CHAPTER 9

ROZDZIAŁ 9

LEAVE THE BODY ALONE?

ZOSTAWIĆ CIAŁO W SPOKOJU?

Q: Wherever you go people seem to comment
on your demeanor and about your physical
appearance. Yet I know you don't practice
yoga or do any exercises.

P: Gdziekolwiek nie pójdziesz, wydaje się, że
ludzie komentują twoją postawę i wygląd
zewnętrzny. Wiem jednak, że nie praktykujesz
jogi, ani nie wykonujesz żadnych ćwiczeń.

UG: I don't exercise at all. The only walking I do is
from my place to the post office, which is about a
half a kilometer or even a quarter of a mile away
from where I live. But I used to walk a lot.

UG: Wcale nie ćwiczę. Jedyny spacer na jaki się
wybieram, prowadzi stąd na pocztę, która znajduje
się około pół kilometra, czy nawet ćwierć mili od
miejsca, gdzie mieszkam. Ale kiedyś dużo
spacerowałem.

Q: I remember that twenty years ago you
used to take long walks. I have read that
piece of information in one of your books.

P: Pamiętam, że dwadzieścia lat temu
udawałeś się na długie spacery. Wyczytałem
tę informację w jednej z twoich książek.

UG: I am afraid that I may have to pay a heavy
price for all the walking that I did before. You know,
joking apart, I am not competent enough to offer
any comments on these matters. But one thing I
want to assert is that for some reason this body of
ours does not want to know anything or learn
anything from us. No doubt we have made
tremendous advances in the field of medical
technology. But are they really helping the body?
That is one of the basic questions that we should
ask.

UG: Obawiam się, że mogę zapłacić wysoką cenę za
te wszystkie przeszłe spacery. Wiesz, żartuję, nie
jestem wystarczająco kompetentny, żeby wypowiadać jakiekolwiek opinie w tych sprawach. O jednej
rzeczy chce was zapewnić – z jakiegoś powodu
nasze ciało nie chce wiedzieć, ani nauczyć się
niczego od nas. Bez wątpienia dokonaliśmy ogromnego postępu na polu technologii medycznych.
Tylko, czy one naprawdę pomagają ciału ? To jedno
z podstawowych pytań, które powinniśmy zadać.

Q: That is the question we always have to
keep asking. Can we actually help the body?

P: To jest pytanie, które zawsze musimy sobie
zadawać. Czy rzeczywiście pomagamy ciału?

UG: I think what we are actually doing is trying to
treat the symptoms of what we call a disease. But
my question is, and I always throw this question at
the people who are competent enough - the doctors,
what is health? What is disease? Is there any such
thing as disease for this body ? The body does not
know that it is healthy or unhealthy. You know, we
translate the `malfunctioning' [of the body] to mean
that there is some imbalance in the natural rhythm
of the body. Not that we know what actually is the
rhythm of the body. But we are so frightened that
we run to a doctor or to somebody who we think is
in the know of things and can help us. We do not
give a chance for the body to work out the problems
created by the situation we find ourselves in. We do
not give enough time for the body. But what actually
is health? You are a doctor, and my question to you
is, what actually is health? Does the body know, or
does it have any way of knowing, that it is healthy
or unhealthy?

UG: Sądzę, że to, co faktycznie robimy, to próba
leczenia symptomów tego, co nazywamy chorobą.
Ale moje pytanie brzmi, i zawsze podrzucam to
pytanie ludziom, którzy są wystarczająco
kompetentni – lekarzom, czym jest zdrowie? Czym
jest choroba? Czy istnieje coś takiego jak choroba
tego ciała? Ciało nie wie, czy jest zdrowe czy nie.
Wiesz, przez „dysfunkcję” [ciała] rozumiemy, że
istnieje jakaś nierównowaga w naturalnym rytmie
funkcjonowania ciała. Nie chodzi o to, że wiemy,
czym rzeczywiście jest naturalny rytm funkcjonowania ciała. Ale jesteśmy tak przestraszeni, że
biegniemy do lekarza lub kogoś o kim sądzimy, że
zna się na tych rzeczach i pomoże nam. Nie dajemy
ciału szansy na poradzenie sobie z problemami
stworzonymi przez sytuację, w której się znaleźliśmy. Nie dajemy ciału wystarczająco dużo czasu.
Jesteś lekarzem, i moje pytanie do ciebie brzmi,
czym rzeczywiście jest zdrowie? Czy ciało wie lub czy
ma jakąś możliwość dowiedzenia się, że jest zdrowe
lub niezdrowe?
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Q: We do [know]. We translate health into the
general terms of being free from having any
symptoms. If I don't have a pain in my knee,
then I don't have a disease there. We indulge
in medical research in order to gather useful
knowledge that could be applied when there
is a pain in the knee.

P: My [wiemy]. Przez stan zdrowia rozumiemy bycie wolnym od występowania jakichkolwiek symptomów. Jeżeli nie boli mnie
kolano, nie jest ono chore. Przeprowadzamy
naukowe badania medyczne w celu zgromadzenia użytecznej wiedzy, którą będzie można
zastosować, kiedy w kolanie pojawi się ból.

UG: But what is pain? I am not asking a
metaphysical question. To me pain is a healing
process. But we do not give enough chance or
opportunity to the body to heal itself or help itself,
to free itself from what we call pain.

