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BIEGUNY „DOBRZE” I „ŹLE”
NASZYCH EMOCJI

Na początku, zgodnie z obietnicą, krótkie streszczenie rozdzia-
łu w celu jego lepszego zrozumienia.

Do czego są nam potrzebne emocje? Po to, by w ogóle móc żyć,
rozwijać się, poruszać naprzód, ponieważ tylko emocje mogą zmu-
sić nas do działania, tylko odczucia „jest dobrze” / „jest źle” mogą
sprowokować do jakiegokolwiek ruchu. Człowiek wyzuty z emocji
– to osobnik chory, chociaż wszystkie jego układy fizjologiczne spra-
wują się bez zarzutu, będzie leżał w bezruchu, ponieważ brak mu
bodźca, by wstać i dokądś pójść. Taki bodziec mogą wytworzyć tyl-
ko emocje.

Współczesna klasyfikacja emocji jest niejasna i płynna. Naukow-
cy gubią się w tym, co zaliczać, a czego nie do emocji. Nie będziemy
zagłębiać się w szczegóły klasyfikacji, ponieważ dla nas ważne jest
coś, co ma znaczenie fundamentalne – to, że wszystkie emocje moż-
na odnieść do jednego z dwóch biegunów: dodatniego i ujemnego
– pozytywnego i negatywnego. Tu też nie spotkamy się z ogólnie
przyjętą klasyfikacją, przyjdzie nam wobec tego kierować się
własnym doświadczeniem w sferze odczuć: do pozytywnych emocji
zaliczymy to wszystko, co jest dla nas przyjemne, natomiast do ne-
gatywnych – wszystko, co jest nieprzyjemne.
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Mówiąc o emocjach, musimy jeszcze pojąć ważną kwestię – nie
zależą one od świadomości. Zatem nie możemy, stosując bezpo-
średni wysiłek woli, bez uciekania się do autosugestii, nakazać so-
bie być wesołym czy smutnym, przestać się denerwować, uspokoić
się itd. Emocje nie podlegają władzy świadomości, ponieważ zro-
dziła je podświadomość, starsza niż nasz umysł, troszczący się tylko
o podstawowe kwestie naszego bytu – przede wszystkim kwestię
przeżycia. Podświadomość wypuszcza negatywne emocje w odpo-
wiedzi na sytuacje, które odbiera jako zagrażające życiu i pomyśl-
ności. Emocje pozytywne powstają jako rezultat naszych działań
prowadzących, z punktu widzenia podświadomości, do przeżycia
i pomyślności, tj. prawidłowych działań. Zmiana przekonań pod-
świadomości za pomocą logiki i nakłonienie jej do określonych
reakcji jest niemożliwa.

A jednak, mimo wszystko, można kierować emocjami. Możemy
nauczyć się to robić, jeśli uwzględnimy, że nasza świadomość za-
wsze porusza się od emocji negatywnych do pozytywnych. Oznacza
to, że człowiek zawsze stara się uciec od „źle” i podąża do
„dobrze”. Jednak wiecznie nie można przebywać w punkcie „do-
brze” – jest to uwarunkowane fizjologicznymi osobliwościami na-
szego organizmu, ponieważ wypracowanie przez mózg szczególnych
substancji odpowiadających stanowi „dobrze” wymaga odbudowa-
nia równowagi – wobec tego zaczyna się produkcja substancji włą-
czających stan „źle”. Dlatego, będąc w stanie „dobrze” i próbując
ze wszystkich sił utrzymać się w nim, nie osiągamy pozytywnego re-
zultatu – organizm dążący do równowagi, niczym wahadło, odrzuca
nas w przeciwną stronę. Zatem normalny, zdrowy człowiek całe życie
przebywa w stanie wahania między punktami „dobrze” i „źle”. Ruch
odbywa się poza naszą wolą, a my możemy wykorzystać ten mecha-
nizm, aby sterować emocjami i osiągać swoje cele. Nasze życie nie
jest niczym innym, jak tylko tym wiecznym ruchem. Ponieważ jed-



114

MĄDROŚĆ. DEIR V – etap II, część 1

nak jest ruch – to znaczy, że jest także jakaś siła, jakaś energia dla
pracy świadomości, zapewniająca ten ruch. Ta energia jest wytwa-
rzana dzięki obecności w naszym życiu emocjonalnych biegunów
„dobrze” i „źle”. Gdy uświadamiamy sobie, jak jest nam teraz źle,
gdy coś osiągamy – tworzymy wokół siebie potężne emocjonalne
pole, w którym jakaś przemożna, nieznana siła dosłownie sama
ciągnie nas od „źle” do „dobrze”. Im większa jest różnica potencja-
łów w tym polu (tzn. im gorzej Wam teraz i im lepiej będzie po
osiągnięciu celu), tym intensywniejszy będzie ruch.

