CHAPTER 4

ROZDZIAŁ 4

YOU INVENT YOUR REALITY

TY WYMYŚLASZ SWOJĄ
RZECZYWISTOŚĆ

Q: I have always been told that mankind has
a certain purpose in creation. But ever since
I have read your books, I have begun to
wonder whether this is true.

P: Zawsze mi mówiono, że ludzkość została
stworzona do realizacji konkretnego celu. Ale
od kiedy przeczytałem twoje książki, zacząłem
zastanawiać się, czy to prawda.

UG: You are the one to answer that question. We
don't give a tinker's damn, to use that harsh
expression, to what others have said about it? How
does it matter whether what they have said is true
or not. It is up to you to find out. I can say that
there is no purpose, and if there is any purpose,
we have no way of knowing it. We only repeat
what we have been told. We are made to believe
that there is a purpose, and that belief is what is
responsible for the tragedy of mankind today. We
have also been made to believe that we are
created for a grander purpose, for a nobler
purpose, than all the species on this planet. This is
not all. We are also told that the whole creation
was created for the benefit of man: that's why we
have created all these problems - ecological
problems and problems of pollution. Now, we are
almost at a point where we are going to blow
ourselves up. The planet is not in danger, but we
are in danger. You can pollute this planet and do
all kinds of things; the planet can absorb
everything - even these human bodies. If we are
wiped out, nature knows what to do with the
human bodies. It recycles them to maintain the
energy level in the universe. That's all it is
interested in. So, we are no more purposeful or
meaningful than any other thing on this planet. We
are not created for any grander purpose than the
ants that are there or the flies that are hovering
around you or the mosquitoes that are sucking
your blood. I can say all this, but what do the you
have to say? That is more important than what I
have to say. We really don't know. We have no
way of knowing anything. Even the scientists they can say what they like. How does it interest
us? It does not really matter as to how this whole
universe was created - whether God created it, or
the whole thing came out of some dust and
pebbles, or hydrogen atoms somewhere. It is for
the scientists to talk about all this, and every now
and then come up with new theories. They will be
amply rewarded and given Nobel prizes. But the
theories don't help us to understand anything. So I
really don't know if there is any purpose. I don't
think that there is any. I do not see any meaning
or purpose in life.

UG: To ty masz odpowiedzieć na to pytanie. Mamy
głęboko w d..., używając tego opryskliwego
stwierdzenia, co powiedzieli inni na ten temat. Jakie to
ma znaczenie, czy oni mówili prawdę czy nie ? Twoją
sprawą jest to odkryć. Mogę powiedzieć, że nie ma
celu, a jeżeli jest jakiś cel, nie mamy możliwości
dowiedzenia się o tym. Powtarzamy tylko to, co nam
powiedziano. Sprawiono, że uwierzyliśmy, że taki cel
istnieje, i to przekonanie jest odpowiedzialne za
dzisiejszą tragedię ludzkości. Sprawiono również, że
uwierzyliśmy, iż zostaliśmy stworzeni do wyższych
celów, celów godniejszych niż wszystkie inne gatunki
na tej planecie. To nie wszystko. Powiedziano nam
również, że całe stworzenie powstało, by służyć
człowiekowi: dlatego stworzyliśmy wszystkie te
problemy – problemy ekologiczne i problemy
zanieczyszczenia. Teraz, prawie już dotarliśmy do
punktu, w którym wysadzimy się w powietrze. Planeta
nie jest w niebezpieczeństwie, to my jesteśmy w
niebezpieczeństwie. Możecie zanieczyszczać tę planetę
i robić, co wam się żywnie podoba; planeta wszystko
przyjmie – nawet te ludzkie ciała. Jeśli zostaniemy
zgładzeni, natura wie, co zrobić z ludzkimi ciałami.
Ona je zutylizuje, aby utrzymać odpowiedni poziom
energii we wszechświecie. Tylko tym jest zainteresowana. Tak więc nie jesteśmy bardziej sensowni czy
znaczący od żadnej innej rzeczy na tej planecie. Nie
zostaliśmy stworzeni dla żadnego ważniejszego celu
niż tamte mrówki czy muchy, które tu krążą, czy
komary, który wysysają ci krew. Mogę to wszystko
powiedzieć, ale co ty masz do powiedzenia? To
ważniejsze od tego, co ja mam do powiedzenia.
Naprawdę tego nie wiemy. Nie mamy możliwości
dowiedzenia się niczego. Nawet naukowcy – mogą
mówić, co im się podoba. Na ile to nas interesuje? To
naprawdę nie ma znaczenia, jak cały ten wszechświat
został stworzony – czy Bóg go stworzył, czy to
wszystko powstało z jakiegoś pyłu i kamieni, czy z
jakiś atomów wodoru. Rozprawianie o tym jest
sprawą naukowców, którzy od czasu do czasu
wychodzą z nową teorią. Będą sowicie wynagrodzeni i
dostaną nagrody Nobla. Ale teorie nie pomagają nam
w zrozumieniu czegokolwiek. Tak więc naprawdę nie
wiem, czy istnieje jakiś cel. Nie sądzę, żeby jakiś był.
Nie widzę żadnego sensu ani celu w życiu.
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A living thing, a living organism is not interested in
asking the question, "What is the purpose of life?
What is the meaning of life?"

Coś żywego, żywy organizm nie jest zainteresowany
zadaniem pytania, „Jaki jest cel życia? Jakie jest
znaczenie życia?”

Q: Does it matter if you create your own
purpose?

P: Czy ma to znaczenie, jeżeli stworzysz swój
własny cel?

UG: We are not satisfied with the daily grind of
our lives, doing the same thing over and over
again. We are bored. So boredom is responsible
for asking the question, "What is the purpose?"
Man feels that if this is all that is there, what more
is there for him to do?

UG: Nie jesteśmy zadowoleni z codziennej harówki
naszego życia, z robienia w kółko tych samych rzeczy.
Jesteśmy znudzeni. To nuda jest odpowiedzialna za
powstanie pytania, „Jaki jest cel?” Człowiek czuje, że
jeżeli to jest wszystkim, co istnieje to, co on jeszcze
ma do zrobienia?

Q: That is how the problem is created.

P: Tak właśnie powstaje problem.

UG: You create a problem and then try to solve it.
That's what we are all doing. You enjoy your
problems. Why not ?

UG: Tworzysz problem i później próbujesz go
rozwiązać. Właśnie to wszyscy robimy. Cieszycie się
waszymi problemami. Dlaczego nie ?

Q: No.

P: Nie.

UG: Enjoy them.

UG: Ciesz się nimi.

Q: Enjoy them?

P: Cieszyć się nimi?

UG: But don't go to a therapist. Don't go to a
psychiatrist....eh!

UG: Ale nie wybieraj się do terapeuty. Nie idź go
psychiatry..... eh!

Q: Where do we go then?

P: W takim razie gdzie mamy pójść ?

UG: He will take a hundred dollars. I don't know
what the charge is here. Probably more in this
country. They tell you how to fit into the value
system that is created by our culture or society.
That is really the human problem. The one very
basic question which every intelligent man and
woman should ask for himself or herself is, "What
kind of a human being do I want on this planet?"
Unfortunately, the religious thinking of man for
centuries has placed before us the model of a
perfect being. Nature is not interested in a perfect
being. Nature is not interested in the cultural input
there [in us]. That's the battle that is going on in
the form of the demand of the society or culture to
fit everybody into its value system. That is really
the cause of man's tragedy. It is not a question of
destroying the value system or revolting against it.
It is the impossibility of fitting yourself into that
framework created by your culture that is really
the problem. Thought is the real enemy. Thought
can only create problems; it cannot solve them.

