
DLACZEGO NIE JESTEŚMY 
CZARODZIEJAMI?

LU K E  S KY WA L K E R  U J R Z AW S Z Y  YO D Ę  P O D N O S Z ĄC E G O  J E G O  MYŚ L I W I E C  X-W I N G

Z  M O K R A D Ł A  J E DY N I E  Z A  P O M O C Ą  S I ŁY  UMYS ŁU :  Nie mog´ w to uwierzyç!

YO DA :  I dlatego właÊnie nie udaje ci si´ to.
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Czarodzieje, zeskakujący ze strony 

w książce i srebrnego ekranu . . . 

Mistrz Yoda, Gandalf Biały, profesor 

Dumbledore. Wszyscy ci, którzy władają 

płomieniem kreacji—magią! 

Kto nie chciałby być czarodziejem? Kto nie 

chciałby zamienić Szkoły Średniej nr 405 

na Hogwart ? Kto naprawdę wolałby raczej 

być Mugolem? Ma się rozumieć—Mugole! 

JEŚLI stwarzamy naszą rzeczywistość, a nie ma w niej magii, 
to my sami to stworzyliśmy, nieprawdaż? Wydaje się bar-
dzo dziwne, że większość ludzi zachwycona jest ideą p.t. 

„magia” i że bardzo chciałaby się tym zajmować, choć przecież 
pilot do telewizora jest czymś niezwykle podobnym(!)

Nasuwa nam to interesujące pytanie: czym jest magia 
w przeciwieństwie do nauki? 200 lat temu pilot do telewizora 
(i sama telewizja!) byłby z pewnością dziełem zaawansowanej 
magii. Starożytni Sumerowie pisali o bogach, którzy dzięki 
magii mogli natychmiast nawiązać kontakt głosowy z dowol-
nym miejscem na planecie. A dziś jest to takie proste, jak wybór 
pomiędzy taryfą na abonament albo na kartę. Więc, w czym 
różnica? Nauka postrzegana jest jako pełna procedur, ale to 
samo dotyczy magii: w księgach o niej traktujących napisane 
jest, jak postępować krok po kroku—zupełnie jak w książce 
kucharskiej—aby uzyskać żądany rezultat. Wydaje się zatem, że 
magia to to samo, co nauka, tyle że widziana od drugiej strony 
paradygmatu. Natomiast to, co robi dr Tiller za pomocą swoich 
czarnych pudełek, narusza granicę pomiędzy nimi.
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„Był to czas magii, nawet powietrze 
było od niej gęste i ciężkie. 
Drzewa szeptały swą pieśń 
ptakom, a one opowiadały historie 
o mocy. Zaczarowane wąwozy 
strzegły sekretów, a właściwie 
wypowiedziane słowo zamieniało 
się w migocące złoto, które sypało 
się znikąd. Magia była wszędzie. 
I ja tam byłem, zanurzony 
w wibrujących okruchach kreacji, 
które nazywałem rzeczywistymi.” 
 Ten fragment pochodzi z książki, 
której nigdy nie napiszę. Ale ilu 
z nas czytało takie książki, marząc 
o teleporterze, który by nas tam 
zabrał? W wieku magii jest ona 
wszędzie, ponieważ każdy WIE, że 
w taki właśnie sposób działa świat. 
Zanim ludzie Zachodu pojawili 
się w Tybecie, historie o „magii” 
były powszechne. Lamowie umieli 
poruszać się 10-metrowymi 
skokami i w ten sposób w ciągu 
godziny mogli oni przemierzyć setki 
kilometrów. Było to powszechne, 
a teraz zniknęło. Aż się prosi 
o pytanie: „Czego w takim razie 
oczekujemy od ‘jutra’?”
Może mimo wszystko napiszę
tę książkę ...

