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Streszczenie

Pozytywny wpływ regularnej medytacji na zdrowie i funkcjonowanie człowieka jest 

przedmiotem badań psychologicznych, począwszy od lat 70’ ubiegłego wieku. Celem 

niniejszej pracy, było sprawdzenie, czy i w jaki sposób, codzienna praktyka modeluje 

trzy ważne sfery życia ludzkiego: wartości, emocje i duchowość. Funkcjonowanie w 

ramach  tych  obszarów,  porównywano  u  grup  praktykujących  dwa  różne  rodzaje 

medytacji:  hinduską  (1  grupa  eksperymentalna)  i  chrześcijańską  (2  grupa 

eksperymentalna),  dla  których  grupę  kontrolną  stanowiły  osoby  niemedytujące. 

Zgodnie z przypuszczeniem, zaobserwowano różnicę grup medytujących w stosunku 

do  kontrolnej,  pod  względem  preferencji  wartości,  ilości  przeżytych  doświadczeń 

mistycznych  i  stabilności  nastroju.  Co  więcej,  sesje  medytacyjne  w  indyjskim 

ashramie  i  lubińskim  klasztorze  istotnie  wpłynęły  na  zmianę  hierarchii  wartości 

badanych.  Zmiana  ta,  przebiegła  jednak  inaczej,  w  przypadku  praktykujących 

medytację  hinduską  i  chrześcijańską.  Wbrew  przypuszczeniom,  nie  wystąpiły 

natomiast międzygrupowe różnice w nastroju badanych.
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***

Hindusi, przypisują powstanie hymnów wedyjskich ryszim (ryszi w sanskrycie 

„rsi”, wywodzi się od słowa „drś” – widzieć), postaciom na wpół mitycznym, na wpół 

historycznym, mędrcom, którzy "widzieli" ponad pozorami. Ich wiedza nie dotyczyła 

otaczającego świata, lecz istoty bytu. Za cel stawiali sobie poznanie samego siebie, 

tożsame z poznaniem wszystkiego, bo jak mówią święte teksty znajomość siebie to 

„wiedza, która raz poznana nie pozostawia nic więcej do poznania”.1W Indiach, za 

najbardziej  skuteczną  drogę  do  zdobycia  tej  wiedzy,  uważa  się  medytację.  Słowo 

medytacja pochodzi  od  łacińskiego  meditari i  meditatio.  Pierwsze  oznacza 

„pozostawać w centrum”, drugie „powtarzanie”, „rozważanie”, „refleksję”. Sanskrycki 

odpowiednik medytacji to dhjana.

Medytacja jest uniwersalną praktyką duchową, której formy odnaleźć można 

niemalże w każdej tradycji religijnej i systemie filozoficznym, chociaż przez nas, ludzi 

Zachodu  kojarzona  jest  najsilniej  z  duchowością  i  mistyką  wschodnią.  Po  części 

słusznie. W Indiach medytacja jest uznana za jedną z  podstawowych praktyk jogi, a 

jak pisze Micrea Eliade w  Patańdżali  i  Joga:  „nie znamy ani  jednego indyjskiego 

prądu duchowego, który by nie był zależny od takiej czy innej z licznych form jogi.”2 

Dla  Hindusów  bowiem,  celem  wszystkich  ścieżek  duchowych  jest  poznanie 

1 Terzani T. (2009). Nic nie zdarza si  przypadkiemę  (s. 203). Warszawa: Świat 
Książki.
2 Eliade M. (2004). Pata d ali i Joga ń ż (s. 10). Warszawa: Wydawnictwo KR.
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metafizyczne,  samopoznanie,  które  przynosi  zbawienie  i  ostateczne  wyzwolenie,  a 

medytacja  jest kluczem do jego osiągnięcia.  Tylko dzięki poznaniu,  doświadczeniu 

Atmy, człowiek może uwolnić się od iluzji świata i dostąpić wyzwolenia z niewiedzy 

-   mylnego  utożsamiania  Jaźni  z  materią,  życiem  psychomentalnym:  czynnością 

zmysłów, uczuciami, myślami i aktami woli. Dzięki medytacji, praktyce pozwalającej 

na  odnalezienie  własnego  centrum  (stąd  nazwa)  i  uwolnienie  się  od  iluzji  świata 

zjawisk,  „człowiek  może  utożsamić  się  ze  swym  prawdziwym  duchem  (puruszą, 

atmanem)”3 Poznając  swoją  prawdziwą  Naturę,  oswobadza  się  również  z  bólu  i 

cierpienia, powodowanych niewiedzą.

Medytacja w kulturach Wschodu postrzegana jest w kontekście ascetycznym, 

duchowym,  jednak  istnieje  również  jej  świecki  wymiar  i  ten  właśnie 

rozpowszechniany  jest  głównie  na  Zachodzie,  w  postaci  medytacji  uważności 

(mindfulness meditation) czy medytacji transcendentalnej (transcendental meditation). 

W sensie duchowym czy religijnym, w ramach  europejskiej tradycji chrześcijańskiej, 

medytacja wciąż pozostaje zjawiskiem marginalnym. Niesłusznie, bo jak udowodnił o. 

John  Main,  jeden  z  największych  autorytetów  duchowych  XX wieku  i  założyciel 

Światowej  Wspólnoty  Medytacji  Chrześcijańskiej,  korzenie  tej  praktyki  odnaleźć 

można  również  w  rodzimej  tradycji  chrześcijańskiej:  w  naukach 

wczesnochrześcijańskich mnichów zwanych Ojcami Pustyni i tradycji prawosławnej 

modlitwy Jezusowej. Zatem chrześcijanie, by poznać siebie i zrealizować Boga, nie 

muszą uciekać się do praktyk buddyjskich czy hinduskich, ponieważ dokonać tego 

mogą również, odwołując się do własnej tradycji religijnej. Mimo to, wielu z nich, 

jedzie  na  Wschód,  na  przykład  do  Indii,  by  tam  odnaleźć  prawdę  o  sobie  i 

doświadczyć Boga. Kwestia wyboru ścieżki duchowej, prowadzącej na Wschód, na 

3Eliade M. (2004). Pata d ali i Joga ń ż (s. 24). Warszawa: Wydawnictwo KR.
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przykład do Indii, lub zwróconej w stronę kultury europejskiej, jest więc zasadnicza i 

stanowi przedmiot niniejszej pracy.

Gdy uświadomimy sobie, że "poznania" (prawdy o sobie, Jaźni, która jest tym 

– JA JESTEM Boga (Por.  J  8,58.))4 można  szukać  na wiele  sposobów, zaczynają 

nasuwać się pytania: od czego zależy kierunek duchowej podróży? Czym kierują się 

ludzie, przy jego wyborze? Czy i co ich łączy? A także, czym różnią się od osób, które 

tą drogą nie podążają – nie rozwijają się duchowo i nie praktykują żadnego rodzaju 

medytacji?  Odpowiedzi  na  nie,  umożliwią  w  jakiś  sposób  określenie  grupy  ludzi, 

którzy podejmują tę samą decyzję, stworzenie dla nich jakiejś kategorii: wspólnych 

cech,  celów,  potrzeb,  wartości,  nakreślenie  ich  portretu  psychologicznego.  Prócz 

przyjrzenia  się  "pielgrzymom  duchowym"  warto  również  poświęcić  uwagę  samej 

"drodze" – medytacji, sprawdzając czy metody proponowane w ramach każdej drogi 

duchowej  są  do  siebie  podobne  i  na  ile?  Czy  na  praktykujących  je,  wpływają 

identycznie czy odmiennie? Czy dostarczają takich samych efektów i jakich efektów 

w ogóle dostarczają, czyli co "daje" każda z praktyk? Powyższe problemy postaram 

się rozstrzygnąć w niniejszej pracy.

1. Wprowadzenie

Celem przedstawianej  pracy,  jest  przyjrzenie się "duchowym pielgrzymom", 

"duchowym  turystom",  którzy  obierają  różne  "kierunki"  w  poszukiwaniu  Boga, 

zarówno w sposób dosłowny jak i metaforyczny.  Jedni udają się na Wschód, by w 

medytacji szukać Go pod opieką hinduskiego Guru, drudzy pozostają na Zachodzie, 

wierni  tradycji  chrześcijańskiej,  której  również  znana  jest  praktyka  medytacji  i 
4 Freeman L. OSB (2004). Praktyka medytacji chrze cija skiejś ń  (s. 29). Kraków: 
Wydawnictwo Homini.
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kontemplacji. W omawianej pracy badawczej, te dwie grupy reprezentowane są przez 

Polaków  jeżdżących  do  indyjskiego  ashramu  Jogina  Janglidasa  Maharaja  i  tych, 

odwiedzających w celach medytacyjnych klasztor benedyktynów w Lubiniu.

1.1   Medytacja – kierunek Wschód. Praktyka hinduska

Zanim przybliżę nauki Jogina Janglidasa Maharaja, za którymi podążają Jego 

polscy uczniowie,  proponuję prześledzić,  historię i wpływ medytacji  na duchowość 

indyjską.  Praktyki  medytacji  i  ascezy,  rozwijane  i  przekształcane  w czasach  Indii 

starożytnych  i  średniowiecznych,  przetrwały  bowiem  do  czasów  współczesnych 

nietknięte, niemalże w swojej ostatecznej formie. Aktualność tych technik w obecnym 

świecie  i  ich  stosowanie,  są  już  same  w sobie  świadectwem ich  skuteczności,  co 

więcej działanie medytacji opisane dokładnie  w pisamch wedyjskich5 i  Jogasutrze – 

najbardziej znanym na Zachodzie traktacie poświęconym jodze, zweryfikowane jest 

przez wielowiekowe doświadczenie jej adeptów! Można więc sądzić, że wymieniane 

w literaturze indyjskiej, efekty medytacji, w rzeczywistości są następstwem właściwej 

praktyki. Zobaczmy więc, czego uczy nas historia…

Na pytanie: „kiedy i gdzie rozpoczyna się historia medytacji?” wielu mistrzów 

hinduskich odpowiada, iż medytacja i stany  samadhi6 towarzyszyły człowiekowi od 

zawsze. Patrząc na problem historycznie, można powiedzieć, że praktyka ta, była już 

znana niewątpliwie w epoce starożytnej,  jednak jej  rola w duchowości indyjskiej  i 

przypisywane jej znaczenie, zmieniały się na przestrzeni czasu. Przez okres tysiącleci, 

przez jaki budowana była w Indiach tradycja medytacji, praktyka ta, jako narzędzie, 

adaptowana była i dopasowywana do potrzeb różnych grup społecznych i środowisk 

5 Mam tu na myśli księgi Wed, ale i późniejsze teksty: brahmany, aranjaki i 
upaniszady
6 samadhi - stan medytacyjny jedności z Absolutem, Bogiem.
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wyznaniowych.  Niemniej,  wypracowane  przez  nie  techniki  medytacyjne  pozostały 

aktualne  do  dziś  i  wykorzystywane  są  przez  współczesnych  hinduskich  joginów. 

Warto zatem, przyjrzeć się historii medytacji w hinduizmie, by poznać fundamenty, na 

których spoczywa współczesna duchowość indyjska, będąca kierunkiem pielgrzymek 

wielu ludzi Zachodu.

Pierwsze wzmianki o medytacji, odnaleźć można już w Wedach. W Rygwedzie  

przywołuje się postaci ascetów i „ekstatyków” znanych z praktykowania tapas (dosł. 

„gorąco”, „żar”) wysiłku ascetycznego, otrzymywanego na drodze postów, czuwania 

przy ogniu, medytacji w milczeniu czy wstrzymywania oddechu7.  

Co istotne, praktyka ta, popularna jest głównie wśród anachoretów, żyjących w 

odosobnieniu, w pustelniach. W tamtym czasie bowiem, wykracza ona daleko poza 

główny nurt filozofii i obrzędowości wedyjskiej, stanowiąc drogę dla tych nielicznych, 

którzy buntując się przeciwko skostniałemu rytualizmowi  Wed, szukają wyzwolenia 

na własną rękę. Nie tylko wyzwolenia. Techniki medytacyjne jak i ascetyczne służą 

również  celom magicznym.  Opanowanie  ciała  i  umysłu,  które  przychodzi  wraz  z 

praktyką, stanowi pierwszy krok na drodze do zawładnięcia światem. Zaawansowanie 

w medytacji obdarza jogina  siddhi, władzami magicznymi.  Dzieje się tak, skutkiem 

magicznej  mocy  medytacji,  która  pozwala  mu  przyswoić,  wziąć  w  posiadanie, 

wszystko to, co „medytuje”. Nie dziwi więc, że jako praktyka, święci tryumfy głównie 

w  środowiskach  magicznych,  podczas  gdy  pisma  wedyjskie  wskazują  nawet  na 

związek pewnych jej form z alchemią.

Zmiana statusu medytacji ma miejsce wraz z nastaniem okresu średniowiecza, 

który  przynosi  odrzucenie  wedyjskiej  „ortodoksji”  i  skostniałego  rytualizmu, 

zastępując je doświadczeniem i empirią. Techniki medytacyjne stają się narzędziem 
7 Elide M. (2004). Pata d ali i Jogań ż   (s. 99). Warszawa: Wydawnictwo KR.
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kultu  osobistego  Bogów,  pozwalającymi  "interioryzować",  uwewnętrznić  rytuał. 

Średniowieczni  riszi  upatrują  w  medytacji  sposób,  na  zwrócenie  się  od  religii 

zewnętrznej, ofiarnej, do religii wewnętrznej, wewnętrznej ofierze. Ofiarę wedyjską, 

składaną  bogom  w  postaci  topionego  masła  i  świętego  ognia,  zastępują  "ofiarą 

wewnętrzną"  –  czynnościami  fizycznymi  i  psychicznymi  jogina  składanymi  w 

praktyce ascetycznej i medytacyjnej. Przełom ten, ma niebywałe znaczenie dla całego 

późniejszego kontekstu, w jakim spogląda się na praktykę medytacji, bo oto, staje się 

ona  techniką,  która  religijności  nadaje  charakter  osobisty,  zwracając  uwagę 

poszukujących  wyzwolenia  w  głąb  ich  samych,  do  wnętrza.  W  Upaniszadach, 

komentarzach  do  ksiąg  Wed,  sformułowane  zostają  i  rozwinięte  doktryny 

Atmana8(indywidualnej  Jaźni,  duszy)  i Brahmana9.  Medytacja  staje  się  narzędziem 

umożliwiającym "poznanie" właśnie dzięki koncentracji na Atmie. Kontakt z Jaźnią, 

medytowanie Jej, przynosi wiedzę o prawdziwej, atmicznej (tożsamej z boską) naturze 

człowieka i pozwala mu wyzwolić się z niewiedzy mylnego utożsamiania ducha ze 

światem  maji10,  złudy,  iluzji.  Jak  zobaczymy  później,  ten  cel  przyświeca  również 

współczesnej praktyce, która zalecając skierowanie uwagi do wewnątrz, ma za zadanie 

pomóc  zdystansować,  oddzielić  się  od  doświadczanej  iluzorycznej  rzeczywistości 

świata  materialnego.  Świadomość,  jaka  przychodzi  wraz  z  tym  doświadczeniem, 

pociąga  za  sobą  zmiany  w  sposobie  postrzegania  i  wartościowania  zjawisk  życia 

doczesnego. Zgodnie z filozofią Upaniszad, należy całkowicie zanegować świat "tu i 

8 Atman, Atma  indywidualna Jaźń, obecna w każdej żywej istocie. Tożsama z–  
wszystkim co jest , Brahmanem, który przejawia się w człowieku, tak jak„ ”  
przejwia się w całym Kosmosie. 
9 Brahman  bezosobowy aspekt Absolutu, tworzący i przenikający cały Kosmos–
10 maja  dosłownie coś, czego nie ma , ułuda, iluzja. Namacalna– „ ”  
rzeczywistość, przysłaniająca człowiekowi prawdę o jego tożsamości z 
Brahmanem, Bogiem. Przejawia się poprzez mylne utożsamianie duszy z ciałem 
fizycznym, stanami psychomentalnymi czy materią.
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teraz",  świat  świecki,  by  zaistnieć  w  sensie  sakralnym,  duchowym.  M.  Eliade  w 

Patańdżali i Joga pisze

Teksty  indyjskie  aż do znudzenia  powtarzają,  że  przyczyna "niewolnictwa" duszy,  a 
zatem  źródło  bezkresnych  cierpień,  tkwi  w  jedności  człowieka  z  Kosmosem,  w  jego 
uczestnictwie – czynnym bądź biernym,  bezpośrednim bądź pośrednim – w Naturze. 
Wyjaśnijmy  to:  chodzi  o  jedność  ze  światem  odsakralizowanym,  o  uczestnictwo  w 
Naturze  świeckiej.  „Neti! Neti!” – wykrzykuje mędrzec z upaniszad. – „Nie! Nie! Nie 
jesteś tym, nie jesteś także tamtym!”11

Jednak  porzucenie  świata  doczesnego,  proponowane  przez  upaniszadowych 

riszich, to droga, którą podążać mogą jedynie asceci i jogini, niedostępna "zwykłym" 

śmiertelnikom, uwikłanym w życie społeczne, w którym jakiekolwiek działanie rodzi 

kolejne skutki karmiczne, przynosząc tym samym ból i cierpienie. Z pomocą osobom 

świeckim przychodzi jednak Kryszna, tłumacząc w Bhagawadgicie12, iż ich działanie, 

również może prowadzić do zbawienia, o ile, oderwane jest od namiętności i pragnień, 

a ofiarowywane Bogu. W Bhagawadgicie czytamy

Wolny od przywiązania do owocu czynu,

Pogodny wciąż i niezależny,

Nawet jeśli uczestniczy w działaniu – 

Niczego nie czyni. (Bhagawadgita IV, 20)13

11 Eliade M.(2004). Pata d ali i Jogań ż  (s. 20-21). Warszawa: Wydawnictwo KR.
12 Bhagawadgita (Sans. Pieśń Pana) święta księga hinduizmu, powstała ok. II 
w. p.n.e, będąca ustępem wielkiego eposu starożytnych Indii - Mahabharaty 
(Księgi VI ). W osiemnastu pieśniach mających charakter pouczających dialogów 
pomiędzy królem Ardżuną a jego woźnicą, w którego wciela się bóg Kriszna, 
zostają wyłożone najważniejsze tezy filozofii indyjskiej
13 Eliade M. (2004). Pata d ali i Jogań ż   (s. 122). Warszawa: Wydawnictwo KR.
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Kryszna daje tym samym wskazówkę – uczyń Boga centrum swojego życia, swoich 

codziennych czynności i obowiązków, a osiągniesz zbawienie, stawiając w ten sposób 

jogę  –  wszystkie  praktyki  medytacyjne  i  ascetyczne,  na  równi  z   bhakti  (dosł. 

przywiązanie, miłość), mistyczną pobożnością, polegającą przede wszystkim na kulcie 

wewnętrznym,  wyrażaną  głębokim  związkiem  emocjonalnym  i  intelektualnym  z 

Bogiem,  któremu  ofiarowuje  się  całkowite  poddanie.  Praktyka  bhakti  połączona  z 

medytacją  i  ascezą,  tak  zwana  bhakti  joga,  staje  się  od  czasów  Bhagawadgity, 

narzędziem rewolucyjnym, pozwalającym na oderwanie się od świata doczesnego, nie 

zaprzestając w nim życia i działania! Odtąd każdy może mieć nadzieję na zbawienie,  

nawet jeśli  uczestniczy w życiu  społecznym.  Ta możliwość jest  główną przyczyną 

ogromnego sukcesu technik jogicznych, to jest ascetycznych i medytacyjnych, które 

zaczynają  pełnić  naczelną  rolę  w  duchowości  indyjskiej,  stając  się  wpierw  modą 

panindyjską,  by  następnie  przeniknąć  do  innych  systemów  filozoficznych  np. 

buddyzmu, dżinizmu. 

Obietnica  ostatecznej  wolności,  zawarta  w  słowach  Kryszny,  skierowanych 

zarówno  do  joginów  jak  i  ludzi  –  czynu,  daje  nadzieję  na  osiągnięcie 

"poznania"(wiedzy  o  prawdziwej,  boskiej  naturze  własnej  Jaźni  doświadczanej  w 

sposób  empiryczny  przez  medytującego)  dzięki  wytrwałej  i  sumiennej  praktyce. 

Nagroda, warta jest każdego wysiłku, bowiem choćby chwilowe – na czas medytacji – 

zespolenie  z  Atmą  (Upaniszady),   Bogiem Osobowym – Kryszną  (Bhagawadgita) 

dostarcza nie tylko wiedzy o prawdziwej naturze Jaźni, ale i „nieskończonej błogości, 

nieskończonego szczęścia”14 Medytacja  Atmy,  lub Jej  Osobowej formy – Kryszny, 

pozwala trwać w błogości 

14 Eliade M. (2004). Pata d ali i Jogań ż  (s. 124-125). Warszawa:  Wydawnictwo 
KR.
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Wewnętrznie cichy i wolny od lęku, 

(…) panujący nad swym umysłem

(…) jogin zagłębia się w ciszy,

której najwyższym stopniem jest nirwana,

 w ciszy będącej we mnie (Gita VI, 14-15)15

miłości

Kto mnie widzi wszędzie

I wszystko widzi we mnie,

Dla tego ja nie zginę,

Ani on nie zginie dla mnie.