UG: Weźmie ze sto dolarów. Nie wiem ile to tutaj
kosztuje. Być może w tym kraju drożej. Oni powiedzą
ci, jak dopasować się do systemu wartości stworzonego przez naszą kulturę lub społeczeństwo. To jest
prawdziwy problem ludzi. Jedno, bardzo zasadnicze
pytanie, które powinien sobie zadać każdy inteligentny
mężczyzna i kobieta brzmi, „Jakiego rodzaju człowieka
chcę na tej planecie?” Niestety, religijne myślenie
człowieka od wieków postawiło przed nami model
doskonałej jednostki. Natura nie jest zainteresowana
doskonałym bytem. Natura nie jest zainteresowana
tym [naszym] nabytkiem kulturowym. To, co się
toczy, to walka w formie społecznego lub kulturowego
wymogu dopasowania każdego do społecznego
systemu wartości. To prawdziwa przyczyna tragedii
człowieka. Nie jest to kwestia zniszczenia systemu
wartości lub przeciwstawienia się jemu. To
niemożność wpasowania siebie w tę ramę, stworzoną
przez twoją kulturę, jest prawdziwym problemem.
Myśl jest prawdziwym wrogiem. Myśl potrafi tylko
stwarzać problemy; nie potrafi ich rozwiązywać.

Q: People are bored....

P: Ludzie są znudzeni...

UG: You are bored. Are you not bored?

UG: Ty jesteś znudzony. Nie jesteś znudzony?

Q: Yes, I am bored.

P: Tak, jestem znudzony.

UG: ....because thought is a repetitive process. It
repeats itself over and over again. It is wearing
you out.

UG: ...ponieważ myśl jest powtarzalnym procesem. W
kółko powtarza samą siebie.

Q: You said that if we get bored we invent
something or other.

P: Powiedziałeś, że jeżeli staniemy się
znudzeni, wymyślamy sobie to czy tamto.
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UG: You create all sorts of things.

UG: Ty tworzysz wszystkie rzeczy.

Q: But animals do not get bored.

P: Ale zwierzęta nie ulegają znudzeniu.

UG: No, Not at all.

UG: Nie, w ogóle.

Q: Why does man get bored?

P: Dlaczego ludzie ulegają znudzeniu?

UG: Because man imagines that there is
something more interesting, more meaningful,
more purposeful to do than what he is actually
doing. Anything you want above the basic needs
creates this boredom for the human being. But you
get the feeling, "Is that all?"

UG: Ponieważ człowiek wyobraża sobie, że istnieje
coś bardziej interesującego, bardziej znaczącego,
bardziej celowego do zrobienia od tego, co on
aktualnie robi. Pragnienie czegokolwiek, poza
podstawowymi potrzebami, stwarza ludzką nudę. Ale
ty masz to poczucie, „Czy to wszystko?”

Nature is interested in only two things - to survive
and to reproduce one like itself. Anything you
superimpose on that, all the cultural input, is
responsible for the boredom of man. So we have
varieties of religious experience. You are not
satisfied with your own religious teachings or
games; so you bring in others from India, Asia or
China. They become interesting because they are
something new. You pick up a new language and
try to speak it and use it to feel more important.
But basically, it is the same thing.

Natura jest zainteresowana tylko dwiema sprawami –
przetrwaniem i reprodukcją czegoś na swój wzór.
Cokolwiek do tego dodasz, cały nabytek kulturowy,
jest odpowiedzialne za znudzenie człowieka. Stąd
mamy różnorodność doświadczeń religijnych. Nie
jesteś zadowolony ze swoich własnych religijnych
nauk lub gier, więc sprowadzasz inne z Indii, Azji lub
Chin. Wzbudzają one zainteresowanie, ponieważ są
czymś innym. Zabierasz się za nowy język i próbujesz
w nim mówić i używać go, aby poczuć się kimś
ważniejszym. Ale zasadniczo chodzi o to samo.

Q: Christianity tells us to develop our
talents. But you need no talent to reproduce.

P: Chrześcijaństwo zachęca nas do rozwijania
naszych talentów. Ale do prokreacji nie
potrzeba talentu.

UG: No talent is required to reproduce. Nature has
done a tremendous job in creating this
extraordinary piece - the body. The body does not
want to learn anything from culture. It doesn't
want to know anything from us. We are always
interested in telling this body how to function. All
our experiences, spiritual or otherwise, are the
basic cause of our suffering. The body is not
interested in your bliss or your ecstasies. It is not
interested in your pleasure. It is not in interested
in anything that you are interested in. And that is
the battle that is going on all the time. But there
seems to be no way out.

UG: Nie potrzeba talentu do reprodukcji. Natura
wykonała niesamowitą pracę tworząc tę wyjątkową
rzecz – ciało. Ciało nie chce niczego się uczyć od
kultury. Nie chce od nas żadnej wiedzy. Zawsze
jesteśmy zainteresowani w mówieniu ciału, jak ma
funkcjonować. Wszystkie nasze doświadczenia,
duchowe i inne, są podstawową przyczyną naszego
cierpienia. Ciało nie jest zainteresowane twoim
błogostanem czy ekstazami. Nie jest zainteresowane
twoją przyjemnością. Nie jest zainteresowane niczym,
czym ty jesteś zainteresowany. I ta właśnie walka
toczy się tu przez cały czas. Ale wydaje się, że nie ma
żadnego wyjścia z sytuacji.

Q: But if everybody wants to go back to the
original state....

P: Ale jeżeli każdy chce powrócić to
pierwotnego stanu....

UG: What is the original state ?

UG: Czym jest stan pierwotny ?

Q: I don't know!

P: Nie wiem!

UG: It's already there. You don't have to do a
thing to go back to the original state.

UG: On już tu jest. Nie musisz robić dosłownie
niczego, żeby powrócić do pierwotnego stanu.

Q: How can you go to that frame of mind?
We believe that we have to do something to
go back to that state?

P: Jak można dotrzeć do tej ramy umysłu?
Wierzymy, że musimy coś zrobić, by powrócić
do tego stanu.

UG: Your doing something to go back to your
original state is what is taking you away from it.
The original state is already there and is
expressing itself in an extraordinarily intelligent
way.

UG: Wasze poczynania zmierzające do powrotu do
pierwotnego stanu są tym, co oddala was od niego.
Stan pierwotny już tu jest i wyraża się na wyjątkowo
inteligentny sposób.
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The acquired intellect is no match to the
intelligence that is there.

Intelekt nabyty nie ma porównania z inteligencją,
która już tu jest.

Q: Somehow we still do not trust....

P: Jednak jakoś nadal nie ufamy....

UG: "Somehow," you say. That is the cultural
input.

UG: „Jakoś”, mówisz. To jest ten nabytek kulturowy.

Q: We have lost touch with the original state
somewhere.

P: Gdzieś tam straciliśmy kontakt ze stanem
pierwotnym.

UG: ....because culture or society has placed
before us the model of a perfect being. Nature
does not imitate anything. It does not use anything
as a model.

UG: ....ponieważ kultura czy społeczeństwo, umieściły
przed nami model istoty doskonałej. Natura niczego
nie podrabia. Ona nie posługuje się żadnym modelem.

Q: So you can say that all the approaches
that mankind has developed to reach the
original state is leading man away from it.

P: Możesz więc stwierdzić, że wszystkie
podejścia ukształtowane przez ludzkość w celu
osiągnięcia pierwotnego stanu, oddalają
człowieka od niego.

UG: They haven't worked nor have they touched
anything there.

UG: One się nie sprawdziły, ani niczego tu nie tknęły.

Q: I agree with that. But still can you not
give us a model?

P: Zgadzam się z tym. Ale nadal nie możesz
nam przekazać jakiegoś modelu?

UG: What is the point in placing before you
another model? It will be the same.

UG: Jaki jest sens w umieszczaniu przed tobą
kolejnego modelu? Wyjdzie na to samo.

Q: Where does it all lead us? [Laughter]

P: Gdzie nas to wszystko prowadzi? [Śmiech]

UG: It leads you to where you actually stand, and
therefore the questions. . . .