—WILL

Podręcznik a-magiczny

Zamiast przejmować się tym, dlaczego czarodziejami nie jeste-
śmy (gdyż na to pytanie każdy musi sam sobie odpowiedzieć), 
przestudiujemy parę stron z Podręcznika a-magicznego, z roz-
działu zatytułowanego „Jak zamienić czarodzieja w ropuchę”. 
I jeśli coś z tego zacznie brzmieć znajomo, będzie to wskazów-
ka co do tego, kto jeszcze czytał i używał tego podręcznika. 

#1.	 Przekonaj	ludzi,	że	NIE	są	czarodziejami.	
#2.	 Nauczaj	o	wspaniałościach,	jakie	niesie
	 ze	sobą	stanie	się	Ofiarą.	
#3.	 Pomieszaj	i	zdyskredytuj	Systemy
	 Przekonań.	
#4.	 Spraw,	by	Nowa	Wiedza	była	przerażająca,
	 niedostępna	i	trudna	w	odbiorze.	
#5.	 Głoś,	iż	czarodzieje	są	odpychający,	a	bycie
	 czarodziejem-niebezpieczne.	
#6.	 Zmuś	ich	do	kłamstwa.	
#7.	 I	nigdy	nie	zaglądaj	do	wnętrza.	

Ale gdyby się akurat tak zdarzyło, że jesteś Czarodziejem, 
który został przemieniony w ropuchę, to Podręcznik a-magiczny 
zawiera również antidotum na każdy z powyższych punktów.  

#1.	Przekonaj	ludzi,	że	NIE	są	czarodziejami

Ponieważ	 każdy	 jest	 czarodziejem,	 jeśli	 przekonasz	
ich,	ludzi,	że	nimi	nie	są,	to	tak	się	właśnie	stanie.	W	takim	
wypadku,	nie	czytaj	dalej.	

Antidotum:	 Pamiętaj	 o	 swojej	 wielkości:	 ty	 już	 jesteś	
czarodziejem.	

Jeśli powiedziano ci, że jesteś przypadkową mutacją mate-
rii, i że twoje poczucie własnego istnienia jest epifenomenem, 
będącym pewną własnością martwych cząstek, to jak magicz-
nie się z tym czujesz? Jeśli wszystkie magiczne chwile twoje-
go życia tłumaczone są jako zbiegi okoliczności, gdzie tu jest 
magia? Jeśli twój pogląd na świat to śmierć, choroby, wojna 
i cierpienie (czyli inaczej wieczorne wiadomości), i czujesz się 
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Dzieła, które czyni´,

i on b´dzie czynił; 

i wi´ksze dzieła od tych 

tak˝e uczyni.

—Jan 14:12

Nie mo˝na wierzyç ludziom, 

którzy mówià, ˝e nic z 

tych rzeczy nie dzieje si´ 

naprawd´. „Nic z tego si´ 

nie dzieje” odnosi si´ do 

nich. Co byÊcie woleli: ˝eby 

to si´ działo, czy te˝ nie? 

Kto posiadł monopol na 

prawd´? Czy jest tam na 

zewnàtrz ktoÊ, kto mówi, ˝e 

to niemo˝liwe, albo ktoÊ, kto 

mówi, ˝e z całà pewnoÊcià 

właÊnie tak jest? Kto posiada 

monopol naprawd´?

My sami.

—JZ Knight

bezradnie, gdy o tym myślisz, w jakim stopniu jesteś wtedy 
magiem? 

A może powiedziano ci też, że jesteś godnym pogardy 
grzesznikiem, w grzechu zrodzonym i żałosnym w oczach 
Boga? 

Około czterdziestu lat temu grupa nowatorskich myślicieli, 
którym przewodził profesor Abraham Maslow z Uniwersyte-
tu Brandeis, w całej jaskrawości zdała sobie sprawę z faktu, iż 
psychologia wydaje się prawie wyłącznie zajęta problemami 
i  chorobami: neurozami, psychozami, dysfunkcjami. Czemu 
by nie zająć się rozwojem wyższych możliwości istot ludzkich 
i stwarzaniem sposobów, ułatwiających wszystkim rozwijanie 
ich zdolności? 