Kto kocha mnie, obecnego we wszystkich stworzeniach,

Przekonany o jedności [wszystkiego],

Ten – będąc joginem – 

Gdziekolwiek jest, jest we mnie ( Gita VI, 30-31)16

i prawdziwym szczęściu

[Medytować Atmę, Krysznę, znaczy trwać w Tym, który jest] Podstawą

Nieśmiertelnego i niezmiennego brahmana,

Odwiecznego prawa

I prawdziwego szczęścia (Gita, XIV, 27)17

15 jak wyżej, s. 124
16 Eliade M. (2004). Pata d ali i Jogań ż  (s. 125). Warszawa:  Wydawnictwo KR.
17 jak wyżej, s. 125
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Podsumowując, wieki praktyki i doświadczeń hinduskich mędrców, spisane w 

pismach wedyjskich18, wskazują na pewien szczególny kontekst i działanie medytacji. 

Po pierwsze, technikom medytacyjnym nieodłącznie towarzyszą techniki ascetyczne. 

Jak tłumaczy Patańdżali w Jogasutrach19, mają one za zadanie oczyścić ciało, serce i 

umysł jogina i umożliwić mu właściwą koncentrację w trakcie praktyki.  Po drugie, 

celem medytacji, jest uwolnienie się od świata iluzji zjawisk, świata doczesnego, maji, 

która mamiąc człowieka dobrami materialnymi i mentalnymi, odciąga go od wiedzy, 

że Bóg i on to jedno.             

Świadomość  iluzoryczności  życia  "tu  i  teraz"  nabywana  wraz  z  praktyką 

medytacji, przynosi "przebiegunowanie " wartości na dwóch płaszczyznach. Z jednej 

strony,  człowiek  wyzbywa  się  pragnień  i  namiętności,  które  mógłby  zaspokoić  w 

"świecie  świeckim"  i  kieruje  się  ku  "światu  sakralnemu",  żyjąc  „  w wolności  od 

przywiązań”20,  co  sugerować  może  mniejsze  przywiązanie  i  pragnienie  dóbr 

materialnych  (niższy  materializm),  nie  podążanie  za   namiętnościami,  głodem 

przyjemności  doczesnych  (niższy  hedonizm)  czy  niższą  potrzebę  np.  władzy  i 

osiągnięć  medytujących  (bo  te,  są  iluzoryczne).  Skoro  bowiem,  rzeczywistość  jest 

iluzją,  w  której  wszelkie  działanie  dostarcza  cierpienia,  należy  zanegować  ją  i 

zaprzestać  jakiegokolwiek  działania  (droga  joginów)  lub  żyć  w  niej,  ofiarowując 

każdy czyn  Bogu (droga  profanów).  Jedna  i  druga  droga  daje  szansę  zbawienia  i 

uzyskania absolutnej wolności. 

18 Rozumianych jako księgi Wed i komentarze do nich, zawarte w brahmanach, 
aranjakach i upaniszadach.
19 Jogasutra  traktat powstały prawdopodobnie na przełomie III/II w.–  
p.n.e., przypisywany Patańdżalemu. Stanowi pierwszy usystematyzowany zbiór 
praktyk jogicznych, to jest ascetycznych i medytacyjnych, należących do tak 
zwanej jogi "klasycznej".
20 Eliade M. (2004). Pata d ali i Jogań ż  (s. 123). Warszawa: Wydawnictwo KR.
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Z  drugiej  strony,  świadomość  iluzji  doświadczanej  rzeczywistości,  każe 

medytującemu negować nie tylko ten świat, ale i siebie, bowiem "ja", jakie postrzega, 

nie  jest  prawdziwe.  Prawdę  o  Jaźni,  zasłania  mu  niewiedza,  która  jest  efektem 

mylnego  utożsamianie  własnej  Atmy ze  zjawiskami  psychomentalnymi,  jak  myśli, 

emocje, doznania zmysłowe itd. Medytacja pozwala mu oddzielić się od nich i poznać 

swą prawdziwą Naturę (naturę Atmy tożsamą z Bogiem, z Kosmosem, ze Wszystkim, 

doświadczaną w sposób empiryczny, bezpośredni – medytujący nie tylko wie kim jest 

naprawdę,  ale  i  trwa w tym doświadczeniu),  która  raz  poznana sprawia,  że  może 

obserwować "wszystko to, co nie jest Nim", jednocześnie nie utożsamiając się, nie 

uczestnicząc  w  tym.  "Poznanie",  jakie  przynosi  medytacja,  zmienia  stosunek 

praktykującego do własnych reakcji względem świata zewnętrznego, jak i względem 

świata jako takiego. Skoro życie "tu i teraz" jest iluzją, mają, to nie powinno się do 

niego  przywiązywać  zbyt  wielkiej  wagi,  ani  traktować  go  za  poważnie.  Sytuacje, 

zdarzenia  nie  powinny rozpraszać,  wyprowadzać  z równowagi,  złościć  czy smucić 

(nie znaczy to, że u medytujących, takie uczucia się nie pojawiają, ale ci, zdają sobie 

sprawę z ich nietrwałości i wiedząc, że są Jaźnią, nie pozwalają się "czuć" emocjom i 

"myśleć"  myślom).  Sugeruje  to  nie  uleganie  własnym  emocjom,  ani  pochopne 

działanie w związku z zaistniałą myślą, co więcej, oznacza umiejętność odłączenia się 

od  przychodzących  emocji  czy  myśli!  Praktyka  "uniezależnia"  medytującego  od 

zjawisk świata zewnętrznego, czyniąc go spokojnym, zrównoważonym, wyciszonym. 

Oczyszcza  jego  umysł  i  serce  z  negatywnych  emocji  (reakcji  na  trudne  sytuacje 

życiowe), wprowadzając go w stan prawdziwej błogości i szczęścia. 

Stany te, są dostępne medytującemu, gdy w trakcie praktyki, jednoczy się z 

Bogiem.  Trwając w Nim, medytując Go, staje się jednym z Nim i doświadcza Jego 

Istoty, którą jest miłość i szczęście. Częste powtarzanie praktyki, czyni przebywanie z 



16

Atmą, a tym samym trwanie w błogości, co raz łatwiejszym. Świadomość tożsamości 

własnej Jaźni z Bogiem, sprawia natomiast, że właśnie ten stan medytacyjny, staje się 

"normalnym"  i  może  towarzyszyć  człowiekowi  nawet  po  zakończeniu  codziennej 

praktyki, wpływając niewątpliwie na pozytywny i harmonijny nastrój adepta. 

Wielowiekowe  doświadczenie  hinduskich  mędrców,  joginów  i  ascetów, 

zawarte  w   pismach  wedyjskich,  wyraźnie  wskazuje  więc  na  pewne  sfery  życia 

człowieka, które ulegają zmianie wraz z praktyką medytacji i ascezy. Są to:

- obszar wartości, postaw życiowych

- obszar emocji, nastroju

- sfera duchowa, mistyczna

Działanie  i  skuteczność  technik  medytacyjnych,  w  wymienionych  powyżej 

trzech wymiarach życia, zweryfikowane zostały na przestrzeni czasu, a ich obecność 

we współczesnej  duchowości  Indii  i  aktualność,  nie  pozwalają  wątpić,  że  zmiany, 

opisywane w każdej ze sfer, zachodzą u medytujących w rzeczywistości.

1.1.1 Medytacja w według nauk Janglidasa Maharaja. Kontekst badań.

Przedstawiona  dotychczas  historia  medytacji  w  dziejach  duchowości 

indyjskiej,  pozwoliła  przyjrzeć  się  celom  i  efektom  przypisywanym  praktyce  na 

przestrzeni epok. Pora teraz,  by zapoznać czytelnika z samą techniką medytacyjną, 

która  proponowana  jest  przez  Jogina  Om  Gurudeva  Janglidasa  Maharaja  i  którą 

stosują Jego polscy uczniowie, biorący udział w niniejszym badaniu. Zanim jednak do 



17

tego dojdzie, chciałabym przybliżyć postać Janglidasa, bo to dla Jego osoby i Jego 

nauk przyjeżdżają Polacy do Jego ashramu w Kokamthan. 

Życie  Om  Gurudeva  Janglidasa  Maharaja  (zał.1),  zwanego  też  Milczącym 

Mistrzem, jak życie wszystkich Świętych w Indiach, owiane jest tajemnicą. Nie znane 

są więc szczegóły dotyczące Jego młodości,  czy okresu,  gdy jako sadhu (hinduski 

wędrowiec,  asceta)  podróżował  po  Indiach.  W opowieściach  jego  uczniów,  mimo 

sprzeczności co do czasu, w jakim miały miejsce, powtarzają się jednak pewne fakty, 

które są kluczowe dla zrozumienia nauk tego Mistrza. 

Om Gurudev,  dla  uczniów Babaji,  urodził  się  w Bombaju.  Już od  dziecka 

fascynowali  go  święci  i  świątynie.  Rodzice,  troszcząc  się  o  jego  bezpieczeństwo, 

zamykali  go  w  domu  na  klucz,  a  on  wymykał  się  do  pobliskiego  portugalskiego 

kościoła  katolickiego.  Potrafił  tam godzinami  siedzieć  przed  wizerunkiem Jezusa i 

medytować, płacząc ze wzruszenia. Jako 9 letni chłopiec doznał Vishwatkam darsanu 

– wizji  Najwyższego Vishwatmak Jangli  Maharaja i przyjął  imię Janglidas – sługa 

Jangliego.  Mając  16  lat  udał  się  do  Bhamburde  (nieopodal  Pune),  gdzie  mieszkał 

uczeń  Jangliego  Maharaja,  Tekawadekar  Maharaj,  któremu  ten,  za  życia  jeszcze, 

przekazał,  że  niedługo  odrodzi  się  ponownie  i  że  będzie  mógł  go  rozpoznać  po 

szczególnym  geście  (swastika  –  mudra).  Gdy  Janglidas  zjawił  się  przed 

Tekawadekarem,  uczynił  ów  gest  i  ten  rozpoznał  w  nim swojego  dawnego  guru. 

Następnie Om Gurudev udał się do Yoli, miasta w okręgu Nasik, by tam rozpocząć 

surową praktykę ascetyczną, post bez jedzenia i picia trwający 11 miesięcy, w trakcie 

którego cały czas oddawał się medytacji, aż osiągnął  samadhi21, stan, o którym pisał 

Eliade w Patańdżali i Joga, że jest przyswojeniem czystego Bytu, stanem tożsamości 

21 samadhi (dosł. jedność, scalenie, wchłonięcie w, całkowite skupienie ducha) 
najwyższy stan medytacyjny, w którym jogin staje się tożsamy z medytowanym 
przedmiotem
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z całym Bytem22. Janglidas trwał w tym stanie, będąc jednym ze Całością, jednym z 

Duszą, a gdy zakończył okres odosobnienia,  wyruszył w pielgrzymkę dookoła Indii, a 

za nim, tysiące ludzi.23 Następnie przywędrował do Kokamthan, nieopodal Shirdi w 

stanie Maharasthra,  sławnego dzięki żyjącemu i nauczającemu tam kiedyś Shri  Sai 

Babie.  Osiadł tam i założył  pierwszy ashram, przyjmując na swych adeptów wielu 

joginów  i  joginek,  poszukujących  Boga  i  podążających  drogą  samorealizacji,  dla 

których stał się Guru. „Gu” w sanskrycie  oznacza „ciemności”;  „ru” – „odganiać”, 

„rozpraszać”  a  zatem  guru  to  ten,  który  odpędza  ciemności,  z  mroku  niewiedzy 

wprowadzając w światło. Jego rola w hinduskiej tradycji duchowej jest niezmiernie 

ważna.  Po  pierwsze  wprowadza  on  ucznia  w  tajniki  praktyki  jogicznej,  a  zatem 

technik medytacyjnych i ascetycznych, które sam wykorzystywał na swej drodze do 

samadhi, oświecenia. Stąd, guru różnią się metodą, którą polecają, jako najlepszą w 

osiągnięciu samorealizacji. Po drugie, Guru jest dla ucznia Przewodnikiem na ścieżce 

duchowej, której, szczególnie początek, bywa trudny i  bolesny. Janglidas mówi

Jest  tylko  jedna,  jedyna rzeczywistość.  Jest  to  rzeczywistość  atmiczna  (rzeczywistość 
Duszy) Nie ma niczego innego poza tą rzeczywistością, ale, żeby poznać Atmę (Duszę), 
trzeba ją pokochać...a żeby pokochać Atmę najpierw trzeba pokochać siebie24

i  właśnie ten etap pokochania siebie,  z wszystkimi swoimi wadami,  ułomnościami, 

swoim ego, który uważa za początek dalszego rozwoju, to czas, gdy potrzebny jest tak 

bardzo  Guru.  On  poznał  już  swoją  prawdziwą  Naturę,  poznał  Duszę.  Przejrzał 

mechanizmy ego, doświadczył chaosu emocjonalnego i mentalnego. Przeszedł drogę, 

od niewiedzy do poznania, którą teraz kroczą jego uczniowie i zna czyhające na niej 

22 Eliade M. (2004).Pata d ali i Jogań ż  (s. 91-92). Warszawa: Wydawnictwo KR.
23 Informacje zaczerpnięte ze strony internetowej ucznia Janglidasa  Krzysztofa–  
Steca : http://omgurudev.w.interia.pl/omgurudev.htm
24 Strona internetowa ucznia Jangliadasa  Mariusza Piotrowskiego:–  
http://www.jantra.com.pl/index2.html
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niebezpieczeństwa:  strach,  lenistwo,  poczucie  duchowej  samowystarczalności. 

Trwając  w Bogu,  strzeże  przed  nimi  i  otacza  opieką,  bo  Guru  to  ktoś  więcej  niż 

nauczyciel.  W Indiach mówi się,  że relacja z guru jest  taka,  jaką się ją uczyni,  to 

znaczy guru, będąc Wszystkim może być też wszystkim dla ucznia:  matką,  ojcem, 

bratem, przyjacielem w zależności, która relacja, jest w danym momencie najbardziej 

potrzebna. Niezależnie jednak od przybranej roli,  Guru zawsze jest boską miłością, 

która emanując, rozwiewa niewiedzę i napełnia pewnością, że droga jaką się podąża, 

jest właściwą. 

Babaji nie bez przyczyny zwany jest Milczącym Mistrzem, bo chociaż mówi, 

to rzeczywiście niewiele. W odróżnieniu od innych Guru, nie daje wykładów na temat 

Duszy  czy  technik  medytacji.  Pytany  o  radę,  zawsze  odpowiada  „medytuj!”  Jego 

nauki zawierają się w przesłaniu duchowym, które brzmi następująco

Jedyną prawdziwą rzeczywistością jest  rzeczywistość Atmy,  zwanej  też  Boską Duszą,  
Jaźnią,  Kosmiczną  Energią,  Uniwersalna  Świadomością  lub  Bogiem.  Wszystko  inne 
przemija. Niezliczone zmiany zachodzą w naturze, ale Atma pozostaje niezmienna. Nie 
ma początku ani końca. Jest nieśmiertelna. Kochaj ją i czcij. Kontemplacja i medytacja 
Atmy, nawet przez krótką chwilę, może doprowadzić do doświadczenia, że my i Atma to 
jedno. Czcząc Atmę, czcisz tym samym wszelkich bogów.

Atma  jest  obecna  w  każdym  z  nas,  w  naszych  sercach.  Najprostszą  drogą  do 
doświadczenia Atmy jest medytacja w Jaźni. Nie szukaj Jaźni na zewnątrz, po prostu 
medytuj  pogrążony w niej,  aby doświadczyć stanu Boskości.  Atma nie  ma kształtu  i 
jakichkolwiek właściwości  fizycznych. Jednak,  żeby Jej  doświadczyć,  koniecznym jest 
aby zamanifestowała się  w konkretnej  formie.  Taką  fizyczną  manifestacją  Atmy jest 
Ten,  kto  zawsze  pozostaje  pogrążony  w  Niej.  Ciągła  medytacja  tej  formy  w  sercu 
doprowadzi do samorealizacji. 

Atma,  jest  wszechmocna,  wszechobecna,  wszechwiedząca.  Nie  przynależy  do 
konkretnego  kraju,  filozofii  życiowej  czy  religii.  Każdy  człowiek  może  osiągnąć 
samorealizację przez medytacje Atmy. 

Jezus,  Budda,  Mahomet,  Kriszna,  Zaratustra,  i  wielu  Świętych  w  historii  świata 
osiągnęło samorealizację dzięki nieustannej medytacji, stając się jednym z Atmą.25 

25 Tekst dostępny na oficjalnej stronie Janglidasa : 
http://www.vishwatmak.org/index.html
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Celem i sensem życia według Janglidasa jest odnalezienie i pokochanie Atmy, która 

jest Bogiem w nas. Jak brzmi jedna z bhajan, świętych pieśni religijnych

Nie znajdziesz Duszy na zewnątrz. Ona jest tylko w Tobie i wszystko czego pragnie to 
być odnaleziona26

Odkrycia Atmy można dokonać właśnie poprzez medytację, uważaną przez Babajiego 

za najszybszą i najlepszą drogę do doświadczenia Boga. Jogin mówi

Szukaj Boga w świątyni swego serca, a znajdziesz Go tam27

Atma  jest  uniwersalna  i  nie  przynależy  do  żadnej  religii  czy  filozofii. 

Medytując, wielbiąc Atmę, będącą przejawem, esencją Boga w człowieku, oddaje się 

tym samym cześć wszystkim Bogom. Można powiedzieć, że nauki Janglidasa są więc 

w pewien sposób "ponadreligijne". Sama technika medytacji wywodzi się bowiem z 

tradycji  hinduistycznej,  ale  praktykowana  może  być  niezależnie  od  wyznania 

medytujących.  Mając  religijne  fundamenty,  pozostaje  nie  zanurzona  w  żadnym 

specyficznym kontekście religijnym, będąc "ponadreligijną ", odnoszącą się do tego, 

co łączy wszystkie wyznania – do Boga. Stąd wynika pewnie popularność Janglidasa 

wśród malezyjskich buddystów czy polskich katolików (nie tylko przyjeżdżających do 

26 Fragment tekstu bhajany cytowany w filmie Atma  the almighty Soul„ – ” 
wyświetlanym na terenie ashramu
27 strona internetowa Krzysztofa Steca: 
http://omgurudev.w.interia.pl/omgurudev.htm



21

Jego  ashramu  w  Indiach,  ale  uczestniczących  w  spotkaniach  z  Nim,  na  terenie 

Polski28).

Medytacje  w ashramie  Janglidasa  odbywają  się  siedem razy w ciągu  dnia, 

każda z nich odpowiada poszczególnej czakrze29. Praktyka trwa mniej więcej godzinę, 

czasem  półtorej.  Medytuje  się  z  zamkniętymi  oczami,  na  siedząco,  w  dowolnej 

pozycji: lotosu, półlotosu, siadu skrzyżnego lub siedząc na krześle, jeśli stan zdrowia 

nie pozwala inaczej.  Medytacja odbywa się w całkowitej  ciszy,  gdy ma miejsce w 

kutirze30 medytacyjnym,  lub  w  asyście  muzyków,  przy  dźwiękach  bhajan,  gdy 

praktyka odbywa się w świątyni zwanej Światynią Vishwatmaka. Medytując zwraca 

się świadomość do wewnątrz, koncentrując uwagę na sercu, gdzie spoczywa Atma, 

Dusza.  Wskazanie  punktu  koncentracji  w  czasie  medytacji,  to  zresztą  jedyna 

wytyczna,  jaką  podaje  Janglidas,  pytany  o  to  „jak  medytować?”  Praktykowanie 

koncentracji  na  sercu,  rozbudza  w  medytujących  nową  świadomość.  Zaprzestają 

utożsamiać się z własnym ciałem, odkrywając,  że są czymś więcej niż tą fizyczną, 
28 Spotkania z Janglidasem odbywają się w Polsce regularnie od 2005 roku. 
Guru przyjeżdża przeważnie raz do roku, na 2 tygodnie sesji medytacyjnej, w 
trakcie której uczestnicy podążają za rytmem dnia typowym dla Jego indyjskiego 
ashramu. Ostatnio Om Gurudev zaprzestał jednak wizyt, ze względu na zły 
stan zdrowia. 
29 czakra, czakram  centrum energetyczne w ciele człowieka, w którym gromadzi–  
się energia, prana. Wymienia się siedem głównych czakr, każdej przypisując 
właściwy kolor, funkcje, miejsce w ciele i częstotliwość wibracji. 1)czakra 
podstawy  kolor czerwony, podstawa kręgosłupa, odpowiada za poczucie–  
bezpieczeństwa; 2)czakra seksualna  kolor pomarańczowy, obszar 3 cm poniżej–  
pępka, seksualność, relacje damsko-męskie; 3) czakra splotu słonecznego  kolor–  
żółty, obszar powyżej pępka, twórczość, kariera, relacje z ludźmi; 4)czakra 
serca  kolor zielony, obszar na wysokości płuc, miłość, uzdrawianie, pomoc–  
ludziom; 5) czakra gardła  kolor niebieski, obszar gardła, odpowiedzialna za–  
wyrażanie siebie, własnych uczuć, potrzeb, komunikację z ludźmi 6) czakra 
trzeciego oko  kolor indygo, punkt pomiędzy brwiami, intuicja, wgląd w siebie;–  
7) czakra korony  kolor fioletowy, obszar szczytu głowy, odpowiada za–  
myślenie całościowe, wgląd w rzeczywistość kosmiczną.
30 Kutir  to określenie prymitywnego budynku, wznoszonego najczęściej z cegły,–  
z dachem pokrytym liśćmi palmowymi i klepiskiem stworzonym z mieszanki 
wody i kału krowiego.  W takich naturalnych i prostych warunkach mieszkają 
indyjscy święci i jogini.  
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psychiczną  i  emocjonalną  formą.  Są  częścią  Kosmosu,  częścią  Kosmicznej  Jaźni, 

która przejawia się w świecie  zewnętrznym,  tak jak przejawia się w nich samych, 

poprzez  ich  wewnętrzną  Jaźń.  Świadomość  Duszy  jest  początkiem  na  drodze  do 

samorealizacji,  zjednoczenia  z  Atmą.31 Janglidas  wymieniając  wymierne  korzyści, 

jakich  dostarcza  medytacja,  wspomina  o:  wiecznym  szczęściu,  jakie  daje 

doświadczenie Atmy w medytacji; dostępie do wewnętrznej energii drzemiącej w ciele 

i  osiąganej  za  pomocą  praktyki;  zyskaniu  wiedzy  duchowej,  która  jest  wiedzą 

najwyższą; podejmowaniu właściwych decyzji; pogłębieniu kreatywności.32

Pierwszym,  niezbędnym etapem medytacji  jest  oczyszczenie ciała  i  umysłu. 

