI w.)

Bhakti, czyli 
samooddanie Promień mistyków

VII

Czochan Rakoczy; poprzednio 
Sante de St. Germain (XVIII w.), 
Francis Bacon (XVII w.). 
Mnich Robert (XVI w.) 
Hunyadi Janos (XV w.) 
Christian Rosenkreuz (XIV w.), 
Roger Bacon (XIII w.) 
neoplatonik Proclus (V w.), 
św. Alban (III w.)

Ład w służeniu, 
ceremonia

Dzieła za pomocą magii ceremonialnej i 
korzystanie z usług wielkich aniołów

 

A oto przykłady metod chętnie używanych przez przedstawicieli różnych promieni:

Człowiek pierwszego promienia osiąga swój cel samą siłą nieodpartej woli, nie racząc odwoływać się do 
żadnych środków.

Człowiek drugiego promienia działa również siłą woli, ale z pełnym zrozumieniem rozmaitych możliwych metod 
oraz świadomie kierując swą wolę najodpowiedniejszym kanałem.

Człowiek trzeciego promienia posługuje się siłami sfery mentalnej, zwracając bardzo starannie uwagę na czas, w 
którym zewnętrzne oddziaływania najbardziej sprzyjają osiągnięciu powodzenia.

Człowiek czwartego promienia posługuje się subtelniejszymi siłami fizycznego eteru.

Człowiek piątego promienia uruchamia siły (prądy) tego, co się zwykle nazywa astralnym światłem.

Człowiek szóstego promienia osiąga swój cel siłą głębokiej wiary w swe bóstwo i skuteczność modlitwy do niego.

Człowiek siódmego promienia posługuje się złożoną magią ceremonialną i prawdopodobnie odwoła się do 
pomocy duchów.

Próbując wyleczyć choroby:

Człowiek pierwszego promienia będzie po prostu czerpał zdrowie i siłę z wielkiego źródła Powszechnego Życia.

Człowiek drugiego promienia stara się zrozumieć w pełni naturę choroby, by wiedzieć dokładnie, jak ma zastosować 

33:00 PM]file:///D|/eBooks/Ebooks/Aura%20i%20Czakry/A%20E%20...wel/A.E.Powell%20-%20Cialo%20Przyczynowe/060-32.htm (6 of 8) [07-May-11 5:



o PrzyczynowełB/060: A.E.Powell - Cia

siłę swej woli z najlepszym wynikiem.

Tabela wtajemniczeń 
Czuwający w milczeniu  

W 
T 
A 
J 
E 
M 
N 
l 
C 
Z 
E 
N 
I 
A

9 Plan świata

8 Budda Budda

7 Manu Bodhi-sattva Mahaczohan

6 Czochan Czochan Czochan

5 Asekha Asekha Asekha

4

Pierwszy 
promień

Drugi 
promień

Trzeci 
promień

Czwarty 
promień

Piąty 
promień

Szósty 
promień

Siódmy 
promień

3

2

1

Człowiek trzeciego promienia przywoła wielkie duchy planetarne i do zastosowania swych lekarstw wybierze 
chwilę, kiedy wpływy astrologiczne będą dobroczynne.

Człowiek czwartego promienia będzie polegał głównie na środkach fizycznych, takich jak masaż.

Człowiek piątego promienia zastosuje lekarstwa.

Człowiek szóstego promienia zastosuje uzdrawianie wiarą.

Człowiek siódmego promienia posłuży się mantrami lub magicznymi inwokacjami.

Poza wtajemniczeniem Czochana, najwyższym wtajemniczeniem na promieniach od trzeciego do siódmego, jakie 
można otrzymać na naszym globie, jest wtajemniczenie Mahaczochana; można jednak iść dalej na pierwszym i 
drugim promieniu, jak to pokazuje powyższa tabela wtajemniczeń, z której widać, że wtajemniczenie Buddy 
można otrzymać na pierwszym i drugim promieniu i że Adept może pójść jeszcze dalej na pierwszym.

Rząd Okultystyczny świata składa się z trzech działów, kierowanych przez trzech urzędników, którzy nie 
tylko odzwierciedlają trzy aspekty Logosa, ale też w bardzo realny sposób je przejawiają. Są nimi:

1. Pan Świata, który w sferze adi jest zjednoczony z Pierwszym Aspektem i przedstawia wolę Boga na ziemi.

2. Budda, który stanowi jedno z Drugim Aspektem, przebywając w sferze anupadaka i przekazując w dół ludzkości 
Boską mądrość.