Wielki amerykański pisarz, Henry David Thoreau, już sto lat 
wcześniej stwierdził: „Możliwości człowieka nigdy nie zostały 
zmierzone; nie jesteśmy też w stanie oszacować, co naprawdę 
może on zdziałać, gdyż tak niewiele zrobiono, aby to określić”. 
Norman Cousins, autor i wydawca magazynu Saturday Review, 
wyraził ten sam pogląd: „Mózg ludzki to lustro, ukazujące 
nieskończoność. Zasięg jego możliwości i twórczego wzrostu 
jest nieograniczony. Nikt nie wie, jak wielkich osiągnięć może 
dokonać nasz gatunek, gdy pełen potencjał naszego umysłu 
zostanie rozwinięty”. To właśnie mają zamiar odkryć psycho-
lodzy, zajmujący się ludzkim potencjałem.

Być może najważniejszą częścią spuścizny Maslowa i jego 
kolegów jest to, że za ich sprawą stało się powszechnie wiado-
mym, iż każdy z nas ma niewiarygodny, uśpiony potencjał, i że 
mamy w sobie siły i zdolności, które nigdy jeszcze nie miały 
możliwości się ujawnić! 

#2.	 Nauczaj	 o	 wspaniałościach,	 jakie	 niesie	 ze	 sobą	
stanie	się	Ofiarą

Gdy	 czarodziej	 zaakceptuje	 pomysł	 stania	 się	 ofiarą,	
rezygnuje	 tym	 samym	 z	 prawa	 do	 tworzenia	 własnej	
rzeczywistości.	 Ofiarom	 rzeczywistość	 się	 jedynie	 przy-
darza,	jest	niesprawiedliwa	i	nigdy	nic	nie	dzieje	się	z	ich	
winy.	Nigdy	więc	nie	muszą	oni	zaglądać	do	środka,	gdzie	
mogliby	zobaczyć,	w	jaki	sposób	sami	ją	stwarzają.

Antidotum:	przejmij	odpowiedzialność	za	swoje	życie.	

DLACZEGO NIE JESTEŚMY CZARODZIEJAMI?
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Zaakceptowanie faktu, że „ja 
stwarzam swoją rzeczywistość” 
nie było ani łatwe, ani zabawne. 
Przyglądałam się tej masakrze 
i chaosowi wokół i myślałam: 
„Cholera, co za bałagan!” Ale, ale! 
jeśli umiem stworzyć coś takiego, 
to mogę równie dobrze zrobić
coś innego!  

—BETSY

Korzyści z bycia ofiarą jest wiele. Nigdy nie można ci niczego 
zarzucić, więc nie musisz się czuć winna/y. Ludzie cię żałują, 
zwracają na ciebie uwagę i pomagają ci. Za to możesz do woli 
winić wszystkich innych: rodziców, społeczeństwo, pracę, 
partnerów, zdrowie i tak dalej w nieskończoność-za wszelkie 
okoliczności życiowe, za sprawą których nie jesteś szczęśliwa/y. 
Ale ta sieć wymówek zaczyna się rwać, gdy przyjmujemy, że 
to świadomość tworzy rzeczywistość. Na tym polega najbar-
dziej praktyczny aspekt tego przekonania. Oznacza to, że my 
sami stworzyliśmy swoje życie i swój świat. Możemy psioczyć 
i narzekać, bo wydaje nam się, że nie możemy dostać tego, czego 
pragniemy, podczas gdy w rzeczywistości to właśnie dostajemy. 
Żyjemy życiem, które wybraliśmy, bo uwierzyliśmy, że nasze 
życie może tak wyglądać. 

Chcąc dowiedzieć się, na czym naprawdę skoncentrowana 
jest nasza świadomość, wystarczy po prostu obserwować-
przyglądać się każdej rzeczy, każdej osobie, każdemu miejscu 
i wydarzeniu w naszym życiu.