Służą  ku  temu posty.  Formy poszczenia  mogą  być  różne.  Na początku  zaleca  się 

spożywanie  jednego posiłku dziennie  – ryżu  z  dhalem,  indyjskim odpowiednikiem 

soczewicy, by następnie ograniczyć dietę tylko do czarnej herbaty, a na końcu wody. 

Czas trwania postu, jest dla każdego wyznaczany indywidualnie, choć etap na samej 

wodzie, trwa przeważnie tydzień. Celem postu jest oczyszczenie ciała fizycznego z 

toksyn i  polepszenie  koncentracji.  Doświadczenia,  jakie  mu towarzyszą  są kwestią 

dalece  indywidualną,  ale  istnieje  pewien zestaw reakcji  jednakowy dla  większości 

ludzi.  Ponieważ  wśród  osób  badanych  w  indyjskim  ashramie,  były  i  takie,  które 

pościły,  pragnę  teraz  przybliżyć  go  czytelnikowi.  Wraz  z   przejściem na  wodę w 

organizmie rozpoczyna się proces silnej detoksykacji. Z powodu uwalnianych toksyn, 

ciało staje się słabe, a umysł  ociężały.  Szczególnie w ciągu trzech pierwszych dni, 

mogą  pojawić  się  mdłości,  zawroty  i  bóle  głowy,  wymierne  do  poziomu  zatrucia 

organizmu.  Towarzyszy  im  poczucie  skołowacenia,  nierealności,  zawieszenia, 

wycofania. Poszczącemu brakuje sił, by reagować na bodźce pochodzące z otoczenia, 

31 Informacje zaczerpnięte z filmu Atma  the almighty Soul„ – ”
32 Informacje zaczerpnięte z ulotki o znaczeniu medytacji, rozdawanej uczniom 
przez Janglidasa
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więc  uwagę  w  sposób  naturalny  kieruje  do  wewnątrz,  osiągając  wyższy  poziom 

skupienia  i  głębszą  medytację.  Po  trzech  dniach,  organizm przechodzi  na  spalanie 

wewnętrzne, trawiąc własne toksyny i chore tkanki. Właśnie ze względu na ten fakt, 

post  zaleca  się  często  jako  metodę  wspomagającą,  w  leczeniu  chorób 

nowotworowych. Na tym etapie ważne jest, by pić szczególnie dużo wody, ułatwiając 

organizmowi  oczyszczanie  się  z  toksyn.  Odczuwalna  jest  również  poprawa 

samopoczucia;  ciało jest silniejsze; umysł  lżejszy,  bardziej  lotny.  Potrzeba jedzenia 

jest minimalna lub zanika całkowicie. Człowiek staje się bardziej aktywny, rozmowny, 

pozostając jednak cały czas w skupieniu i z uwagą zwróconą do wewnątrz. Taki stan 

towarzyszy mu przeważnie do końca procesu. 

Post, w takim stopniu, w jakim jest dyscypliną ciała, jest również dyscypliną 

umysłu. Sprowadza się do opanowywania zmysłów, potrzeb i pragnień, zaczynając od 

tych,  generowanych  przez  ciało,  a  kończąc  na  tych,  które  są  wytworem ego.  Nie 

jedząc, powściąga się pragnienie jedzenia i świadomie odmawia sobie przyjemności, 

jaką ono przynosi. Przezwyciężenie tej potrzeby, tak fundamentalnej, podstawowej i 

życiowej dla człowieka, jest wstępem do opanowania również innych, tych bardziej 

złożonych.   Kontrola  nad  nimi,  daje  dopiero  człowiekowi  prawdziwą  wewnętrzną 

wolność  i  niezależność.  Zachowanie,  reakcja  organizmu,  nie  są  już  tylko 

automatyczne,  spowodowane  określonym  bodźcem  zmysłowym,  sytuacyjnym,  ale 

pochodzą  z  wnętrza,  są  świadome.  Oczywiście,  świadomość  nie  wyklucza 

spontaniczności  i  żywiołowości,  przeciwnie,  wolność,  jaką  daje  niezależność  od 

własnych  pragnień,  sprawia,  że  człowiek  może  wreszcie  zachowywać  się  w  pełni 

swobodnie! Nie jest już więźniem, ale panem swojego „ja chcę”, „ja muszę”, „wypada 

bym”, by z czasem, dzięki praktyce medytacji, wyzbyć się pragnień całkowicie. 
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Babaji zaleca post swoim uczniom, jako dobry pierwszy krok, na drodze, ku 

prawdziwej medytacji. Jednak  regularnie poddają się mu również ci, którzy pierwsze 

kroki mają już za sobą, by jeszcze bardziej wyostrzyć koncentrację, by pamiętać, że 

nie jest się tym ciałem, pragnieniami, ale Jaźnią wolną od namiętności, nieuwiązaną 

potrzebami  i  właśnie  dla  tej  Jaźni  wewnątrz,  dla  Duszy,  odmawia  się  sobie 

spożywania pokarmu. Janglidas, na jednym ze spotkań ujął to tak

W tradycji hinduskiej jest rytuał  yagya33, wyrzeczenia się czegoś w imię Boga. Post jest 
najpiękniejszym rodzajem yagyi, bo ofiarowuje się Duszy własne ciało34

 W  ashramie  Om  Gurudeva  jest  tradycja,  by  posty  o  wodzie  zaczynać  na 

tydzień przed chaudasem (dzień poprzedzający pełnię – poornimę, 14 dzień miesiąca 

w  kalendarzu  indyjskim),  kiedy  to  odbywa  się  specjalny  program  medytacyjny, 

wieńczący  wysiłki  poszczących.  W  duchowości  indyjskiej,  jest  to  specjalna  data, 

ponieważ prawie wszyscy indyjscy święci osiągnęli  samadhi, zjednoczenie,  właśnie 

tego  dnia  różnych  miesięcy.  Chaudas  uznany  jest  więc  za  dzień  wyjątkowo 

sprzyjający  duchowemu  zespoleniu,  a  odbywająca  się  w  tym  dniu  dwu  godzinna 

medytacja  jest  tym  głębsza  i  skuteczniejsza,  im  czystsze  jest  ciało  i  umysł 

medytującego. Chaudas, to również jedyny dzień w miesiącu, kiedy można uzyskać od 

Mistrza Guru – mantrę .Guru – mantrą nazywa się 

słowa pełne  mocy  intonowane  przez  żyjącego  mistrza  (Sadguru).  (…)  to  najbardziej 
energetyczne słowa wypowiedziane przez Sadguru (…)Są jak święte ziarno zasiane na 

33 yagya, yajna  rytuał ogniowy, mający swą tradycję w pismach wedyjskich, w–  
trakcie którego, ofiarowuje się bogom dary jak mleko, ghee (sklarowane masło), 
ryż, wrzucając je do świętego ognia. Jest to symboliczne wyrzeczenie się w 
imię bóstwa, by spełniło prośby ofiarodawcy i obdarzyło błogosławieństwem. 
34 Słowa wygłoszone podczas wizyty Janglidasa w Polsce w maju 2010 roku
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polu  naszego  ciała.  Kiedy  to  ziarno  odżywiane  jest  przez  intonowanie  i  medytację, 
wydaje obfity plon w postaci doświadczenia Atmy35

 Inicjacji w Guru – mantrze dokonuje się raz w życiu i stanowi ona symboliczne 

potwierdzeni, że Mistrz, od którego się ją przyjmuje, jest Guru dla inicjowanego. Guru 

– mantra, jest więc nawiązaniem i potwierdzeniem więzi Guru – uczeń. Jest również 

obietnicą, składaną przez Guru, że na każdym etapie rozwoju i życia swojego ucznia, 

odnajdzie go, pomoże mu i zaprowadzi do Atmy. W trakcie ceremonii inicjacji, Mistrz 

intonuje kilka razy słowa Guru – mantry, powtarzane następnie przez inicjowanych. 

Po  zakończeniu  rytuału,  mogą  być  one  powtarzane  jedynie  bezgłośnie,  w  sercu  i 

umyśle,  bez  poruszania  ustami.  Nie  można  też  przekazywać  Guru  –  mantry 

nieobecnym na ceremonii.  Guru – mantra  jest  stałym połączeniem inicjowanego, z 

Atmą,  dlatego  zaleca  się,  by  była  intonowana  bezustannie,  podczas  medytacji  i 

pozostałych  codziennych  obowiązków.  Początkowo,  powtarzanie  mantry  wymaga 

skupienia i wysiłku,  lecz z czasem, gdy zharmonizuje się ją z oddechem, staje się 

automatyczne  i  naturalne.  Wśród  korzyści,  jakie  przynosi  systematyczna  intonacja 

wymienia  się:  ułatwienie  praktyki  medytacji;  zyskanie  kontroli  nad  wewnętrznymi 

wrogami,  jakimi  są:  złość,  zazdrość,  nienawiść,  pożądanie,  ego,  egoizm,  gonitwa 

zmysłów; przyspieszenie procesu wewnętrznego oczyszczania; uwolnienie od nałogu; 

uwolnienie  od  myśli,  stanie  się  bardziej  wyciszonym,  spokojnym,  niezależnym  i 

szczęśliwym w życiu.36

W ashramie Janglidasa, poza postami, praktykowane są również inne techniki 

ascetyczne.  Jedną  z  nich  jest  mauna,  śluby  milczenia.  Mauna  jest  skutecznym 
35 Informacje dostępne na ulotkach rozdawanych uczniom przez Janglidasa, 
zawierających przesłanie duchowe, znaczenie medytacji i znaczenie Guru mantry.–
36 Informacje dostępne na ulotce o znaczeniu Guru  mantry, rozdawanej–  
uczniom przez Janglidasa
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sposobem na poprawienie  koncentracji  na Atmie,  bo utrzymując  ciszę zewnętrzną, 

trwa się również w ciszy wewnętrznej. Uczniowie, w przeciwieństwie do decyzji o 

poście, którą podejmuje za nich Guru, najczęściej sami ją sobie narzucają i określają 

czas trwania ascezy.  Jeden z joginów, opiekun ashramu Janglidasa w Ankai zwany 

Maunibabą, milczał przez blisko 30 lat!

Praktyki ascetyczne jak wspomniana mauna czy post są początkiem drogi do 

samorealizacji (realizacji swojej prawdziwej Jaźni tożsamej z Bogiem). Ich celem jest 

oczyszczenie ciała i umysłu, by uczynić medytację owocną i skuteczną, pozwalającą 

na pełną kontemplację i doświadczenie Atmy. Jak jednak kontemplować Atmę, skoro 

nie ma ona formy? Nie posiada przecież żadnych właściwości fizycznych jak wzrost, 

waga etc. Tu właśnie z pomocą przychodzi Guru. Trwający w bezustannej medytacji, 

pogrążony w Jaźni, jest formą, którą adept medytuje w sercu.37 Sadguru, ponieważ 

stale pogrążony w Atmie, jest formą dla Niej, jej fizyczną manifestacją. Jest tym, który 

zrealizował  Boga, dlatego medytacja  nad jego osobą pomoże osiągnąć ten sam cel 

medytującym.  Trzeba  zaznaczyć  jednak,  że  wizualizacja  postaci  guru  w  trakcie 

medytacji, nie ma związku z żadną formą kultu jednostki. Medytuje się ją, ponieważ 

Sadguru,  trwa  w  Bogu,  a  nie  ponieważ  jest  Nim,  w  sposób  dosłowny.  Janglidas 

jednak,  chcąc  uniknąć  sytuacji,  w której,  przez  mylne,  literalne  pojmowanie,  Jego 

fizyczna postać, byłaby mimo wszystko medytowana zamiast Duszy, Boga, w której 

nieustannie spoczywa, zalecił medytować nad postacią Vishwatmaka38 (zał.  2), stąd 
37 W hinduizmie znane są medytacje z użyciem wizualizacji bóstw czy postaci 
Guru. Medytujący wyobraża sobie na przykład na wysokości klatki piersiowej 
(czakra serca), czy w punkcie pomiędzy brwiami (czakra trzeciego oka) postać 
Guru, siedzącego na kwiecie lotosu.
38Vishwatmaka przedstawia się na obrazach, jako wysokiego, potężnego, 
atletycznie zbudowanego mężczyznę, z ciemnymi długimi włosami i długimi 
rękami. 
 Nie ma zgodności, co do tego, kim lub czym jest Vishwatmak. W ashramie 
Janglidasa znane są i rozpowszechniane trzy interpretacje. Po pierwsze, 
Vishwatmak jest w sposób dosłowny obrazem Vishwatmak Gurudeva, zwanego 
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też  obecność  portretu  Vishwatmaka  w  kutirze  medytacyjnym  i  głównej  Świątyni 

(Vishwatmak Temple), gdzie prócz medytacji przy dźwiękach bhajan, odprawiane jest 

arati, arathi lub aarti ( „Aa” znaczy „w kierunku”,„do”; „rati” oznacza „moc”; „cnotę”) 

rytuał ognia na cześć bóstwa lub właśnie Guru. Polega on na okrążaniu wizerunku 

tacą, na której płoną knoty zamoczone wcześniej w ghee lub kamforze. Ruch tacy jest 

zgodny  ze  wskazówkami  zegara  i  towarzyszy  mu  pieśń,  również  zwana  arati. 

Symbolika  tego  rytuału  jest  rozległa  i  nie  zamierzam  jej  na  tych  stronach  całej 

przybliżać,  wspomnę  jedynie  o  jej  najważniejszym  znaczeniu.  Arati  jest  przede 

wszystkim wyrazem wdzięczności i miłości. Ułożone przez Janglidasa, po osiągnięciu 

stanu samadhi,  śpiewane na cześć Vishwatmaka, wychwala Duszę Jangli Maharaja, 

bądź Duszę praczłowieka, której Vishwatmak jest formą i osobę Guru, gdyż ten, trwa 

w Atmie nieprzerwanie, będąc jednym z Bogiem (zał. 3). Towarzyszące mu okrążanie 

wizerunku świętym ogniem jest natomiast przypomnieniem, by Duszę czynić centrum 

swojego życia,  by ofiarowywać Jej wszystkie  codzienne czynności,  wreszcie  by Ją 

Jangli Maharajem, który jest Mistrzem Om Gurudeva Janglidasa Maharaja. 
Vishwatmak Gurudev został inkarnowany przez Brahmę, Wisznu i Mahesha, 
jako wcielenie uniwersalnej mocy. Był bardzo wysoki, miał ponad 7 stóp 
wysokości, atletycznej budowy i niezwykle silny (stąd tak jest przedstawiany na 
wizerunkach). Bardzo zaawansowany w praktykach jogicznych, lubił popisywać 
się swoimi magicznymi mocami i wykorzystywać je, szkodząc innym. Przemianę 
przeżył pod wpływem Swamiego z Akkalkot, który odporny na jego czary, 
poprosił go, by zaprzestał czynienia krzywd. Gurudev poszedł za radą 
Swamiego, a następnie udał się głęboko w dżunglę (stąd Jangli Maharaj), by 
tam oddać się medytacji. 
Dwie pozostałe interpretacje są, w przeciwieństwie do pierwszej, symboliczne. 
Vishwatmaka uważa się za ciało kosmiczne, czyli Duszę Vishwatmaka 
Gurudeva, którą Janglidas Maharaj ujrzał, doznając w wieku 9 lat, wizji 
Vishwatmak Gurudeva. Tym samym jest to też symboliczne przedstawienie 
Duszy Janglidasa Maharaja, w którego ciele odrodził się Gurudev Vishwatmak. 
Zgodnie z trzecią wersją, Vishwatmaka  ostrzega się jako ciało kosmiczne 
praczłowieka, hinduski odpowiednik kabalistycznego Adama Kadmona, 
pierwotnego człowieka, który mając ciało fizyczne, nie stracił świadomości Duszy 
i nieustannego kontaktu z Atmą. Ostatnia wersja, wywodząca postać 
Vishwatmaka, od praczłowieka, tłumaczy jego nieproporcjonalnie długie ręce, choć 
Hindusi utożsamiają je również z duchową szlachetnością.
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kochać i dążyć do niej, bo Ona jest głównym celem życia człowieka.  Janglidas na 

jednym ze spotkań powiedział

Kochaj swoją Duszę. Jeśli jesteś kochankiem Duszy, żadna inna miłość tej nie dorówna

Podsumowując, technika zalecana przez Om Gurudeva polega na koncentracji 

na czakrze serca i medytacji w Atmie i nad Atmą, powtarzając słowa Guru – mantry 

(jeśli uczeń otrzymał w niej inicjację). Jogin nie udziela innych wskazówek, tłumacząc 

jedynie,  że zarówno oddech jak i pozycja ciała powinny być naturalne,  tak, by nie 

rozpraszać  uwagi  medytującego.  Medytuje  się  na  siedząco,  w  siadzie  skrzyżnym, 

półlotosie lub pełnym lotosie. Praktyka przebiega w milczeniu. W indyjskim ashramie 

medytuje się przez godzinę lub półtorej 7 razy w ciągu dnia.  Zalecany czas praktyki 

indywidualnej to minimum godzina medytacji 2 razy dziennie: rano i wieczorem. Jako 

wstępną  dyscyplinę  oczyszczającą  ciało  i  umysł  i  przygotowującą  do  właściwej 

medytacji,  Janglidas  zaleca  post  o  jednym  posiłku  dziennie,  czarnej  herbacie  lub 

wodzie,  w zależności  od  potrzeb  ucznia.  Post  oczyszcza  ciało  fizyczne,  jednak  w 

połączeniu  z  medytacją  wpływa  również  na  stan  umysłu,  stąd  możliwe  wahania 

nastroju,  jego  początkowe  obniżenie  (z  relacji  poszczących,  słabości  i 

podenerwowaniu ciała często towarzyszą złość, strach, niepokój, smutek), a następnie 

podwyższenie  (stan  ten  nie  jest  jednak związany z  ogromną  radością  czy  euforią. 

Opisywany jest  raczej  jako zadowolenie,  poczucie  harmonii,  równowagi).  Z  kolei, 

będące  jego efektem,  pogłębienie  medytacji,  może  i  najczęściej  owocuje  pewnego 

rodzaju  wglądem  mistycznym,  wiedzą  o  Duszy,  które  pociągają  za  sobą  również 

zmianę  świadomości,  postaw życiowych  czy  wartości.  Doświadczenie  Atmy,  choć 

przez krótką chwilę, na czas medytacji, zmienia sposób myślenia i patrzenia na świat. 
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Ustala  nowe priorytety,  których celem jest  praca nad sobą, polegająca na otwarciu 

serca na siebie samego i innych ludzi, pokochaniu siebie i Duszy, obecnej w każdym z 

nas i przejawiającej się w całym wszechświecie. Niewątpliwie, praktyka Janglidasa, 

jest praktyką miłości, medytacją serca, z początku ciężką i bolesną, bo uruchamiającą 

proces  oczyszczania  z  zalegających  i  blokujących  trudnych  myśli  i  emocji:  lęku, 

strachu, gniewu, niskiego poczucia wartości, niedocenienia itd. Medytacja nad Atmą, 

Bogiem, który jest miłością, jest bowiem oddzielaniem prawdziwego, świetlistego Ja 

człowieka, od wszystkich zjawisk w nim, które nie zrodziły się z miłości. Większość 

polskich  uczniów  przyznaje,  że  ten  etap  praktyki  jest  krytyczny,  bo  wymaga 

konfrontacji  z  samym  sobą,  swoim ego.  Dlatego  tak  bardzo potrzebują  Mistrza,  a 

ponieważ jest  to proces powtarzalny,  na drodze do samorealizacji  rozumianej  jako 

realizacja Boga, przyjeżdżają do Jego ashramu regularnie, raz, dwa razy do roku.

Można  powiedzieć,  że  nauki  współczesnego  Jogina  Janglidasa  Maharaja, 

pokrywają się z mądrością Jego poprzedników. Dzielą ich wieki, ale cel i działanie 

medytacji pozostają niezmienne, szczególnie w tych trzech obszarach życia jakimi są: 

1)wartości i postawy; 2) emocje; 3) sfera duchowa, mistyczna.