3. Mahaczochan, zjednoczony z Trzecim Aspektem znajdującym się w sferze nirwany luiratmy oraz prowadzący 
Boską działalność, reprezentując Ducha Świętego. Ujmuje to poniższa tabela:

Logos Boskie cechy Sfery natury Trójkąty przedstawicieli Promień
Pierwszy Aspekt Wola Adi, czyli pierwsza Pan Świata 1

Drugi Aspekt Mądrość Anupadaka, czyli monadyczna Budda 2
Trzeci Aspekt Działanie Atmiczna, czyli duchowa Mahaczochan 3-7

W tym wielkim trójkącie Pan Świata i Budda różnią się od Mahaczochana tym, że w pracy swej nie schodzą do 
sfery fizycznej, lecz tylko do poziomu ciała buddhicznego, jak u Buddy, oraz do sfery atmy, jak u Pana Świata. 
Jednakże bez ich pracy nie byłaby możliwa żadna inna, toteż troszczą się Oni o przekazanie swej siły aż do 
najniższej sfery za pośrednictwem Swych przedstawicieli: Manu i Boddhisattvy.

Manu i Boddhisattva stoją na równi z Mahaczochanem, tworząc w ten sposób drugi trójkąt, doprowadzający siły 
Logosa w dół do sfery fizycznej. Te dwa trójkąty znajdują się na rysunku 44.
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Rys. 44.: Wielkie trójkąty hierarchii 

Na rysunku 45 mamy obraz rozmaitych powiązań, który z nieznacznymi zmianami reprodukujemy z książki Mistrzowie 
i ścieżka.

 
Rys. 45.: Hierarchia Okultystyczna 
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Wstecz / Spis treści

ZAKOŃCZENIE 

Dochodząc do końca tej serii czterech książek, zajmujących się eterycznym, astralnym, mentalnym 
i przyczynowym ciałem człowieka oraz wieloma zjawiskami w różnych sferach, do których należą te 
ciała, warto może rzucić okiem na całość tych zagadnień i wysnuć kilka ogólnych wniosków.

Kierując wzrok na ważne zagadnienie badań za pomocą jasnowidzenia, stwierdzamy, że obecnie 
obiektywne jasnowidzenie jest stosunkowo rzadkie. Przez obiektywne jasnowidzenie rozumiemy 
taki określony i wyraźny typ wyższego widzenia lub postrzegania, który obiektywizuje postrzegane 
rzeczy, tak iż są one dla niego naprawdę rzeczami tak obiektywnymi, jak zwykłe zjawiska w sferze 
fizycznej.

Istnieje jednak drugi typ jasnowidzenia, który możemy nazwać subiektywnym. W tym typie 
występuje forma postrzegania, którą może trafniej należałoby nazwać zrozumieniem, które nie 
obiektywizuje przedmiotu obserwacji, lecz raczej odczuwa lub poznaje w subtelniejszy i bardziej 
wewnętrzny sposób. Niech to objaśni prosty przykład.

Podczas gdy stosunkowo mało ludzi potrafi widzieć aurę, tak aby ją opisywać całkiem obiektywnie, 
to o wiele więcej osób potrafi ją odczuwać i poznawać bez aktualnego widzenia, jakie są ogólne jej 
cechy, takie jak wielkość, jakość, barwa itd. Potrafią one całkiem dosłownie widzieć “okiem umysłu".

W obu rodzajach jasnowidzenia mądry i doświadczony badacz będzie niezmiernie ostrożny i 
rozważny oraz zawsze postara się odróżnić to, co widzi, od tego, o czym sądzi, że widzi, jak i to, co 
czuje, od tego, o czym sądzi, że czuje. Podobnie jak byłoby głupie i sprzeczne z wszelkimi 
kanonami naukowej metody ignorować lub odrzucać zbyt surowo to, co zostało ujrzane i 
postrzeżone, tak równą głupotą, a na pewno niebezpieczniejsze, byłoby pospieszne przyjmowanie 
bez starannego sprawdzenia i potwierdzenia wszystkiego, co zostało ujrzane lub postrzeżone. 
Wchodząc w dziedzinę nieznanego, badacz powinien starać się zachować staranną równowagę 
pomiędzy ostrożnością i pochopnością, gdyż tylko ona prowadzi do prawdziwej wiedzy i utrzymuje 
go na tej “środkowej ścieżce", o której tak często się pisze, że jest wąska jak ostrze brzytwy.