#3.	Pomieszaj	i	zdyskredytuj	Systemy	Przekonań

Przekonanie	 jest	 lokomotywą	 kreacji.	 Jakiekolwiek	
zachwianie	 zaufania	 w	 czasie	 aktu	 magicznego	 i	 wypa-
damy	z torów.	Wszelakie	„Autorytety”	bardzo	są	w	tym	
pomocne.	

Antidotum:	 nie	 oddawaj	 swej	 władzy	 autorytetom	
i  zaufaj	 swojemu	 własnemu	 doświadczeniu.	 Pamiętaj:	
przekonanie	jest	motorem	kreacji.	

Czy Jezus chodził po wodzie?
Czy tysiące ludzi każdego roku chodzi po rozżarzonych 

węglach nie doznając oparzeń? 
Gordie, mąż Betsy, chodził po ogniu trzy razy i nawet nie 

poczuł jego żaru. Potem spytał o to znajomego profesora fizjo-
logii. W odpowiedzi usłyszał, że to się tak naprawdę wcale nie 
zdarzyło, i że rozżarzony do czerwoności węgiel nie był tak 
naprawdę gorący. Był to bowiem efekt „Leidenfrosta”. W czasie 
czwartej takiej przechadzki Gordie zaczął się nagle zastanawiać, 
czy profesor przypadkiem nie miał jednak racji, i czy węgiel 
rzeczywiście był aż taki gorący. Gdy z niego zszedł, miał popa-
rzenia trzeciego stopnia. 

DLACZEGO NIE JESTEŚMY CZARODZIEJAMI?
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Kiedy Mugol zobaczy,

na przykład, smoka, 

Ministerstwo wysyła 

specjalistów zwanych 

Zapominaczami, którzy 

rzucajà Czar Niepami´ci po to, 

by Mugole zapomnieli

o tym wszystkim.

—Leksykon Harry Pottera

(strona internetowa)

Co zatem zrobił? Po pierwsze, zastosował antidotum #2 
—zamiast winić profesora albo trenera chodzenia po ogniu, 

uświadomił sobie, w jaki sposób on sam stworzył ten rezultat. 
Potem zastosował antidotum #3: nie kupił historyjki o efekcie 
Leidenfrosta, ale zaufał własnemu doświadczeniu. Piąta prze-
chadzka po ogniu nie była już żadnym problemem. 

Punkt 3, dotyczący naszych przekonań, jest bardzo pod-
chwytliwy. Kto chciałby być szurniętym gościem, który wyobra-
ża sobie rzeczy tak odległe od rzeczywistości, że bez nich już 
zupełnie nie jest w stanie funkcjonować? Ale, z drugiej strony, 
kto chce być totalnie ograniczony przez przeciętną, standar-
dową, szarą rzeczywistość, w której nigdy nie pojawia się ani 
odrobina magii? Pomysł, by chodzić po wodzie, jest szalony. 
Gdyby nie to słynne zdarzenie na jeziorze Genezaret, każdy by 
ci z pewnością powiedział, że to niemożliwe, i że jeśli myślisz, 
że to możliwe—to jesteś świrem! 

Sprawa dotycząca przekonań jest skomplikowana, ponieważ 
nasze systemy przekonań nie stanowią zintegrowanej, spójnej, 
dobrze przemyślanej całości. Innymi słowy, będąc w stanie eufo-
rii możesz uwierzyć, że umiesz latać, ale wciąż jednak wierzysz 
też, że to, co się wzniosło, musi potem opaść. Miceal Ledwith 
twierdzi, że: 

Jeśli wierzę, że umiem chodzić po wodzie, i z wrza-
skiem oznajmiam sobie, że będę chodzić po wodzie, 
zazwyczaj to, co tak podkreślam, jest tylko przebraniem 
dla moich wątpliwości, więc jeśli w takim podzielonym 
stanie umysłu zechcecie pochodzić sobie po wodzie, to 
przypuszczalnie utoniecie. 