Każdy człowiek posiada tę potężną, bezpłatną energię porusza-
jącą go po życiu. Jeśli rozumnie podejdziemy do tej energii, może-
my ją wykorzystać do tworzenia nowego świata wokół siebie – świa-
ta, do którego żaden człowiek przed nami jeszcze nie zawędrował,
ponieważ jest to świat zupełnie nowego, nadczłowieczego poziomu.
Do jego stworzenia nie wystarczy sama tylko myśl. Najlepsza myśl,
najwspanialsza idea jest skazana na to, by umrzeć – nie urzeczywist-
ni się, jeśli nie znajdzie się w polu emocjonalnym. Możecie myśleć,
jak długo chcecie: „Warto by zmienić pracę...”, „Dobrze byłoby
wybrać się w podróż...”, „Może się ożenić...”, ale nie ruszycie z miej-
sca, dopóki Wasze myśli nie otrzymają silnego emocjonalnego
wsparcia.

Dzieje się tak dlatego, że tylko emocje, a właściwie – emocjonal-
ne bieguny „dobrze” i „źle’, które wyraźnie odczuwacie w życiu,
zdolne są uformować potężny wektor mogący prowadzić Was od
„źle” do „dobrze”, do nowej twórczości w życiu.

Zatem, aby poruszać się dalej, żeby tworzyć nowe, powinniśmy
nauczyć się tworzyć w swoim życiu bieguny „źle” i „dobrze”. Gdy
nasz rozwój odpowiadał społecznemu poziomowi, bieguny te
powstawały jakby same z siebie. Teraz jednak nie interesuje nas to,
co ciekawi człowieka na poziomie społecznym. A poruszać się dalej
trzeba – jednak tam, przed nami, na razie nie widać znajomych war-
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tości emocjonalnych. Oznacza to, że musimy je stworzyć. W jaki
sposób?

Na szczęście emocje posiadają jeszcze jedną ważną cechę: istnieją
nie tylko w naszym wnętrzu, mogą też rozchodzić się na zewnątrz.
Możemy przenosić emocje na innych ludzi i przedmioty. Gdy prze-
nosimy pozytywne emocje na jakiś przedmiot, nabiera on tzw. emo-
cjonalnego zabarwienia. Przestaje być tylko pozbawionym wy-
razu, bezosobowym przedmiotem, staje się naszym przedmiotem
ulubionym, bliskim. Swą emocjonalną wartość możemy przenosić
na przedmiot świadomie, zgodnie z naszą wolą. Przepoiwszy swoją
energią i swoimi emocjami zwykły ołówek, sprawimy, że będzie
„nasz”, bliski, ulubiony, co oznacza, że stworzymy mu emocjonalną
wartość w świecie zewnętrznym.

Właśnie ta zdolność tworzenia emocjonalnych wartości w świecie
zewnętrznym okaże się bardzo przydatna na nowym etapie! Nowy
świat, którego dopiero się uczymy, pozbawiony jest jeszcze emocjo-
nalnych wartości. Jednak my możemy je stworzyć – możemy emo-
cjonalnie zabarwić świat zewnętrzny, wyprowadzając emocje z wnę-
trza na zewnątrz. Tym samym stworzymy pole emocjonalne będące
gwarantem ruchu i rozwoju.

Stworzenie nowych wartości emocjonalnych jest gwarancją ru-
chu, postępu, ewolucji. Ludzie nic nie zaczęliby robić, nie zaczęliby
zajmować się nauką, produkcją, sztuką, jeśli by ich nie pchał do
przodu emocjonalny wektor ze stacji „źle” do stacji „dobrze”. Na
tym ruchu, w istocie, polega sens życia.

Przenosząc emocjonalne wartości z wnętrza do świata zewnętrz-
nego, tworzymy nowe wartości w tym świecie. Stworzywszy owe
wartości emocjonalne, możemy formować dwa silne bieguny: „źle”
i „dobrze”. Im silniejsze bieguny stworzymy, tym intensywniejszy
i skuteczniejszy będzie nasz ruch. Im bardziej intensywny i skutecz-
ny będzie ruch, tym bardziej olśniewająca będzie twórczość stwa-
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rzania nowego w świecie – nowego, którego nikt przed nami jeszcze
nie znał!

Postęp ludzkości leży w naszych rękach. Zatem pozostaje jedno –
iść naprzód.

EMOCJE – ŻYWIOŁ
NIEPRZEWIDYWALNY?

Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie: po co nam właściwie emo-
cje? Czyż w życiu nie wystarczy po prostu rozróżnianie tego,

co przyjemne i nieprzyjemne? Przecież to w pełni wystarczyłoby, by
przeżyć. A my, nie wiadomo po co, czujemy radość, smutek, weso-
łość, złość... Czy to czasem nie jest zbędny luksus w naszym nie
bardzo przecież komfortowo urządzonym świecie? Emocje często
nie pomagają, a przeszkadzają w życiu. „Zalały go emocje” – tak
mówimy o człowieku, który, będąc w ważnej, odpowiedzialnej
sytuacji, nie potrafił podjąć prawidłowej decyzji, zachował się nie-
odpowiednio, nie znalazł wyjścia z trudnej sytuacji... A przecież
mógłby sobie poradzić z każdym problemem, gdyby zachował „zimną
krew” – „trzeźwy umysł”...