UG: Prowadzi cię to tam, gdzie aktualnie się
znajdujesz, zatem te pytania....

Q: Asking questions about all this is wrong?

P: Zadawanie pytań o to wszystko jest złe?

UG: Don't ask this question. You have no
questions, and I have no questions. I have no
questions at all other than the basic questions we
need to ask. I am here and I want to get the
bearings of this place. So I want to go and find
out. I ask "Where is this station?" If I want to go
to London, I ask, "Where is the British Airways
office?" These are the basic questions we need to
ask to function sanely and intelligently in this
world. We do have to accept the reality of the
world as it is imposed on us. Otherwise we will go
crazy. If you question the reality of anything that is
imposed on you, you are in trouble, because there
is no such thing as reality, let alone the ultimate
reality. You have no way of experiencing the
reality of anything.

UG: Nie zadawaj tego pytania. Ty nie masz pytań i ja
nie mam pytań. Ja nie mam żadnych pytań poza
podstawowymi pytaniami, które potrzebuję zadać.
Jestem tutaj i chcę się zorientować w okolicy. Więc
idę i dowiaduję się. Pytam „Gdzie jest ta stacja?”
Jeżeli chcę dostać się do Londynu pytam, „Gdzie
znajduje się biuro British Airways?” To są podstawowe
pytania, które potrzebujemy zadać, żeby zdrowo i
inteligentnie funkcjonować w tym świecie. Musimy
pogodzić się z rzeczywistością świata taką, jaka
została nam narzucona. Inaczej zwariujemy. Jeżeli
kwestionujesz rzeczywistość czegokolwiek, co zostało
nam narzucone, masz problem, ponieważ nie istnieje
coś takiego jak rzeczywistość, a tym bardziej
ostateczna rzeczywistość. Nie masz możliwości
doświadczania rzeczywistości niczego.

Q: Well, we have invented reality....

P: Hm, wynaleźliśmy rzeczywistość....

UG: We have invented reality. Otherwise you have
no way of experiencing the reality of anything - the
reality of that person sitting there, for instance, or
even [the reality of] your own physical body. You
have no way of experiencing that at all except
through the help of the knowledge that has been
put in you.

UG: My wynaleźliśmy rzeczywistość. W innym
wypadku nie miałbyś sposobu na doświadczenie
rzeczywistości niczego – rzeczywistości tej siedzącej tu
osoby, na przykład, ani nawet [rzeczywistości]
twojego własnego fizycznego ciała. Nie masz w ogóle
żadnej możliwości doświadczenia tego inaczej niż
poprzez wiedzę, która została w ciebie wprowadzona.
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So, there may not be any such thing as reality at
all, let alone the ultimate reality. I do have to
accept the fact that you are a man, that she is a
woman. That is all. There it stops. But what is the
reality you are talking about?

Stąd, może w ogóle nie istnieć nic takiego jak rzeczywistość, a tym bardziej ostateczna rzeczywistość.
Muszę pogodzić się z faktem, że ty jesteś mężczyzną,
że ona jest kobietą. To wszystko. Tu się to kończy. Ale
czym jest rzeczywistość, o której mówisz?

Q: Of course, she is a woman. We give a
reality to it.

P: Oczywiście, ona jest kobietą. My nadajemy,
temu atrybut rzeczywistości.

UG: [Laughter] If you question that, you would be
in trouble. You will lose your woman and the
woman will lose you. [Laughter] You are not ready
for that.

UG: [Śmiech] Jeżeli to zakwestionujesz, możesz mieć
kłopoty. Stracisz swoją kobietę, a ona straci ciebie.
[Śmiech] Nie jesteś na to przygotowany.

Q: So being born, you have to be taught....

P: Więc po urodzeniu muszą cię nauczyć....

UG: Are you sure that you are born? [Laughter]
We have been told that.

UG: Jesteś pewien, że się urodziłeś? [Śmiech]
Powiedziano nam to.

Q: We have been told; that's all. [Laughter]
We take it for granted.

P: Powiedziano nam; to wszystko. [Śmiech]
Przyjmujemy to na słowo.

UG: We take it for granted. You have no way of
finding out the fact that you were born on a
particular day. What you are not ready to accept is
that you are a thing exactly like a computer. You
are so mechanical. Everything is put in there.
There is nothing which you can call your own. I
don't have any thought which I can call my own.
What I want to emphasize to those who come to
see me is that thoughts are not really
spontaneous. They are not self-generated. They
always come from outside. Another important
thing for us to realize and understand is that the
brain is not a creator. It is singularly incapable of
creating anything. We have taken for granted that
there it is something extraordinary, creating all
kinds of things that we are so proud of. It is just a
reactor and a container. It plays a very minor role
in this living organism.

UG: Przyjmujemy to na słowo. Nie masz możliwości
odkrycia faktu, że urodziłeś się konkretnego dnia. Nie
jesteś przygotowany na pogodzenie się z tym, że jesteś czymś dokładnie tym samym, co komputer. Jesteś
taki mechaniczny. Wszystko zostało tu wprowadzone.
Nie ma niczego, co mógłbyś nazwać swoim własnym.
Ja nie mam żadnej myśli, którą mogę nazwać swoją
własną. Co chcę podkreślić osobom, które przyszły się
ze mną zobaczyć, to to, że myśli nie są tak naprawdę
spontaniczne. One nie powstają same z siebie. One
zawsze przychodzą z zewnątrz. Inną ważną dla nas
sprawą, z której warto zdać sobie sprawę i ją zrozumieć, jest to, że mózg nie jest twórcą. Jest kompletnie
niezdolny do stworzenia czegokolwiek. Przyjęliśmy na
słowo, że jest on czymś wyjątkowym, tworzącym
wszystkie te różne rzeczy, z których tak jesteśmy
dumni. On jest tylko odtwórcą i magazynem. Odgrywa
zdecydowanie drugoplanową rolę w tym żyjącym
organizmie.

Q: We are not creating things....

P: Nie tworzymy rzeczy....

UG: You are not creating. The brain is only a
computer. Through trial and error you create
something. But there are no thoughts there. There
is no thinker there. Where are the thoughts? Have
you ever tried to find out? What there is is only
about thought but not thought. You cannot
separate yourself from a thought and look at it.
What you have there is only a thought about that
thought, but you do not see the thought itself. You
are using those thoughts to achieve certain results,
to attain certain things, to become something, to
be somebody other than what you actually are. I
always give the example of a word-finder. You
want to know the meaning of a word and press a
button. The word-finder says, "Searching." It is
thinking about it.

UG: Nie tworzycie. Mózg jest tylko komputerem.
Dzięki procesowi prób i błędów tworzysz coś. Ale nie
ma w tym myśli. Nie ma tam myślącego. Gdzie są
myśli? Próbowałeś kiedykolwiek odkryć to? To, co tam
jest, to tylko coś na temat myśli, a nie myśl. Nie
możesz oddzielić siebie od myśli i spojrzeć na nią. To
co tam masz, to tylko myśl o myśli, ale nie widzisz
samej myśli. Używasz tych myśli do osiągnięcia
konkretnych wyników, do dojścia do pewnych rzeczy,
do stania się czymś, do bycia kimś innym od tego, kim
faktycznie jesteś. Zawsze przywołuję przykład
komputerowej wyszukiwarki słów. Chcesz poznać
znaczenie słowa i wciskasz klawisz. Wyszukiwarka
informuje cię, „Poszukiwanie w toku.” Ona myśli.
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If there is any information put in there, it comes
out with it. That is exactly the way you are
thinking. You ask questions and if there are any
answers there, they come out. If the answers are
not there, the brain says "Sorry." It is no different
from a computer.