1.2    Medytacja – kierunek Zachód. Praktyka chrześcijańska

Po zapoznaniu czytelnika z medytacją hinduską, przyszedł czas by odwołać się 

do   medytacji  w  tradycji  chrześcijańskiej.  Jest  to  ważne  z  dwóch  względów.  Po 

pierwsze  kontemplacyjny  charakter  modlitw  zagubiono  w Kościele  bardzo  dawno 

temu i mało katolików zdaje sobie obecnie sprawę z istnienia praktyki medytacji w 

rodzimej  religii.  Ponieważ  więc  jest  ona  zjawiskiem  marginalnym,  zasługuje  na 

przybliżenie i parę słów wprowadzenia. Po drugie, umożliwią one oszacowanie, czy 
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istnieje wspólny grunt obu metod dla dalszych porównań i analogii. Sprawdźmy zatem 

jakie miejsce zajmuje medytacja w duchowości chrześcijańskiej.

Współcześnie,  modlitwa,  dla  osób  wychowanych  w  Kościele,  jest  bardziej 

modlitwą  umysłu  –  racjonalną,  logiczną,  a  mniej  serca  –  duchową,  mistyczną. 

Rozumie  się  przez  nią  myślenie  o  Bogu,  mówienie  Mu  o  swoich  troskach, 

problemach,  planach,  nadziejach.  Mało  kto  pamięta  natomiast,  o  jej  wymiarze 

kontemplacyjnym. Obecnie, dzięki dialogowi ze Wschodem, gdzie medytacja jest od 

wieków jedną z podstawowych praktyk duchowych,  jest  on na nowo odkrywany i 

przywracany do tradycji chrześcijańskiej. Służy temu powrót do nauk Ojców Pustyni, 

wczesnochrześcijańskich  mnichów  żyjących  w  IV/V  wieku,  w  odosobnieniu  na 

pustyniach egipskich, a następnie w Syrii i Palestynie, które uwiecznił w Rozmowach 

z Ojcami Jan Kasjan39. Rozmowa IX i X poświęcona jest właśnie tematom modlitwy i 

medytacji,  nazywanej  przez  nich  „modlitwą  czystą”  (oratio  pura),  polegającą  na 

bezgłośnym  powtarzaniu  (łac.  meditatio)  formuły,  mantry:  „Boże,  wejrzyj  ku 

wspomożeniu  memu;  Panie,  pospiesz  ku  ratunkowi  memu!”40 Wezwanie  to, 

powtarzane nieustannie, zarówno w trakcie modlitwy jak  i codziennych obowiązków 

i czynności, miało pomóc medytującemu w ciągłej kontemplacji Boga, doprowadzając 

go ostatecznie do ubóstwa w duchu – stanu, w którym wszystkie myśli, wyobrażenia, 

pojęcia  sprowadzone  są  i  ograniczone  do  jednej  jedynej  myśli  –  myśli  o  Bogu. 

Ponieważ Ojcowie Pustyni, tak jak starożytni indyjscy jogini, wielką wagę przykładali 

do odpowiedniego przygotowania umysłu i serca, zanim przystąpi się do medytacji, 

39 Św. Jan Kasjan  (ok. 365  435), mnich, jeden z największych– –  
autorytetów duchowych Kościoła wschodniego i zachodniego. W poszukiwaniu 
duchowego rozwoju, udał się na pustynię egipską, by czerpać wiedzę od 
żyjących tam mnichów nazywanych Ojcami Pustyni. Rozmowy z nimi stały się 
podstawą dla książki Rozmowy z Ojcami, jednego z najwybitniejszych tekstów 
duchowych na Zachodzie. 
40 Kasjan J. (2003). Rozmowy o modlitwie (s. 79). Kraków:  Wydawnictwo 
benedyktynów TYNIEC.
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powtarzając, że „ poziom i jakość modlitwy zależą od czystości duszy”41, mantra ta, 

służyła  również  innemu  celowi.  Pomagała  mnichom  w przezwyciężaniu  własnych 

pragnień,  żądz  i  niedomagań   jak:  obżarstwo,  brak  apetytu,  senność,  bezsenność, 

cielesne pokusy, gniew, chciwość, smutek, próżność, pycha, rozproszenie umysłu czy 

strach42. Nieustannie intonowana oczyszczała serce i umysł medytującego, zachowując 

go bezpiecznie "od napaści szatana" i oczyszczając "od skażenia jakąkolwiek ziemską 

wadą"43. W tym celu zalecano również praktykę odpowiednich modlitw. W Rozmowie 

IX, Kasjan za św. Pawłem wymienia 4 ich rodzaje: prośby (obsecrationes), modlitwy 

ustne  (orationes),  wspólne  błagania  (postulationes)  i  dziękczynienia  (gratiarum 

actiones)44. „Obsecratio to błaganie lub prośba za grzechy, czyli modlitwa ze skruchą 

o odpuszczenie dawnych lub obecnych win.”45 Zalecana jest głównie początkującym, 

których serca pełna są jeszcze wad i trudnych emocji, spośród których Kasjan uważa 

za  najgorsze  i  najbardziej  dokuczliwe:  gniew,  smutek,  pożądliwość  cielesną, 

chciwość, obmawianie, „czczą gadaninę”, wielomówność i głupie żarty46.  Orationes, 

modlitwy ustne, to składanie ślubów i obietnic Bogu. Przeznaczone przede wszystkim 

dla tych, którzy uczynili już jakieś postępy na drodze duchowej i cały czas dążą do 

Boga. W tym celu,  przyrzekają wyrzec się świata, jego bogactw i przyjemności, by z 

sercem i "ubogim duchem" służyć Najwyższemu. Wspólne błagania, postulationes to 

poświęcanie świata opiece boskiej, prośba o dobro i pokój na ziemi. Modlitwa tych, 

którzy doskonale wypełniając własne śluby, pełni miłości ubolewają nad cierpieniem i 

krzywdą   innych.  Ostatni  typ  modlitw,  gratiarum  actiones, dziękczynienia,  ma 

miejsce,  gdy  dusza  w  zachwycie  dziękuje  Bogu  za  wszystkie  przeszłe,  obecne  i 
41 jak wyżej, s. 71
42 jak wyżej, s. 81-85
43 jak wyżej, s. 86
44Kasjan J. (2003). Rozmowy o modlitwie (s. 27). Kraków:  Wydawnictwo 
benedyktynów TYNIEC.
45 jak wyżej, s. 28
46 jak wyżej, s. 16
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przyszłe dobra, jakie dla niej przygotował. Jest ona udziałem tych, którzy oczyścili 

serca, osiągając wewnętrzny spokój i mogą z czystym umysłem kontemplować dary 

Boże,  jakich  dostąpili  i  dostąpią  w  przyszłości.  Można  powiedzieć,  że  opisane 

powyżej  modlitwy  służyły  4  głównym  celom:  oczyszczeniu  (serca  i  umysłu), 

wyrzeczeniu  (się  potrzeb  i  pragnień  ego),  pokochaniu  (innych  ludzi  i  świata)  i 

podziękowaniu (Bogu). Niewątpliwie regularnie  odmawiane,  wpływały na nastrój i 

stan  emocjonalny  praktykującego,  jak  również  na  jego  sposób  postrzegania  i 

hierarchię wartości, przygotowując jego serce i umysł do niezachwianej kontemplacji i 

trwania w Bogu, źródła zachwytu, szczęścia i błogości. 

Nauki  Ojców  Pustyni  stały  się  bazą  i  fundamentem  dla  duchowości 

hezychastów47, którzy, tak jak oni, praktykowali medytację z mantrą, zalecając jednak 

inny werset: „Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną”48, czyniąc w ten 

sposób obiektem modlitw  Jezusa  Chrystusa,  stąd  nazwa ich  praktyki  –  "modlitwa 

Jezusowa".  W  późniejszych  latach,  kontemplacyjny  charakter  modlitw  został  w 

Kościele  zapomniany,  by  odrodzić  się  dopiero  w  XIII  /XIV  wieku,  wśród 

prawosławnych  mnichów  z  klasztorów  półwyspu  Athos  zainteresowanych 

hezychazmem.  Również  w tym samym czasie,  na  drugim końcu świata,  w Angli, 

powstały  teksty  mistyczne  niezwykle  zbliżone  do  duchowej  tradycji  mnichów  z 

Egiptu.  Najbardziej  znanym,  jest  Obłok  Niewiedzy,  anonimowego  autora,  który 

47 Hezycha ciś   wyznawcy hezychazmu (gr. Hezychia  wyciszenie, duchowy– –  
pokój, wewnętrzne skupienie), nurtu duchowości monastycznej rozwijającego się 
od VI/VII w. związanego z klasztorem św. Katarzyny na Górze Synaj. 
Głównymi praktykami hezychastów były techniki ascetyczne polegające na 
wstrzymywaniu oddechu w trakcie modlitwy i modlitwa Jezusowa
48 Freeman L. OSB (2004). Praktyka medytacji chrześcijańskiej. Kraków: 
Wydawnictwo Homini
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wyśmiewa  drogę  pobożności,  wiedzy czy  modlitwy,  wskazując  medytację,  będącą 

sposobem życia, jako właściwą i najlepszą, przybliżającą do Boga.49 

Podsumowując, wbrew powszechnemu skojarzeniu medytacji z duchowością 

Wschodu, w religii chrześcijańskiej również odnaleźć można jej korzenie. Począwszy 

od  nauk  mnichów  z  Egiptu,  przez  angielski  mistycyzm  XIV  –go  wieku,  po 

współczesne nauczania autorytetów duchowych jak o.  John Main,  czy o. Laurence 

Freeman,  tradycja  kontemplacyjna  wciąż  towarzyszy  chrześcijańskiej  modlitwie. 

Celem  medytacji  jest  głęboki  kontakt  z  Bogiem,  nieustanne  trwanie  w  Nim, 

analogiczne do hinduskiego zjednoczenia z Atmą (z tą różnicą, iż o ile w hinduizmie 

Bóg jest bezosobowy, bezpostaciowy, w chrześcijaństwie jest On uosobiony w postaci 

Chrystusa).  Co  ważne,  w  chrześcijaństwie  medytacja,  nie  wyklucza  innych   form 

modlitwy, jak modlitwa ustna czy liturgiczna, ani sztuki lectio divina – czytania Pisma 

Świętego.50 Co więcej, wspomaga ona pozostałe praktyki religijne, nadając im nowy, 

osobisty  i  empiryczny  wymiar.  Bezpośrednie  doświadczanie  obecności  Boga  w 

medytacji rozlewa się na inne formy pobożności sprawiając, że każda z nich staje się 

głębokim,  intymnym  spotkaniem  z  Bogiem.  Zarówno  praktyka,  polegająca  na 

intonowaniu mantry, jak i pozostałe techniki, oczyszczające umysł i serce wiernego, 

wpływają,  jak  w  przypadku  medytacji  zalecanej  przez  starożytnych  indyjskich 

joginów, na trzy główne sfery życia praktykującego: 1)sferę wartości i postrzegania; 

2)emocji; 3)duchowości.

1.2.1 Medytacja według nauk Johna Maina OSB. Kontekst badań.
49 Budzyńska N. (2003). Mistyczna Anglia. Przewodnik Katolicki, 48. Strona 
internetowa: http://www.przk.pl/nr/kosciol/mistyczna_anglia.htmlp
50 Freeman L. OSB (2004). Praktyka medytacji chrześcijańskiej (s. 114) 
Kraków:  Wydawnictwo Homini.
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Zanim  przybliżę  czytelnikowi  technikę  medytacji  zalecaną  przez  o.Johna 

Maina,  pragnę  zapoznać  go,  w  wielkim  skrócie,  z  historią  jego  duchowej  drogi. 

Wytyczyła ona bowiem kierunek jego nauk i misyjnej działalności,  wpływając tym 

samym na wszystkich, którzy za nim podążają, w tym na członków grup należących 

do Lubińskiej  Wspólnoty Grup Medytacji  Chrześcijańskiej,  którzy  uczestniczyli  w 

niniejszej pracy badawczej. 

W ostatnich latach wielu chrześcijan odeszło od Kościoła, nie mogąc w nim 

znaleźć głębszej formy modlitwy, mistycznego zjednoczenia z Bogiem. Wielu z nich 

odnajdywało je potem w egzotycznych tradycjach, głównie duchowości Wschodu. Ta 

droga poszukiwania kontemplacji była też udziałem o. Johna Meina (zał. 4), jednego 

ze  współczesnych  autorytetów  duchowych,  który  przywrócił  chrześcijaństwu  jego 

praktykę  medytacyjną.  Zanim jednak do tego doszło,  medytacji  przedstawił  go,  w 

trakcie  jego  pobytu  na  Malajach,  jeden  z  tamtejszych  hinduskich  swamich.  Przez 

następne  17  miesięcy,  Main  oddawał  się  praktyce,  czyniąc  ją  najważniejszym 

rytuałem dnia,  na tyle,  by wraz z powrotem do Anglii,  gdzie mieszkał,  uczynić  ją 

celem swojego życia. Tak wstąpił do klasztoru benedyktynów. Tam jednak, zetknął się 

z formą modlitwy,  kompletnie odmienną,  od tej,  którą znał,  polegającą głównie na 

mówieniu  do  Boga  i  myśleniu  o  Nim.  Posłuszny  tradycji  benedyktyńskiej  i 

pochłonięty  życiem  zakonnym,  odstąpił  od  praktyki  medytacji,  przyjmując  nową, 

zakonną formę modlitwy. Przełom nastąpił, gdy sięgnął po Rozmowy Kasjana. To był 

początek  drogi  odnajdywania  tradycji  medytacyjnej  w  chrześcijaństwie,  której 

kierunek wskazywali Ojcowie Pustyni, a po nich angielscy mistycy, jak nieznany autor 

Obłoku Niewiedzy.  Dla O.Maina, był  to też powrót do praktyk medytacji  i  mantry, 

którymi zapragnął podzielić się ze wszystkimi, jak on, poszukującymi w modlitwie 

głębi  i  bliskości  z  Bogiem.  W  1975  roku  założył  więc  centrum  medytacyjne  w 
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Londynie,  by  dwa  lata  później  utworzyć  klasztor  w  Montrealu,  poświęcony 

praktykowaniu i nauczaniu chrześcijańskiej tradycji medytacji. W 1991 roku powołał 

Światową Wspólnotę Medytacji Chrześcijańskiej, licząca obecnie ponad tysiąc grup 

medytacyjnych, które oddają się modlitwie według jego nauk. W Polsce wspólnotę tę 

reprezentują grupy związane z klasztorem benedyktynów w Lubiniu.  Po śmierci  o. 

Johna Maina, jego dzieło kontynuuje w świecie Laurence Freeman OSB51. W Polsce, 

jego  nauki  szerzył  za  życia  Jan  Bereza  OSB – przeor  klasztoru  benedyktynów  w 

Lubiniu, a obecnie Maksymilian Nawara OSB.

Zatem czym jest  medytacja  w nauczaniu  o.  Maina?  Rozumie  się  przez  nią 

bezgłośne  powtarzanie  formuły,  mantry  „Maranatha”,  prawdopodobnie  najstarszej 

modlitwy w Kościele, która w języku aramejskim, używanym przez Jezusa, oznacza 

„Przyjdź Panie” lub „Pan przychodzi”52. Powtarzać można też imię Jezusa lub słowo” 

Abba”. Ważne jest, by zharmonizować formułę z oddechem, oddychając w rytm słów 

„Ma-ra-na-tha” O. Main wskazuje również prawidłową pozycję medytacyjną, to jest z 

wyprostowanym  kręgosłupem  i  nieruchomą,  by  zachowując  ciało  w  bezruchu  i 

spokoju wyciszyć  również  umysł  i  uczynić  go  nierozproszonym.  Pozycja  musi  by 

wygodna,  dająca  skupienie  i  odprężenie  jednocześnie.  Medytuje  się  siedząc  na 

poduszkach medytacyjnych, w dowolnej pozycji: lotosu, półlotosu, siadu skrzyżnego, 

bądź  w przysiadzie  na  piętach.  Dopuszcza  się  również  medytację  na krześle,  jeśli 

sytuacja zdrowotna nie pozwala inaczej. O. Main sugeruje by oczy, w trakcie praktyki 

były lekko przymknięte. Medytacja przebiega w pełnej ciszy. W Lubińskim klasztorze 

na pełną praktykę składają się dwie „siedzące” sesje medytacyjne,  każda z nich po 

51 Freeman L. OSB (2004). Praktyka Medytacji Chrze cija skiejś ń . Kraków: 
Wydawnictwo Homini. ;  Main J. OSB (1995).Chrze cija ska medytacjaś ń . Poznań: 
Wydawnictwo Zysk i S-ka.
52 Freeman L. OSB (2004). Praktyka Medytacji Chrze cija skiejś ń . Kraków: 
Wydawnictwo Homini.
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około 20/25 minut,  oddzielone między sobą,  trwającą około 5 minut,  medytacją  w 

ruchu. Wraz z sygnałem gongu, medytujący wstają z miejsc (poduszki ułożone są w 

jednej linii, jedna obok drugiej, tworząc kształt podkowy), obracają się w lewą stronę i 

zaczynają  iść w zwolnionym tempie,  noga za nogą,  zgodnie z  ruchem wskazówek 

zegara. Ta medytacja chodzenia, analogiczna do tej, z tradycji buddyjskiej, polega na 

świadomym  obserwowaniu  ciała  w  ruchu.  Posiada  również  znaczenie  wielce 

symboliczne. Jest metaforą wprowadzania medytacji w życie codzienne, w codzienne 

obowiązki,  czynności.  Jest  zachętą,  by  nie  kończyć  praktyki,  wstając  z  poduszki 

medytacyjnej, wraz z końcem medytacji, ale, by ten stan umysłu, tę koncentrację na 

Bogu i uwagę zwróconą do wewnątrz, wnieść w „normalne”, powszednie życie. By 

trwać  w  nieustannej  modlitwie.  Koniec  medytacji  chodzenia,  tak  jak  początek, 

zwiastuje  dźwięk  gongu.  Inną  formą  medytacji  w  ruchu,  towarzyszącą  lubińskiej 

praktyce  jest  metania,  praktyka  pokłonów,  stanowiąca  trwały  element  życia 

duchowego począwszy od czasów biblijnych.  Metania trwa około pół godziny i  w 

trakcie sesji lubińskich poprzedza poranną medytacją. By pokłonić się, należy zrobić 

znak krzyża na piersiach, po czym ugiąć kolana, klęknąć, położyć dłonie na ziemi i 

pochylając głowę, dotknąć ziemi czołem, powtarzając w duchu formułę „Panie zmiłuj 

się nade mną, grzesznikiem”, lub „Panie, zmiłuj się”. Wymieniając korzyści płynące z 

medytacji, o. Main wspomina o kilku bardzo istotnych: przekroczeniu własnego ego, 

dostąpieniu "ubóstwa w duchu", doświadczaniu obecności Boga w sobie i innych na 

około. Przyjrzyjmy się teraz każdemu z nich. 

Według  o.Maina  rozwój  duchowy,  polegający  na  odnalezieniu  swojej 

prawdziwej  Jaźni,  podzielić  można  na  kilka  etapów.  Pierwszym  z  nich  jest  etap 

skruchy, bądź  pokuty, który należy rozumieć jako oczyszczenie umysłu i serca53. By 

53 Freeman L. OSB (2004). Praktyka Medytacji Chrze cija skiejś ń  (s. 21-22). 
Kraków:  Wydawnictwo Homini. 
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dotrzeć  do  siebie,  wpierw  trzeba  odrzucić  wszystko  to,  co  nie  jest  mną,  a  więc 

przeróżne  maski  i  mechanizmy  ego.  Proces  ten  wymaga  niebywałej  odwagi,  bo 

oznacza zaprzestanie oszukiwania samego siebie. Najczęściej jest też doświadczeniem 

niezwykle  bolesnym,  tym  trudniejszym,  im  większa  iluzja,  którą  się  żyło, 

utożsamiając  się  z  przedmiotami  materialnymi,  które  się  posiada,  z  zajmowanym 

stanowiskiem, wykonywanym zawodem, rolą w rodzinie, grupie znajomych, wreszcie 

z mniemaniem, które ma się na własny temat. Etap skruchy niemiłosiernie rozlicza się 

z tymi złudzeniami, obnażając prawdę o nas samych, tak, iż kryzys jest w pewnym 

momencie nieunikniony. Dostrzeżenie, jak ego kontrolowało do tej pory nasze życie: 

wartości,  postawy,  działania,  emocje,  uświadomienie  sobie  jego  mechanizmów  z 

poziomu Jaźni, budzi w medytujących potrzebę przemiany, chęć ucieczki. Ponieważ 

jest ona niemożliwa, bo ego jest strukturą konieczną do funkcjonowania, szczególnie 

na początku praktyki, medytujący musi się zmierzyć z uczuciem strachu, rozpaczy czy 

bezsilności.  To  dobry  moment,  by  zwrócić  się  i  całkowicie  oddać  Bogu,  którego 

miłość  potrafi  roztopić indywidualne  ego,  pozwalając objawić się  Jaźni.  Na etapie 

skruchy bardzo ważna jest obecność i wsparcie innych medytujących, wspólnoty lub 

prowadzenie  Nauczyciela.  Nie  odgrywa  on  jednak  tak  ważnej  roli,  jak  Guru  w 

medytacji  hinduskiej.  Jego  zadaniem  jest  nauczyć  medytującego  dyscypliny, 

wytrwałości  i  wspierać  w  rozwoju  i  trudnych  momentach.  Nie  jest  on  więc,  jak 

Sadguru,  przewodnikiem  duchowym,  bo  jak  powiedział  Laurence  Freeman  OSB, 

uczeń o. Maina : Najlepszym nauczycielem medytacji jest życie54. Medytacja wymaga 

od wiernego, konfrontacji z samym sobą, nie tylko w trakcie samej praktyki, ale i w 

życiu  codziennym,  by  stając  się  uważnym  i  prawdziwym  wobec  siebie  w  czasie 

54 Freeman L. OSB (2004). Praktyka Medytacji Chrze cija skiejś ń  (s. 100). Kraków: 
Wydawnictwo Homini. 
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medytacji,  wnieść te wartości do życia  tu i teraz.  Medytujący musi się zmierzyć  z 

trudnościami sam, znajdując jednak oparcie we wspólnocie innych medytujących. 