Wobec tego po co nam emocje? Może w ogóle nie są potrzebne?
Przecież obecnie dla wielu ludzi ideałem jest superman – chłodny,
nieulegający emocjom, beznamiętny, często z emocji wyzuty, ale za
to zawsze zwycięski. Może też chcecie być tacy jak on i uważacie, że
emocje – to symbol słabości, że silny człowiek doskonale się bez
nich może obejść?

Oto, co Wam odpowiem. Człowiek, który zupełnie nie przejawia
emocji, jest chory – to terminalna faza schizofrenii, cechująca się
abulią – chorobliwym brakiem woli. Brak emocji absolutnie nie jest
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symbolem odporności i siły. Niestety, oznacza jedną z najcięższych
diagnoz lekarskich. Chorzy z takim rozpoznaniem nie posiadają ani
pragnień, ani woli. Do choroby dochodzi w wyniku zanikania okre-
ślonej warstwy neuronów w korze mózgowej. Chorzy (zauważmy
przy tym, że wszystko funkcjonuje normalnie, brak tylko emocji)
po prostu leżą w bezruchu. Ich rozum i ciało pozostają bierne, bez-
czynne. Nic im nie przeszkadza w tym, by żyć – prócz braku emocji
– i powoli giną – od odleżyn, pneumonii, rozkładu...

Emocje są potrzebne, wręcz niezbędne – mam nadzieję, że o tym
już się przekonaliście. Emocje są niezbędne w odczuwaniu świata,
istnieją po to, by doświadczać uczuć, rozróżniać dobro i zło, przy-
dają się także w wielu innych sprawach. Jednak prawie wszystkie
istniejące obecnie teorie naukowe na temat emocji przedstawiają je
jako coś wtórnego – odczucia powstające w wyniku zdarzeń i oko-
liczności zewnętrznych lub stanów wewnętrznych.

Jednak to nie do końca jest prawdą. Przecież takie same okolicz-
ności, zdarzenia czy stany nie zawsze prowadzą do jednakowych
emocji. Taka sama emocja rzeczywiście powoduje u różnych ludzi
stereotypowe reakcje, ale w takich samych okolicznościach różni
ludzie różnie reagują, odpowiadają innymi emocjami. Wobec tego
prawdą jest, że emocja nie jest zjawiskiem wtórnym. Przecież, gdy-
by tak było, to zawsze, bez wyjątku, we wszystkich przypadkach jed-
nakowe zdarzenia powodowałyby u ludzi jednakowe emocje. Tak
się nie dzieje, a to może oznaczać tylko jedno: emocja nie jest bez-
pośrednim następstwem zewnętrznych okoliczności, zatem nie jest
także wtórna.

Powiem więcej: emocja w rzeczywistości nie tylko nie jest wtór-
na, jest – pierwotna. Jeśli pomyślimy, sami możemy dojść do wnio-
sku, że wszystko zaczyna się właśnie od emocji. Emocja nie jest
reakcją na jakieś zdarzenie, jest to działanie podświadomości, któ-
re popycha świadomość do następnego działania. Oznacza to, że
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emocja jest początkiem kolejnego świadomego działania – jest jego
przesłanką.

Emocje są pierwotne – powstają w naszym wnętrzu. Zrodzone
we wnętrzu, wychodzą na zewnątrz i zabarwiają nasze myśli oraz
działania.

To właśnie emocje będące rezultatem pracy naszego głębokiego
umysłu – podświadomości, wprawiają w ruch, doprowadzają do dzia-
łania świadomość, zmuszając nas do dokonywania różnych uczyn-
ków, do rozwoju, do ruchu naprzód.

To kolosalne znaczenie emocji odnotowuje nawet Biblia
w swych pierwszych wersach: „Wtedy Bóg rzekł: «Niechaj się stanie
światłość». I stała się światłość. Bóg widząc, że światłość jest dobra,
oddzielił ją od ciemności” (cyt. za Biblia Tysiąclecia). Czy rozumie-
cie? Jeśli by On nie zobaczył, że to jest dobre, a więc jeśli pierwszy
dzień stworzenia nie zostałby pozytywnie oceniony, to nie czytali-
byście teraz tej książki! Biblia, jako wytwór człowieka, jest antro-
pomorficzna i dlatego odbija naturalny dla niego wewnętrzny świat.

Emocje są wszystkim dla każdego człowieka. To siła ducha, woli,
ogień gorejący w sercu, pochodnia oświetlająca drogę. Jeśli zdarze-
nia i procesy mające miejsce wokół nie są zabarwione emocjami,
wtedy są nam obojętne. A jeśli są obojętne, nie zajmujemy się nimi,
nie zwracamy na nie uwagi, a przede wszystkim – nie jesteśmy zdol-
ni do tego, by uświadomić sobie ich logicznie uwarunkowane, wza-
jemnie powiązane istnienie!

Emocje są potrzebne, żeby zmusić myśl do pracy, do zmieniania
świata. To jedyny środek potrafiący dokładnie ukierunkować myśl,
by otrzymać pożądany rezultat. To sposób oddziaływania ze Świa-
towymi Prądami. Wszystkie techniki i metody nie mają sensu bez
przydawania im niezbędnego kontekstu emocjonalnego.