Jeżeli poszukiwana informacja została tam
umieszczona, pojawi się ona. W taki dokładnie sposób
myślisz ty. Zadajesz pytania i jeżeli są tam jakieś
odpowiedzi, wychodzą na jaw. Jeżeli nie ma tam
odpowiedzi, mózg mówi „Przepraszam.” Niczym się
nie różni od komputera.

Q: You said that you went around just to find
out about the surroundings.

P: Powiedziałeś, że wybrałeś się na „obchód”,
żeby po prostu dowiedzieć się czegoś o okolicy.

UG: To learn about my bearings so that I may not
get lost here. Even a dog does that. I am no
different from a dog. A dog knows its way back
home. It knows its master. So I am just like an
animal.

UG: Dowiedzieć się coś o okolicy, żeby się tutaj nie
zgubić. Nawet pies to robi. Nie różnię się od psa. Pies
zna swoją drogę do domu. Więc jestem taki jak
zwierzę.

Q: When I was a little kid my parents and
the people around told me about the
bearings of my culture. I was trained not to
question them.

P: Kiedy byłem bardzo mały dzieckiem, moi
rodzice i ludzie z otoczenia powiedzieli mi o
kulturowym otoczeniu. Wyćwiczono mnie w
tym, żeby ich nie kwestionować.

UG: They don't want you to question. They force
on us everything they believed in, even the things
they themselves did not believe, the things that did
not operate in their lives. There is no use blaming
them now. We are adults. So we don't have to
blame them. This is a silly idea, the Freudian idea
that for everything that is happening your mother
is responsible, or your father is responsible. We
are all grown-up people. There is no point in
blaming our mothers and fathers. Actually, it is not
a one-way street. Even children want to be
accepted by us. We force them to fit into this
framework, and they want to be accepted by us.
This is a two-way traffic.

UG: Nie chcą, żebyś ich kwestionował. Wymuszają na
nas wiarę we wszystko, w co oni wierzą, a nawet w
rzeczy, w które sami nie wierzą, w rzeczy, które nie
działają w ich życiu. Nie ma sensu winić ich teraz za
to. Jesteśmy dorośli. Więc nie musimy ich winić. To
głupi pomysł, freudowska koncepcja, że za wszystko,
co się wydarza, odpowiedzialna jest twoja matka albo
odpowiedzialny jest twój ojciec. Wszyscy jesteśmy
ludźmi dojrzałymi. Nie ma sensu winić naszych matek
i ojców. Faktycznie, to nie jest jednokierunkowa ulica.
Nawet dzieci chcą być przez nas akceptowane. My
zmuszamy je do wpasowania się w te ramy, a dzieci
chcą być przez nas akceptowane. To jest ruch
dwukierunkowy.

I have said a lot. Nice meeting you all and
goodbye. I repeat the same thing again and again
in ten different ways.

Dużo powiedziałem. Miło było się z wami spotkać i do
widzenia. Powtarzam w kółko tę samą rzecz na
dziesięć różnych sposobów.

Q: Only ten?

P: Tylko dziesięć?

UG: Or a hundred different ways. [Laughter] I
have acquired a rich vocabulary. You can use
different words to say the same thing. That's it.
Isn't that enough? Bye-bye.

UG: Albo i na sto różnych sposobów. [Śmiech]
Dorobiłem się bogatego słownictwa. Możesz posłużyć
się różnymi słowami do wypowiedzenia tej samej
rzeczy. Wystarczy. Nie wystarczy? Pa pa.

Q: So there is no way of seeing what I think
I see.

P: Więc nie ma sposobu na zobaczenie tego, co
myślę, że widzę.

UG: You never see anything. The physical eye
does not say anything. There is no way you can
separate yourself from what you are looking at.
We have only the sensory perceptions. They do
not tell anything about that thing - for example,
that it is a camera. The moment you recognize
that it is a camera, and a Sony camera at that, you
have separated yourself from it. So what you are
actually doing is translating the sensory
perceptions within the framework of the
knowledge you have of it. We never look at
anything.

UG: Nigdy niczego nie widzisz. Fizyczne oko nic nie
mówi. Nie ma sposobu, w który mógłbyś oddzielić
siebie od tego, na co patrzysz. Mamy tylko percepcję
zmysłową. Ona nic nie mówi o tej rzeczy – na
przykład, że to jest kamera. W chwili, gdy
rozpoznajesz to jako kamerę, i kamerę Sony napisane
na niej, oddzieliłeś siebie od niej. Więc to, co
naprawdę robisz, to tłumaczenie doznań zmysłowych
w ramach wiedzy, którą masz na jego temat. Nigdy na
nic nie patrzymy.
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It is too dangerous to look because that `looking'
destroys the continuity of thinking.

Patrzenie jest zbyt niebezpieczne, ponieważ to
„spojrzenie” niszczy ciągłość myślenia.

We project the knowledge we have of whatever
we are looking at. Even if you say that it is an
object without giving a name, like, for example,
camera, knowledge has already come in. It is good
for a philosophy student to talk about this
everlastingly, separating the object from the word,
or separating the word from the thing. But
actually, if you say that it is an object, you have
already separated yourself from it. Even if you
don't give a name to it, or recognize it as
something, or call it a camera, a video camera, you
have already separated yourself from it.

Dokonujemy projekcji wiedzy na temat tego, na co
patrzymy. Nawet jeżeli mówisz, że jest to przedmiot,
bez podawania nazwy, jak na przykład kamera,
wiedza już się pojawiła. Dla studenta filozofii dobre
jest dyskutowanie o tym w nieskończoność,
oddzielając przedmiot od słowa, albo oddzielając
słowo od rzeczy. Ale tak naprawdę, jeżeli mówisz, że
to przedmiot, już oddzieliłeś się od niego. Nawet jeżeli
nie podasz jego nazwy, albo nie rozpoznasz go jako
czegoś, czy nie nazwiesz go aparatem, kamerą, już
oddzieliłeś siebie od niego.

All that is already there in the computer. We are
not conscious of the fact that we have all that
information locked up there in the computer.
Suddenly it comes out. We think it is something
original. You think that you are looking at it for the
first time in your life. You are not. Supposing
somebody tells you that this is something new, you
are trying to relate what he calls new to the
framework of the old knowledge that you have.

Wszystko to już jest w komputerze. Nie jesteśmy
świadomi faktu, że mamy wszystkie te informacje
zamknięte tu w komputerze. Nagle one się pojawiają.
Sądzimy, że to coś pierwotnego. Myślisz, że patrzysz
na to po raz pierwszy w życiu. Nie patrzysz. Załóżmy,
że ktoś mówi ci, że to jest coś nowego, ty starasz się
odnieść to, co on nazywa nowym, do tych ram starej
wiedzy, którą posiadasz.

Q: So if it is not in the computer, you cannot
see it.

P: Jeżeli więc nie ma tego w komputerze, nie
jesteś w stanie tego zobaczyć.

UG: You cannot see. If the information is not
already there, there is no way you can see.
[Otherwise] there is only a reflection of the object
on the retina. And even this statement has been
given to us by the scientists who have done a lot
of observation and research. There is no way of
experiencing the fact of that for yourself, because
the stimulus and response are one unitary
movement. The moment you separate yourself,
you have created a problem. You may talk of the
unity of life or the oneness of life, and all that kind
of stuff and nonsense. But there is no way you can
create that unitary movement through any effort
of yours. The only way for anyone who is
interested in finding out what this is all about is to
watch how this separation is occurring, how you
are separating yourself from the things that are
happening around you and inside of you. Actually
there is no difference between the outside and the
inside. It is thought that creates the frontiers and
tells us that this is the inside and something else is
the outside. If you tell yourself that you are happy,
miserable, or bored, you have already separated
yourself from that particular sensation that is there
inside of you.