Ale jeśli w pełni, absolutnie zaakceptowaliście 
taką możliwość, to wtedy ma to szansę się wydarzyć, 
ponieważ rzeczywistość dokładnie dostosowuje się 
do naszych intencji. Podobnie, jeśli umiecie się skupić 
i w pełni zaakceptować, że jesteście uzdrowieni, to wła-
śnie się wydarzy. Natomiast tym, czego tak naprawdę 
nie akceptujemy, jest stopień naszych wątpliwości, 
ukrytych za tymi afirmacjami. 

Jeśli będziemy kopać wystarczająco głęboko, okaże się, że 
wątpliwości zawsze wynikają z systemu przekonań, kolidują-
cego z przekonaniem, wedle którego właśnie działamy. Dopóki 

DLACZEGO NIE JESTEŚMY CZARODZIEJAMI?
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Dlaczego Donald Trump jest bogaty? 
Ponieważ zaakceptował możliwość 
zarobienia trzech milionów dolarów 
w ciągu jednego dnia. Stworzył on 
model możliwości, którego większość 
ludzi nie posiada. Większość ludzi 
wyznaje model, według którego może 
uda im się zarobić dwieście dolarów 
dziennie. On po prostu dodał parę 
zer i w takiej postaci to akceptuje. 
Niekoniecznie musiał się urodzić 
z jakimiś specjalnymi talentami. 
Chodzi wyłącznie o akceptację. 
W jaki sposób budujecie swój 
poziom akceptacji? Lekkoatleci 
robią to trenując, a potem biegnąc 
w wyścigu. Dowiadują się wtedy, 
jakie są ich ograniczenia. Dowiadują 
się, w czym są dobrzy. Trener im 
w tym pomaga, i w końcu mogą 
zdobywać medale na olimpiadzie. 
Czemu miałoby to wyglądać inaczej, 
gdy weźmiemy pod uwagę umysł? 
Czy nie powinniśmy go również 
trenować? Czy nie powinniśmy 
podawać umysłowi odpowiednich 
informacji?  

—MARK

tych konfliktów nie wyeliminujemy, myśliwiec X-wing wciąż 
będzie tkwić w bagnie. Oto, co dodaje do tego Ramtha:

Jak szeroki, głęboki i wysoki jest poziom twojej 
akceptacji? Bo tym właśnie jest przekonanie. Nigdy, 
przenigdy nie uda ci się zamanifestować w swoim życiu 
czegoś, w co nie wierzysz. Możesz zamanifestować 
tylko to, co akceptujesz, z czym się wewnętrznie zga-
dzasz. Więc jak wielka jest twoja akceptacja? Czy jest 
większa, niż twoje wątpliwości? Jakie są jej granice? 
Czy dlatego właśnie jesteś chory/a? Stary/a? Czy dlatego 
jesteś nieszczęśliwy/a, bo poziomem twojej akceptacji 
jest nieszczęście? No cóż, dostajesz właśnie to, co 
akceptujesz. Nic wspanialszego, dokładnie to. 

#4.	 Spraw,	 by	 Nowa	 Wiedza	 była	 przerażająca,	
niedostępna	i	trudna	w	odbiorze

Nowa	 wiedza	 to	 klucz,	 który	 odblokowuje	 stare	 sys-
temy	 przekonań	 i	 otwiera	 drzwi	 do	 coraz	 to	 większych	
i  wspanialszych	 rzeczywistości.	 Co	 więcej,	 wiedza	
wzmacnia	 przekonanie	 co	 do	 prawdziwego	 sposobu	
działania	 wszechświata,	 tym	 samym	 wzmacniając	 czaro-
dzieja.	 Zatem	 stosuje	 się	 tu	 najbardziej	 drastyczny	 ze	
środków	bezpieczeństwa:	strach.	