Jak wspomniałem w jednym z poprzednich tomów, próba udowodnienia twierdzeń 
wypowiedzianych w tych książkach byłaby z wielu przyczyn niemożliwa lub co najmniej 
niewykonalna. Na pewno nie można podać chłodnego, intelektualnego dowodu na bardzo dużą 
część twierdzeń w tych tomach, gdyż obecnie dowodów takich nie ma. Stosunkowo niewielu rzeczy 
można dowieść w sposób bezwzględny; fakty, zjawiska, obserwacje, twierdzenia to jedna rzecz, a 
dowody, a jeszcze bardziej zdolność uznania tych dowodów to sprawa całkiem odmienna. Jak 
dotąd, ludzie nie potrafią ustanowić systemu dowodzenia, czy pewne rzeczy są prawdziwe, czy też 
nie, systemu, na którym można by tak polegać, jak na wadze ustalającej ciężar przedmiotu.

A przecież wśród wszystkich zjawisk życia znajduje się wiele spraw o najwyższym znaczeniu, na 
temat których człowiek musi sformułować swą opinię, jeśli ma żyć jako rozumna istota i prawidłowo 
kierować swym życiem. Nie może on sobie pozwolić na czekanie, aż znajdą się jasne, 
jednoznaczne dowody. Czekanie takie narażałoby go na ryzyko odrzucenia, tylko ze względu na 
brak dostatecznego dowodu, informacji, które jeśli są prawdziwe, mogą mieć dla niego niezmiernie 
duże znaczenie i wartość.

Tylko jedna postawa wydaje się rozumna i słuszna. Musimy się na coś zdecydować, nawet gdy 
brakuje dowodu. Gdy zdarzy się, że brakuje intelektualnego dowodu, wówczas często równie głupio 
jest nie wierzyć, jak wierzyć. Przesądem może być zarówno niewiara, jak wiara; nie wiadomo, która 
z tych form przesądu jest w naszych czasach bardziej szkodliwa dla ludzkości.
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Jak zawsze, tak i dziś jest to sprawą indywidualną każdego człowieka. Istnieje teoria, a jest to 
teoria, której wcale nie brakuje dowodów i potwierdzeń, że człowiek może się tak wyćwiczyć, iż 
kiedy spotka się po raz pierwszy z jakimś prawdziwym faktem, od razu uznaje go za fakt 
prawdziwy. Można to nazwać intuicją lub jakkolwiek inaczej; ma to wiele nazw, ale jest to zjawisko, 
które każdy może zaobserwować i sprawdzić na sobie.

Annie Besant powiedziała: W miarę jak stopniowo będzie się rozwijał w was ten zmysł, 
rozpoznający prawdę od pierwszego rzutu oka, będziecie mogli czerpać coraz więcej prawdy. 
Rozwinie się wówczas w was głębokie, wewnętrzne przekonanie, a gdy podana wam zostanie 
jakaś prawda, poznacie od razu jej prawdziwość. Zmysł ten odpowiada wzrokowi w sferze fizycznej. 
Jest to zdolność buddhi, czysty rozum. (Talks on the Path of Occultism).

Toteż człowiek mądry obserwuje w sobie i w innych przykłady tego zjawiska i uznając ogromne 
jego znaczenie, świadomie zabiera się do ćwiczenia i doskonalenia w sobie tej zdolności. 
Oczywiście zdolność ta może nabrać dla niego ogromnej wartości, szczególnie w jego psychicznym 
i duchowym życiu.

Jakkolwiek dla niektórych czytelników wiele twierdzeń wypowiedzianych w tych czterech tomach 
może się wydawać dziwacznymi i niezwykłymi, a może nawet niemożliwymi, to jednak na pewno 
mądrzejszą postawą będzie (z uwagi na fakt, iż wypowiadają je uczciwi i rzetelni badacze) nie 
odrzucać ich tylko z tego powodu, że nie można ich dowieść; ale jeśli nie wywołują one dreszczu 
potwierdzającego ich prawdziwość, słusznie będzie odłożyć je na jakiś czas w celu sprawdzenia ich 
w przyszłości. Jeśli natomiast budzą ów potwierdzający dreszcz, który u ludzi mających już 
rozwiniętą wspomnianą wyżej zdolność stanowi często całkiem nieomylną oznakę, można je 
przyjąć co najmniej na próbę jako prawdopodobnie prawdziwe.