UG: Ale czym jest ból? Nie zadaję metafizycznego
pytania. Dla mnie ból jest procesem leczenia. Ale nie
dajemy ciału wystarczającej szansy czy sposobności
do samo uleczenia lub samopomocy, do uwolnienia
się od tego, co nazywamy bólem.

Q: You mean to say that we do not wait long
enough so that the body can get rid of what
we label as pain. We think pain is negative
and then run here and there to get a remedy
for it.

P: Masz na myśli, że nie czekamy wystarczająco długo na to, by ciało samo pozbyło się
tego, co nazywamy bólem. Sądzimy, że ból
jest negatywny, i biegamy tu i tam, żeby
znaleźć na niego lekarstwo.

UG: We are frightened, you see. We are afraid that
something terrible will happen to us.

UG: Widzisz, jesteśmy przestraszeni. Obawiamy się,
że stanie się nam coś strasznego.

Q: And that is where we become gullible. And
this is being taken advantage of by some
fakes and commercials.

P: I wtedy stajemy się łatwowierni. A
naciągacze i reklamy to wykorzystają.

UG: That is what all these commercials are taking
advantage of. They are exploiting the gullibility and
credulity of people. It is not that I am saying that
you should not go to a doctor or take the help of
medicine. I am not one of those who believe that
your prayers will help the body to recover from
whatever disease it has, or that God is going to be
the healer. Nothing like that. Pain is part of the
biological functioning of the body, and that is all
there is to it. And we have to rely or depend upon
the chemistry of this body, and the body always
gives us a warning. In the early stages we do not
pay any attention, but when it becomes too much
for the body to handle, there is panic and fear.
Maybe it is necessary for us to go to a person who is
in the know of affairs and get a helping hand from
him. That's all we can do. The patient can be given
a helping hand. All treatment, whether traditional or
alternative, is based upon the account of the
symptoms narrated by the patient.

UG: Z tego korzystają wszystkie te reklamy.
Eksploatują ludzką naiwność i łatwowierność. Nie
chodzi o to, że odradzam ci wizytę u lekarza, czy
skorzystanie z pomocy medycyny. Nie należę do
tych, którzy wierzą, że twoje modlitwy pomogą ciału
wyleczyć się z dowolnej choroby, albo że Bóg będzie
uzdrowicielem. Nic z tych rzeczy. Ból jest częścią
biologicznego bytowania ciała i to wszystko na ten
temat. A my musimy polegać, czy być zależnymi od
chemii tego ciała. A ciało zawsze nas ostrzega. Na
wczesnych etapach nie zwracamy na to uwagi, ale
gdy staje się to nie do zniesienia dla ciała,
popadamy w panikę i strach. Może konieczne jest,
żebyśmy udali się do kogoś, kto się na tych
sprawach zna i skorzystali z jego pomocy. To
wszystko, co możemy zrobić. Pacjentowi można
pomóc. Wszystkie systemy leczenia tradycyjnego czy
niekonwencjonalnego, opierają się o analizę
symptomów zgłaszanych przez pacjenta.

Q: That's right.

P: To prawda.

UG: If it is a physical problem, you see, then it is a
mechanical problem.

UG: Widzisz, jeżeli jest to problem natury fizycznej,
wtedy jest to problem mechaniczny.

Q: Yes, but nowadays, in the new medical
school of thought, there is a tendency to tell
the doctors not to listen to the patients too
much and to do the tests themselves. But I
think that is a mistake because if anybody
knows, it's the patient who should know.

P: Tak, ale w dzisiejszych czasach, w ramach
nowej medycznej szkoły myśli, pojawia się
tendencja radzenia lekarzom nie słuchania
pacjentów ponad miarę i przeprowadzenia
testów na własną rękę. Sądzę jednak, że to
błąd, ponieważ kto, jak nie pacjent, powinien
mieć tę wiedzę.
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UG: But his anxiety is always coloring what he is
telling you.

UG: Ale jego niepokój ubarwia to, o czym ci mówi.

Q: That's true.

P: To prawda.

UG: But at the same time there is no other way
than to depend upon what he is telling you. If
somebody says he has this or that you have to go
by what he says.

UG: Ale jednocześnie nie ma innego sposobu niż
poleganie na tym, co on ci mówi. Jeżeli ktoś ci
mówi, że ma to czy tamto, musisz kierować się tym,
co ci mówi.

Q: But when you educate people, you give
them some knowledge about how to help the
body, and that would save them much anxiety
when they have any pain.

P: Ale kiedy edukujesz ludzi, dajesz im pewną
wiedzę o tym, jak pomóc ciału, a to może
zaoszczędzić im wiele niepokojów, gdy trapią
ich jakieś bóle.

UG: Do you mean to say that doctors are above all
these problems? Doctors need more reassuring than
others.

UG: Czy chcesz powiedzieć, że lekarze są ponad
tymi wszystkimi problemami? Lekarze potrzebują
więcej upewniania się niż inni.

Q: Doctors too have pain in their knees.

P: Lekarzom również zdarzają się bóle kolan.

UG: My advice to the doctors is that they should
heal themselves first. It's so surprising that many of
the heart specialists have died of heart failure.

UG: Moja rada dla lekarzy jest taka, że powinni
najpierw uleczyć siebie. To zaskakujące, że wielu z
kardiologów zmarło na choroby serca.