Emocje ważne są także po to, by móc tworzyć. Przecież w prze-
stworzach horyzontów nieogarniętych jeszcze ludzkim rozumem nie
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ma rzeczy zabarwionych emocjami. Nie ma na razie niczego znaczą-
cego, ważnego dla nas, powodującego emocjonalny odzew. To zna-
czenie, tę wartość dopiero będziemy musieli stworzyć.

Ta wartość jest nam potrzebna, ponieważ właśnie ona niesie ze
sobą radość życia – radość zarówno dla człowieka, jak i wszystkie-
go, co go otacza.

Jednak najpierw słów kilka o wartości, znaczeniu emocji jako siły
napędowej w rozwoju człowieka.

Porozmawiajmy o przedmiocie naszego rozważania. Jakie znamy
emocje, ile ich jest, w jakim stopniu są do siebie podobne, a w ja-
kim się różnią? Ludzie obmyślili mnóstwo słów oznaczających
emocje. Jednak do tej pory nie ma ich wyraźnej klasyfikacji. Stało
się inaczej – ludzie sami zaplątali się w określeniach emocji i uczuć.
Czy emocjami są radość, gniew, złość, smutek? Owszem. A strach,
ból, w końcu – miłość? Czy to też emocje, czy już coś innego?
Wszystko zależy od tego, w jakim znaczeniu czy kontekście używa-
my tego słowa: ból duchowy – to emocja, ale już ból zęba emocją
nie jest, choć towarzyszą mu emocje (czasem bardzo mocne). Mi-
łość – namiętność za wszelką cenę pragnąca posiadać obiekt pożą-
dania – to emocja, ale już miłość bezinteresowna, bezwarunkowa,
spokojna, niczego nie wymagająca od obiektu – to pewnie szczegól-
ny stan duszy, nie emocja... A czy przykrość jest emocją? Jeśli czło-
wiek przy tym płacze, żali się – pewnie tak, ale jeśli czuje się obrażo-
ny i tylko siedzi, milcząco wpatrując się w jeden punkt, nie okazując
żadnych emocji – czy to też emocja, czy może stan nazwany w medy-
cynie prostracją (zupełnym wyczerpaniem)? Krótko mówiąc, wiele
w tym plątaniny.

Można powiedzieć, że rutynowe określenia emocji w żaden spo-
sób nie wyjaśniają sensu i znaczenia emocji dla człowieka, tylko
wszystko gmatwają. Oprócz tego ta sama emocja, chociaż przejawia
się podobnie, prowadzi do różnych następstw. Oto przykład: z po-
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wodu złości człowiek może zabić innego człowieka, ale może się
także sam zastrzelić. Wszystko zależy od charakteru, od konkret-
nych okoliczności. Na świecie pełno jest zazdrośników, ale nie
wszyscy, rzecz jasna, duszą swoje żony, jak uczynił to Otello
z Desdemoną. Ta sama emocja – zazdrość, może prowadzić do
bardzo różnych następstw! Oczywiście, tam mamy do czynienia
z szekspirowskimi namiętnościami, tam można nawet udusić żonę
podejrzewaną o zdradę. Natomiast we współczesnym życiu bar-
dziej możliwą do przyjęcia reakcją byłoby zatrudnienie prywatnego
detektywa i, gdy podejrzenia o niewierność potwierdziłyby się
– rozwód z podziałem majątku na korzyść zdradzonego. Wtedy
wilk syty i owca cała. Tak, zmiękły nieco przejawy emocji w naszych
czasach!

Przyjmując za punkt wyjścia to, co powiedziałem wcześniej, moż-
na dojść do wniosku, że całe nasze wyobrażenie o emocjach ma bar-
dziej poetyckie niż naukowe znaczenie. Tak jest rzeczywiście. Teo-
ria naukowa powinna posiadać siłę przepowiadania. Obiekt badany
w ramach tej teorii powinien poddawać się prognozowaniu stosun-
kowo łatwo. W przeciwnym wypadku teoria naukowa do niczego
się nie nadaje. Jest ona nieprzydatna także wtedy, gdy w celu prze-
widzenia zachowania się obiektu potrzeba zbyt dużo danych
wyjściowych. Oto przykład: teoria względności do niczego by się nie
nadawała, jeśli do prognozowania prędkości spadającego przedmio-
tu wymagane byłyby dane o historycznym pochodzeniu tego przed-
miotu! A przecież w celu prognozowania zachowania emocji w tym
czy innym przypadku potrzebne są znacznie bardziej złożone, wie-
lorakie i trudno dostępne dane wyjściowe.