Antidotum:	„Szukajcie,	a	znajdziecie;	pukajcie,	a	będzie	
wam	otworzone.”—Mateusz	7:8		

Kiedy rozmyślamy o magach, oczom naszej wyobraźni poja-
wiają się oni w swoich pracowniach, pośród sięgających aż 
po sufit stosów książek i rozrzuconych wokół najróżniejszych 
przyrządów naukowych. Dr Dispenza wyjaśnia, dlaczego tak 
się dzieje: „Aby marzyć o wspanialszej rzeczywistości, musimy 
mieć wiedzę, która nam na to pozwala. Musimy mieć chęć 
i  pasję, by wyjść poza ograniczenia swojej strefy komfortu 
i  potrzeby wygody, i próbować zrobić coś, co ludzkość uzna 
za szalone. I  jeśli zrobimy to, nie mając odpowiedniej wiedzy, 
będzie to szaleństwem. Jeśli zaś zrobimy to w oparciu o odpo-
wiednią wiedzę, zostanie to uznane za bohaterstwo. Za błysko-
tliwość. Za geniusz.” 

DLACZEGO NIE JESTEŚMY CZARODZIEJAMI?
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Wstał on [Gandalf] i nie 

opierał si´ ju˝ dłu˝ej na swej 

lasce ... „Màdrzy mówià tylko 

o tym, co wiedzà, Grimo, 

synu Galmoda. StałeÊ si´ 

bezmyÊlnym robakiem. 

Wi´c zamilcz, i trzymaj swój 

rozdwojony j´zyk za z´bami. 

Nie przeszedłem przez ogieƒ 

i Êmierç po to, by przerzucaç 

si´ pokrzywionymi 

słowami ze sługà a˝ uderzy 

piorun”. Podniósł swà lask´. 

Zagrzmiało . . . Pojawił 

si´ błysk, jakby piorun 

rozszczepił dach. A potem 

wszystko ucichło. Robaczy 

J´zyk padł na twarz.

—J.R. Tolkien „Władca pierścieni”

Amit Goswami dodaje: „Gdy nasze granice się poszerzają, 
czujemy się szczęśliwi. Kiedy się one zawężają, a my jesteśmy 
utożsamiani z jakimś małym kokonem, stajemy się nieszczęśli-
wi. Chodzi więc przede wszystkim o to, aby przekraczać nasze 
własne granice.” 

Co jeszcze magowie mają ze sobą wspólnego? Laski. I Gandalf, 
i Yoda również je posiadali. 

„I przykazał im, aby nie brali nic w podróż poza laską; żad-
nych glejtów, żadnego chleba, żadnych pieniędzy w sakwie.”

—Marek 6:8.
Dlaczego właśnie laska? Uważano ją za laskę wiedzy. Wspie-

rała ona maga i wskazywała mu drogę. Miała też w sobie wielką 
moc. Dlatego, od stuleci, jeśli chcecie zamienić nieśmiertelne 
istoty w ropuchy, palicie książki. Według Johna Hagelina: 

Wiedza daje nam największą motywację. Kiedy 
ludzie dowiedzą się, jak wielki potencjał kryje w so-
bie samo życie, jakie wyższe stany świadomości poza 
jawą, snem i śnieniem ma ono do zaoferowania i jak 
wyglądałby świat, gdyby wszyscy żyli w  stanie zjed-
noczonej świadomości będą mieć motywację, by to 
zrobić. Jedynym powodem, dla którego tej motywacji 
nie mają, jest brak kontaktu z tą wiedzą.

Cóż za wiedzę ludziom serwują dzisiejsze media? 
Taką tylko, która wystarczy, żeby ich wywabić z domu 
i namówić do kupienia hamburgera. To nie za wiele. 
Nie wystarczy, by zainspirować ludzi, by pokazać im, 
jakie możliwości niesie w sobie życie.