Q: Yes, they have done some research on this.
It's very interesting to learn that psychiatrists
have tended to commit suicide more often
than others.

P: Tak, zrobiono pewne badania na ten temat.
Bardzo ciekawe jest dowiedzieć się, że
psychiatrzy mieli tendencje samobójcze
częściej niż inni.

UG: They do need psychiatric help.

UG: Potrzebują pomocy psychiatrycznej.

Q: Do you know that cardiologists have more
heart disease?

P: Wiesz że, kardiologowie mają więcej
ataków serca ?

UG: Sure they do. There is a saying in India that the
snake charmer is always bitten by a snake, and that
will be his end. It's very strange. He can get away
with playing with the snake for a long time, but
ultimately his end is always through the bite of a
cobra or some other snake.

UG: Zapewne. W Indiach jest takie powiedzenie, że
zaklinacz węży zawsze zostanie ugryziony przez
węża, i to będzie jego koniec. Może żyć z zabawy z
wężem przez czas dłuższy, ale ostatecznie kończy na
skutek ugryzienia kobry albo innego węża.

The basic problem is that we have unfortunately
divided pain into physical and psychological pain. As
I see it, there is no such thing as psychological pain
at all. There is only physical pain.

Zasadniczym problemem jest to, że niestety
podzieliliśmy ból na fizyczny i psychiczny. Tak jak ja
to widzę, nie ma w ogóle nic takiego jak ból
psychiczny. Istnieje tylko ból fizyczny.

Q: What about people who feel they are
nervous or feel they have anxiety? That is
why Valium is probably the most prescribed
medication in this country.

P: A co z ludźmi, którzy odczuwają nerwowość
lub niepokój? Z tych powodów Valium jest,
prawdopodobnie, najczęściej przepisywanym
lekarstwem w tym kraju.

UG: It puts you to sleep. When the physical pain is
unbearable and you have no way of freeing yourself
from it, the body becomes unconscious. In that
unconscious state, if the body still has any chance of
renewing itself to function normally, it tries to help
itself. If it cannot, that's the end of the story. So the
pain seems more acute than what it actually is
because we are linking up all these sensations of
pain and giving them continuity. Otherwise the pain
is not so acute as we imagine it to be.

UG: Ono cię usypia. Kiedy ból fizyczny jest nie do
zniesienia i nie masz żadnej możliwości uwolnienia
się od niego, ciało staje się nieświadome. W tym
stanie nieświadomości, jeżeli ciało ma nadal jakąś
szansę na powrót do normalnego funkcjonowania,
stara się sobie pomóc. Jeżeli nie może, sprawa jest
zamknięta. Tak więc ból wydaje się być bardziej
ostry niż faktycznie, ponieważ łączymy wszystkie te
bolesne odczucia i nadajemy im ciągłość. W innym
przypadku ból nie jest tak przenikliwy, jak to sobie
wyobrażamy.
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Another problem is that we don't give a chance to
the body to recuperate. We just run to the corner
drugstore or to a doctor and buy medicines. That's
probably one of the things that is making it difficult
for the body to handle its problems in its own way.

Innym problemem jest to, że nie dajemy ciału
szansy na powrót do zdrowia. Po prostu biegniemy
do pobliskiej apteki lub do lekarza i kupujemy lekarstwa. To prawdopodobnie jedna z rzeczy utrudniających ciału zajęcie się problemami na swój sposób.

Q: When confronted with pain, the average
person tries to take a shortcut.

P: W konfrontacji z bólem przeciętna osoba
próbuje drogi na skróty.

UG: There is a shortcut because you have made
tremendous progress in surgery.

UG: Ten skrót istnieje z powodu kolosalnego
postępu w chirurgii.

Q: In fact, as you were saying, people can
have injuries to their bodies from surgery or
medication. Surgery sometimes makes the
problem worse.

P: Rzeczywiście, tak jak mówiłeś, chirurgia
lub medycyna może spowodować uszkodzenia
ludzkiego ciała. Chirurgia czasami pogarsza
tylko cały problem.

UG: All surgical corrections disturb the natural
rhythm of the body. I am not for a moment saying
that you should not take advantage of the
tremendous strides made in the field of surgery. The
basic question that we should all ask is, "What for
and why are we so eager to prolong life?" Now they
are saying that it is possible for us to live beyond
eighty-five. The dream of living for a hundred years,
which has been the goal of every Indian, has come
true. Every time anyone meets you there, he blesses
you by saying, "May you live for a hundred years."
But so far they have not succeeded. Maybe in a few
cases here and a few cases there. And in spite of
the blessings of all the sages, saints, and saviors of
mankind, the average age of an Indian has
remained twenty-three-and-a-half years for
centuries. But suddenly, I don't know why, it has
jumped to fifty-three-and-odd years.

UG: Wszystkie zabiegi chirurgiczne zakłócają
naturalny rytm funkcjonowania ciała. Nie mówię w
tym momencie, że nie powinieneś korzystać z
ogromnych postępów w dziedzinie chirurgii.
Zasadnicze pytanie, które powinniśmy sobie zadać
brzmi, „Po co i dlaczego tak bardzo chętnie
przedłużylibyśmy życie?” Teraz mówi się, że możliwe
jest żebyśmy żyli ponad osiemdziesiąt pięć lat.
Spełniło się marzenie życia ponad setkę, które jest
celem każdego Hindusa. Za każdym razem jak się z
kimś tam spotkasz, błogosławi cię powiedzeniem,
„Obyś żył sto lat.” Jak dotąd nie udało się. Poza
kilkoma przypadkami, tu i tam. Pomimo
błogosławieństw wszystkich mędrców, świętych i
zbawicieli ludzkości, średnia długość życia Hindusa
od wieków pozostawała na poziomie dwudziestu
trzech i pół roku. Ale nagle, nie wiem czemu,
skoczyła do pięćdziesięciu trzech lat.