Spróbujemy znaleźć prostsze i możliwe do przyjęcia opisa-
nie emocjonalnych mechanizmów, powiedzmy – bazowe. Zaraz
do tego przystępujemy.
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Kij i marchewka dla świadomości

Co my w ogóle wiemy o emocjach? Po pierwsze wiemy, że nie pod-
dają się świadomej kontroli. To najważniejsze, co o nich wiemy. Wie-
lokrotnie mogliśmy się o tym przekonać. Ileż to razy mówiliśmy so-
bie: „Nie denerwuj się”. Efekt – zdenerwowanie tylko narastało.
W większości przypadków w ten sam sposób nie można wysiłkiem woli
rozkazać sobie nie bać się, nie być skrępowanym, rozdrażnionym albo
przestać się złościć. Jeśli nie macie wspaniałych zdolności aktorskich,
nie będziecie w stanie zmusić się do tego, by wysiłkiem woli śmiać się
lub płakać, nie wmówicie sobie konieczności codziennego cieszenia
się życiem, nie doświadczając zmartwień czy smutku. Jeśli nawet kilka
dni z rzędu uda Wam się to, by siłą woli trwać w stanie nieprzerwanej
radości życia, to jednak potem wahadło emocji, zupełnie nie pytając
Was o zgodę, zwróci się w przeciwnym kierunki, a Wy pogrążycie się
w smutku i tęsknocie. Dlaczego? Ponieważ emocje nie cierpią prze-
mocy, gwałtu, zniewolenia. Są na to zbyt delikatne.

O ileż prostsze stałoby się życie, gdybyśmy potrafili wysiłkiem
woli sterować swoimi emocjami! Nie istniałaby potrzeba czytania
podręczników, nazwijmy je umownie: „Uczcie się panowania nad
sobą”, „Jak zacząć cieszyć się życiem?”, „Jak być sobą?”. Naciśnie-
my guzik – będziemy się śmiać, naciśniemy inny – zapłaczemy, trzeci
– od razu przejdzie złość, minie rozdrażnienie i będziemy radośnie
postrzegać świat. Czy chcecie być taką maszyną, robotem sterowa-
nym przez przyciśnięcie guzików? Ja – nie.

Emocje nie zależą od naszej świadomości – to fakt.
Jeszcze inny fakt – chodzi o to, że chociaż emocje nie wypływają

wprost ze zdarzeń zewnętrznych, jednak w określony sposób odpo-
wiadają na te zdarzenia. Oto przykład: wyszliśmy do pracy w do-
brym humorze, ale byliśmy świadkami wypadku drogowego i na-
strój się pogorszył, zrobiło nam się smutno. Ktoś inny zauważył, że
w wypadku ucierpiał samochód jego zajadłego wroga i to go ucie-
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szyło. Oto jeszcze jeden dowód na to, że konkretna emocja nie jest
bezpośrednim następstwem konkretnego zdarzenia. Zdarzenie
jest jedno, ale reakcje mogą być różne.

Następny znany nam fakt: emocje pojawiają się nie tylko (a może
nawet nie tyle) w rezultacie zdarzeń zewnętrznych, ale także w efek-
cie myśli powstałych z tej okazji. Emocje odpowiadają na nasze
myśli: dlaczego może się popsuć nastrój, gdy widzimy wypadek?
Obraz ten wyzwolił myśli o marności wszystkiego, co żyje, o iluzo-
ryczności wartości materialnych i o tym, że na tamten świat nikt nic
ze sobą nie zabierze. Smutek pojawia się dopiero jako odpowiedź
na te myśli. Inny człowiek podczas tego samego zdarzenia dojdzie
do wniosku, że jego przeciwnik został unieszkodliwiony i teraz on,
a nie jego konkurent, może pochwalić się w danym rejonie najlepszą
zachodnią marką samochodu. W odpowiedzi na takie myśli napły-
nie niczym niezmącona radość.

I jeszcze fakt, który wszyscy znamy. Emocje mogą okazywać wpływ
na pracę świadomości człowieka i, w wyniku tego, także na jego
zachowanie, zabarwiając te same okoliczności różnymi, nawet kon-
trastowymi, przeciwstawnymi tonami. W przykładzie dotyczącym
wypadku pierwszy z ludzi może pójdzie do cerkwi, pomodli się, za-
pali świeczkę za zdrowie swoje i swoich bliskich. Drugi z radości
wyda bankiet w restauracji albo kupi żonie modne futro. Miało
miejsce tylko jedno zdarzenie, ale spowodowało różne warianty za-
chowania, ponieważ pierwotne emocje były różne. Każdy z nas wie,
jak, w zależności od emocji, możemy postrzegać to samo zdarzenie.
Dziewczyna porzuciła chłopaka, a ten wpadł w depresję. I oto przy-
szedł do niego najlepszy przyjaciel, przyniósł butelkę szampana
i powiedział: „Winszuję Ci, nareszcie uwolniłeś się od tego ścierwa!
Teraz wreszcie będziesz mógł sobie znaleźć dziewczynę, która jest
coś warta!”. Wtedy nastrój się poprawia. Wszystko zależy od tego,
z jakiej strony patrzymy na sytuację. Kiedyś popularna była piosen-
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ka: „Gdy do innego odejdzie od ciebie dziewczyna, nie wiadomo,
komu się naprawdę poszczęściło”.

Na koniec jeszcze jeden znany fakt. Emocje czasem powstają
w nas bez żadnej widocznej przyczyny. To znaczy, że przyczyna
z pewnością jest, ale z jakiegoś powodu jej nie znamy. Wszyscy tego
doświadczyliśmy: rano, po przebudzeniu, zrobiło nam się jakoś
smutno. Przyczyna jest, ale niejasna, niezrozumiała. Tkwi zapewne
gdzieś w podświadomości. Chcemy dociec, dlaczego jesteśmy smut-
ni i w żaden sposób się to nie udaje.