Proces skruchy kończy się, gdy trwając w zawierzeniu i zaufaniu, człowiek ma 

siłę i odwagę, by stanąć przed samym sobą w prawdzie, doświadczając radości bycia, 

tak po prostu. Z tak czystym sercem, może przejść do kolejnego etapu, nazywanego 

przez o. Maina zaangażowaniem lub „widzeniem siebie w innych, a innych w sobie.”55 

To moment, w którym zaczyna się doświadczać obecności Boga w sobie i ludziach 

naokoło, odkrywając, że Duch Święty mieszka w każdym, i że każdy jest przybytkiem 

świętości.  Tak  jak  Chrystus,  trwając  w  swoim  Ja,  widział  siebie  w  innych,  tak 

medytujący,  trwając  w Chrystusie,  widzi  Go  w drugim człowieku.  To  czas  nauki 

kochania  i  dawania  siebie  innym,  stałego  odchodzenia  od  koncentracji  na  sobie, 

możliwego tym bardziej, im mniejsze jest ego. Według o. Maina zaangażowanie, jest 

kluczowym  etapem  na  drodze  do  samego  siebie.  Przynosi  bowiem  „wielkie 

przeorientowanie umysłu”56. Obdarzanie uwagą innych ludzi i rezygnacja ze skupiania 

jej na sobie, jej wyjściem od egocentryzmu do miłości i od indywidualnego ego do 

Boga  przejawiającego  się  we  wszystkich  istotach.  Doświadczenie  to  tworzy 

całkowicie  nową  przestrzeń  duchową,  w  której  medytujący  połączony  jest  ze 

wszystkimi innymi ludźmi i światem wspólną obecnością Boga. 

Na drodze medytacji, zarówno etap skruchy jak i zaangażowania są procesami 

powtarzalnymi,  nieustannie  oczyszczając  serce  i  umysł  i  napełniając  je  Boską 

miłością, Bogiem. Medytacja tak rozumiana jest drogą wiary, bo wymaga porzucenia 

siebie, by potwierdzić się w Chrystusie, stania się nikim, by móc stać się Wszystkim. 

Niewątpliwie jest też praktyką ubóstwa. Ubóstwa umysłu, za sprawą mantry, ubóstwa 

55 jak wyżej, s. 35
56 Freeman L. OSB (2004). Praktyka Medytacji Chrze cija skiejś ń  (s. 35). Kraków: 
Wydawnictwo Homini. 
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ego,  którego realność  się  porzuca,  wreszcie  ubóstwa istnienia,  gdy wyrzekłszy  się 

wszystkiego, dzięki czemu uważa się, że się istnieje, można stanąć przed Bogiem w 

absolutnej prostocie i być, trwając w szczęściu. 

Podsumowując,  technika  zalecana  przez  o.  Maina  polega  na  bezgłośnym 

powtarzaniu  mantry  „Maranatha”.   Podczas  praktyki  oczy  powinny  być  lekko 

przymknięte,  oddech  zrytmizowany,  a  ciało,  w  pozycji  siedzącej,  wyprostowane, 

zapewniając odprężenie i  czujność jednocześnie.  Na pełną medytację,  w klasztorze 

lubińskim, składają się 2 rundy medytacyjne, każda po 20/25 min, oddzielone między 

sobą medytacją chodzenia. W czasie sesji weekendowych, praktyka odbywa się, od 

jednego do pięciu razy dziennie – plan jest nieregularny i zależy od dnia tygodnia. Na 

indywidualną medytację powinno przeznaczać się około pół godziny 2 razy w ciągu 

dnia:  rano i  wieczorem.  Początkowym celem praktyki  jest  skrucha,  przyznanie  się 

przed samym sobą do ulegania pokusom ego i koncentracji na nim. Kolejnym krokiem 

jest odrzucenie wszystkich mechanizmów i masek ego, tworzących iluzoryczny obraz 

nas samych. Jest to etap wyrzekania się zjawisk materialnych i mentalnych, z którymi 

się  utożsamiamy.  Moment  odejścia  od  materializmu,  hedonizmu,  egocentryzmu  i 

potrzeb  ego  jak  pragnienie  bycia  sławnym  czy  dominującym,  owocujący  zmianą 

postaw  i  wartości  życiowych.  Czas  oczyszczania  serca  i  umysłu  przygotowujący 

medytującego do drugiego etapu –  zaangażowania.  Procesu, który jest nieustannym 

umacnianiem rezygnacji z koncentracji na sobie, poprzez obdarzanie uwagą i miłością 

innych ludzi. To czas, w którym uzdrowieni z egocentryzmu,  uczymy się kochać i 

dawać  siebie  innym.  Czas,  gdy zaczynamy  doświadczać  przejawiania  się  Boga  w 

sobie i ludziach naokoło.  Moment objawienia się nowej przestrzeni "duchowej", w 

której  połączeni  jesteśmy  z  innymi  ludźmi  właśnie  obecnością  Boga.  O.  Main 

podkreśla  wagę  procesu  zaangażowania,  bo  prowadzi on  do  całkowitego 
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"przebiegunowania"  myślenia.  Człowiek  stawia  się  w  nowej,  duchowej  relacji  do 

świata i ludzi. Widząc we wszystkim Boga, staje się bardziej tolerancyjny, otwarty, 

kochający. Wyzbywa się postaw egocentrycznych, uwagę kierując na zewnątrz. Po raz 

kolejny zmienia priorytety i hierarchię wartości. Trwając w Bogu, źródle szczęścia i 

błogości, staje się radosny i niesłychanie wolny. Będąc autentycznym, prawdziwym 

wobec siebie, czerpie radość z cudowności swojego istnienia, „ucząc się z całego serca 

śpiewać wraz z  psalmistą:  Dziękuję Ci,  że mnie  stworzyłeś  tak cudownie (Ps 139 

(138), 14).”57

Można  powiedzieć,  że  medytacja  chrześcijańska,  choć  zbudowana  na  innej 

religii, analogicznie do hinduskiej, wpływa na podstawowe 3 sfery życia człowieka: 

- sferę wartości, priorytetów życiowych

- sferę doświadczanych emocji, stanów

- sferę doznań duchowych, mistycznych

1.3    Porównanie medytacji hinduskiej Janglidasa Maharaja i 

chrześcijańskiej   Johna Maina OSB

Poniższa tabela zawiera wypunktowane podobieństwa i różnice obu technik. 

Przypatrzmy się, czy obie metody są wystarczająco zbieżne względem siebie, by móc 

porównać ich skuteczność i działanie w omawianej pracy badawczej.

Medytacja w ashramie Janglidasa 
Maharaja

Medytacja w lubińskim klasztorze 
benedyktynów

• Rodzaj medytacji • Medytacja z bezgłośnym 
intonowaniem Guru 

• Medytacja z bezgłośnym 
intonowaniem mantry 

57 Main J. OSB (1995). Chrze cija ska medytacjaś ń  (s. 26). Poznań : 
Wydawnictwo Zysk i S-ka.
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mantry
• Medytacja  z koncentracją 

na czakrze serca

„Maranatha”(w języku 
aramejskim: Przyjdź 
Panie!)

• Medytacja w ruchu: 
chodzenie, metanie 
(pokłony)

• Pozycja • Pozycja siedząca, asana 
dowolna: lotos, półlotos, 
siad skrzyżny

• Oczy zamknięte
• Koncentracja na czakrze 

serca

• Pozycja siedząca58, 
dowolna: lotos, półlotos, 
siad skrzyżny, przysiad na 
piętach

• Oczy lekko przymknięte

• Otoczenie • Egzotyczne – indyjski 
ashram

• Niestandardowe – klasztor 
benedyktynów w Lubiniu

• Czas trwania 
jednorazowej 
medytacji

• godzina, półtorej godziny • dwa razy po 20/25 minut59 

• zalecana 
praktyka

• minimum dwa razy 
dziennie, rano i 
wieczorem, po godzinie

• minimum dwa razy 
dziennie, rano i wieczorem, 
po pół godziny

• cel medytacji • odnalezienie swojej 
prawdziwej Jaźni (Atmy)

• Trwanie w Atmie, Bogu i 
kochanie Jej

• Odnalezienie prawdziwego 
siebie

• otwarcie serca na miłość 
Boga i trwanie w Nim

• charakter 
medytacji

• "czysty" – medytuje się 
Atmę, która jest 
bezosobowa i 
bezpostaciowa, stąd 
zalecane wizualizacje 
bóstw czy Guru

• "podmiotowy" – medytuje 
się postać Chrystusa, o 
Którym katolicy czerpią 
wiedzę z Pisma Świętego, 
szczególnie z Nowego 
Testamentu

• Kontekst 
religijny

• Brak/dowolny
• Technika medytacji 

wywodzi się z tradycji 
hinduistycznej, ale 
praktykowana może być 
bez specyficznego 
kontekstu religijnego lub 
niezależnie od wyznania 

• Jest "ponadreligijna"

• Specyficzny, katolicki
• Medytacja chrześcijańska 

jest głęboko zanurzona w 
tradycji chrześcijańskiej

• Dla pełni praktyki, 
medytujący powinni być 
chrześcijanami

• Jest religijna

• I etap medytacji • oczyszczenie ciała 
(dosłownie), serca i 
umysłu

• Wycofanie zmysłów, 
koncentracja

• oczyszczenie umysłu i 
serca

• Etap skruchy, pokuty 
• Koncentracja

• Pomocne 
techniki

• Posty
•  Mauna

• Milczenie
•  Praca
• studiowanie Pisma 

Świętego
• Rola Guru/ 

Nauczyciela
• Fundamentalna
• Guru przedstawia 

uczniowi jego własną 
duszę. 

• Jest przewodnikiem i 
opiekunem na drodze 
duchowej

• Ważna 
• Nauczyciel nadaje 

dyscyplinę i uczy 
wytrwałości

• Jest opiekunem, chroni 
przed zabrnięciem w ślepe 
zaułki

58 Dotyczy medytacji siedzącej
59 Dotyczy medytacji siedzącej



42

• Sam poznał i pokochał 
Duszę i trwa cały czas w 
Bogu

• Silna relacja emocjonalna 
Guru – uczeń

• Rola Wspólnoty • Nieistotna, liczy się 
indywidualna relacja z 
Guru

• Bardzo ważna
• Wspólnota dodaje 

wsparcia, otuchy w 
codziennej praktyce

• Korzenie 
praktyki 
medytacji

• Praktyka czerpiąca z 
tradycji hinduizmu

• Praktyka silnie 
zakorzeniona w wierze w 
Jezusa Chrystusa i tradycji 
chrześcijańskiej

• Dla kogo 
przeznaczona

• Przeznaczona dla 
każdego, niezależnie od 
wyznawanej religii czy 
filozofii

• Przeznaczona dla katolików

• Popularność 
praktyki 
medytacji w 
tradycji 
religijnej, z 
której się 
wywodzi

• Ogromna popularność 
•  Medytacja znana jest 

chyba wszystkim 
Hindusom, co nie 
oznacza, że wszyscy ja 
praktykują

• Uważana za najbardziej 
skuteczną drogę do Boga

• Bardzo niska popularność
• Medytacji nie uczy się w 

seminariach duchownych i 
większość księży, tak jak i 
wiernych nie ma pojęcia o 
tradycji modlitwy 
kontemplacyjnej w 
chrześcijaństwie

• Uważana za jedną z form 
modlitwy, wspomaga 
pozostałe, nadając 
praktykom religijnym 
osobisty charakter.

Po zapoznaniu się z obiema metodami medytacji, można stwierdzić, że mimo 

występujących  różnic,  istnieje  dla  nich  wspólny  grunt  do  dalszych  porównań  i 

analogii.  Praktyki  te,  choć  zbudowane  na  innych  religiach,  wykorzystujące  inne 

techniki medytacyjne i ascetyczne, posiadają w gruncie rzeczy jeden, wspólny cel – 

odnalezienie prawdziwego siebie. W hinduizmie tym realnym Ja, jest Atma tożsama z 

Kosmosem, z Bogiem(nieosobowym), a jej poznanie i zjednoczenie z nią, przynosi 

kres cierpienia i ostateczne wyzwolenie. W chrześcijaństwie, rzeczywistym Ja, jest to, 

wolne  od  działania  ego,  prawdziwe  i  autentyczne,  którego  odnalezienie  daje 

możliwość  pełnego  trwania  w  Bogu,  przynosząc  uczucie  błogości  i  szczęścia. 

Podstawową różnicą,  jest  "czysty"  charakter  medytacji  hinduskiej,  w której  Atma, 

Jaźń, jest  bezpostaciowa, nieokreślona i  tylko na potrzeby medytacji  nadaje się jej 
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(poprzez  wizualizację)  formy  różnych  bóstw  czy  Guru  (w  tym  również  formę 

Chrystusa) i podmiotowy charakter medytacji chrześcijańskiej, w której Bóg tożsamy 

jest z osobą Chrystusa. Jak tłumaczy O. Laurence Freeman 

Różnicą między medytacją hinduską i medytacją chrześcijańską jest wiara chrześcijan w 
żywego Chrystusa. Jezus Chrystus jest obecny w ludzkim sercu i tam uwielbia Ojca w 
Duchu Świętym. Nasza medytacja jest w istocie otwarciem naszej świadomości na Jego 
chwalebną świadomość i przeniesieniem się wraz z Nim w Jego doświadczenie w Duchu60.

 Co istotne i również odmienne dla obu metod, medytacja w hinduizmie jest 

techniką samowystarczalną i praktykowana sumiennie, może doprowadzić adepta do 

Boga, podczas gdy w chrześcijaństwie jest ona jedną z form modlitwy i powinny jej 

towarzyszyć również pozostałe praktyki religijne jak : modlitwy ustne, czytanie Pisma 

Świętego  czy  uczestniczenie  w  obrzędach  np.  Mszy  Świętej.  Zarówno  jednak  ,w 

jednym  jak  i  drugim  przypadku,  medytacja  jest  praktyką  porzucania  pokus  i 

przyjemności świata doczesnego, metodą uzdrawiania z egocentryzmu i koncentracji 

na sobie. Techniką uwalniania umysłu, ciała i serca z więzów nierzeczywistości (bo 

przecież  świat  to  iluzja),  by skierować je  ku  jedynej  prawdziwej  rzeczywistości  – 

Jaźni. Niezależnie więc od religii, z której się wywodzi, medytacja oddziałuje zawsze 

na 3 sfery ludzkiego życia: wartości, emocje i przeżycia mistyczne. 

1.4    Naukowe dowody na skuteczność medytacji

60 Freeman L. OSB (2004). Praktyka Medytacji Chrze cija skiejś ń  (s. 113). Kraków: 
Wydawnictwo Homini.
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Przedstawione dotychczas korzyści i "efekty" medytacji,  zaczerpnięte były z 

nauk i słów Nauczycieli tej praktyki. Kto bowiem lepiej zna jej działanie i wpływ na 

życie ludzkie niż uprawiający ją, oświecony Mistrz?61 Mądrość zawarta w przekazach 

hinduskich  riszich,  joginów  i  współczesnego  Guru  -  Janglidasa  Maharaja  oraz  w 

świadectwach chrześcijańskich mnichów i współczesnych zakonników – Johna Maina 

OSB  i  Laurenca  Freemana  OSB,  weryfikowana  była  na  przestrzeni  wieków,  a 

aktualność i  obecność medytacji  w dzisiejszych  praktykach duchowych obu religii 

(znamienny  jest  nurt  powrotu  do  tradycji  kontemplacyjnej,  charakteryzujący  od 

pewnego czasu duchowość chrześcijańską!) potwierdza tylko prawdziwość ich słów, a 

zarazem skuteczność technik medytacyjnych,  ale dowody przytacza również nauka. 

C.S  Hall  i  G.  Lindzey  w  swojej  książce  Teorie  Osobowości,  w  rozdziale 

zatytułowanym  Psychologia Wschodu,  przytaczają szereg badań prowadzonych nad 

osobowością  medytujących,  które  potwierdzają  w  ogólności  fakt  występowania 

mniejszej  liczby  negatywnych,  a  większej  pozytywnych  stanów  psychicznych  u 

praktykujących medytację (Hall, Lindzey, s. 349), wykazując w szczególności, że:

• Osoby praktykujące medytację w porównaniu z osobami, które jej nie praktykują, 

mają  znacznie  niniejszy  poziom  lęku  (Ferguson  i  Gowan,  1976;  Goleman  i 

Schwartz, 1966; Nidich i in., 1973).

• U osób medytujących występuje mniej zaburzeń psychosomatycznych, towarzyszy 

im  lepszy  nastrój  psychiczny  i  ich  poziom  neurotyczności  mierzony  skalą 

Eysencka jest niższy (Schwartz, 1973). 

61 Poszukiwanie Nauczyciela znane jest również w chrześcijaństwie. Jedną z 
reguł hezychastów jest znaleźć nauczyciela, który zachowuje w sobie ducha  „ ” – 
Goleman D. Medytuj cyą  umysł. źródło: 
http://www.scribd.com/doc/65395631/Goleman-Daniel-Medytuj%C4%85cy-
umys%C5%82
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• Osoby medytujące są bardziej niezależne od wpływu czynników sytuacyjnych, co 

oznacza, że posiadają poczucie kontroli wewnętrznej (Pelletier, 1974).

• Medytujący są bardziej  spontaniczni,  posiadają większą zdolność nawiązywania 

bliskich  kontaktów,  w  większym  stopniu  akceptują  siebie  samych  i  posiadają 

wyższe poczucie własnej wartości (Seeman i in., 1972).

• Medytujący posiadają większą zdolność empatii z inną osobą (Lesh, 1970; Leung, 

1973).

• Osoby medytujące w mniejszym stopniu boją się śmierci (Garfield, 1974).62

1.4.1 Stwierdzone efekty medytacji transcendentalnej

Dowody na działanie medytacji w sferze emocji, tak jak i wartości, dostarczają 

również  badania  nad  medytacją  transcendentalną,  prowadzone  na  Zachodzie,  od 

połowy  lat  70’.  Transcendentalna  Medytacja  (TM)  jest  techniką  polegającą  na 

bezgłośnej  recytacji  mantry  (poznaje  się  ją  na  kursie  medytacyjnym  TM), 

przywiezioną i rozpowszechnioną na Zachodzie w latach 50’ ubiegłego wieku, przez 

Maharishiego  Mahesh  Yogi.  Metoda  ta  wywodzi  się  bezpośrednio  z  wedyjskiej 

tradycji Indii, a jej celem jest sprowadzenie umysłu do „cichego, lecz w pełni czujnego 

stanu  świadomości”63 Praktyka  odbywa  się  w  wygodnej  pozycji  siedzącej,  z 

zamkniętymi oczami i trwa jednorazowo 20 min. Zaleca się, by stosowana była dwa 

razy  dziennie:  rano i  wieczorem.  Obecnie,  ilość  osób  praktykujących  tę  technikę 

medytacji i należących do ruchu TM, szacuje się na prawie 6 milionów ludzi na całym 

62 Zieliński P. (złożony do druku). Psychologiczne, pedagogiczne, socjalne i 
medyczne wartości medytacji. Źródło: http://rajska.pl/recenzje/Wartosci
%20medyt.htm
63 Źródło: Oficjalna strona Polskiego Towarzystwa Transcendentalnej Medytacji; 
http://www.tm.net.pl/index.php?
option=com_content&view=article&id=112&Itemid=116
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świecie.  Efekty i korzyści z jej stosowania  potwierdza ponad 600 badań naukowych 

przeprowadzonych w 200 ośrodkach badawczych w 35 krajach. Wszystkie wykazują 

pozytywny wpływ medytacji na poszczególne dziedziny życia człowieka. Wśród tych, 

dotyczących sfery emocji i wartości wymienia się:

• Zmniejszenie poziomu lęku, frustracji i złości

• Zwiększenie wewnętrznego poczucia pewności siebie

• Zwiększenie poczucia tolerancji, cierpliwości, harmonii i szczęścia

• Poprawę organizacji i planowania, lepsze rozwiązywanie problemów

• Wzrost  poczucia  niezależności  (stabilności  wewnętrznego  pola 

odniesienia)

• Zwiększenie  poziomu  rozeznania  moralnego  i  lepsze  dostrzeganie 

wartości64

Podsumowując,  nauka  zdaje  się  potwierdzać  przytaczane  wcześniej  słowa 

Nauczycieli medytacji, o pozytywnym wpływie regularnej praktyki na sferę wartości, 

postaw i emocji medytujących, u których stwierdza się rzeczywiste  zwiększenie ilości 

doznawanych emocji pozytywnych i uczucia harmonii,  a obniżenie poziomu emocji 

negatywnych.  Wyniki  badań  wskazują  również  na  zmianę  w  obrębie  hierarchii 

wartości  praktykujących  –  zwiększenie  preferencji  dla  postaw  i  wartości 

64 Źródła: Oficjalna strona Polskiego Towarzystwa Transcendentalnej Medytacji: 
http://www.tm.net.pl/index.php?
option=com_content&view=article&id=114&Itemid=118; dokument: 
Transcendentalna Medytacja w szko achł  udostępniony przez Polskie Towarzystwo 
Idealnej Edukacji : http://docs.google.com/viewer?
a=v&q=cache:KBYE8qRKRXYJ:www.idealnaedukacja.org/CBE_pl.pdf+badania
+naukowe+nad+korzy
%C5%9Bciami+medytacji+transcendentalnej&hl=pl&pid=bl&srcid=ADGEESieSIh2
N0GIKmGTSWRrlbj1crn8NZBJ3nSrJLvnlNDyAXAjgCgK_rYJvn813f87nuvk2
jKCVA9hICDAEO2Mkk_pb-4QlNDz_po6-
PjUyjn9tgj7muX_MM3urE1nkuPrbnLhwhiA&sig=AHIEtbTi551jQiwlLuVAhMpM
wCON9Er11A&pli=1

http://www.tm.net.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=114&Itemid=118
http://www.tm.net.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=114&Itemid=118
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prospołecznych  (tolerancji,  empatii,  dbałości  o  innych),  oraz   zmianę  wartości  i 

przekonań  związanych  z  Ja  (wzrost  niezależności,  wewnętrznej  kontroli,  poczucia 

wartości,  akceptacji).  W  przytoczonych  badaniach,  brak  jednak  dowodów  na 

wzbogacenie  sfery  duchowej  czy  zwiększenie  ilości  doznań  mistycznych  u  osób 

medytujących.  Powodem,  może  być  problem  operacjonalizacji  tych  doświadczeń, 

które pozostając dalece indywidualne nawet w obszarze jednej tradycji religijnej, są 

trudne  do  zdefiniowania  czy  wyrażenia  słowami.  Trzeba  zauważyć  również,  że 

przywołana  powyżej  medytacja  transcendentalna,  w odróżnieniu  do  hinduskiej  czy 

chrześcijańskiej, stanowi praktykę całkowicie świecką, nie związaną z żadną religią 

czy filozofią65, trudno więc by stosowana, dostarczała doświadczeń mistycznych.