Q: What has happened there?

P: Co się stało ?

UG: Maybe it is because of the rich food they are
eating.

UG: Może to z powodu bogatej żywności, którą
spożywają.

Q: The death rate is also less. But people don't
actually live longer in the older age-groups.

P: Współczynnik umieralności również jest
mniejszy. Ale ludzie nie żyją faktycznie dłużej
w grupach starszych wiekowo.

UG: We place so much importance on the statistical
truths of this, that, and the other. Statistics can be
used either way. Either in favor or against
someone's opinion.

UG: Nadajemy tak wielkiego znaczenia statystycznym prawdom odnośnie tego, tamtego czy owego.
Statystykę można wykorzystać w dwojaki sposób.
Albo za albo przeciw czyjemuś poglądowi.

Q: I want to refer to a bit more personal side
of you. I have had lunch with you sometimes,
and you eat very little. I mean, the quantity of
food you eat, when compared with the
average intake of a person, is strikingly less.
People are saying now that eating less food
apparently increases the life span. In the case
of animals they have found that out.

P: Chciałbym odnieść się do trochę bardziej
osobistej części ciebie. Kiedyś jadałem
czasami z tobą obiad, jesz bardzo niewiele.
Chodzi mi o to, że ilości jedzenia jakie
spożywasz, w porównaniu ze średnim
spożyciem człowieka, jest uderzającą mała.
Ludzie mówią teraz, że spożywanie mniejszej
ilości jedzenia wyraźnie przedłuża życie.
Odkryli to w przypadku zwierząt.
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UG: As we grow older and older we have to reduce
the quantity of the intake of food. We don't do that
because our eating habits are based on nothing but
pleasure. We eat for pleasure. Eating is a pleasureseeking movement for us.

UG: W miarę jak się starzejemy, musimy zmniejszać
ilość spożywanego pożywienia. Nie robimy tego,
ponieważ nasze kulinarne przyzwyczajenia oparte są
na niczym innym jak na przyjemności. Jemy dla
przyjemności. Jedzenie jest dla nas ruchem
poszukiwania przyjemności.

Q: There is a great variety of food that people
are keen on.

P: Jest wielka różnorodność pożywienia, które
ludzie uwielbiają.

UG: That is why in every television show I always
make this very frivolous remark that if you like
varieties of food, varieties of girls are also
acceptable. That may be an antisocial activity, but it
is acceptable to me - varieties of food, varieties of
girls, or varieties of men. [Laughter] We eat more
than what is necessary for the body. That is one of
the basic things that we have to come to terms with.
We don't need to eat so much food. I eat very little.
I had many friends, top nutritionists, living with me
as my neighbors in Chicago. For some reason, I
have always been taking large quantities of cream double cream, triple cream, clotted cream, name it.
That's my basic food. They always warned me,
"Look here, my good friend, we are very much
interested that you should live long, but with this
[eating of cream] you are going to have cholesterol
problems. You will die of this, that, and the other."
But I am still here, and they are all gone. I maintain
that fat eats fat. [Laughter] Be that as it may, I am
not recommending this [sort of diet] to anyone.

UG: Dlatego w każdym programie telewizyjnym
zawsze wygłaszam tę frywolną uwagę, że jeżeli lubisz różnorodność pożywienia, akceptujesz także
różnorodność dziewczyn. To może być antyspołeczne działanie, ale ja to akceptuję – różnorodne jedzenie, różnorodne dziewczyny lub różnorodni mężczyźni. [Śmiech] Jemy więcej niż potrzebuje ciało. To
jedna z podstawowych rzeczy, z którymi musimy się
uporać. Nie potrzebujemy takiej ilości jedzenia. Ja
jem bardzo mało. Miałem wielu przyjaciół, wybitnych
dietetyków, mieszkali w sąsiedztwie w Chicago. Z
jakiegoś powodu, zawsze spożywałem duże ilości
śmietany – tłustej śmietany, bardzo tłustej śmietany,
dotłuszczanej śmietany, nazwij to sam. To moje
podstawowe pożywienie. Zawsze ostrzegali mnie,
„Spójrz, nasz drogi przyjacielu, jesteśmy bardzo
zainteresowani tym, byś bardzo długo żył, ale z tym
[jedzeniem śmietany] będziesz miał problem z
cholesterolem. Umrzesz na to, na tamto i owo.” Ale
ja nadal tu jestem, a oni odeszli. Twierdzę, że
tłuszcz zjada tłuszcz. [Śmiech] Jakby nie było, nie
zalecam tego [rodzaju diety] nikomu.

Q: I don't know whether you know the
amount of calories you eat per day. It is
probably something around six hundred to
seven hundred calories a day.

P: Nie wiem, czy znasz ilość kalorii, które
dziennie spożywasz. To prawdopodobnie
około sześciuset do siedmiuset kalorii
dziennie.