UG: Nie możesz zobaczyć. Jeżeli nie ma tam jeszcze
tych informacji, nie masz możliwości zobaczenia. [W
innym przypadku] istnieje tylko odbicie przedmiotu na
siatkówce oka. I nawet to stwierdzenie zostało nam
przekazane przez naukowców, którzy przeprowadzili
wiele obserwacji i badań. Nie ma sposobu na
doświadczenie tego faktu przez samego siebie,
ponieważ bodziec i odzew są jednym, jednoczesnym
ruchem. W chwili, gdy oddzielisz siebie, stworzyłeś
problem. Możesz mówić o jednoczesności życia lub
jedności życia i wszystkich tych bzdurach i
nonsensach. Ale nie ma sposobu na stworzenie tego
jednoczesnego ruchu poprzez jakikolwiek twój
wysiłek. Jedynym sposobem dla każdego, kto jest
zainteresowany odkryciem tego, o co tu chodzi, jest
obserwowanie, w jaki sposób pojawia się to
oddzielenie, w jaki sposób oddzielasz siebie od rzeczy,
które się dzieją wokoło i w tobie. Tak naprawdę nie
ma różnicy pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem. To
myśl tworzy granice i mówi nam, że to jest wnętrze, a
coś innego jest zewnętrzem. Jeżeli powiesz sobie, że
jesteś szczęśliwy, nieszczęśliwy lub znudzony, już
oddzieliłeś siebie od tego konkretnego uczucia, które
jest w tobie.

Q: So by naming our sensations, our physical
processes....

P: Więc przez nazywanie naszych odczuć,
naszych fizycznych procesów....

UG: We maintain the separation and keep up a
non-existing identity.

UG: Podtrzymujemy oddzielenie i utrzymujemy nie
istniejącą tożsamość.
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That is the reason why you have to constantly use
your memory, which is nothing but the neurons, to
maintain your identity.

Z tego powodu musisz nieustannie posługiwać się
swoją pamięcią, która jest niczym innym jak
neuronami, do podtrzymywania twojej tożsamości.

Q: And the cells react to what we think?

P: A komórki reagują na to, co myślimy?

UG: The cells are wearing out. That's why I say
that the tragedy that is facing mankind is not AIDS
or cancer, but Alzheimer's disease. We are using
the neurons, our memory, constantly to maintain
our identity. Whether you are awake or asleep or
dreaming, this process is carried on. But it is
wearing you out.

UG: Komórki się przemęczają. Dlatego mówię, że
tragedią dla ludzkości nie jest AIDS lub rak, ale
choroba Altzheimera. Posługujemy się nieustannie
neuronami, naszą pamięcią, do podtrzymania naszej
tożsamości. Czy jesteście obudzeni czy śpicie lub
marzycie, odbywa się ten proces. Ale on was
wyczerpuje.

You experience what you know. Without the
knowledge you have no way of experiencing
anything. There is no such thing as a new
experience at all. When you tell yourself that it is a
new experience, it is the old that tells you that it is
a new experience. Otherwise, you have no way of
saying that it is something new. It is the old that
tells you that it is new. And through that it is
making it part of the old.

Doświadczasz tego, co wiesz. Bez wiedzy nie masz
możliwości doświadczenia niczego. W ogóle nie
istnieje coś takiego jak nowe doświadczenie. Kiedy
mówisz sobie, że to jest nowe doświadczenie, to stare
mówi ci, że to nowe doświadczenie. W innym
przypadku, nie masz możliwości powiedzenia, że to
coś nowego. To stare mówi ci, że to jest nowe. A
przez to przerabia to na część starego.

The only way it [the experience] can maintain its
continuity is through the constant demand to
know. If you don't know what you are looking at,
the `you' as you know yourself, the `you' as you
experience yourself, is going to come to an end.
That is death. That is the only death, and there is
no other death.

Jedyna droga, którą to [doświadczenie] zdolne jest
podtrzymywać swoją ciągłość, wiedzie poprzez
nieustanne żądanie poznania. Jeżeli nie wiesz, na co
patrzysz, to „ty” jakiego siebie znasz, „ty” jakiego
siebie doświadczasz, dojdzie do swojego kresu. To
jest śmierć. To jest jedyna śmierć i żadna inna nie
istnieje.

Q: That's terrifying....

P: To przerażające....

UG: That is terrifying - the fear of losing what you
know. So actually, you don't want to be free from
fear. You do not want the fear to come to an end.
All that you are doing - all the therapies and
techniques that you are using to free yourself from
fear, for whatever reason you want to be free from
fear - is the thing that is maintaining the fear and
giving continuity to it. So you do not want the fear
to come to an end. If the fear comes to an end,
the fear of what you know comes to an end. You
will physically drop dead. A clinical death will take
place.

UG: To jest przerażające – lęk przed utratą tego, co
znasz. Więc tak naprawdę, nie chcesz być wolnym od
lęku. Nie chcesz, by lęk doszedł do swego kresu.
Wszystko, co robisz – wszystkie terapie i techniki,
których używasz do uwolnienia siebie od lęku, z
jakiegokolwiek powodu chcesz uwolnić się od lęku - są
tym, co utrzymuje lęk i nadaje mu ciągłość. Więc nie
chcesz, żeby lęk się skończył. Jeżeli lęk się skończy,
lęk przed tym, co znasz, się skończy. Fizycznie
umrzesz. Nastąpi śmierć kliniczna.

Q: How can you be physically dead if you
merely lose some thoughts?

P: W jaki sposób możesz być fizycznie martwy,
jeżeli straciłeś jedynie jakieś myśli?

UG: When once the `I' is gone, there is no way of
experiencing your own body anymore. You have
no way of knowing whether you are alive or dead.
You will never be able to tell yourself, "This is my
body." If you ask me, "Is that your body or my
body?" I may say, "This is my body," just to
communicate to you, differentiate and say that it is
not your body but my body. But the fact that this
is my body is something which cannot be
experienced at all.

UG: Kiedy już to „ja” odeszło, nie ma już żadnej
możliwości doświadczenia swojego własnego ciała.
Nie masz sposobu na dowiedzenie się, czy jesteś żywy
czy martwy. Nigdy nie będziesz w stanie powiedzieć
sobie, „To jest moje ciało.” Jeżeli zapytasz mnie, „Czy
to jest twoje ciało czy moje ciało?” prawdopodobnie
odpowiem, „To jest moje ciało,” żeby po prostu
zakomunikować ci, rozróżnić i powiedzieć, że to nie
jest twoje ciało ale moje ciało. Ale fakt, że to jest
moje ciało, jest czymś, co nie może być w ogóle
doświadczone.
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This body is not concerned about what you think,
feel, or experience. All feelings are thoughts. There
is no way you can feel anything without giving a
name to it.

To ciało nie troszczy się o to, co myślisz, co czujesz
lub czego doświadczasz. Wszystkie uczucia są
myślami. Nie istnieje sposób, w który mógłbyś poczuć
coś bez nazywania tego.

Q: So you say this process of naming is
constant.

P: Więc twierdzisz, że ten proces nazywania
jest ciągły.

UG: Any movement anywhere - you can't leave
that alone. You have to name it.

UG: Każdy ruch dokądkolwiek – nie możesz go
porzucić. Musisz go nazwać.

Q: Because there is identity involved in it.

P: Ponieważ zaangażowana w to jest
tożsamość.

UG: Yes. You can't lose your identity. It's too
dangerous. If you don't know what you are looking
at, you are going to be in trouble. You may tell
yourself that you don't know what you are looking
at, but if you are looking at your girl and tell
yourself that you do not know [her], that is the
end of the whole story. It's too dangerous. Don't
play with that kind of thing. You can sit there and
look at the camera and say, "I don't know what I
am looking at." But that's a trick. You create a
state of mind and believe that you don't know
what you are looking at. But actually, in a given
situation, if you don't know what you are looking
at, there is trouble. So you dare not put yourself in
that situation. You can only play games with it.