Z tego wszystkiego można wyciągnąć tylko jeden wniosek: emo-
cje nie są produktem świadomości, a wytworem bardziej głębokich
struktur – podświadomości. Jeśli by tak nie było, to emocje byłyby
kontrolowane przez świadomość, można byłoby nimi kierować, pod-
porządkowałyby się sterowaniu przy pomocy prostego wysiłku woli
i nie powstawałyby same z siebie, samoistnie, a nas nie ogarniałby
smutek bez widocznej przyczyny.

Zatem emocje są produktem podświadomości. Czym, wobec tego,
jest podświadomość? Powinniśmy umieć ją jakoś określić. A może
jest to coś tajemniczego, mistycznego?

Nie, oczywiście, że nie. To także nasz umysł – tylko umysł prasta-
ry, który nie rozumie słów czy wyższej matematyki. Dla niego zna-
czenie mają ważniejsze sprawy od tych, którymi interesuje się świa-
domość. Świadomość jest niespokojna, ruchliwa i interesowna.
W krąg jej zainteresowań wchodzą takie rzeczy, jak: prestiż, pozy-
cja społeczna, sprawiedliwość – niesprawiedliwość, plany na dzień,
na rok... Podświadomość operuje tymi faktami zewnętrznego świa-
ta, które dotyczą utrzymywania się przy życiu, bezpieczeństwa, roz-
rodu, tj. tymi, które można odnieść do kluczowych, fundamental-
nych momentów istnienia człowieka. Nasze myśli powstające w świa-
domości podświadomość postrzega jako fakty zewnętrznego świata.
Oto dlaczego nasz nastrój może zepsuć się z powodu myśli.
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Podświadomość myśli na swój powolny, postępowy sposób. Re-
zultat jej pracy – to właśnie nasze emocje!!! Świadomość z punktu
widzenia biologii przeznaczona jest właśnie do tego, żeby urzeczy-
wistniać potrzeby podświadomości. Dlatego właśnie myśli i emocje
założone w podświadomości posiadają władzę nad świadomością,
kierują jej pracą. Jest to uzasadnione – przecież, z biologicznego punk-
tu widzenia, myśli i uczucia ulokowane w podświadomości są waż-
niejsze dla przeżycia. Tak samo jest z drzewem – dla jego przeżycia
ważniejsze są procesy ruchu soku wewnątrz pnia niż obecność czy
brak liści na gałęziach. Brak liści nie jest równoznaczny ze śmiercią
drzewa, może to być po prostu oznaka zimy. Jednak gdy drzewo
uschnie od wewnątrz – to już gorzej. Tak właśnie jest z człowiekiem:
nie jest ważny jego wygląd – to, czy jest wesoły, smutny, zły czy dobry.
Może to być tymczasowy, krótkotrwały przejaw. Znacznie ważniejsze
jest to, co kryje się w głębi jego duszy, w podświadomości – czy są to
pokłady zła, czy góry radości. Jest to „podtekst”, który, nie zawsze
widoczny dla nieuzbrojonego oka, określa życie i śmierć człowieka.

To właśnie podświadomość zmusza świadomość do zachowywa-
nia się w określony sposób. Zobaczmy, jak to się odbywa.

Nie będziemy wdawać się w nieważne dla nas szczegóły – sprowa-
dziłoby to rozważania ku obszernej klasyfikacji emocji i stanów
emocjonalnych przyjętych w klasycznej psychologii. Wyodrębnijmy
tylko dwa bieguny: emocje pozytywne i negatywne.

Dlaczego klasyfikujemy je jako pozytywne i negatywne? Ponie-
waż są przyjemne lub nieprzyjemne. Co staramy się zrobić (czytaj:
co stara się zrobić nasza podświadomość), stykając się z tymi emo-
cjami? Unikamy nieprzyjemnych emocji lub dążymy do tego, by się
skończyły. Chcemy doświadczać emocji przyjemnych lub dążymy do
tego, by powstały. W tym właśnie zamyka się sens naszego zacho-
wania w każdej sytuacji. Gdy odczuwamy chłód – szukamy możli-
wości ogrzania się. Jeśli jest ciepło, troszczymy się o to, by stan ten
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trwał jak najdłużej. Kiedy zgłodniejemy – szukamy jedzenia, a syci
– marzymy o tym, by tak było zawsze. Człowiek dąży do tego, by czuć
się lepiej. I proszę nie mówić, że należycie do wyjątków i nie dążycie
do tego, by tak było w Waszym przypadku. Szukacie tego stanu, tak
jak to robią inni. Różnica polega na tym, że każdy inaczej rozumie to
„lepiej”. Dla jednych „lepiej” będzie oznaczać wygrzewanie się przy
piecu, dla drugich dzielną walkę z trudnościami w bezkresnym stepie
i nieprzebytych górach. Cóż, o gustach się nie dyskutuje.

