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Lekcja 11. 

 
Kosmiczny epifenomenalizm, 

czyli budowanie umysłu w głębokiej medytacji
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Sekret lamów Bön-Pa

To prawda, że posługujemy się głęboką medytacją w celu 
zjednoczenia podświadomości z nieświadomością. Prawdą jest 
również, że połączenie to można dużo szybciej osiągnąć dzięki 
pewnym sekretnym metodom. Pozwolą nam one szybko i łatwo 
wejść w stan głębokiej medytacji, bez potrzeby wykonywania 
długotrwałych ćwiczeń koncentracji.

Metody te znane są lamom religii Bön-Pa, występującej  
w Tybecie i Mongolii. Posiadam osobisty kontakt z niektórymi 
z tych wielce uczonych magów-mnichów. Polecili mi oni, bym 
w ostatnich dwóch lekcjach przedstawił uproszczoną wersję ich 
metod wewnętrznego rozwoju duchowego. Posiadają one, rzecz 
jasna, ściśle tajny charakter. Dlatego też bywają niebezpieczne 
dla tych, którzy nie przygotowali się wewnętrznie na głębię tej 
praktyki magicznej. Jeśli jednak uczeń korzysta z tych metod 
w taki sposób, jak opisałem w tej i następnej lekcji, powinien  
z łatwością wejść w stan głębokiej medytacji.

Bön-Pa i Bön-Po: medytacja, która zabierze twojego ducha 
w pozaprzestrzeń 

Przygotuj się do medytacji. Rozbierz się lub włóż na 
siebie luźne ubranie. Połóż się lub usiądź wygodnie. Poczuj 
się gotowy i chętny do tego, by skierować swoją świadomość 
do wielkiego świata duchów-przewodników mistrzów 
nieskończonego Bön. Zacznij sobie wyobrażać, że znajdujesz 
się w starożytnym Monastyrze Lamów i idziesz długim, ciem-
nym korytarzem. Stąpasz po cichu. Masz przed sobą i za sobą 
inne postaci. Wszyscy jesteście lamami i zmierzacie w kierunku 
wielkiej sali świątynnej, gdzie każdego dnia odbywają się po-
ranne i wieczorne posługi. Wchodzisz do sali i siadasz na zim-
nej podłodze. Jesteś przyzwyczajony do surowych warunków  
i czujesz ciepło ciał otaczających cię mnichów. Wszystko spo- 
wija cisza. Wówczas rozlega się dźwięk dzwonu i ci mni-
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si, którzy są kapłanami, wchodzą do komnat świątynnych  
i zaczynają śpiewać starożytne modlitwy głębokiej medytacji. 
Zaczynasz czuć, że twoja wewnętrzna jaźń wznosi się ponad 
ziemskie ograniczenia i negatywne doświadczenia ku światom 
pozaprzestrzennym. Przeczytaj teraz następujący rytuał i poz-
wól, by podziałał na najgłębsze warstwy twojego umysłu. Dzięki 
temu rytuałowi rozpoczniesz programowanie podświadomości 
i nieświadomości. Przeczytaj wszystkie fragmenty, żadnego nie 
pomijając.

Kapłan:
Chwała wielkim władcom niebios, jaśniejącym nad 

nami. Chwała niebiańskiemu Panu i Buddzie, wewnętrznemu  
i zewnętrznemu, Sa man tra ba dra. Wszechświęty, wszechpotężny, 
twórczy absolut, pierwotny rdzeń wszelkiego istnienia. Adi Adi 
Aditi Adi Adi Aditi.

Chwała wspaniałości brzasku i chwała wszelkiemu 
światłu. Chwała pięknu nocy i chwała wszelkiej ciemności. 
Chwała twórczemu absolutowi.

Mnisi:
Sa man tra ba dra!
Kapłan:
Chwała wspaniałości niebios, królom czterech wiatrów, 

regentom czterech żywiołów, władcom i duchom natury. Wita-
my naszych braci, duchy roślin i zwierząt, duchy natury i formy 
świadomości, wszystkie poziomy zamanifestowanej egzys-
tencji. Chwała twórczemu absolutowi.

Mnisi:
Sa man tra ba dra!
Kapłan:
Chwała władcom żywiołów z czterech podziemnych re-

jonów, duchom i istotom z najgłębszych pokładów ziemi i wody, 
wszystkim dzikim i magicznym mocom, pragnącym jedności 
z człowiekiem i wszystkim rodzajom kosmicznego światła, 
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tlącym się gdzieś w głębokich jaskiniach, niedostępnych ludz-
kiej wiedzy. Chwała twórczemu absolutowi.

Mnisi:
Sa man tra ba dra!
Kapłan:
Chwała magicznym wpływom czterech królestw 

żywiołów i duchom wszystkich światów, które pojawiły się 
i odeszły. Chwała umysłom między wymiarami i punktom 
między dowolnymi dwoma punktami. Chwała myśli i du- 
chowi, wiecznym formom świadomości i kosmicznemu bytowi. 
Chwała twórczemu absolutowi.

Mnisi:
Sa man tra ba dra!

Następnie rozluźnij się i przejdź w głęboki stan me-
dytacji. Niech obrazy religii bön pokierują twą wewnętrzną 
jaźnią i prawdziwym umysłem ku przestrzeniom zewnętrznym 
naszego wszechświata. Będziesz tam wędrował i zgłębiał 
nieznane światy, a także spotykał się z duchami, obcymi 
umysłami i samoświadomymi prawami, składającymi się na 
mieszkańców tego wszechświata. Następnie zaśniesz, gdy 
tylko poczujesz przyciąganie tego świata i odkryjesz prawdę 
głębokiej medytacji w sposobie, w jaki prawdy wspaniałego  
i wiecznego bön pokierują twoimi snami.