UG: I have survived for seventy-three years you
know.

UG: Przetrwałem siedemdziesiąt trzy lata, widzisz.

Q: You are not weak. You look quite robust.

P: Nie jesteś słaby. Wyglądasz na silnego.

UG: It is very strange that ever since I was twentyone my weight has remained one hundred and
thirty-five pounds. It has never changed, regardless
of what I eat or don't eat. That's the reason why I
always emphasize, and it may sound very ridiculous
to you, that you can live on sawdust and glue. The
glue is just for adding flavor to the food!

UG: To bardzo dziwne, ale od wieku dwudziestu
jeden lat moja waga wynosi sto trzydzieści pięć
funtów. Nigdy się nie zmieniła, niezależnie od tego,
co jem lub czego nie jem. Z tego powodu zawsze
podkreślam, i może to zabrzmieć dla ciebie bardzo
niedorzecznie, że możesz przeżyć na trocinach i
kleju. Klej tylko po to, by dodać trochę smaku
jedzeniu!

Q: It is going to be very tasty
sometimes....Sure....[Laughter]

P: To byłoby bardzo smaczne czasami...
Pewnie...[Śmiech]

UG: Instead of using curry powder or other spices
you might as well use some glue. [Laughter] You
know that's going too far,

UG: Zamiast używać przyprawy curry lub innych
ostrych przypraw, możesz równie dobrze dodać
trochę kleju. [Śmiech] Wiesz, może posuwam się za
daleko,
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but nevertheless the fact does remain that those
people who lived in concentration camps never had
any trouble with their health.

nie mniej jednak, faktem jest, że ludzie, którzy żyli w
obozach koncentracyjnych, nigdy nie mieli kłopotów
ze zdrowiem.

Q: They have seen such things again and
again in concentration camps. The American
prisoners of war in Vietnam were healthy.

P: Wszędzie zauważono takie rzeczy w
obozach koncentracyjnych. Amerykańscy
jeńcy wojenni w Wietnamie byli zdrowi.

UG: Exactly. So it may sound very frivolous and
ridiculous to say that, but when those people who
had lived for years and years in concentration camps
moved over to countries like the United States and
Western Europe and ate this kind of food, they
started having nothing but health problems. I am
not making any generalizations from that.

UG: Dokładnie. Zatem może to zabrzmieć frywolnie i
komicznie, ale kiedy ci ludzie, którzy przeżyli całe
lata w obozach koncentracyjnych, przenieśli się do
takich krajów jak Stany Zjednoczone i Zachodnia
Europa i jedli to jedzenie, zaczęły ich gnębić kłopoty
zdrowotne. Nie zmierzam do żadnych generalizacji
na tej podstawie.

Q: You don't have a food fad. But the fact is
that you eat very little quantity of food.

P: Nie masz bzika na punkcie jedzenia. Ale
faktem jest, że jesz bardzo mało.

UG: Very little, you know. But I am not
recommending this food to others at all. You know
there are no hard and fast rules applicable to
everyone. My suggestion to all these nutritionists
and doctors is that they should rethink the matter
and try to look at the functioning of this human
body in a different way. But that will take a lot of
jettisoning of our ideas which we have taken for
granted.

UG: Bardzo mało, wiesz. Ale ja wcale nie zalecam
tej żywności innym. Nie ma twardych i szybkich
zasad dla każdego. Proponuję wszystkim tym
dietetykom i lekarzom przemyślenie sprawy i próbę
spojrzenia na funkcjonowanie ludzkiego ciała z innej
perspektywy. Ale to będzie wymagało odprawienia z
kwitkiem wielu naszych koncepcji, które przyjęliśmy
na słowo.

Q: That is clearly necessary.

P: To jest oczywiście konieczne.

UG: Very necessary. But all those people who have
tremendous investment in drugs and belong to the
medical associations here and everywhere in the
world will naturally oppose that suggestion. We have
to look at things in a different way. We have to
come to terms with the basic situation that this body
of ours, which is the product of thousands and
thousands years of evolution, has enough
intelligence to help itself survive under any
circumstances. All that it is interested in is its
survival and reproduction. All the cultural inputs that
you have imposed on this organism have absolutely
no value for this body. It really does not want to
learn or know anything from us. That being the
situation, all the things that we are doing to help it
to live longer, happier, and healthier are only
creating problems for it. How long all this can go on
I really don't know.

UG: Nawet bardzo. Ale wszyscy ci ludzie, którzy
zainwestowali ogromne kwoty w lekarstwa i należą
do medycznych organizacji tutaj i wszędzie na
świecie, będą naturalnie przeciwni tej sugestii.
Musimy spojrzeć na sprawy w inny sposób. Musimy
pogodzić się z zasadniczą sytuacją, że to nasze ciało,
które jest produktem wielu tysięcy lat ewolucji, ma
wystarczająco dużo inteligencji, by we własnym
zakresie zapewnić sobie przetrwanie w każdych
okolicznościach. Wszystko, czym ono jest zainteresowane, to przetrwanie i reprodukcja. Cały nabytek
kulturowy, który nałożył się na to ciało, nie ma dla
niego absolutnie żadnej wartości. Ono naprawdę nie
chce się niczego od nas nauczyć ani dowiedzieć. W
takiej więc sytuacji, wszystkie rzeczy, które robimy,
by pomóc mu żyć dłużej, szczęśliwiej i zdrowiej,
jedynie przysparzają mu kłopotów. Jak długo to
może trwać, tego nie wiem.