Próby  zweryfikowania  wymiernej  skuteczności  medytacji  hinduskiej  i 

chrześcijańskiej właśnie w tym – duchowym obszarze życia, podejmę się w niniejszej 

pracy. Ponadto przedmiotem badań będzie wpływ praktyk na sferę wartości i emocji 

medytujących. Badanie dotyczyć więc będzie wszystkich trzech wspomnianych dotąd 

sfer życia: 1)wartości, 2)emocji, 3)duchowości.

Badania empiryczne nad wyróżnionymi aspektami religijności

Wartości.   By zbadać zmiany zachodzące w obszarze wartości odwołam się do 10 

typów  wartości  indywidualnych  wyróżnionych  przez  Schwartza,  to  jest: 

bezpieczeństwa,  tradycji,  konformizmu,  dobroci,  uniwersalizmu,  podmiotowości, 

stymulacji,  hedonizmu,  osiągnięcia  i  władzy.  Za  słusznością  takiego  wyboru, 

przemawia  fakt,  iż  były  one  już  wcześniej  wykorzystywane  w  badaniach  nad 

65 Źródło: oficjalna strona Polskiego Towarzystwa Transcendentalnej Medytacji: 
http://www.tm.net.pl/index.php?
option=com_content&view=article&id=111&Itemid=115
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religijnością, przez Husmainsa(1994) i Fontaine’a i in. (2005).66 W swoim projekcie, 

Husmains  weryfikował  hipotezę  o  sinusoidalnych  zależnościach  pomiędzy 

określonymi  typami  wartości  a  religijnością  wyznawców  3  tradycji  religijnych: 

chrześcijaństwa  (badani  katolicy,  protestanci,  prawosławni),  judaizmu  i  islamu. 

Badania wykazały, iż zgodnie z przewidywaniami, niezależnie od wyznania badanych, 

deklarowany  stopień  religijności  koreluje  najwyżej  z  wartościami  z  obszaru 

tradycjonalizmu,  konformizmu,  bezpieczeństwa  i  dobroci,  podczas  gdy  ujemna 

zależność zachodzi w przypadku hedonizmu i stymulacji  (Boski, 2009, rozdz. 5, s. 

182).  Podobny  obszar  badań,  zainteresował  Fontaine’a,  który  odwołując  się  do 

dwuwymiarowego  schematu  religijności,  zaproponowanej  przez  Wulffa,  badał 

korelację  pomiędzy  typami  wartości  Schwartza  a  stosunkiem  badanych  do 

transcendencji  (afirmacja  vs.  zaprzeczenie)  i  sposobem  interpretacji  przez  nich 

przekazu  religijnego  (symboliczny  vs.  literalny).  Wyniki  pokazały,  iż  z  afirmacją 

transcendencji  koreluje  dodatnio  tradycjonalizm,  konformizm,  dobroć  i 

bezpieczeństwo,  w  przeciwieństwie  do  stymulacji,  hedonizmu  i  podmiotowości 

wysoko  korespondujących  z  jej  zaprzeczeniem.  Odmienne  zależności  uzyskano 

natomiast  pomiędzy  wartościami  a  sposobem  interpretacji  badanych  przekazu 

religijnego.  Pozytywnymi  korelatami  podejścia  symbolicznego  są  tu  uniwersalizm, 

dobroć,  podmiotowość  i  tradycjonalizm,  podczas  gdy  bezpieczeństwo,  władza, 

osiągnięcia,  hedonizm  i  stymulacja  łącza  się  z  dosłownym,  literalnym  sposobem 

interpretacji (Boski, 2009, rozdz. 5, s. 183). 

Podsumowując, uważam za rozsądne, odwołanie się, w niniejszej pracy, do 10 

typów  wartości  zaproponowanych  przez  Schwartza.  Wykorzystywane  już  we 

wcześniejszych  badaniach  nad  religijnością,  będą  stanowić  dobre  odniesienie 

66 Boski P. (2009). Kulturowe ramy zachowa  spo ecznychń ł  (182-183). Warszawa: 
Wydawnictwo Naukowe PWN, ACADEMICA Wydawnictwo SWPS.
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teoretyczne  dla  poniższej  pracy,  również  związanej  z  tą  tematyką.  Pragnę  jednak 

zaznaczyć,  że  w  przeciwieństwie,  do  wyżej  omawianych  prac  badawczych, 

prowadzonych  na  wyznawcach  podążających  bardziej  rozumową,  logiczną  drogą 

wiary,  niniejsza,  dotyczyć  będzie  osób,  którym  bliższy  jest  jej  kontemplacyjny 

wymiar, wpływający na szczególnie wysoką intensywność doświadczeń mistycznych, 

mieszczących  się  poza  obszarem  rytualnego  chrześcijaństwa.  W  związku  z  tym, 

oczekiwać będę,  że medytujący  chrześcijanie,  będą charakteryzować się  wysokim 

poziomem  wartości  uniwersalizmu,  podmiotowości  i  dobroci,  a  niższym 

konformizmu,  bezpieczeństwa  i  władzy.  Przedmiotem  badań  będą  też  różnice  w 

wartościach  związane  z  określonym  typem  medytacji:  hinduistyczną  bądź 

chrześcijańską.  

2. Problemy badawcze

Spodziewano  się  różnic  międzygrupowych  w  zakresie  preferowanych  wartości. 

Zakładano,  iż  pobyt  lub  samo  udanie  się  do  ashramu/klasztoru  zmieni  preferencję 

wartości.

Przypuszczano również, że różne będzie nasilenie przeżytych doznań mistycznych w 

różnych grupach badawczych.

Spodziewano  się,  że  medytacja  w  ashramie/klasztorze  zwiększy  liczbę  przeżytych 

doznań mistycznych.

Mniemano,  iż  pobyt  w  ashramie/klasztorze  będzie  miał  wpływ  na  nastrój  osób 

badanych i doznawane emocje. 

Powyższe przesłanki posłużyły do postawienia następujących hipotez:
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Hipoteza 1.

 W  trakcie  pierwszego  pomiaru  wystąpią  różnice  pomiędzy  wartościami 

preferowanymi  przez grupę medytującą i podróżującą do Indii, grupę medytującą w 

opactwie Benedyktynów w Lubiniu a grupą kontrolną. Pobyt w ashramie/klasztorze i 

praktyka medytacji pogłębią te różnice i spowodują, w drugim pomiarze, w przypadku 

grup medytujących (Indie, Lubiń), wzrost dla wyboru podmiotowości, uniwersalizmu 

i dobra, a spadek dla wartości władzy i osiągnięć. 

Hipoteza 2.

 W trakcie pierwszego pomiaru, grupa osób medytujących w Indiach  i Lubiniu będzie 

miała  wyższy  wskaźnik  doznań  mistycznych,  niż  grupa  kontrolna.  Pobyt  w 

ashramie/klasztorze i praktyka medytacji nasilą tę różnicę

Hipoteza 3. 

W pierwszym pomiarze, w grupie osób medytujących ( Indie i Lubiń) będzie wyższy 

wskaźnik emocji pozytywnych i harmonii a niższy emocji negatywnych, niż w grupie 

kontrolnej. Pobyt w ashramie/klasztorze i praktyka medytacji pogłębią te różnice

Hipoteza 4.

Nastrój osób medytujących w Indiach i Lubiniu będzie bardziej stabilny, niż nastrój 

tych, z grupy kontrolnej

3. Metoda

3.1 Uczestnicy badania
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W  badaniu  wzięło  udział  45  osób  polskiego  pochodzenia  w  przedziale 

wiekowym od 17 do 62 lat.  Ze względu na postawione problemy badawcze,  które 

podejmuje niniejsza praca,  wyodrębnić  można 3 grupy uczestniczące w badaniu,  z 

których każda, przebadana została w innym terminie i innym, specyficznym dla niej 

miejscu.  Należą  do  nich:  dwie  grupy  eksperymentalne,  Polacy  uczestniczący  w 

medytacjach w  indyjskim ashramie Janglidasa Maharaja(grupa 1) i uczestnicy sesji 

medytacyjnych  w  lubińskim  klasztorze  (grupa  2),  oraz  jedna  kontrolna  dla  obu 

powyższych,  którą stanowią  mieszkańcy Warszawy i  Skierniewic  nie  praktykujący 

medytacji ani żadnej innej formy rozwoju duchowego (grupa 3).

1. Grupa 1 – 14 kobiet i 1 mężczyzna; w wieku od 23 do 62 lat (m=46,3, SD=12,5) 

Grupa składa się zarówno z osób jeżdżących do Indii i praktykujących medytację 

indywidualnie  i  w ashramie  już  od  kilku  lat,  jak  i  z  osób,  które  z  praktyką  i 

postacią  Janglidasa  spotykają  się  po  raz  pierwszy.  Badanie  przeprowadzone 

zostało w Indiach, w dniach 10.01.2011 – 20.01.2011, z dwudniową przerwą (16-

17.01.2011).  Pierwsze  6  dni  badawcze  grupa  wraz  z  magistrantką  spędziła  w 

ashramie Jogina Om Gurudeva Janglidasa Maharaja w Shahpur, pozostałe 3 dni 

badawcze w Jego ashramie w Kokamthan.

2. Grupa 2 – 13 kobiet i 2 mężczyzn; w wieku od 17 do 60 lat (m=41,8, SD=11,6) 

Do grupy należą  zarówno osoby praktykujące  medytację  już od kilku lat,  stali 

bywalcy sesji  lubińskich,  jak i  osoby,  które  z  tą  formą  modlitwy i  klasztorem 

lubińskim mają do czynienia po raz pierwszy. Badanie przeprowadzono w trakcie 

trzydniowej sesji medytacyjnej w opactwie Benedyktynów w Lubiniu, w dniach 

15 – 17. 04. 2011.
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3. Grupa 3 – 13 kobiet i 2 mężczyzn; w wieku 21 – 60 lat (m=41,7, SD=12) Wybrani 

spośród znajomych  magistrantki,  lub  poleceni  przez  jej  znajomych,  zbadani  w 

Warszawie i Skierniewicach, w dniach 12 – 20.05.2011.

Czas  potrzebny  badanym  na  wypełnienie  ankiet  i  kwestionariuszy  jest 

nieznany. Każda z osób wypełniała je w swojej celi (w klasztorze Lubińskim), pokoju 

(w ashramie w Indiach) lub mieszkaniu/domu (w Warszawie lub w Skierniewicach) i 

dostraczała  magistrantce  w  ostatnim  –  3  (Lubiń)  lub  9  (Indie,  kontrolna)  -  dniu 

badania.

3.2    Historia badanych

Badanie  przeprowadzone  zostało  na  bardzo  specyficznych  grupach  osób. 

Trudno nazwać je przeciętnymi czy reprezentatywnymi dla polskiego społeczeństwa. 

Należą do nich ludzie,  którzy z jakichś przyczyn  poszukują kontaktu z  Bogiem w 

formie innej, niż tradycyjna modlitwa, jeżdżąc do hinduskiego Guru czy medytując w 

klasztorze  benedyktynów.  Warto  więc  przyjrzeć  się  historiom,  które  ich  tam 

doprowadziły,  odkryć  podobieństwa  osób  wewnątrz  każdej  z  grup  i  ewentualne 

analogie w drugiej grupie badanych .

3.2.1 Pielgrzymi z indyjskiego ashramu

Janglidas Maharaj znany jest Polakom, począwszy od czerwca 2003 roku, gdy 

to na zaproszenie Krzysztofa Steca,  który poznał Go rok wcześniej,  w czasie swej 

podróży po Indiach,  przyjechał  po raz pierwszy do Polski. Kolejny przyjazd Guru, 

miał miejsce w 2004 roku, a w następnym, 2005, pierwsza, większa, bo licząca około 

50 osób, grupa Polaków, pojechała do indyjskiego ashramu Janglidasa. Od tego czasu 
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popularność Jogina w Polsce cały czas wzrasta, a wraz z nią liczba Jego uczniów. 

Kilka  razy  do  roku,  na  zaproszenie  Babajiego  lub  z  własnej  inicjatywy  Polaków, 

organizowane  są  wyjazdy do Jego ashramu w Indiach,  ale  istnieje  możliwość,  by 

pojechać tam indywidualnie, spoza grupy. Wiele osób trafia  do Om Gurudeva po raz 

pierwszy właśnie w ten sposób, odwiedzając Jego ashram, podróżując po Indiach, bo 

„znajomi opowiadali, polecali”. Czasem  zdarza się, że pierwsza wizyta w ashramie, 

jest  początkiem regularnych spotkań i  relacji  z Guru,  choć dla wielu przyjezdnych 

bywa  doświadczeniem  jednorazowym,  lub  pociąga  za  sobą  kolejne  wizyty,  ale 

pozbawione kontekstu relacji uczeń – Guru. Bywa i tak, że niektórzy, po kilku latach 

regularnych odwiedzin w ashramie, odchodzą od Mistrza. Obecnie można wyróżnić 

ścisłą grupę około 30 osób, które regularnie i od kilku lat jeżdżą do Jego ashramu w 

Kokamthan, w stanie Maharasthra. Trudno natomiast oszacować, jaka jest liczba tych, 

którzy przyjeżdżają  do ashramu sporadycznie lub jednorazowo. Osoby należące do 

ścisłej grupy uczniów utrzymują kontakt mailowy lub telefoniczny ze sobą i osobami z 

indyjskiego ashramu, stąd  znane są im plany wyjazdowe Babajiego, o ile wyjazdy na 

tak  zwane  „programy”67 są  przewidywane,  stan  zdrowia  Jogina,  nowinki  z  życia 

ashramu  i  oczywiście  życzenia  Babajiego  względem  polskiej  grupy,  na  przykład 

prośba,  by  przyjechali  do  ashramu  w  określonym  terminie.  W  ten  sposób 

organizowane są większe wyjazdy grupowe, w których uczestniczyć  mogą również 

osoby  całkowicie  początkujące  w  praktyce  medytacji  i  nie  będące  uczniami 

Janglidasa. W jaki sposób zatem dowiadują się o wyjazdach? Uczniowie Babajiego 

rozsiani są po całej Polsce. Mieszkają w Krakowie, Warszawie, Olsztynie, Łodzi. W 

swoich miastach spotykają się w małych grupkach, by raz w tygodniu lub w miesiącu 

wspólnie  medytować.  Medytacje  są  bardzo często  otwarte,  zapraszają  więc  na  nie 
67 Programami nazywa się sesje medytacyjne z udziałem Janglidasa, którym 
często towarzyszą wykłady Jego uczniów lub innych uczestniczących w sesji 
Nauczycieli. Programy często mają charakter wyjazdowy.
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znajomych,  a  ci,  swoich  znajomych,  którzy  w ten  sposób,  uczestnicząc  w sesjach 

medytacyjnych, dowiadują się o wyjazdach do ashramu. Ogólnie mówiąc, informacja 

szerzona  jest  drogą  pantoflową,  przekazywana  znajomym,  którzy  mogliby  być  z 

jakiegoś względu nią zainteresowani. Przyczyn takiego zainteresowania jest sporo, ale 

istnieją  dwie  podstawowe: chęć zobaczenia  i  doświadczenia  Indii  i  chęć  spotkania 

Janglidasa.

W  badaniu,  które  przeprowadzono  na  grupie  w  indyjskim  ashramie, 

uczestniczyło 12 osób, związanych z Om Gurudevem od kilku lat i 3 będące u Niego 

po  raz  pierwszy.  Spośród  tych  3,  do  tej  pory,  żadna  nie  pojechała  do  Janglidasa 

powtórnie.  Co  zatem  jest  wspólne  tym  12  osobom,  które  ciągle  tam  wracają? 

Większość  z  nich  to  kobiety,  najmłodsza  ma  23  lata,  najstarsza  62.  Pochodzą  z 

różnych części Polski, wykonują różne zawody. Posiadają odmienne zainteresowania i 

każda z nich, znajduje się na innym etapie życia. Co je łączy? Opowiadając historie, 

które ich tam przywiodły, większość z nich wspomina pragnienie spotkania mistrza, 

jakiego doznawały, zanim poznały Janglidasa. Pragnienie, które kazało im poszukiwać 

go  w  różnych  tradycjach,  systemach  filozoficznych,  technikach  pracy  z  ciałem  i 

umysłem. Szukały go w naukach buddyjskich,  na ścieżce jogi, ćwicząc kriya jogę, 

jogę Iyengara,  podróżowały do różnych  hinduskich Swamich:  Sai Baby68,  Raviego 

68Sathya Sai Baba (1926  2011), hinduski mistrz duchowy, guru. Uważał–  
się za reinkarnację Shridi Sai Baby, Ramy, Kryszny, Śiwy i Śakti oraz 
awatara samego Boga. Według danych Organizacji Sathya Sai, liczba Jego 
wyznawców sięga 6 mln. Baba jest autorem wielu książek poświęconych 
duchowości, jednak na zachodzie, najbardziej znany jest ze swoich cudotwórczych 
mocy  potrafił materializować wibuthi, święty popiół o białawym kolorze,–  
biżuterię, słodycze, owoce. Jego główny ashram, Prasanthi Nilayam, znajduje 
się w Puttaparthi w stanie Andhra Prasesh w południowych Indiach.
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Shankara69,  Vishwanandy70,  by  na  końcu  trafić  do  Om  Gurudeva.  Niewątpliwie, 

istotny  jest  fakt,  że  każda  z  nich,  była  już  w pewien  sposób "prowadzona"  przez 

jakiegoś Mistrza,  zanim spotkała  Babajiego.  "Prowadzenie"  nie  oznacza jednak, że 

były to osoby wyżej rozwinięte duchowo, bardziej zaawansowane, bo taka kategoria 

porównań nie  istnieje.  Na pewno znana im była  medytacja,  którą praktykowały w 

takiej  czy  innej  formie,  odnosząc  tym samym  korzyści  z  niej  płynące  jak:  lepsza 

koncentracja,  spokojniejszy,  "czystszy"  umysł,  większa  równowaga  emocjonalna  i 

świadomość siebie. Były więc bardziej rozwinęte, w  porównaniu do samych siebie, z 

czasów, gdy nie medytowały,  ale nie w porównaniu do innych.  Bywa bowiem, że 

osoba  niepraktykująca  posiada  głębszą  intuicję,  głębszy  wgląd  w  siebie  i 

rzeczywistość, niż ta, medytująca. Można więc powiedzieć, że to, co łączyło badane, 

było  poszukiwanie  Guru  w  różnych  praktykach  i  naukach  różnych  mistrzów,  by 

przygotować się na spotkanie tego prawdziwego – Janglidasa.

Prócz posiadania Nauczycieli, przed Babajim, łączy je jeszcze inna znamienna 

cecha.  Większość  z  nich  sama  naucza.  Nauczanie  to  przejawia  się  na  różnych 

wymiarach: nauczanie jogi, nauczanie w szkole, na studiach, szeroko pojęta praca z 

ludźmi,  gdzie występuje się w roli  autorytetu.  Można powiedzieć,  że Om Gurudev 

przyciąga do siebie osoby, które, poprzez swoje świadectwo, mogą dzielić się Jego 

naukami  z  innymi.  Nie  bez  przyczyny  mówi  się  o  nim „Nauczyciel  nauczycieli”. 