UG: Tak. Nie jesteś zdolny utracić swojej tożsamości.
To zbyt niebezpieczne. Jeżeli nie wiesz, na co
patrzysz, nabawisz się kłopotów. Możesz powiedzieć
sobie, że nie wiesz, na co patrzysz, ale jeżeli patrzysz
na swoją dziewczynę i mówisz sobie, że [jej] nie
znasz, to koniec całej sprawy. To zbyt niebezpieczne.
Nie zabawiaj się tymi rzeczami. Możesz tam usiąść,
spojrzeć na kamerę i powiedzieć, „Nie wiem, na co
patrzę.” Ale to trik. Tworzysz stan umysłu i wierzysz,
że nie wiesz, na co patrzysz. Ale tak naprawdę, w
danej sytuacji, jeżeli nie wiesz, na co patrzysz,
powstaje problem. Więc nie śmiesz postawić się w
takiej sytuacji. Możesz się tylko nią pobawić.

Q: Is that what is meant by illusion?

P: Czy to przez to rozumie się złudzenie?

UG: No. Even if you say it is an illusion you are
giving a name to it.

UG: Nie. Nawet jeżeli powiesz, że jest to złudzenie,
nadajesz temu tylko nazwę.

Q: Yes.

P: Tak.

UG: You see, in India, they call the word illusion,
`maya'. `Maya' means `to measure'. But there is
no way you can measure anything unless there is a
space, and there is a point [of reference] here.
The moment thought takes its birth there, that is
the point, and you create another point and try to
measure. So thought creates a space. And
anything you experience from that point is an
illusion. If you say that somebody coming with a
gun to shoot you is an illusion, you are a damn
fool. You have to protect yourself. It doesn't mean
that the whole world is an illusion. Not at all.
Whatever you experience of the world, or of
yourself as an entity, is an illusion because that
experience is born out of the knowledge that is put
in there. Otherwise, you have no way of
experiencing the reality of anything.

UG: Widzisz, w Indiach słowo złudzenie nazywa się
„maya”. „Maya” znaczy „mierzyć”. Ale nie ma sposobu
na zmierzenie czegokolwiek bez istnienia przestrzeni,
a tu jest ten punkt [odniesienia]. W chwili, gdy
powstaje tu myśl, mamy ten punkt, a ty tworzysz inny
punkt i próbujesz mierzyć. Więc myśl tworzy
przestrzeń. A wszystko, czego doświadczasz z tego
punktu, jest złudzeniem. Jeżeli twierdzisz, że ktoś
zbliżający się do ciebie z bronią, by cię zastrzelić, jest
złudzeniem, jesteś cholernie głupi. Musisz się bronić.
To nie oznacza, że cały świat jest złudzeniem.
Zupełnie nie. Czegokolwiek doświadczasz ze świata,
czy z siebie jako bytu, jest złudzeniem, ponieważ to
doświadczenie zrodziło się z wiedzy, która została tam
umieszczona. W innym przypadku nie miałbyś
możliwości doświadczenia rzeczywistości niczego.

Q: If you have a different background you
have a different experience?

P: Jeżeli masz inny życiorys, masz inne
doświadczenia?

UG: No. It doesn't really mean it is different. It
depends upon what you are interested in. In a
computer, for example, a scientist puts in scientific
data,

UG: Nie. To nie znaczy, że są inne. Zależy to od tego,
czym jesteś zainteresowany. Do komputera, na
przykład, naukowiec wprowadza dane naukowe,
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a business man puts in business data, and an artist
puts in something else. But the functioning of the
computer is the same.

biznesmen wprowadza dane biznesowe, a artysta
wprowadza jeszcze coś innego. Ale zasada działania
komputera jest identyczna.

Q: And that determines ....

P: A to determinuje....

UG: The print-out is the result of what is put in
there. It depends upon your particular interest.
You may be a mathematician, a scientist, or a
writer.

UG: Wydruk jest wynikiem tego, co tam zostało
wprowadzone. Zależy on od konkretnych
zainteresowań. Możesz być matematykiem,
naukowcem albo pisarzem.

Q: So if you change the input or material....?

P: Więc jeśli zmienisz wsad lub materiał....?

UG: No. If you change the material, you replace it
with some other material. You get whatever you
are interested in.

UG: Nie. Jeżeli zmienisz materiał, wymienisz go na
jakiś inny materiał. Dostajesz to, czym jesteś
zainteresowany.

Q: So, it is a purely physical thing. What can
you do to change this?

P: Więc to czysto fizyczna sprawa. Co możesz
zrobić, żeby to zmienić?

UG: We have not succeeded in changing anything
there. You don't realize that all your attempts to
bring about change are total failures. What an
amount of energy you put into it!

UG: Nie udało się nam niczego tam zmienić. Nie
doszło do ciebie, że wszystkie twoje usiłowania
spowodowania zmiany są kompletnymi porażkami.
Jaką masę energii w to włożyłeś!

Q: It is not really true because ....

P: Nie jest to do końca prawdą, ponieważ....

UG: You feel good because you have given up
meat-eating.

UG: Dobrze się czujesz ponieważ zarzuciłeś jedzenie
mięsa.

Q: Yes.

P: Tak.

UG: Sure, you feel good and enjoy that. What's
the difference? Why do you have to feel so good
because you have given up meat-eating?

UG: Pewnie, czujesz się dobrze i cieszysz się tym. Co
za różnica? Dlaczego miałbyś się tak dobrze czuć z
powodu zarzucenia jedzenia mięsa?

Q: It's a physical feeling. I feel better.

P: To fizyczne odczucie. Czuję się lepiej.

UG: I don't know - that may be psychological, Sir,
if I could use that word. If you want to go back to
eating meat, then it is a different story. If there is
a craving, it creates a problem. If there is no
craving, what's the difference whether you eat
meat or vegetables? One form of life lives on
another form of life. How many millions of bacteria
are crawling all over your body - the flora and the
fauna? You will be surprised, if they are magnified.
They are as big as cockroaches. [Laughter] They
live on you. When it becomes a corpse, they will
have a field day on this body.

UG: Nie wiem – to może mieć charakter
psychologiczny, proszę Pana, jeśli mogę posłużyć się
tym słowem. Jeżeli chcesz powrócić do jedzenia
mięsa, wtedy to inna sprawa. Jeżeli istnieje
pożądanie, stwarza ono problem. Jeżeli nie ma
pożądania, co za różnica, czy jesz mięso czy warzywa?
Jedna forma życia żyje kosztem innej formy życia. Ile
milionów bakterii pełza w całym twoim ciele – flora i
fauna? Zdziwiłbyś się, gdyby je powiększono. Są tak
wielkie jak karaluchy. [Śmiech] Żyją z ciebie. Gdy to
stanie się ono zwłokami, będą one obchodziły święto
na tym ciele.

Q: If it is only physical....

P: Jeżeli to tylko fizyczne.....

UG: What else is there?

UG: Co jeszcze tam jest?

Q: I shall eat good food so that they can
have a field day.

P: Będę dobrze się odżywiał, żeby miały
prawdziwe święto.

UG: That is your particular fancy. You want to eat
macrobiotic food, and someone else wants to eat
something else. What's the difference? The body
can live on sawdust and glue. You should shoot all
these nutritionists on sight and at sight! These
commercials sell you all kind of things.

UG: To twoja szczególna fantazja. Chcesz spożywać
żywność makrobiotyczną, a ktoś inny chce spożywać
jeszcze coś innego. Co za różnica? Ciało może przeżyć
na trocinach i kleju. Powinniście zastrzelić tych
dietetyków na miejscu, i to natychmiast! Ci handlowcy
sprzedają ci wszystko, co tylko się da.

Q: They are making a living out of that.

P: Z tego żyją.
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UG: Let them make a living, but we are the
sufferers.

UG: Niech sobie zarabiają, ale to my cierpimy.

Q: They say that if you don't eat food for 14
days you will die.

P: Mówią, że jeżeli nie będziesz jadł przez 14
dni, umrzesz.