Q: You are saying that all the things we do are
in some way or other probably hindering the
body from living longer, healthier, and
happier. So you must leave the body alone.

P: Mówisz, że wszystko, co robimy, w ten czy
inny sposób przeszkadza ciału żyć dłużej,
zdrowiej i szczęśliwiej. A zatem trzeba
zostawić ciało samemu sobie.

UG: Yes, leave the body alone. Don't get frightened
and rush here, there, and everywhere. In any case,
there is no way you can conquer death at all.

UG: Tak, zostaw ciało w spokoju. Nie obawiaj się i
nie biegaj tu i tam. W żadnym wypadku, nie ma
żadnej możliwości wygrania ze śmiercią.

Q: I get what you say. People are trying
subconsciously to prevent death.

P: Zrozumiałem. co mówisz. Ludzie próbują
podświadomie zapobiec śmierci.
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UG: Our pushing people into a value system is a
very undesirable thing, you know. You want to push
everybody into a value system. We never question
that this value system which we have cherished for
centuries may be the very thing that is responsible
for our misery.

UG: Nasze zmuszanie ludzi do przyjęcia systemu
wartości, jest działaniem bardzo niepożądanym,
wiesz. Chcecie dopasować każdego do systemu
wartości. Nigdy nie kwestionujemy tego, że ten system wartości, który tak gloryfikujemy od wieków,
może właśnie być tym, co jest odpowiedzialne za
naszą niedolę.

Q: Yes, that may be the very thing that is
generating disease.

P: Tak, to może być właśnie ta rzecz, która
generuje chorobę.

UG: Disease and conflict in our lives. We really don't
know. Another thing I want to emphasize is that
what we call identity, the `I', the `me', the `you',
the `center', the `psyche', is artificially created. It
does not exist at all.

UG: Chorobę i konflikt w naszym życiu. Tak
naprawdę nie wiemy tego. Kolejną rzeczą, na którą
chcę zwrócić uwagę to to, że to, co nazywamy
tożsamością, „ja”, „moje”, „ty”, „środek”, „psychika”,
są sztucznymi tworami. One w ogóle nie istnieją.

Q: It is also a cultural phenomenon.

P: To również zjawisko kulturowe.

UG: Yes, it has been culturally created. We are
doing everything possible to maintain that identity,
whether we are asleep, awake, or dreaming. The
instrument that we use to maintain this identity
strengthens, fortifies, and gives continuity to it. The
constant use of memory is wearing you out. We
really do not know what memory is, but we are
constantly using it to maintain that non-existent
identity of ours.

UG: Tak, to zostało stworzone przez kulturę. Robimy, co tylko możliwe, żeby podtrzymać tę tożsamość, niezależnie czy śpimy, jesteśmy obudzeni czy
marzymy. Narzędzie, które podtrzymuje tę tożsamość, wzmacnia, okopuje się i nadaje jej ciągłość.
Nieustanne używanie pamięci wyczerpuje cię. Tak
naprawdę nie wiemy, czym jest pamięć, ale nieustannie używamy jej do podtrzymywania tej naszej
nieistniejącej tożsamości.

Q: You are saying that we are constantly
using our memory to remind ourselves that
we are individuals.

P: Mówisz, że nieustannie używamy naszej
pamięci do przypominania sobie, że jesteśmy
jednostkami.

UG: We really don't know, and nobody has come up
with any definite and positive answer to the
question of what memory is. You may say that it is
all neurons, but there is this constant use of memory
to maintain identity.

UG: Tak naprawdę nie wiemy, i nikt nie wyłożył
żadnej bezspornej i pozytywnej odpowiedzi na
pytanie, czym jest pamięć. Możesz stwierdzić, że to
tylko neurony, ale istnieje to nieustanne wykorzystywanie pamięci do utrzymania tożsamości.

Q: Memory is a major problem now because
people are literally losing it.

P: Pamięć jest dzisiaj głównym problem,
ponieważ ludzie dosłownie ją tracą.

UG: That's what we call Alzheimer's disease; and
that is going to be the fate of mankind. You may kid
yourself and tell everybody that it is caused by the
use of aluminum vessels and all that . . . .

UG: To właśnie nazywamy chorobą Alzheimera; i na
nią jest skazana ludzkości. Możesz oszukiwać się i
mówić wszystkim, że przyczyną jest używanie
aluminiowych naczyń i tego typu ....

Q: But why do you say that it is the fate of
mankind?

P: Ale czemu mówisz, że ludzkość jest na to
skazana?

UG: Because it [memory] is consuming tremendous
amounts of energy.

UG: Ponieważ ona [pamięć] zużywa ogromne ilości
energii.

Q: Everyone is using memory all the time
neverendingly.

P: Każdy wykorzystuje pamięć cały czas, w
nieskończoność.

UG: A certain amount of the use of memory is
absolutely essential; but to use it to live forever, to
be fit and to be healthier, will create complications.

UG: Pewne wykorzystanie pamięci jest absolutnie
niezbędne; ale używanie jej po to, by żyć wiecznie,
być w formie i być zdrowszym, wywoła komplikacje.

Q: But you have to remember to go home, and
you have to use your memory for that.