Zawsze i wszędzie staramy się uciec od nieprzyjemności i zmierzać
do tego, co jest przyjemne. Pozostałe niuanse zachowania – to już
tylko szablony, według których nasza świadomość reaguje na okreś-
lone okoliczności. W odpowiedzi na negatywne emocje, np. strach,
różni ludzie reagują różnie, w zależności od szablonu w podświado-
mości. Jedni starają się uciec przed niebezpieczeństwem – prawdzi-
wym czy urojonym, inni stawiają mu czoła, rzucając się na nie z pię-
ściami czy z bronią. Jednak obie te reakcje niczym się od siebie nie
różnią, ponieważ przyświeca im ten sam cel: żeby strach się skończył.
Strach można przerwać na dwa sposoby: niszcząc jego źródło lub ucie-
kając jak najdalej od niego. W zależności od indywidualnych cech,
różni ludzie uciekną się do określonego sposobu, nie zastanawiając
się nad tym, że cel mają taki sam – skończyć ze strachem.

Rys. 18. Świadomość, niczym piłka, przesuwa się po desce emocjonalnej
huśtawki.

Świadomość

Podświadomość
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Nasza świadomość zawsze i wszędzie porusza się po tej samej
drodze: od emocji negatywnych do pozytywnych. Od plusa do minu-
sa. Oto są właśnie te dwa przeciwstawne bieguny, bez których nie-
możliwy byłby żaden ruch. Gdyby nie było biegunów, nasza świado-
mość po prostu by spała, byłaby bezczynna. Po co w ogóle robić
cokolwiek, jeśli nie ma przed czym uciekać ani do czego dążyć?

Oto, na czym polega sens istnienia pozytywnych i negatywnych
emocji – są one przysłowiowym kijem i marchewką dla świadomo-
ści! To środek zmuszający ją do życia, jakiegoś ruchu. Nasza świa-
domość wciąż biega od kija do marchewki, kursuje od stacji „źle”
do stacji „dobrze”, nie znając odpoczynku, nie mając żadnego przy-
stanku po drodze. Tego właśnie trzeba podświadomości – przecież
ona wie: po to, by żyć, należy podtrzymywać równowagę między tym,
co pozytywne, i tym, co negatywne. Świadomość popędzana batem
i zachęcana marchewką sama szuka drogi wyrównania tego bilansu.
Podświadomość spogląda na ten wieczny bieg po okręgu i jest za-
dowolona, jeśli równowaga zostanie odbudowana (wtedy jest nam
dobrze) albo bije na alarm, gdy jej nie ma (wtedy jest nam źle, po
raz kolejny zaprzęgamy świadomość do pracy i myślimy, dokąd biec,
co robić, żeby było dobrze).

Czy domyślacie się, po co o tym wszystkim mówię? Musimy zdać
sobie sprawę z tego, że, chociaż emocje nie podporządkowują się
świadomości, człowiek może znaleźć klucz do kierowania nimi.
W tym celu trzeba opanować kierowanie dwoma emocjonalnymi
biegunami – tym „kijem i marchewką” dla świadomości.

Aby rozwiązać nasze zadanie, nie musimy zapuszczać się w gę-
stwinę psychologicznych emocji. Żeby móc kierować samym sobą,
swoją świadomością, wystarczy tylko opanować kierowanie emo-
cjonalnymi biegunami: plusem i minusem. Jeśli się tego nauczymy,
świadomość sama zorientuje się, ukierunkuje i znajdzie odpowia-
dające tym biegunom emocje wyższego rzędu.
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Jak można się nauczyć kierować tym, co, na pierwszy rzut oka,
nie poddaje się kierowaniu?

Zanim odpowiemy na to pytanie, najpierw poznamy fizjologiczny
mechanizm założony w naszym mózgu, który odpowiada za bieguny
plus i minus – za pozytywne i negatywne emocje. Od pracy tego fizjolo-
gicznego urządzenia zależą nasze możliwości kierowania emocjami.

Przycisk: równowaga encefalinowo-endorfinowa

Bardzo ważne jest zrozumienie zasady działania tego fizjologicz-
nego mechanizmu, ponieważ od dynamiki pracy tego układu zależy
dynamika zmian naszych nastrojów. Rzecz jasna, przywykliśmy są-
dzić, że emocje – to materia delikatna, wyższa, energoinformacyjna
– dlaczego więc nagle mówimy o fizjologii? Nie powinniśmy zapo-
minać o tym, że na razie jesteśmy jeszcze istotami ziemskimi, mate-
rialnymi, zatem powinniśmy żyć w ciele podporządkowującym się
prawom fizjologii. W żaden sposób nie możemy zignorować tego
faktu, a ci, którzy tak myślą (i robią), drogo za to płacą. Ponieważ
ciało zostało nam dane, pozwólcie sobie istnieć w wymiarze ciele-
snym, nie tylko duchowym. Jeśli natura chciałaby, byśmy byli wy-
łącznie istotami duchowymi, z pewnością nie obarczyłaby nas
ciałem. Nasza sytuacja, zadanie do wykonania na Ziemi to wzrost
świadomości w ziemskim ciele, nie poza nim.