UG: There is no death for this body. After three
days there is no way you can feel the hunger.
What is hunger after all? The level of glucose goes
down. After two or three days you don't feel
hungry. The body starts living on itself.

UG: Dla tego ciała śmierć nie istnieje. Po trzech
dniach nie ma możliwości, żebyś odczuwał głód. Czym
w końcu jest głód? Spada poziom cukru. Po dwóch lub
trzech dniach nie czujesz głodu. Ciała zaczyna
odżywiać się na własną rękę.

Q: When you start having water or food,
then changes take place.

P: Kiedy zaczynasz przyjmować wodę lub
pożywienie, wtedy dochodzi do zmian.

UG: You need to drink water. Otherwise, after
seventy two hours you are gone. Dehydration
takes place. Because eighty percent of the body is
water. Not only there, in every plant and in every
form of life. Even on this planet as a whole eighty
percent is water.

UG: Musisz pić wodę. Inaczej po siedemdziesięciu
dwóch godzinach odejdziesz. Następuje odwodnienie.
Ponieważ 80 procent ciała to woda. Nie tylko w nim,
w każdej roślinie i w każdej formie życia. Nawet
osiemdziesiąt procent całej planety stanowi woda.

Q: Why should we feed the body?

P: Dlaczego mielibyśmy odżywiać ciało?

UG: Yes, why should we feed the body? The body
is not concerned. The body needs some energy,
and that energy you can have from anything you
eat. Sawdust is enough for it, without the health
food and vitamin C, or your brown rice and
seaweed.

UG: Tak, dlaczego mielibyśmy odżywiać ciało? Ciało
się o to nie martwi. Ciało potrzebuje trochę energii, a
tą energię możesz mieć z dowolnej zjedzonej rzeczy.
Trociny wystarczą, bez zdrowej żywności i witaminy C,
albo twojego brązowego ryżu i morskich chwastów.

Q: I think the body will definitely suffer.

P: Sądzę, że ciało zdecydowanie ucierpi.

UG: Not at all. That is your feeling, your idea. It
doesn't give a damn. You put ideas in your
stomach. First of all you eat ideas .... [Laughter]

UG: Wcale nie. To twoje odczucie, twoja koncepcja.
Ono ma to głęboko w d... Wkładasz do brzucha koncepcje. Przede wszystkim zjadasz koncepcje..[Śmiech]

Q: Most people eat menus....

P: Większość ludzi je menu....

UG: You can eat good ideas. Good luck to you. I
am surviving without eating vitamins. I don't eat
vegetables. I don't eat fruit. I don't eat brown rice.
I have survived seventy three years. What's wrong
with me?

UG: Możesz posilać się dobrymi koncepcjami. Życzę ci
szczęścia. Ja przeżywam bez zjadania witamin. Nie
jem warzyw. Nie jem owoców. Nie jem brązowego
ryżu. Przetrwałem siedemdziesiąt trzy lata. Co ze mną
nie tak?

Q: But we are more human....

P: Ale my jesteśmy bardziej ludzcy....

UG: I am also human, more human than most
humans are.

UG: Ja również jestem człowiekiem, bardziej ludzkim
niż większość ludzi.

Q: I agree. [Laughter]

P: Zgadzam się. [Śmiech]

UG: I don't eat ideas, I don't wear names.

UG: Nie jem koncepcji, nie ubieram się w nazwy.

Q: If you were a lion and hungry, would you
eat meat?

P: Gdybyś był lwem i był głodny, zjadłbyś
mięso?

UG: If I am that hungry now, I will probably kill
you and eat you, like a cannibal! [Laughter] You
have been feeding this body with macrobiotic diet.
It will do more harm than good. The body knows
what is good for it. If it doesn't like some food, it
rejects it.

UG: Jeśli byłbym tak głodny teraz, prawdopodobnie
zabiłbym cię i zjadł, jak kanibal! [Śmiech] Odżywiałeś
to ciało według zasad diety makrobiotycznej. To czyni
więcej złego niż dobrego. Ciało wie, co jest dla niego
dobre. Jeżeli nie lubi jakiegoś pożywienia, odrzuca je.

Q: Is alcohol good for the body?

P: Czy alkohol jest dobry dla ciała?
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UG: Alcoholism is genetically programmed, you
know?

UG: Wiesz że, alkoholizm jest zaprogramowany
genetycznie?

Q: There is a belief that certain types of food
are good for human beings and certain other
types for animals.

P: Istnieje wiara w to, że niektóre rodzaje
żywności są dobre dla ludzi, a inne rodzaje dla
zwierząt.

UG: You can believe whatever you want to
believe. Someone else believes something else. It
is the belief that matters to people. You replace
one belief with another. You are brought up on
meat. Then why should you eat macrobiotic diet
today? You have changed from one belief to
another belief and you feel good. Feel good and
enjoy. Enjoy your brown rice.

UG: Możesz wierzyć, w co tylko chcesz. Ktoś inny
wierzy w coś innego. To przekonanie jest tym, co
ważne dla ludzi. Wymieniasz jedno przekonanie na
inne. Wyrosłeś na mięsie. Dlaczego więc miałbyś
dzisiaj stosować dietę makrobiotyczną? Zmieniłeś
jedno przekonanie na inne i czujesz się z tym dobrze.
Czuj się dobrze i ciesz się. Delektuj się brązowym
ryżem.

Q: May I ask you another question? Don't
you think that we must think positively?

P: Czy mogę zadać ci kolejne pytanie? Nie
sądzisz, że musimy myśleć pozytywnie?

UG: Thinking is either positive or negative. As long
as you think, it is either positive thinking or
negative thinking. When once the positive
approach fails, you have invented what is called
negative thinking; but the goal is exactly the same.

UG: Myślenie nie jest ani pozytywne ani negatywne.
Dopóki myślisz, nie jest to myślenie pozytywne ani
myślenie negatywne. Kiedy już podejście pozytywne
zawiedzie cię, wynajdujesz coś, co nazywa się
myśleniem negatywnym; ale cel jest taki sam.

Q: But you said that although we experience
the world as an illusion, it is not an illusion.

P: Ale powiedziałeś, że chociaż doświadczamy
świata jako złudzenia, nie jest on złudzeniem.

UG: No. I am not saying that you experience the
world as an illusion. What I am saying is that the
way you are experiencing things through the help
of the knowledge that is put in you is not the way.
And you have no way of finding out anything other
than that.

UG: Nie. Nie twierdzę, że doświadczasz świata jako
złudzenia. Mówię tylko, że sposób w jaki doświadczasz
rzeczy za pomocą wprowadzonej w ciebie wiedzy, nie
jest rozwiązaniem. A nie masz żadnej możliwości
odkrycia niczego poza tym.

Q: But at the same time it is a reality.

P: Ale jednocześnie to jest rzeczywistością.

UG: Look, the body is responding to stimuli. It is a
living thing. By calling something `beautiful', you
have already destroyed it. You have put the whole
thing in a frame by calling it beautiful. If you don't
say it is beautiful, it is having an effect on this
body. The body is responding to the stimulus
there. You take a deep breath. That's all.

UG: Patrz, ciało odpowiada na bodziec. Jest to coś
żywego. Nazywając coś „pięknym”, już to zniszczyłeś.
Wtłoczyłeś całą rzecz w ramę, nazywając coś
pięknym. Jeżeli nie powiesz, że to jest piękne, ma to
wpływ na to ciało. Ciało odpowiada na tamten
bodziec. Weź głęboki oddech. To wszystko.

Q: Then why does the same not hold for
food?

P: Dlaczego to samo nie dotyczy żywności?

UG: You put in more ideas. You have put ideas
into the whole thing. The moment you ask, "How
to live" and "What to eat?" you have created a
problem.