P: Ale musisz pamiętać, jak wrócić do domu, i
do tego musisz użyć swojej pamięci.
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UG: That is part of the living organism. That's
already there. Animals have that kind of memory.

UG: To jest częścią żywego organizmu. To już tu
jest. Zwierzęta mają tego rodzaju pamięć.

Q: Right, an animal knows how to get back to
its home. But that's not the kind of memory
you are talking about.

P: To prawda, zwierzę wie, jak wrócić do
swojego domu. Ale nie o tego rodzaju pamięci
mówisz.

UG: No. It is that [memory which maintains our
identity] that is responsible for turning us all into
neurotic individuals. The constant use of that is
going to be the tragedy of mankind. Because of this
overuse we don't have enough energy to deal with
problems of living. It is consuming tremendous
amounts of energy. But there are no hard and fast
rules, so much so that anybody can offer us ways
and means of freeing ourselves from this danger
that we are all going to face one of these days.

UG: Nie. To ona [pamięć, która podtrzymuje naszą
tożsamość] jest odpowiedzialna za przekształcenie
nas wszystkich w neurotyczne osoby. Nieustanne jej
używanie będzie tragedią ludzkości. Z powodu jej
nadużywania, nie mamy wystarczającej energii do
radzenia sobie z problemami życia. Ona zużywa
ogromne ilości energii. Ale nie ma twardych i
szybkich zasad na tyle, by każdy mógł nam
zaoferować drogi i środki do uwolnienia nas od tego
niebezpieczeństwa, z którym przyjdzie nam już
niedługo się zmierzyć.

Q: So you are saying in a sense that memory
is almost like a muscle that is wearing out. It
is being worn out by constant use.

P: Więc mówisz, w pewnym sensie, że pamięć
przypomina mięsień, który się męczy.
Przemęcza się w wyniki nieustannego użycia.

UG: Yes. I maintain that there is some neurological
disorder in the nervous system.

UG: Tak. Twierdzę, że w układzie nerwowym
występuje pewnego rodzaju wada.

Q: Is it in the form of a complaint that we
have to remember too many numbers or store
too much information?

P: Czy mamy uskarżać się na to, że musimy
pamiętać zbyt wiele liczb lub zbyt wiele
informacji?

UG: Now with the help of the computers it is easy
for us to use less and less of our memory [for those
purposes].

UG: Teraz z pomocą komputerów łatwiej jest nam
coraz mniej i mniej korzystać z naszej pamięci [do
tych celów].

Q: You think so? But it seems that the
computers somehow have made the problem
even more complex. They have not really
helped people.

P: Tak sądzisz? Ale wydaje się, że komputery
uczyniły ten problem jakoś bardziej
skomplikowanym. Tak naprawdę, one nie
pomogły ludziom.

UG: I think they have. I have a word-finder which is
very helpful. There was a time when we were made
to memorize dictionaries, the thesaurus of Sanskrit,
and all that. But now there is no need. You just
press a button, the machine says, "Searching," and
a little later it tells you the meaning of the word, as
well as its root meaning and spelling. It is a lot
easier to use such machines than to memorize all
that information. Our reliance on memory [for those
purposes] will very soon be unnecessary.

UG: Sądzę, że pomogły. Posiadam wyszukiwarkę
słów, która jest bardzo pomocna. Były czasy, kiedy
musieliśmy uczyć się na pamięć słowników, słownik
Sanskrytu, itp. Ale teraz nie ma takiej potrzeby. Po
prostu wciskasz klawisz, maszyna mówi, „Szukam”, i
chwilę później podaje ci znaczenie słowa, jak
również jego podstawowe znaczenie i wymowę.
Dużo łatwiej jest korzystać z takich maszyn niż
zapamiętywać wszystkie te informacje. Poleganie na
naszej pamięci [do tych celów] wkrótce nie będzie
konieczne.

Q: Well, if that could be done, that will
certainly relieve us of a lot of problems.

P: Hm, jeżeli to będzie możliwe, na pewno
uwolni nas od wielu problemów.

UG: One of these days you will be out of your job!

UG: Nadejdzie niedługo taki dzień, że stracisz pracę!

Q: That will be fine . . . .

P: Nie szkodzi....

UG: . . . . because the computer will analyze all your
symptoms and tell you what to do. And the robots
will take the place of specialist-surgeons and
perform operations.

UG: .....ponieważ komputer przeanalizuje wszystkie
twoje symptomy i powie ci, co należy zrobić. A
roboty zastąpią chirurgów i będą wykonywać
operacje.
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I suggest that you should make enough money and
retire before such an event occurs. [Laughter]

Sugeruję ci, że powinieneś zarobić wystarczająco
dużo pieniędzy i przejść na emeryturę, zanim to się
wydarzy [Śmiech]

Q: You said that one should look at the body
entirely differently. Here they are trying to
look at the pineal gland.

P: Powiedziałeś, że należałoby spojrzeć na
ciało całkowicie inaczej. Tutaj próbują się
przyjrzeć szyszynce.

UG: They call that ajna chakra in India. We don't
want to use those Sanskrit words.

UG: W Indiach nazywają ją ajna chakra. Nie chcemy
używać tych sanskryckim wyrazów.

Q: Twenty years ago they were saying in
America that this gland had no use. They now
find that the gland actually creates. . . .

P: Dwadzieścia lat temu mówiono w Ameryce,
że ten gruczoł jest bezużyteczny. Teraz
odkryto, że ten gruczoł w rzeczywistości
tworzy....