#5.	 Głoś,	 iż	 czarodzieje	 są	 odpychający,	 a	 bycie	
czarodziejem—niebezpieczne

Oświecone	istoty	promieniują	magnetyzmem	i	starają	
się	 oświecić	 każdego.	 Pozbycie	 się	 ich	 w	 ten	 czy	 inny	
sposób	rozwiązuje	problem	i	odstręcza	innych	od	tego	
by	podążali	ich	śladem.	

Antidotum:	 znajdź	 tych,	 od	 których	 możesz	 się	 uczyć	
mądrości,	i	ucz	się.	
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W jaki sposób mo˝emy zrobiç 

ze zwykłego dnia dzieƒ

super-nadzwyczajny?

Wiedzàc, jak myÊleç 

o nadzwyczajnych rzeczach. 

I wtedy nasz dzieƒ si´ takim 

właÊnie staje.

—JZ Knight

Niesienie oświecenia naszej planecie przez całe tysiąclecia 
było zajęciem ryzykownym. Nie tylko zresztą dla nauczycieli 
duchowych. Naukowcom też się nieźle oberwało. Jednak w dzi-
siejszych czasach, gdy trudniej jest po prostu wykończyć kłopo-
tliwego i niewygodnego nauczyciela, przedstawiani są oni jako 
dziwaczni, przerażający albo odpychający. Jeśli to nie działa, 
rzuca się w nich (brzydkim) słowem na „s”: „sekta”. Przywód-
ca sekty. Jest na świecie mnóstwo ludzi, od których się można 
uczyć, a jedynym sposobem, by się o tym przekonać, jest wła-
sne doświadczenie. Pamiętajcie o antidotum # 4: nie wierzcie 
autorytetom i zaufajcie swojemu własnemu doświadczeniu. 

Co do etykietki „niebezpieczne”—tak, to prawda, ale już 
nie aż tak, jak przedtem. Czasy się zmieniły. Niestety, pamięć 
w świadomości zbiorowej pozostaje. Największym tego dowo-
dem nie jest śmierć tysięcy nauczycieli, których po prostu 
zlikwidowano, ale 50 do 100 tysięcy czarownic, które zostały 
zamordowane w ciągu 500 lat. To smutne, że wszyscy sławni 
magowie to mężczyźni, zwłaszcza, że wielu nauczycieli twierdzi, 
iż kobiety mają większe wrodzone zdolności w tym kierunku. 
Według nauczyciela Carlosa Castanedy, Indianina Brujo Don 
Juana, gdy mężczyznom zaprezentuje się jakiś nowy, związa-
ny z magią pomysł, oni myślą o tym, mówią o tym i debatują 
o tym, podczas gdy kobiety po prostu wprowadzają go w życie. 

#6.	Zmuś	ich	do	kłamstwa

Kłamstwo	to	przerwanie	połączenia	z	rzeczywistością.	
Kłamcy	rozpadają	się	wewnętrznie,	są	niczym	podzielony	
dom.	Dezintegruje	ono	również	ich	systemy	przekonań,	
czyniąc	tym	samym	magię	w	ich	wykonaniu	czymś	błahym	
i	 nieistotnym.	 Dlatego	 spraw,	 by	 kłamstwo	 było	 mile	
widziane.	

Antidotum:	gdy	 już	masz	zamiar	skłamać,	zapytaj	sie-
bie:	co	najgorszego	mogłoby	mi	się	przydarzyć,	gdybym	
powiedział/a	 prawdę,	 i	 czy	 jest	 to	 warte	 poświęcenia	
mojego	magicznego	dziedzictwa?		

Wydaje się, że w dzisiejszych czasach kłamią dosłownie 
wszyscy: szefowie, reporterzy, politycy, kochankowie, przy-
wódcy religijni. Wydaje się to dopuszczalne, gdyż nikt nie robi 
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Ale najpierw poszukajcie 

Królestwa Bo˝ego i jego 

prawoÊci, a wszystkie te 

rzeczy b´dà wam dane.