Rozwój, jakiego doświadcza się, praktykując pod opieką Babajiego, ma służyć przede 

wszystkim ludziom,  a  nie  zaspokajać indywidualne  ego. Wskazuje na to już sama 

69 Sri Sri Ravi Shankar  (ur. 1956), hinduski guru, przywódca duchowy, 
propagator idei humanitaryzmu. Założyciel fundacji  edukacyjno-charytatywnej 
Art of Living i twórca Sudarshan  Kriyi, unikalnej techniki oddechowej.–  
Nominowany, w 2007 roku, do Pokojowej Nagrody Nobla, za swoją pracę i 
wkład na rzecz pokoju i jedności na świecie. 
70 Swami Vishwananda (ur.1978), duchowy nauczyciel z Mauritiusu, założyciel 
fundacji Bhakti  Marga, nauczającej bhakti kriyi. Jego ashram znajduje się w 
niemieckim Springen, nieopodal Frankfurtu.
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technika medytacji, w trakcie której, medytujący koncentruje się na sercu. Czakram 

serca,  znajdujący  się  w  ciele  człowieka  na  wysokości  płuc,  jest  bardzo  ważnym 

ośrodkiem,  odbierającym  i  kumulującym  energię  serca,  to  jest  energię  miłości. 

Koncentracja na tej czakrze , pozwala rozwijać medytującemu postawę pełną miłości, 

współczucia  i  chęć  niesienia  pomocy  innym.  Sprawia  również,  że  ludzi  i  świat 

zaczyna postrzegać się sercem, nie osądzając ich,  ale  akceptując takimi,  jakimi są. 

Wierni uczniowie Babajiego to zatem osoby, których zadaniem na drodze rozwoju,  na 

najbliższy  czas,  jest  praca  z  czakramem  serca,  by  z  miłością  dzielić  się  swoimi 

doświadczeniami  i  wiedzą  duchową  z  innymi  ludźmi,  by  inspirować  do  zmian  i 

wejścia na ścieżkę samorealizacji. 

Kolejną  rzeczą  wspólną  im  wszystkim,  jest  sposób  w  jaki  postrzegają 

Janglidasa,  którego,  opowiadając  swoje  historie,  często  porównują  do  Chrystusa, 

mówiąc  o  fizycznym  i  energetycznym71 podobieństwie  obu.  Rzeczywiście  drobny, 

szczupły  Om  Gurudev  ze  swoimi  długimi,  brązowymi  włosami  czesanymi  na 

przedziałek i gęstą brodą, ubrany w białą szatę wiązaną w pasie i zarzucaną przez 

jedno ramie, przypomina Jezusa, jakiego znają z obrazów katolicy. Otoczony swoimi 

hinduskimi uczniami, zwanymi sannyasinami72, również w białych szatach i również z 

długimi, ciemnymi włosami i brodami, przywodzi na myśl Jezusa wśród Apostołów. 

Od fizycznego podobieństwa, ważniejsze jest  jednak, jak polscy uczniowie "czują" 

Babajiego.  Opowiadając  o  swoich  wrażeniach,  po  spotkaniach,  tak  zwanych 

71 Chodzi o rodzaj energii, jaka emanuje z Janglidasa i jaką odczuwają 
uczniowie w Jego towarzystwie, pewien rodzaj wibracji.
72 sannyasin  uczeń, który przyjął sanyasę, (w sanskrycie dosłownie–  
porzucenie , opuszczenie ) styl  życia polegający na porzuceniu dóbr i„ ” „ ”  
przyjemności doczesnych, wyrzeczeniu się rodziny, by móc całkowicie oddać się 
życiu duchowemu. Sannyasini zrzekają się wszystkiego na rzecz swojego Guru, 
który ma ich poprowadzić do samorealizacji. Przyjęcie sanyasy w Indiach 
praktykowane jest najczęściej przez kobiety i mężczyzn po 50 roku życia lub 
przez młodych joginów. 
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darśanach z Nim, mówią, że energia, jaka od Niego płynie, jest energią chrystusową, 

energią bezwarunkowej miłości. Janglidas jawi im się jako pełen miłości i dobroci, jak 

Jezus  Miłosierny,  na  obrazie  Adolfa  Hyły73.Warty  uwagi  jest  fakt,  że  Polacy 

doświadczając   energii  miłości  i  pełnej  akceptacji,  kojarzą  je  właśnie  z  Jezusem 

Chrystusem,  sięgając  do  własnej  tradycji  religijnej.  Wszyscy  bowiem  wychowani 

zostali  w wierze katolickiej, by potem odejść od Kościoła, w którym nie upatrywali 

drogi rozwoju i pogłębienia kontaktu z sobą i Bogiem. Na badanych 15 osób, tylko 3 

określiły się jako katolicy, ale padały też odpowiedzi, w pewien sposób nawiązujące 

do  wiary,  w  jakiej  zostali  wychowani:  „uniwersalna  katoliczka”,  „niepraktykująca 

katoliczka”,  „katoliczka?/joginka”,  „z  domu  –  katoliczka,  obecnie  pozareligijna”. 

Reszta badanych wpisywała w pole „wyznanie” odpowiedzi, odnoszące się bardziej do 

duchowości  niż  konkretnej  religii  np.:  „filozofia  miłości”,  „miłość  uniwersalna”. 

„wierzę w Boga”, „bhakti – atma joga”74. Były też takie, które pomijały zapytanie, 

bądź pisały „nieważne” lub „???”. Znaczące jest jednak to, że w momencie spotkania 

Babajiego, opisując Jego osobę, odwołały się do kategorii znanych z własnej tradycji 

katolickiej! Co więcej, sam Janglidas potwierdził słuszność tych skojarzeń, mówiąc o 

sobie,  że jest wcieleniem Kriszny i Jezusa. Warto w tym miejscu przypomnieć,  że 

właśnie przed Jego wizerunkiem na krzyżu,  medytował  godzinami w portugalskim 

kościele, już jako mały, kilkuletni chłopiec. Jakie znaczenie ma ten fakt dla badania? 

Może sugerować, że grupie szukającej drogi do Boga w Indiach, wcale nie jest tak 

73 Najbardziej znana wersja wizerunku Jezusa Miłosiernego, z podpisem Jezu,„  
ufam Tobie , namalowana przez Adolfa Hyłę w 1944 roku, jako podziękowanie”  
za ocalenie rodziny z wypadków wojennych.
74 Atma – bhakti yoga to duchowa praktyka polegająca na rozwijaniu duchowego 
związku z Bogiem, Atmą. Bhakti oznacza intensywną, bezinteresowną miłość do 
Boga, którą można rozwijać poprzez min. :pamiętanie o Bogu, służenie Mu, 
ofiarowanie Mu modlitw, wypełnianie Jego poleceń, podporządkowanie Mu 
wszystkiego bądź zostanie Jego przyjacielem.
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daleko do własnej wiary katolickiej i grupy w klasztorze lubińskim, jak mogłoby się 

wydawać. 

Czemu zatem szukają Go w Indiach? Może przez książki, które kiedyś czytały,  

o  starożytnych   i  współczesnych  hinduskich  joginach,  którzy  dzięki  różnym 

praktykom ascezy  i  medytacji  poznali  Boga?  Może  te  lektury  zaszczepiły  w nich 

ciekawość Indii, kraju, pełnego magii,  duchowości i mistycyzmu, tak iż pomyślały: 

„jeśli nie tam, to gdzie?” Janglidas spełnił ich oczekiwania, odpowiadając w pełni ich 

książkowym wyobrażeniom na temat prawdziwego jogina: w białej szacie, na bosaka, 

z  długimi  włosami,  brodą,  przenikliwymi  oczami,  wzrokiem  pełnym  miłości  i 

zrozumienia  i  niewinnym uśmiechem dziecka,  był  Tym,  którego szukały,  a  Indie? 

Wszystkie deklarują, że czują się tu, jak w domu. Wrażenie swojskości, bycia u siebie 

pojawia się już w momencie, gdy wychodzą z hali przylotów bombajskiego lotniska, a 

wokół unosi się ten charakterystyczny zapach ciepłej ziemi, pyłu, agnihotry75 i spalin. 

Wtedy spływa na nie spokój. Kochają Indie z wzajemnością. Co najmniej połowa z 

nich, przemierzyła je wzdłuż i wszerz. Nie straszne są im indyjskie pociągi, tłok czy 

brud. Śmieją się, że są jak Hindusi - odnajdą się w każdych warunkach. 

3.2.2 Pielgrzymi z lubińskiego klasztoru

Odnowienie tradycji  medytacji  chrześcijańskiej w kościele katolickim, wiąże 

się  nieodzownie  z  postacią  ojca  Jana  Berezy,  benedyktyna,  zmarłego  niedawno  w 

lutym 2011 roku, przeora klasztoru lubińskiego. Pierwsza sesja medytacyjna odbyła 

się w Lubiniu w 1988 roku i zainspirowana była propozycją wspólnej medytacji,  z 

jaką para ludzi zjawiła się w klasztorze. Wtedy medytowała ich trójka: pomysłodawcy 

75 agnihotra to oczyszczający, leczniczy ogień ofiarny, palony w domach lub 
gospodarstwach dokładnie o wschodzie i zachodzie słońca, w którym spala się 
suszony, czysty, krowi nawóz, klarowane masło (glee) i niełuskany ryż. 
Agnihotra ma właściwości oczyszczające i daje charakterystyczny słodki zapach. 
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i o. Bereza. Dwa miesiące później była to już mała grupa, która spotykając się w każdy 

czwarty weekend miesiąca zapoczątkowała, trwającą do dziś, tradycję sesji lubińskich. 

W  tamtym  czasie,  Lubiń,  był  jedynym  miejscem  w  Polsce,  gdzie  można  było 

praktykować  tego typu medytację.  Z  czasem małe  grupki  medytacyjne  zaczęły się 

tworzyć  również  w  poszczególnych  miastach:  Warszawie,  Białymstoku,  Poznaniu, 

Gdańsku, Brzegu czy Jastrzębiu Zdroju, by w ramach cotygodniowych spotkań, jak w 

Lubiniu, oddawać się wspólnej praktyce i czytaniu Pisma Świętego. Klasztor lubiński 

stał się dla nich głównym Ośrodkiem Medytacji Chrześcijańskiej, swoistym centrum, 

domem duchowym, do którego regularnie przyjeżdżali i przyjeżdżają na medytacje, 

rezerwując  swój  udział  w  sesji  nawet  na  pół  roku  przed!  W  czym  tkwi  siła 

przyciągania Lubinia? O. Max Nawarra, benedyktyn pisze: 

Głęboka tęsknota za ciszą i oderwaniem od zgiełku świata, kieruje nasze spojrzenie na 
klasztorne  mury.  Pokój,  modlitwa,  duchowość  radosna,  odzyskanie  samego  siebie, 
odnalezienie sensu życia. Co jest tą „magiczną mocą” i duchowym ćwiczeniem mnichów? 
Chcemy się tego nauczyć, więc udajemy się do Benedyktynów.76

Ludzie  przyjeżdżają  do  klasztoru,  by  być  bliżej  Boga,  odnaleźć  spokój, 

wyciszenie,  radość  w  codziennych  obowiązkach,  sens  w  prostocie  codzienności. 

Klasztorne mury,  w których dzień mija na modlitwie i pracy,  bardzo sprzyjają tym 

celom.  Od  niepamiętnych  czasów  zresztą,  klasztory  są  symbolem  obrania  drogi 

duchowej drogą życia,  uczynieniem Boga sensem swojego istnienia.  Może właśnie 

dlatego, 23 lata temu, poszukujący głębokiego kontaktu z Nim katolicy przyjechali 

właśnie  tu,  by  zaproponować  wspólną  modlitwę  mnichom  i  podzielić  ich 

doświadczenie Boskiej  obecności.  Może myśleli,  że tu,  Bóg słyszy ich lepiej? Jest 

76 Cytat zaczerpnięty z oficjalnej strony internetowej Lubińskiego Ośrodka 
Medytacji Chrześcijańskiej
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bliżej? Tradycja przez nich zapoczątkowana przetrwała. Prawdopodobnie ze względu 

na swoją unikatowość i  niepowtarzalność  na  skalę  polską.  Dla  czujących  potrzebę 

medytacji  katolików,  Lubiń  był  bowiem  jedynym  miejscem,  które  dawało  im 

możliwość wspólnej praktyki i takim miejscem pozostaje do dziś. Trudno powiedzieć 

dokładnie, ile osób w Polsce odwiedza klasztor w ciągu roku i ile liczą poszczególne 

grupy medytacyjne, praktykujących bowiem wciąż przybywa. W przeprowadzonym w 

Lubiniu  badaniu,  na  15-u  uczestników,  przypadło  13-u  medytujących,  stałych 

bywalców  sesji  lubińskich  i  2  osoby  debiutujące  zarówno  w  medytacji,  jak  i  w 

klasztorze. Co ich tam przywiodło? Co jest wspólne całej grupie? 

 Ze względu na zalecenie milczenia w ciągu wszystkich 3 dni sesji, nie było 

zbyt wiele okazji by porozmawiać z jej uczestnikami. Możliwość poznania ich historii, 

choć  szczątkowo,  nadarzyła  się  dopiero  w  trakcie  ceremonii  koła,  wieńczącej  3-

dniowe spotkanie,  na której  każdy mógł  podzielić  się  z  grupą swoimi  refleksjami, 

spostrzeżeniami, podziękować. Wiele osób tłumaczyło również, jak się tam znalazło. 

W  większości  wypowiedzi,  pojawiało  się  wyznanie,  że  przyjazd  do  Lubinia 

powodowany był  głęboką potrzebą  medytacji  i  kontemplacji,  nie  znajdowanych  w 

kościele.  Wielu  przyznawało  się,  że  ich  przyjazd  do  Lubinia,  jest  powrotem  do 

Kościoła, od którego odeszli, bo wydawał im się zbyt skostniały, nie pozwalający na 

obcowanie z Bogiem w sposób głęboki i prawdziwy. W Lubiniu, uczestnicząc w życiu 

klasztornym,  odnaleźli  Boga na co dzień,  obecnego w codziennych czynnościach i 

obowiązkach. Medytacja, której się tu nauczyli,  przywróciła ich Kościołowi. Prawie 

wszyscy  z  nich  bowiem  to  katolicy.  Takie  wyznanie  zadeklarowało  14  na  15 

badanych. Co ich łączy, to pewien rodzaj duchowego zgubienia, poszukiwania, który 

towarzyszył im, zanim przyjechali do Lubinia. Wspólna wszystkim sytuacja, w której 

nie znajdowali w tradycji katolickiej, tego, czego szukali – kontemplacji, medytacji, a 
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równocześnie nie chcieli szukać tego, w innych religiach. Stan zawieszenia, jałowości 

życia  duchowego,  zwątpienia,  na  które  antidotum  znaleźli  właśnie  w  klasztorze 

lubińskim.  Drogi,  jakimi  tu  trafili  są  liczne.  Najczęściej  jednak  zapraszani  byli  i 

zachęcani przez swoich znajomych, którzy wizyty na sesjach mieli już za sobą, lub 

dowiadywali  się  o  nich,  uczestnicząc  w  medytacjach  organizowanych  przez 

poszczególne  grupy  medytacyjne,  jak  na  przykład  ta  w  Warszawie,  przy  kościele 

Ojców  Jezuitów  na  ul.  Rakowieckiej.  W  wypowiedziach  wyraźna  była  również 

potrzeba wspólnoty, łączenia się i wspólnej praktyki. Dużo osób mówiło, że medytuje 

indywidualnie  w domu,  ale:  „to nie  to samo” i  możliwość grupowej praktyki,  jest 

jednym z elementów, dla którego wciąż do Lubinia powracają. Dziękowali przy tym, 

wszystkim  pozostałym  uczestnikom  sesji,  za  ich  współobecność,  wsparcie  i 

doświadczenie Boskiej miłości, które razem dzielili. 

Co  jeszcze  można  wywnioskować  o  grupie,  już,  nie  z  obserwacji,  ale  z 

charakteru  działalności  samego  Ośrodka  Medytacji  w  Lubiniu,  jest,  wspólna 

większości, otwartość na dialog międzyreligijny. O. Bereza, studiujący filozofię jogi 

na ATK77 i praktykę zen w szkole Philipa Kappleau w czasach przed klasztornych, 

odkrywając  metodę  medytacji  chrześcijańskiej,  poszedł  za  zachętą  Stolicy 

Apostolskiej,  skierowanej  do  mnichów,  by  podjęli  dialog  na  płaszczyźnie 

monastycznej  i  zaangażował się w prace Europejskiej  Benedyktyńskiej  Komisji  d.s 

Dialogu  Międzyreligijnego  na  Płaszczyźnie  Monastycznej  (M.I.D),  oraz  został 

członkiem Komisji Episkopatu Polski d.s Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi. 

Działalność na rzecz dialogu o. Jana, wpłynęła na charakter lubińskiego Ośrodka, do 

którego na zaproszenie przeora, zaczęli przybywać goście: Odette Baumer Despeigne 

– przedstawicielka na Europę Towarzystwa Abhishiktanandy, Jakusho Kwong – roshi 

77 Akademia Teologii Katolickiej, dawna nazwa Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego
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z USA, ojciec Ama Samy SI – hinduski jezuita i mistrz zen, ojciec Tony Slingo – 

proboszcz z Warrington (Wielka Brytania) i nauczyciel medytacji oraz wielu innych. 

Praca  benedyktyna  miała  i  wciąż  ma  charakter  unikatowy,  będąc  swojego rodzaju 

fenomenem.  Do tej pory klasztor w Lubiniu jest jedynym w Polsce, gdzie obecność 

buddysty nie budzi zakłopotania, a tradycją są już regularne spotkania dwa, trzy razy 

do roku, z buddystami zen i mnichami tradycji tybetańskiej. Wnioskować więc można, 

że katolicy, którzy tam przyjeżdżają, mimo że niezainteresowani praktykami innymi, 

niż katolickie, są otwarci na dialog i wspólną medytację, każdy drogą własnej wiary, 

jednak z szacunkiem dla innych. Można by powiedzieć, że Lubiń skupia świadomych 

katolików, którzy w sposób bardzo przemyślany wybrali  medytację  chrześcijańską, 

jako swoją drogę duchową. Nie znajdując jej początkowo w Kościele, nie szukali jej 

nigdzie indziej. Nie sięgali do buddyzmu, ani hinduizmu  gdzie jest obecna, gotowi 

odnaleźć  ją  jedynie  w tradycji  katolickiej.  Równocześnie,  pozostają  jednak bardzo 

otwarci na dialog międzyreligijny, tolerancyjni wobec innej wiary. Pozostając blisko 

własnej  tradycji  religijnej,  chętnie  uczestniczą  w medytacjach  z  przedstawicielami 

innych, wierząc może, jak mówił o.Jan że

W ciszy duszy znajdujemy uniwersalny duchowy język78

3.3 Warunki badania

Badanie  w  grupach  eksperymentalnych,  w  indyjskim  ashramie  i  lubińskim 

klasztorze, prowadzone były w trakcie trwania wyjazdowych sesji medytacyjnych, na 

których  badani  podążali  za  ustalonym  planem  dnia,  przez  okres  3  lub  9  dni 

uczestnicząc w życiu ashramu lub klasztoru. Naturalnym wydaje się więc, że sytuacje 

78 Freeman L. OSB (2004). Praktyka medytacji chrze cija skiejś ń  (s. 112). Kraków: 
Wydawnictwo Homini.
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i  nastroje  tam panujące,  miały  wpływ  na  ich  samopoczucie  czy  system  wartości, 

szczególnie  jeśli  do  zaistniałych  zdarzeń  podchodzili  w  sposób  emocjonalny  i 

osobisty.  Niewątpliwie takim znaczącym wydarzeniem, dla osób przebywających w 

indyjskim ashramie,  była  choroba Janglidasa.  Uczniowie, po raz pierwszy,  widzieli 

swojego  Guru,  w  tak  złym  stanie.  Babaji  wyziębiony  po  yatrze79w  Himalaje, 

przechodził  przez  ciężkie  zapalenie  płuc.  Miał  problemy  z  oddychaniem  i 

odkrztuszaniem zalegającej w płucach flegmy. Z polską grupą spotkał się 2 razy w 

ciągu 7 dni, jakie spędzali z Nim w Jego ashramie w Shahpur, nieopodal Bombaju. 

Każdy z darszanów, widzeń, trwał dosłownie chwilę, ale wystarczająco długo, by z 

początku zdezorientowani i nieuświadomieni w chorobie Guru, uczniowie, widząc Go 

słabego,  schorowanego  i  kaszlącego,  zaczęli  się  martwić.  Rzeczywiście  zły  stan 

zdrowia  Janglidasa  utrzymywany  był  początkowo w tajemnicy,  głównie  po  to,  by 

wiadomość  nie  była  przekazywana  dalej  i  by  zapobiec  wszelkim  ewentualnym 

plotkom.  Tylko  dwie  osoby  z  polskiej  grupy  znały  prawdę  o  chorobie  Mistrza  i 

przekazywały  zdawkowe  informacje  pozostałym,  tworząc  aurę  niepokoju, 

niepewności  i  dezorientacji.  Uczniowie  zdawali  się  być  zdziwieni,  zaskoczenie  i 

zawiedzeni.  Po  raz  pierwszy  bowiem,  widzieli  jak,  boskie,  uświęcone  obecnością 

Boga ciało Guru80,  bezbronne jest w obliczu choroby.  Padały komentarze: „Czemu 

sam się nie uzdrowi?”, „Jak On nie potrafi, to co ja mogę?”. Niewątpliwie choroba 

Janglidasa,  była  ogromnym  sprawdzianem  wiary  i  ufności  uczniów  w  swojego 

Mistrza. Wiary w oświecone Jaźnią ciało Guru, które podlega chorobie, tylko z woli 
79 yatra  pielgrzymka do świętych miejsc np. kultu Śiwy–
80 Ciało Jogina, który osiągnął samadhi, zjednoczenie z Atmą, nie jest już 
ciałem wyłącznie fizycznym. Jest ciałem boskim, uświęconym przez nieustanną 
obecność Duszy,Boga, ciałem oświeconym światłem Atmy. Zmienia się więc jego 
status ontologiczny. Ciało wciąż podlega czynnikom zewnętrznym, ale decyzja o 
śmierci, opuszczeniu ciała, należy do Jogina, Atmy.  Analogicznie do Adama 
Kadmona z Kabały, jogin po osiągnięciu samadhi, jest człowiekiem, który 
posiada ciało fizyczne i równocześnie zachowuje świadomość, że jest jednym z 
Bogiem. 
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Duszy i z Jej woli może być również uzdrowione, wiary we wszechogarniającą moc 

Atmy i prawdziwość słów Babajiego : „To Ja [Atma] zdecyduję, kiedy stąd odejdę”. 