UG: Włożyłeś więcej pojęć. Włożyłeś koncepcje w
całą sprawę. W chwili, gdy pytasz, „Jak żyć” i „Co
jeść?” stworzyłeś problem.

Q: I believe that there is a certain thing as
human food. But there is no culture or
religion there.

P: Wierzę, że jest coś takiego jak ludzka
żywność. Ale nie ma tu kultury ani religii.

UG: No, no. Everything is cultural. All your tastes
are cultivated tastes. The body does not know
what you are eating. Even the salt is not salty as
far as the body is concerned.

UG: Nie, nie. Wszystko jest kulturowe. Wszystkie
twoje smaki są smakami kultywowanymi. Ciało nie
wie, co jesz. Nawet sól nie jest słona, jeśli chodzi o
ciało.

Q: If we had not eaten rice and vegetables,

P: Gdybyśmy nie jedli ryżu i warzyw,
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we would not have developed the brains we
have developed right now.

nie rozwinęlibyśmy mózgów, takich jak mamy
je ukształtowane teraz.

UG: My brain and your brain are not different. The
brain of a genius is no different from yours. They
have found out that the brain of Einstein is no
different from that of a low grade moron.
[Laughter] It seems that they examined it after his
death. They stored it. You will be surprised, it is no
different from a walnut. [Laughter] You eat your
macrobiotic food and enjoy, Sir. Don't bother
about all this.

UG: Mój mózg i twój mózg niczym się nie różnią.
Mózg geniusza niczym się nie różni od twojego
mózgu. Stwierdzono, że mózg Einsteina nie różni się
od mózgu kompletnego kretyna. [Śmiech] Wydaje się,
że przebadano to po jego śmierci. Zachowali go.
Zdziwiłbyś się, niczym się nie różni od orzecha
włoskiego. [Śmiech] Jedz swoją żywność
makrobiotyczną i delektuj się, drogi Panie. Nie
zawracaj sobie tym wszystkim głowy.

Q: Oh well, I have enjoyed myself.

P: Och, jestem z siebie zadowolony.

UG: How long you will enjoy is anyone's guess.
Once a friend of mine invited me and fed me
macrobiotic food. I have not yet recovered from
that. It was fifty three years ago.

UG: Jak długo będziesz, niech każdy sam zgadnie.
Kiedyś mój przyjaciel zaprosił mnie i nakarmił żywnością makrobiotyczną. Jeszcze nie doszedłem po tym
do siebie. Było to pięćdziesiąt trzy lata temu.

Q: You eat rice then....

P: Więc jadasz ryż....

UG: I don't eat rice even in India.

UG: Nie jem ryżu nawet w Indiach.

Q: On the video I saw you eating.

P: Widziałem na wideo, jak jadłeś.

UG: Those who are feeding me know that I don't
eat rice. It doesn't matter.

UG: Ci, którzy mnie żywią, wiedzą, że nie jem ryżu.
Nie ma to znaczenia.

Q: I believe that mankind is what it is now
because of the food it has been eating.

P: Wierzę, że ludzkość jest tym, czym teraz jest
z powodu jedzenia, które spożyła.

UG: I don't think so. If you think so, it's fine with
me. The problem is you eat more than what the
body needs. It's the overeating that is the
problem.

UG: Nie sądzę. Jeśli tak sądzisz, nie mam nic do tego.
Problemem jest to, że jesz więcej niż potrzebuje ciało.
Problemem jest przejadanie się.

Q: What about brown rice?

P: Co powiesz o brązowym ryżu?

UG: Brown rice! The look of it will make me sick! I
raised my son on milled rice, double polished and
triple polished rice. [Laughs] He is working in a
nuclear submarine somewhere in United States. He
is an electronics technician. He is healthier than
most health food freaks. Now, of course, he eats
meat. He eats even human flesh - anything he can
get.

UG: Brązowy ryż! Na sam jego widok robi mi się
niedobrze! Wychowałem syna na łuskanym ryżu,
podwójnie polerowanym i potrójnie polerowanym
ryżu. [Śmiech] On pracuje na nuklearnej łodzi podwodnej gdzieś w Stanach Zjednoczonych. Jest elektronikiem. Jest zdrowszy niż większość dziwolągów od
zdrowej żywności. Teraz, oczywiście, je mięso. Je
nawet ludzkie mięso – wszystko, co mu się dostanie.

Q: You must answer the question....

P: Musisz odpowiedzieć na pytanie....

UG: I don't have any answers. You are answering
your own questions, I am not answering. Lately I
have been using this word, `ventriloquist'. You
know, you ask the question in one voice and
answer the same question with another voice. All
the questions we ask are born out of the answers
we already have. Otherwise, you wouldn't have
any questions.

UG: Nie mam żadnych odpowiedzi. Ty odpowiadasz
na swoje własne pytania, ja nie odpowiadam.
Ostatnio używałem tego słowa, „brzuchomówca”.
Wiesz, zadajesz pytanie jednym głosem, a
odpowiadasz innym głosem. Wszystkie pytania, które
zadajemy są zrodzone z odpowiedzi, które już mamy.
W innym wypadku nie miałbyś żadnych pytań.

Q: If we give up our beliefs, you said that we
would die.

P: Jeżeli porzucimy nasze przekonania,
powiedziałeś, że umrzemy.

UG: You replace one belief with another.

UG: Wymieniasz jedno przekonanie na inne.
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You can't be without a belief. What you call `you'
is only a belief. If the belief goes, you go with it.
That is the reason why if you are not satisfied with
the belief-structure you are brought up in, you
replace it with something else.

Nie możesz obyć się bez przekonań. To, co nazywasz
„ja”, jest tylko przekonaniem. Jeżeli przekonanie odchodzi, ty odchodzisz razem nim. To jest powód dla
którego, jeżeli nie jesteś zadowolony ze struktury
przekonań, w których cię wychowano, wymieniasz je
na coś innego.

Q: Do you believe that there is nothing
wrong with the world?

P: Czy wierzysz, że ze światem nie jest coś nie
tak ?

UG: I don't see anything wrong with this world,
because the world can't be any different. I am not
interested in making a living out of telling people
that the world needs some change, radical or
otherwise. If you are a politician or a president for
a nation, then it is a different story. Otherwise it is
what it is. We being what we are, the world cannot
be any different. What I say is not an abstraction.
You and I living together is the world.

UG: Nie widzę, że ze światem jest coś nie tak,
ponieważ świat nie może być inny. Nie jestem
zainteresowany zarabianiem na mówieniu ludziom, że
świat potrzebuje zmiany, radykalnej czy innej. Jeżeli
jesteś politykiem lub prezydentem narodu, to jest to
inna sprawa. W innym wypadku jest taki, jaki jest.
Mając nas, będących tym, czym jesteśmy, świat nie
może być inny. To, co mówię, nie jest abstrakcją. Ty i
ja, żyjąc razem, jesteśmy światem.

Q: Last question, Sir. What do you mean
when you say I create you?

P: Ostatnie pytanie, proszę Pana. Co masz na
myśli mówiąc, że to ja ciebie stwarzam?

UG: You do create me. I don't create you for the
simple reason that I don't have any image of
myself.

UG: To ty mnie stwarzasz. Ja ciebie nie stwarzam z
tego prostego powodu, że nie mam żadnego
wyobrażenia o sobie.

You have an image of yourself and in relationship
to that image you create the images of others
around you. That is the relationship that you have
with the other people. But the people are
constantly changing - you are changing and so is
the other person. But you want the image always
to remain the same. That's just not possible.

Ty masz wyobrażenie o sobie i w odniesieniu do tego
wyobrażenia tworzysz wyobrażenia innych wokół
siebie. To taką relację masz z innymi ludźmi. Ale
ludzie się ciągle zmieniają – ty się zmieniasz i zmienia
się inna osoba. Ale ty chcesz, by to wyobrażenie
zawsze pozostało takie samo. To jest po prostu
niemożliwe.

*****

*****
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