Ciało fizyczne, energoinformacyjne struktury człowieka i dusza
składają się na jedną całość, nie są to części oderwane od siebie.
Dlatego emocje, chociaż posiadają energoinformacyjną naturę, bez-
pośrednio wiążą się z fizjologią – bez niej po prostu nie mogłyby
się przejawiać w świecie materialnym, tj. nie istniałyby w kształcie,
w którym je znamy.

Czym jest ten fizjologiczny mechanizm, z którym bezpośrednio
wiążą się nasze emocje? Przygotujcie się teraz, skupcie – musimy
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przebrnąć przez kilka czysto naukowych kwestii. Nie będziemy roz-
patrywać mechanizmu odnoszącego się do bogatej regulacji hormo-
nalnej wpływającej na odcienie i siłę przejawiania się wewnętrznych
stanów człowieka. Nie będziemy skupiać się na konstruktywności
czy destruktywności emocjonalnych przejawów, ponieważ zależy to
od sytuacji. Zajmiemy się tylko układem zapewniającym pozytywną
lub negatywną modalność emocji.

W ludzkim mózgu istnieją dwa antagonistyczne układy: encefali-
nowy i endorfinowy; dokładniej rzecz ujmując, zwykle uważa się je
za jeden wzajemnie powiązany układ encefalinowo-endorfinowy.

Gdy jest nam źle, w mózgu powstają specyficzne substancje
– encefaliny. Tak powiedzielibyśmy o nich ogólnie. Jeśli jednak
mówić precyzyjnie, lepiej powiedzieć tak: gdy zachodzą zdarzenia
oceniane przez naszą podświadomość za zagrażające życiu lub
sprzeczne z jego zadaniami, wtedy są produkowane encefaliny.
Wówczas zaczyna nam być źle!

Zaczyna być źle właśnie dlatego, że rusza produkcja encefalin,
a nie odwrotnie! Bez encefalin nie byłoby nam źle. To właśnie one
powodują w nas negatywne odczucia, które zawiadamiają emocje
o „negatywnym ładunku”.

To samo, tylko na odwrót, zachodzi podczas produkcji endorfin.
Zdarzenia są rozpoznawane przez podświadomość jako zgodne
z zadaniami przeżycia i sprzyjające życiu oraz korzystne dla całego
organizmu – produkowane są endorfiny. Podwyższony poziom
endorfin powoduje odczucia, które możemy nazwać pozytywnymi
emocjami.

Bez endorfin nigdy nie może być dobrze!
U niektórych czytelników słowa te wzbudzą niezadowolenie. Czy

wszystkie nasze duchowe porywy, wzloty we śnie i na jawie, marze-
nia, sny, radości i smutki mamy przypisywać substancjom chemicz-
nym? Cóż to za mechaniczne postrzeganie świata? Niektórzy mogą
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pomyśleć, że to zbyt uproszczone podejście, w żadnej mierze niewy-
czerpujące całej głębi złożonego przecież istnienia człowieczego cia-
ła i ducha.

Nie, nie jest to mechaniczny światopogląd – to światopogląd reali-
styczny, jeśli nie będziemy wpadać w skrajności i zawężać problemu,
sprowadzając go tylko do chemii. Widzenie – w dosłownym znacze-
niu tego słowa – jest niemożliwe bez narządu wzroku. Podobnie rzecz
ma się z endorfinami – bez nich nie ma pozytywnych emocji. Oczy-
wiście, ani znaczenie dla nas różnych zdarzeń i faktów, ani bogactwo
odczuć przy tym doświadczanych, ani stopień subtelności czy głębi
naszych emocji – nie są sprowadzane do działania substancji che-
micznych. Jednak te związki chemiczne nie są niczym innym, jak me-
chanizmem umożliwiającym przejawianie się, realizowanie delikat-
nej materii – emocji, w ciele fizycznym. Jesteśmy ludźmi, żyjemy
w ciele, bez ciała nic nie możemy. Bez układu kostnego człowiek nie
może się poruszać, niezależnie od tego, do jakich porywów popycha-
łaby go dusza. Bez układu nerwowego nie poruszymy kończynami,
choćby mózg, kierowany uczuciami wyższymi, wysyłał rozkaz o poru-
szaniu się. Bez encefalin i endorfin nic nie poczujemy, choćby nawet
wokół świat się walił, na miotłach latały wiedźmy albo gdyby wszyscy
szaleńczo się cieszyli w radosnym uniesieniu. Dusza wraz z ciałem
eterycznym i świadomością bez ciała fizycznego odczuje coś na kształt
emocji, jednak dopóki człowiek żyje w ciele, jest bardzo uzależniony
od swojej fizjologii i silnych odczuć, o których informuje go fizjologia
– nic na to nie można poradzić.

Encefaliny i endorfiny stanowią mechanizm generowania sub-
telnych odczuć na poziomie materialnym, fizycznym. Dlaczego zro-
zumienie tego jest teraz dla nas tak ważne? Dlaczego nie wystarczy
po prostu powiedzieć (jak to już powiedzieliśmy), że emocje posia-
dają dwa bieguny? Po co grzebać się w ich fizjologicznym mecha-
nizmie?