—Mateusz 6:33 

z tego powodu wiele hałasu . Prawdziwi magowie są jednak 
świadomi konsekwencji kłamstwa. Jednym ze ślubowań, jakie 
składają mnisi buddyjscy, jest nigdy nie kłamać. Mówi się, że 
Jezus nigdy, przenigdy nie kłamał, i nigdy by tego nie uczynił, 
dlatego jeśli już coś powiedział, to-ponieważ nigdy nie kłamał 

-wszechświat musiał się temu podporządkować. Więc kiedy 
powiedział on „Wstań, weź swoje łoże i idź do swego domu”, 
było to prawem wszechświata. „A on powstał i oddalił się do 
swojego domu”. Dr Ledwith dodaje: 

Gdybyśmy w życiu nie mieli czasu na kłamstwa 
albo oszukiwanie, gdybyśmy byli absolutnie nieskazi-
telni jak mistrz duchowy, bez wysiłku moglibyśmy ro-
bić wszystkie te cudowne rzeczy. Jak wiadomo jednak, 
nie osiąga się tego słuchając pięknej muzyki i paląc ka-
dzidła oraz używając wszystkich tych magicznych re-
kwizytów. Osiąga się to w bardzo praktyczny sposób: 
poprzez uzmysłowienie sobie kłamstw i nieprawdy 
oraz postawy ofiary, które sprawiają, że jesteśmy tym, 
czym jesteśmy. Gdy je wykorzenimy, te inne rzeczy 
pojawią się same z siebie. Jeśli nigdy ich nie wykorze-
nimy, a jedynie przykryjemy fasadą duchowości, wów-
czas nauka i religia mogą się jednoczyć jeszcze przez 
eony lat, i nie będzie to miało żadnego znaczenia.  

#7.	I	nigdy	nie	zaglądaj	do	wnętrza	

Ta	zasada,	choć	ostatnia,	jest	kluczem	do	wszystkich	
poprzednich.	Jeśli	ludzie	nigdy	nie	zajrzą	do	środka,	ni-
gdy	nie	odkryją	prawdy	o	tym,	kim	są.	Zatem	przekonaj	
ich,	że	prawdziwe	szczęście	jest	tam	„na	zewnątrz”.	

Antidotum:	nie	słuchaj—zajrzyj	do	wnętrza.	

Agencje reklamowe codziennie bombardują nas ogłoszenia-
mi po to, aby wpoić nam przekonanie, iż poczujemy się speł-
nieni, gdy zdobędziemy coś, co ma nam do zaoferowania świat 
zewnętrzny. Pozostaje jednak faktem, że gdy przeminą wszyst-
kie samochody i domy i pieniądze i sława, wówczas zostajemy 
sam na sam ze sobą. 
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Spójrzcie, królestwo bo˝e

jest w was.

—Łukasz 17:21

Z drugiej strony, warto pamiętać, że ani agencje reklamowe, 
ani kłamcy, ani media nie są odpowiedzialne za niczyj ropu-
cho-podobny status. To postawa ofiary. Ostatecznie, to zawsze 
jednostka decyduje, czemu poświęcić swoją uwagę. Na czym 
się skoncentrować. Na co się otworzyć. Za każdym razem jest 
to nasz osobisty wybór. Obwinianie czegokolwiek na zewnątrz 
to umniejszanie tego, co niesiemy w swoim wnętrzu. 

Wyobraź sobie, że przechadzasz się, mając w sobie Króle-
stwo Niebieskie, niebo, oświecenie, nirwanę. Naprawdę sobie 
to wyobraź. 
Utrzymuj ten obraz w swoim umyśle—gdy idziesz do pracy, 
do szkoły, do sklepu, czuj to wszystko w sobie. Gdziekolwiek 
idziesz, bierzesz ze sobą wieczność . . . 
Jeśli nie na tym miałoby polegać bycie magiem, to już nie 
wiem, na czym.
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