Bön-Pa i Bön-Po: Medytacja, która uczyni się szamanem 
nadprzestrzeni

Bycie szamanem nadprzestrzeni oznacza posiadanie 
umiejętności poruszania się po wyższych światach i dokony-
wania w nich rozmaitych aktów magicznych. Świadczy też 
o tym, że nawiązało się porozumienie z niezwykłymi 
mieszkańcami wewnętrznych i wyższych światów, którzy stali 
się twoimi dobrymi przyjaciółmi. Ponadto jako szaman będziesz 
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musiał dużo pracować, pogrążony w transie i głębokiej me-
dytacji. Będziesz w snach podróżował do wyższych światów, 
ucząc się tam i praktykując magię. Wszystko to jest kwestią 
odpowiedniego pokierowania uwagi we śnie. Dokonuje się 
tego za pomocą intuicji, która jest najpotężniejszą z naszych 
mocy psychicznych podczas snu. W psychologii tybetańskiego 
i mongolskiego bön istnieje rozgranicza się moce psychiczne 
snu i jawy. U dawnych magów bön spis owych mocy mógłby 
wyglądać następująco:

Za pomocą rytuału można pokierować intencją intuicji 
lub mocą myśli abstrakcyjnej tak, że w rezultacie nawet pod-
czas snu osiąga się szczególny stan psychiczny. Wielu autorów 
książek magicznych nazywa tę umiejętność „kontrolą snu”.  
W szamańskiej tradycji magicznej, stojącej u źródeł wszystkich 
potężnych systemów duchowych, mnisi zgłębiali te fakty psy-
chiczne jako ezoteryczne misteria ciała ludzkiego. Za pomocą 
dziwnych rytuałów bön ciało programowano w ten sposób, 
aby podążać za intencją rytuału magicznego tak na jawie, jak  
i we śnie. Wykonajmy więc rytuał misteriów bön, który pozwoli 
nam posłużyć się mocami głębokiej medytacji. Doświadczymy 
ich następnie w sennych stanach mentalnych intuicji, myśli ab-
strakcyjnej, twórczej wyobraźni i myśli wizualizacyjnej.

MOCE PSYCHICZNE POSIADANE PRZEZ
CZTEROWYMIAROWE UMYSŁY LUDZI:

Moce jawy:                                

Wola                                           
Intuicja intelektualna                
Wyobraźnia                                
Praktyczna inteligencja              

Moce snu:                                

Intuicja                                  
Myśl abstrakcyjna
Twórcza wyobraźnia
Myśl wizualizacyjna                
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Ponownie  udaj się do tej samej świątyni tybetańskiej i zajmij 
swoje miejsce w rytuale wieczornym, mającym przygotować 
psychikę do misteriów metafizycznego śnienia.

Kapłan:
Wszystko jest święte, wszystko jest bezgranicznym 

światłem, wszystko jest mądrością, wszystko jest wspaniałą 
obecnością twórczego absolutu: Sa man tra ba dra.

Mnisi: 
Przed wszystkim, ponad wszystkim, poniżej wszystkiego 

i za wszystkim znajduje się twórczy absolut.
Kapłan:
Wszystko śni w czystej błogości twojej inwokacji. Wszy- 

stko jest światłem, kiedy jesteś blisko. Śnij, słodki śniący, śnij.
Mnisi:
Przed wszystkim, ponad wszystkim, poniżej wszystkiego 

i za wszystkim znajduje się twórczy absolut.
Kapłan:
W magii snów i najgłębszych tajemnicach śnienia wszyst-

ko jest ogniem twojej intuicji, bowiem wszystko jest pełną 
chwały obecnością twórczego absolutu: Sa man tra ba dra.

Mnisi: 
Przed wszystkim, ponad wszystkim, poniżej wszystkiego 

i za wszystkim znajduje się twórczy absolut.
Kapłan:
Wszelkie istnienie śni w czystości twojego nieskończonego 

snu. Wszystko jest ciemnością, kiedy jesteś daleko. Śnij, słodki 
śniący, śnij.

Mnisi: 
Przed wszystkim, ponad wszystkim, poniżej wszystkiego 

i za wszystkim znajduje się twórczy absolut.
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Kapłan:
Chwała wspaniałości misteriów snu, istnienia, w którym 

nasze dusze zbliżają się do samego źródła boskiej i naturalnej, 
doczesnej egzystencji. Od samych początków istnieje tylko 
chwała Jedności, która jest Wszystkim, dawczynią magicznych 
snów, znaną na wieki wieków pod jej najświętszym imieniem.

Mnisi:
Sa man tra ba dra!
Niechaj tajemny, ezoteryczny uczeń magicznych mis-

teriów śnienia korzysta co wieczór z tego tybetańskiego rytuału. 
Dzięki niemu urzeczywistni pełnię bogactwa magicznego 
stanu głębokiej medytacji. Jestem pewien, że posługując się tą 
metodą, zrozumiesz, czym są misteria snu i dlaczego stanowią 
źródło natchnienia, pochodzące ze źródła wszelkiej religii  
i nauki głosu objawienia, znanej nam pod nazwą „kosmicznej 
świadomości”.
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