Coraz więcej osób studiujących okultyzm przekonuje się, że z biegiem czasu i w miarę rozwijania 
się ich wewnętrznych zdolności potrafią sprawdzić wiele twierdzeń, które przed laty lub miesiącami 
przyjmowały w ten sposób na podstawie cudzego autorytetu.

Tyle z zawiłej i skomplikowanej kwestii dowodu prawdziwości nauk odwiecznej mądrości w obecnej 
jej teozoficznej szacie.

Przechodząc do strony etycznej zawartości tych czterech tomów, czytelnik niewątpliwie zauważy, 
że rozważania moralne i etyczne, wynikające ze studium okultystycznej budowy człowieka, zostały 
potraktowane tylko przygodnie i na drugim miejscu. Stało się to rozmyślnie z uwagi na to, że fakty 
mówią same za siebie i wskazują swe moralne znaczenie. Jeśli budowa człowieka jest taka, jak 
opisaliśmy, jeśli ma on ciała: eteryczne, astralne, mentalne i przyczynowe o podanych 
właściwościach, to na pewno nie może być dwóch zdań co do tego, jak powinien on we własnym 
interesie żyć i postępować z innymi ludźmi i całym światem w ogóle. Czy to uczyni, czy nie, jest 
oczywiście wyłącznie jego sprawą.

A teraz kilka słów skierowanych specjalnie do uczniów okultyzmu i odnoszących się do ogólnej 
metody traktowania zagadnień, o których była mowa w tych czterech tomach.

Mądrość odwieczną można niewątpliwie przedstawić w rozmaity sposób, bardzo różniący się od 
innych. Mechanik przedstawiłby ją na swój sposób, artysta całkiem inaczej, a uczony opisałby ją 
zupełnie odmiennie niż poeta lub mistyk. Jak różne są typy lub temperamenty ludzi, ich kwalifikacje 
i wiedza, tak też różne może być ich ujęcie wieczystych prawd.

Łączy się z tym pewne niebezpieczeństwo związane z metodą prezentacji. Konkretnie mówiąc, 
sposób przedstawienia przyjęty w tych czterech tomach może się wydać wielu osobom 
mechaniczny, a nawet materialistyczny. Niech tak będzie, ale z natury rzeczy musi być w każdym 
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zjawisku, chociażby bardzo duchowym, aspekt mechaniczny i materialny, gdyż nie może istnieć 
duch bez materii. Lecz prawdziwy uczeń okultyzmu będzie się wystrzegał zamknięcia się w jakimś 
sztywnym, mechanicznym systemie. Choć jego rzeczowy umysł może się rozkoszować określoną 
kategorią i ścisłym segregowaniem faktów, to jednak nie powinno się pozwolić, aby te kategorie 
stały się więzieniem z zakratowanymi oknami, ograniczającymi jego widzenie do pewnego 
wąskiego kierunku.

Rozbiór, analiza, rozróżnienie kategorii są niezbędne dla intelektu, ale mimo wszystko stanowią 
tylko rusztowanie pomagające wznieść budynek. Co więcej, jak to zaskakująco stwierdził H. G. 
Wells: Rzeczy te – liczba, definicja, klasa i abstrakcyjna forma – są tylko, twierdzę, nieuniknionymi 
warunkami umysłowej aktywności; raczej godnymi pożałowania warunkami niż istotnymi faktami. 
Kleszcze naszego umysłu są niezręcznymi kleszczami i zgniatają nieco prawdę, gdy ją ujmują. 
(First and Last Things).

Podobnie z człowiekiem: dla celów badawczych możemy go podzielić na monadę, ego i 
osobowość, a jego ciała na fizyczne, eteryczne, astralne, mentalne i przyczynowe, a jednak sam 
człowiek nie jest żadną z tych rzeczy ani też wszystkimi razem. Stanowią one tylko środek 
umożliwiający mu wyrażenie swych aspektów lub funkcji, ale on sam “pozostaje" tajemniczą istotą, 
odmienną i większą od wszystkich tych kategorii, na które go dzielimy.