UG: They have to revise all their opinions and ideas
about these glands. Because of the constant use of
memory, which is thought, to maintain identity,
many of these glands which are very essential for
the functioning of the living organism have remained
dormant, inert, and inactive. Some people who are
interested in religious things try to activate them,
and feel that they are getting somewhere. But if you
try to activate any of those through some
techniques that you are importing from countries
like India or elsewhere, it might be dangerous. They
[those techniques] might shatter the whole nervous
system. Instead of helping people, they might give
you a `high'. One danger in playing with these
glands is that we might create more problems for
this body rather than to help it function normally,
sanely, and intelligently. That danger is there.

UG: Muszą zrewidować wszystkie swoje poglądy i
koncepcje na temat tych gruczołów. Z powodu
nieustannego korzystania z pamięci, która jest
myślą, do podtrzymywania tożsamości, wiele z tych
gruczołów, które odgrywają kluczową rolę w żywym
organizmie, stało się bezczynnymi, przytępionymi i
nieaktywnymi. Pewni ludzie, zainteresowani
religijnymi rzeczami, próbują je uaktywnić i mają
poczucie, że gdzieś doszli. Ale jeżeli próbujesz
uaktywnić któryś z nich za pomocą jakiejś techniki,
zaimportowanej z takich krajów jak Indie lub
skądinąd, może to być niebezpieczne. Mogą one [te
techniki] rozstroić cały układ nerwowy. Zamiast
pomagać ludziom, mogą spowodować coś na kształt
upojenia. Jednym z niebezpieczeństw zabawiania się
tymi gruczołami jest możliwość przysporzenia ciału
wielu nowych problemów, zamiast pomóc mu w
normalnym, zdrowym i inteligentnym
funkcjonowaniu. Niebezpieczeństwo jest realne.

Q: That [trying to activate these glands]
somehow will generate a whole series of
problems.

P: To [próbowanie uaktywnienia tych
gruczołów] może w jakiś sposób przysporzyć
całą serię nowych problemów.

UG: Yes. Say, for example, the pituitary gland. They
say (I don't know this myself) that it is responsible
for the height of the body. Through manipulation or
activation of that gland, you can grow taller.

UG: Tak. Weźmy, na przykład, przysadkę mózgową.
Mówi się (nie wiem tego osobiście), że jest ona
odpowiedzialna za wzrost ciała. Poprzez manipulację
lub aktywację tego gruczołu, możesz urosnąć.

Q: Exactly, you are given growth hormones.

P: Dokładnie, otrzymujesz hormony wzrostu.

UG: Yes, growth hormones. It's all good for the
research scientists to indulge in such things, and
they will be amply rewarded by the society. But we
don't know whether they are really helping us. There
is not enough research done on these things, and it
may be highly dangerous to rush into doing
something with them.

UG: Tak, hormony wzrostu. Zajmowanie się tymi
sprawami jest dobre dla badaczy naukowych, a będą
sowicie wynagrodzeni przez społeczeństwo. Ale my
nie wiemy, czy oni naprawdę nam pomagają. Za
mało jest badań naukowych dotyczących tych
rzeczy, i pospieszne robienie z nimi czegoś, może
być bardzo niebezpieczne.

Q: What do you think about the pineal gland?

P: Co sądzisz o szyszynce?

UG: That is the most important gland. That is why
they called it the ajna chakra in Sanskrit.

UG: To najważniejszy gruczoł. Dlatego w Sanskrycie
nazywają go ajna chakra.

Q: It is injured by thought, yet they are using
thought to investigate it.

P: Jest on uszkodzony przez myśl, jednakże
używa się myśli do jego badania.
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UG: Yes. It is injured by thought. They are not
going to succeed. Probably they will use it for
healing purposes or . . . .

UG: Tak. Jest uszkodzony przez myśl. Nie uda im
się. Prawdopodobnie użyją jej do leczenia lub .....

Q: But what most people are doing is actually
injuring their own pineal gland.

P: To, co większość ludzi robi, to w
rzeczywistości uszkadzanie ich własnej
szyszynki.

UG: Exactly. If it is activated in a natural way, it will
take over and give directions to the functioning of
this body without thought interfering all the time.

UG: Dokładnie. Jeżeli zostanie uaktywniona w
naturalny sposób, przejmie ster i nada kierunki
funkcjonowaniu tego ciała, bez myśli wtrącającej się
cały czas.

Q: So we keep coming back to this point that
thought itself seems to be the enemy, the
interloper.

P: A zatem ciągle wracamy do puenty, iż sama
myśl wydaje się być wrogiem, intruzem.

UG: It is our enemy. Thought is a protective
mechanism. It is interested in protecting itself at the
expense of the living organism.

UG: To nasz wróg. Myśl jest mechanizmem
obronnym. Jest zainteresowana w obronie samej
siebie kosztem żywego organizmu.

Q: You are saying that thought is the thing
that causes people's worries.

P: Mówisz, że myśl jest tą rzeczą, która
powoduje ludzkie obawy.

UG: It's thought that is creating all our problems,
and it is not the instrument to help us solve the
problems created by itself.

UG: To myśl wywołuje wszystkie nasze problemy, a
nie jest narzędziem, które może nam pomóc
rozwiązać problemy spowodowane przez samą
siebie.
*******

*******
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