Biskup Leadbeater (w Nauce o sakramentach) podaje analogię, która może tu być użyteczna. Jeśli 
przepuścimy prąd elektryczny przez pręt miękkiego żelaza, przez zwój drutu z nowego srebra oraz 
przez rurkę napełnioną parą rtęci, to pojawią się odpowiednio zjawiska magnetyzmu, ciepła i 
światła. Prąd elektryczny będzie w każdym wypadku taki sam, ale przejawiać będzie się rozmaicie, 
zależnie od natury materii, na którą oddziaływa. Podobnie jest z człowiekiem: prąd życia, który 
przez niego przepływa, rozszczepia się na różne odmiany przejawiania się, zależnie od ciał, przez 
które płynie. Studiujemy po kolei ciała oraz metody ich działania, ale sam człowiek, czyli to, co 
przejawia się w świadomości w rozmaity sposób w różnych ciałach, stanowi noumenon kryjące się 
za wszystkimi tymi zewnętrznymi zjawiskami; zauważamy, że podobnie jak prawdziwa natura 
elektryczności wciąż wymyka się naszym uczonym, tak też wciąż się nam wymyka sam człowiek w 
prawdziwej swej naturze.

Dlatego jest możliwy poprawny i pełny opis, na przykład wyłącznie z punktu widzenia świadomości, 
a nie formy, prawd odwiecznej mądrości, nie wspominając wcale o atmie, buddhi, manasie i wielu 
innych technicznych nazwach, których tak dużo znajduje się na tych stronach. Prawdziwy badacz, 
rzetelny miłośnik prawdy rozpozna prawdę niezależnie od tego, w jaki sposób lub w jakim 
“żargonie" – by użyć tego nieprzyjemnego słowa – zostanie wyrażona lub “zasłonięta". Ale nade 
wszystko powinien być tolerancyjny i uprzejmy; wszystkie drogi prowadzą do jednego celu; niech 
każdy pielgrzym znajduje własną ścieżkę i idzie nią, ofiarowując innym pielgrzymom, którzy wolą 
iść inną drogą, swoją dobrą wolę, przyjaźń i uprzejmość bez ograniczeń i bez patronowania.

Biorąc pod uwagę powyższe myśli oraz przyrodzone braki intelektualnych procesów i kategoryzacji, 
czytelnik powinien tym bardziej wystrzegać się zbytniego polegania na wykresach, które mogą być 
użyteczne w pracach umysłu. Niechaj czytelnik uważa je tylko za rusztowanie, za drabinę, po której 
się wspina, ale niech się strzeże, aby nie stały się klatką, która go będzie więzić. A oto sprawdzian: 
jeśli zrozumienie jest rzetelne, jeśli koncepcja, jaką sobie człowiek wytworzył, jest pełna i 
syntetyczna, to będzie należeć do świata o wiele wyższego od świata formy lub diagramów; z 
chwilą jednak, gdy zostanie rzucona do niższego kategoryzującego umysłu, wówczas wytworzy 
niezliczone formy i kształty, zmieniające się niezależnie od materiału, jaki człowiek wybierze ze 
swego magazynu wiedzy w celu wyrażenia tego, co w naturze tej koncepcji nie daje się zamknąć w 
żaden wykres, choćby najbardziej pomysłowy i trafny. Wykresy, jak wszelkie formy kategorii, są 
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godnymi podziwu sługami, ale bywają też tyranizującymi panami.

Autor żywi nadzieję, że lata pracy, jakie poświęcił tym tomom, okażą się użyteczne dla wielu 
czytelników, przynajmniej jeśli chodzi o wyklarowanie pojęć, a nade wszystko o entuzjazm i coraz 
większą miłość Brahma-Widyi, szlachetnej nauki, wiedzy o Bogu i człowieku. Z wiedzy rodzi się 
zrozumienie; ze zrozumienia rodzi się pogoda i pokój, które są nieporównanie większe niż wszelka 
wiedza i zrozumienie.

Wartość wiedzy – napisała A. Besant – ujawnia się w jej zdolności oczyszczania i uszlachetniania 
życia, a wszyscy poważni uczniowie pragną stosować teoretyczną wiedzę, nabytą w toku 
studiowania teozofii, do rozwijania swego charakteru i pomagania bliźnim [...] Uczucie, które skłania 
do sprawiedliwego życia, ulega na wpół zmarnowaniu, jeśli jasne światło intelektu nie oświeca 
ścieżki postępowania; jeśli człowiek ślepy bezwiednie schodzi ze swej drogi, aż wpadnie do rowu, 
tak ego zaślepione niewiedzą zbacza z drogi prawego życia, aż wpadnie w pułapkę złego czynu. 
Awija – brak wiedzy – stanowi naprawdę pierwszy krok od jedności do rozdzielności i tylko w miarę, 
jak ona słabnie, zmniejsza się oddzielność, aż wreszcie po jej zniknięciu powraca wieczysty spokój.
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