Krytyczny stan zdrowia Janglidasa był  okazją,  by każdy z uczniów zmierzył  się z 

rodzącymi  się  w  nim  emocjami:  ze  strachem  przed  utratą  Guru,  z  uczuciem 

bezsilności,  bezużyteczności,  ze  złością  płynącą  z  bezczynności,  z  ogromnym 

smutkiem i  żalem,  z  rozpaczą.  Choroba była  również  lekcją  uwrażliwienia  na dar 

obecności osób obok, na ich potrzeby, dzięki której grupa wyraźnie zsolidaryzowała 

się i zbliżyła do siebie. Można było zaobserwować, jak często się przytulają, okazują 

sobie nawzajem sympatię, wymieniają uśmiechy. 

Najcięższy etap choroby Babajiego przypadł, na pierwsze 6 dni badawczych. 

Niewątpliwie miała ona wpływ na nastroje panujące w grupie, a co za tym idzie mogła 

oddziaływać na samopoczucie badanych mierzone ankietą nastoju. Następnie, grupa 

na  zaproszenie  Mistrza  pojechała  do  Jego  głównego  ashramu  w  Kokamthan,  by 

uczestniczyć  w  programie  medytacyjnym  z  okazji  chaudas.  Tam  też  dokończone 

zostało badanie. Wraz z powrotem do głównego ashramu zdrowie Janglidasa uległo 

znacznej poprawie. Wciąż kasłał i był osłabiony, ale stan krytyczny został zażegnany. 

Polepszenie  zdrowia  Guru,  przyniosło  polepszenie  nastrojów Jego  uczniów.  Nadal 

zdawali  się  być  ostrożni  i  niepewni  nowych,  dobrych  wiadomości  o  powrocie  ich 

Mistrza  do  zdrowia,  ale  było  widać  ulgę  i  spokój  na  ich  twarzach.  Spacerowali 

rozluźnieni,  żartowali.  Ostatnie  3 dni  badawcze  upłynęły  więc  w zgoła  odmiennej 

atmosferze, od poprzednich 6-u. Mogło to mieć niebagatelny wpływ na odpowiedzi 

udzielane przez badanych, szczególnie na ocenę ich aktualnego nastroju i preferencji 

wartości. Pozytywna i pełna nadziei aura udzielająca się większości, mogła znaleźć 

odbicie  w ankiecie  nastroju jaką  wypełniali,  z  kolei  doświadczenie  choroby Guru, 
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które większość Polaków opisywało, jako uczące i uświadamiające, mogło przyczynić 

się do zmiany dotychczasowej hierarchii wartości. 

Mimo  złego  stanu  zdrowia  Janglidasa,  wszystkie  praktyki  w  ashramie 

odbywały się zgodnie z planem, który wyglądał następująco:

5.00 - 6.00 medytacja w kutirze

7.00 – 8.00 medytacja i arati w świątyni

8.00 – 8.30 śniadanie

8.30 – 9.30 medytacja w kutirze

10.00 – 11.00 medytacja w kutirze

12.00 – 13.00 medytacja i arati w świątyni

13.00 – 14.00 lunch

17.00 – 18.00 medytacja w kutirze

20.0 – 20.00 medytacja i arati w świątyni

20.00 – 20.30 kolacja

21.30 – 22.00 arati w świątyni

Pozostały  czas,  był  czasem  wolnym,  który  badani  spędzali  w  pokojach, 

spacerując  bądź  jadąc  do  jednego  z  dwóch  pobliskich  miasteczek:  Shirdi  lub 

Kopargaon. Ponieważ przyjazd polskiej grupy do indyjskiego ashramu miał miejsce 

na  tydzień  przed  specjalnym  programem  z  okazji  chaudas81 (pełni  księżyca), 

81 chaudas to 14 dzień miesiąca, dzień poprzedzający pełnię księżyca, w Indiach 
zwaną  poornima .  Jest to wyjątkowy dzień w hinduskiej duchowości,„ ”  
ponieważ większość hinduskich świętych właśnie w ten dzień osiągnęła samadhi, 
zjednoczenie z Atmą, Bogiem. W ashramie Janglidasa istnieje długa tradycja 
świętowania chaudas, który wieńczy 2 godzinna medytacja. Wielu uczniów 
Babjiego decyduje się na post o wodzie na tydzień przed chaudasem, by mając 
oczyszczone ciało i umysł, móc głębiej medytować i przyjąć boskie światło, jakie 
spływa w trakcie praktyki na medytującego. 
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kończącym  się  dwugodzinną  medytacją  dla  wszystkich,  którzy  w  tym  miesiącu 

postanowili pościć, 6 osób zdecydowało się pościć przez okres pierwszego tygodnia (7 

dni to przeciętny zalecany czas postu), to jest, w czasie pobytu w ashramie w Shahpur, 

pijąc  jedynie  wodę.  Pozostali  jedli  wegetariańskie  posiłki.  Jedna  z  uczestniczek 

badania  złożyła  również  śluby  milczenia,  na  czas  trwania  sesji,  będąc  w  maunie 

(milczeniu). Cztery razy w ciągu dnia, badani zbierali się w świątyni Vishwatmaka, by 

medytować  przy  dźwiękach  bhajan,  religijnych  pieśni,  wieńczonych  ogniowym 

rytuałem arati82, ku czci Guru. Pozostałe siedem medytacji, odbywało się w kutirze i 

były to medytacje w ciszy.

Tak,  jak  choroba  Janglidasa,  dla  Polaków  przebywających  w  indyjskim 

ashramie,  była  wydarzeniem znaczącym,  to  jest  mogącym  mieć  wpływ  na  wyniki 

badania, tak, dla uczestników sesji w lubińskim klasztorze, był nim szczególny czas w 

Kościele katolickim, przypadający akurat na okres dni badawczych – czas rekolekcji 

wielkopostnych. Warto w tym miejscu wyjaśnić, że o ile spotkania medytacyjne, w 

gronie  poszczególnych  grup  medytacyjnych83,  polegają  na  wspólnej  praktyce  oraz 

czytaniu  i  dzieleniu  się  refleksjami  nad  Pismem  Świętym,  sesja  w  Lubiniu 

przewidywała  jedynie  medytację.  Prowadzący,  nie  tworzył  więc  kontekstu  dla 

medytacji,  przywołując mękę Chrystusa,  co nie  oznacza,  że nie  nadawali  go sobie 

sami medytujący. Atmosfera w ciągu wszystkich 3 dni była raczej ciężka. Ludzie z 

początku roześmiani, stawali się co raz bardziej poważni i wycofani. Ze spuszczonym 

wzrokiem,  w  milczeniu(taka  była  zasada),  spożywali  posiłki.  Odgórna  prośba,  by 

zachować  milczenie,  lub  przynajmniej  maksymalnie  ograniczyć  rozmowy  na  czas 

82arati, arathi, aarti  - ofiara ogniowa
83 Grupę medytacyją tworzy przeciętnie około 5, 6 osób, mieszkających w 
jednym mieście i spotykających się przeważnie raz w tygodniu, by wspólnie 
medytować i rozmawiać o Piśmie Świętym. W ramach Światowej Wspólnoty 
Medytacji Chrześcijańskiej istnieje około tysiąca takich grup
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sesji,  wydawała  się  sprzyjać  uczestnikom.  Skupieni  do  wewnątrz,  zamyśleni 

spacerowali  samotnie lub przesiadywali  w ogrodzie.  Oczywiście  byli  i  tacy,  którzy 

rozmawiali siedząc w małej grupie, ale większość korzystała z szansy bycia z samym 

sobą.  Później,  na  koniec  sesji  dzieląc  się  wrażeniami  z  innymi  uczestnikami, 

przyznawali, że potrzebny był im ten czas tylko dla siebie, to odosobnienie, ponieważ 

pojawiały się w nich różne emocje, z którymi musieli sobie poradzić. Dla wielu były 

to trudne momenty. Dużo w sobie odkryli, z wieloma uczuciami i myślami przyszło 

im się zmierzyć. Mówili o smutku, zagubieniu, poczuciu niedoskonałości. Dziękowali 

też  ojcu  Wojciechowi  (również  uczestnikowi  medytacji,  spoza  zakonu 

benedyktynów), za wygłoszone w sobotę kazanie, porównujące praktykę medytacji do 

Drogi Krzyżowej, dodając, że tak właśnie odbierali tę sesję, jaką swoją osobistą Drogę 

Krzyżową. Niewątpliwie, jako dla katolików, a takie wyznanie zadeklarowało 13-u na 

15-u badanych,  okres rekolekcji  wielkopostnych był  dla nich czasem wyjątkowym. 

Związani z tradycją kościoła katolickiego, który w tym czasie wspomina i upamiętnia 

Mękę Pańską, mogli  traktować medytację,  jako  łączenie się z Chrystusem w Jego 

doświadczeniu. Przypomnieć tu trzeba, że medytacja chrześcijańska praktykowana w 

lubińskim klasztorze, wywodzi się z tradycji modlitwy Jezusowej, w której Chrystus 

jest  punktem  koncentracji  dla  praktykującego.  Można  mniemać  więc,  że  dla 

wierzących katolików medytacja nad Nim, ma kontekst katolicki, związany z danym 

okresem liturgicznym. Tym samym, atmosfera towarzysząca przeżywaniu rekolekcji 

przez kościół,  może mieć  ogromny wpływ na indywidualne nastroje medytujących 

katolików. Panujący w kościele  smutek,  refleksja, zadumanie,  zachęta do zrobienia 

rachunku  sumienia,  wszystko  to,  może  być  udziałem  badanych,  znajdując 

odzwierciedlenie w ankietach nastroju, a także wpływając na preferencję wartości.   



68

       Choć czas badania był wyjątkowy, badani podążali za typowym planem dnia, 

charakteryzującym każdą lubińską sesję:

Piątek
16.00 wprowadzenie dla tych, którzy są na sesji po raz pierwszy 
16.30 – 17.20 formalne rozpoczęcie sesji, medytacja w Sali medytacyjnej (2x20 min.)
17.30 – 18.00 nieszpory w kaplicy
18.00 – 18.30 kolacja 
19.00 – 19.50 medytacja w sali medytacyjnej (2x20 min.) 
20.00 – 21.00 modlitwy wieczorne w kaplicy
21.00 – 22.00 medytacja w sali medytacyjnej (2x25 min.) 

Sobota
6.00 – 6.30 modlitwy poranne w kaplicy
6.30 – 8.00 metanie (praktyka pokłonów) i medytacja (2x25 min.) w sali medytacyjnej
8.00 – 8.30 śniadanie 
8.45 – 10.45 praca
11.00 – 12.00 medytacja w sali medytacyjnej (2x25 min.) 
12.15 – 13.00 modlitwy południowe w kaplicy
13.00 – 13.30 obiad 
15.00 – 15.30 nieszpory w kaplicy
15.30 – 16.00 medytacja w sali medytacyjnej (25 min.) 
16.00 – 17.30 konferencja i medytacja w sali medytacyjnej (2x25 min.) 
17.45 – 18.15 kolacja 
18.45 – 19.45 medytacja w sali medytacyjnej (2x25 min.) 
20.00 – 21.00 modlitwy wieczorne w kaplicy
21.00 msza święta 

Niedziela
6.00 – 6.30 modlitwy poranne w kaplicy
6.30 – 8.00 metanie ( praktyka pokłonów) i medytacja w sali medytacyjnej (3x20 min.)
8.00 – 9.00 spotkanie w kręgu i formalne zakończenie sesji

Czas  pomiędzy  modlitwami  był  czasem  wolnym,  który  badani  spędzali 

najczęściej  w pokojach,  ogrodzie  przyklasztornym lub spacerując.  Na czas  trwania 

sesji  uczestnicy  badania  powstrzymywali  się  od  spożywania  mięsa,  jedząc  dania 
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jarskie  i  wegetariańskie.  Wszystkim  zalecono  trwać  w  milczeniu,  bądź  chociaż 

ograniczyć rozmowy do minimum. Wszystkich też dotyczył obowiązek pracy na rzecz 

klasztoru,  który  badani  wypełniali  pracując  w  ogrodzie,  myjąc  okna,  podłogi  lub 

pomagając w kuchni. Cztery razy w ciągu dnia, uczestnicy sesji zbierali się w kaplicy,  

by modlić się razem z mnichami, recytując lub śpiewając psalmy.  W zależności od 

dnia, od jednego do pięciu razy dziennie, schodzili się do sali medytacyjnej, by tam 

medytować  w  ciszy  dwa  razy  po  20/25  minut,  oddzielając  medytacje  siedzące, 

medytacją w ruchu, trwającą około 5 minut. Z rana, praktykowano również pokłony, 

poprzedzające medytację. 

Zmienne

W badaniu zostały przyjęte następujące zmienne:

Zmienna  niezależna  niemanipulowana:  miejsce  przeprowadzania  badania  (indyjski 

ashram,  klasztor  benedyktynów  w  Lubiniu,  prywatne  mieszkania  w  Warszawie  i 

Skierniewicach)

Zmienna zależna 1: preferencja wartości 

Zmienna zależna 2:  wskaźnik doznań mistycznych

Zmienna zależna 3:  nastrój osoby badanej

3.5   Materiały
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Do  zbadania  zmiennych  zależnych  zastosowane  zostały  trzy  narzędzia 

badawcze.  Kwestionariusz Portretów PVQ S. Schwartza,  Skala doznań mistycznych 

Hood’a i skala PANAS-X (Positive And Negative Affect Scale). 

Kwestionariusz  Portretów  PVQ.   Kwestionariusz  składa  się  z  40  krótkich, 

dwuzdaniowych  opisów ludzi.  Zadaniem badanego jest  oszacowanie  podobieństwa 

charakteryzowanego człowieka do siebie, korzystając z 6-stopniowej skali, od 1 (w 

ogóle  do  mnie  nie  podobna) do  6  (bardzo  do  mnie  podobna).  Kwestionariusz 

umożliwia  oszacowanie  preferencji  każdego  z  10  typów  wartości:  konformizmu, 

podmiotowości,  osiągania,  tradycji,  uniwersalizmu,  stymulacji,  bezpieczeństwa 

społecznego,  dobra,  władzy  i  hedonizmu.  Wskaźnikiem  preferencji  badanego  jest 

średnia jego odpowiedzi na każdej z 10 skal.

Przykładowe pozycje dla:

1. Konformizmu  –  Ważne  jest  dla  niej,  aby  być  zawsze  uprzejmą  dla  

innych.  Uważa,  że  zawsze  powinna  okazywać  szacunek  wobec  

rodziców i starszych ludzi.

2. Podmiotowości – Wymyślanie nowych pomysłów i bycie osobą twórczą  

jest dla niej ważne. Lubi robić rzeczy w sposób oryginalny

3. Tradycji – Uważa, że ważne jest, by postępować w sposób wyuczony w  

domu rodzinnym. Pragnie utrzymywać rodzinne obyczaje i tradycje.

Skala mistycyzmu.   Do zbadania  przeżytych doświadczeń  mistycznych zastosowano 

Mysticism Scale autorstwa Hood’a (1975). Na potrzeby badania opracowano polskie 

tłumaczenie narzędzia (zał. 5).

Skala zawiera 32 stwierdzenia opisujące doświadczenia mistyczne np.: 
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Zdarza  mi  się  doświadczać  przeżycia,  które  jest  ponadczasowe  i  

bezkresne

Zdarza mi się doświadczać głębokiej radości

Zdarza mi się doświadczać przeżycia, w którym czuję, iż wszystko na  

świecie jest częścią tej samej całości

 z tego 16 z nich jest na skali odwróconej np.:

Nigdy nie zdarza mi się doświadczać niczego świętego

Nigdy nie zdarza mi się doświadczać stanu całkowitego spokoju

Nigdy nie zdarza mi się doświadczać przeżycia, które pozostawia mi  

uczucie cudu

Zadaniem  badanego  jest  przyporządkować  każdemu  ze  stwierdzeń  odpowiedź, 

odpowiadającą najbardziej jego własnym przeżyciom, korzystając ze skali od -2  (to  

przeżycie jest na pewno nie prawdziwe w odniesieniu do moich doświadczeń) do 2 (to  

przeżycie  jest  na  pewno  prawdziwe  w  odniesieniu  do  moich  doświadczeń).  Klucz 

pozwala  na  wyróżnienie  2  lub  3  składowych  (2:emocjonalny  ładunek  objawień 

duchowych,  intensywne  uczucie  jedności;  3:  ekstrawertywny  mistycyzm,  religijna 

interpretacja, introwertywny mistycyzm). 

PANAS.     Narzędziem służącym do mierzenia  nastroju osób badanych  była  skala 

PANAS-X  Watson  & Clark   (1994)  przetłumaczona  na  język  polski,  na  potrzeby 

badania (zał. 6). Skala ta składa się z 60 itemów opisujących różne uczucia i emocje. 

Zadaniem  badanego  jest  odpowiedzieć,  jak  silnie  odczuwa on  poszczególne  stany 

emocjonalne  w  chwili  wypełniania  ankiety.  Robi  to  przez  przyporządkowanie 
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każdemu ze słów pewnej wartości liczbowej,  korzystając z 6-stopniowej skali  (od 

1=bardzo mało lub wcale do 6=maksymalnie ).  Klucz umożliwia wyodrębnienie 13 

czynników. 2 głównych: emocji pozytywnych (positive affect) i emocji negatywnych 

(negative  affect)  i  11  specyficznych:  uczucia  strachu  (fear),  wrogości  (hostility), 

poczucia winy (guilt), smutku (sadness), zadowolenia (jovialty), pewności siebie (self-

assurance),  uważności  (attentiveness),  nieśmiałości  (shyness),  zmęczenia  (fatigue), 

spokoju (serenity) i zaskoczenia (surprise). 

   Procedura

Badania  przeprowadzone  zostały  w  czterech  różnych  miejscach:  indyjskim 

ashramie  (grupa  1),  lubińskim  klasztorze  (grupa  2),  prywatnych  mieszkaniach  w 

Warszawie i Skierniewicach (grupa 3). Procedura dla wszystkich trzech grup była ta 

sama,  z tą różnicą,  że w trakcie  badania grupy 1 (Indie) i  2 (Lubiń),  magistrantka 

towarzyszyła  osobom  badanym,  mając  z  nimi  bezpośredni  kontakt  a  pośredni, 

telefoniczny  lub  mailowy,  badając  grupę  3  (Warszawa/Skierniewice).  Różnica  ta 

wynikała  z  kwestii  organizacyjnych.  Grupa  1  (Indie)  i  2  (Lubiń)  były  grupami 

wyjazdowymi, badanymi w trakcie 3 lub 9-dniowych sesji medytacyjnych, w których 

uczestniczyła  również  magistrantka.  Stąd  też  dostęp  do  osób  badanych  był 

bezpośredni.  Inaczej   było  w przypadku  grupy 3  (Warszawa/  Skierniewice),  która 

została  utworzona  ze  znajomych  magistrantki,  bądź  osób  poleconych  przez  jej 

znajomych,  a  jedynym  kontrolowanym  kryterium  był  wiek,  tak  by  próba  jak 

najbardziej odpowiadała  badanym  z grup eksperymentalnych. Nie było więc, jak w 

poprzednich  przypadkach,  wspólnej  przestrzeni,  ashramu  czy  klasztoru.  Badani 
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mieszkali w różnych częściach Warszawy i w Skierniewicach, dlatego kontakt z nimi 

odbywał się drogą mailową lub telefoniczną. 

Procedura  badania  wyglądała  następująco.  Przed  rozpoczęciem  badania, 

badanym  przedstawiana  była,  grupowo  (  Indie,  Lubiń)  lub  indywidualnie 

(Warszawa/Skierniewice),  osoba  prowadząca  badanie  -  studentka  Psychologii 

Międzykulturowej  w  Szkoły  Wyższej  Psychologii  Społecznej  w  Warszawie  i  cel 

badania  – praca  magisterska  z  zakresu  wpływu medytacji  na hierarchię  wartości  i 

nastrój  człowieka  Następnie  badani  po  wyrażeniu  zgody  na  udział  w  badaniu, 

otrzymywali  dwa  egzemplarze  Kwestionariusza  Portretów  PVQ Schwartza,  dwa 

egzemplarze  Skali  Mistycyzmu Hood’a  i  3  (Lubiń)  lub  9  (Indie,  Warszawa, 

Skierniewice)  kopii  skali PANAS-X. Magistrantka  czytała  instrukcję  do wszystkich 

narzędzi, upewniając się, że osoby badane prawidłowo rozumieją polecenia i nie mają 

żadnych  wątpliwości  ani  pytań,  co do sposobu ich wykonania.  Podana została  też 

kolejność, w jakiej należy wypełniać otrzymane narzędzia. W pierwszym dniu badania 

proszono  o  uzupełnienie  jednej  kopii  Kwestionariusza  Portretów  PVQ Schwartza, 

mierzącego preferowane wartości, jednej kopii Skali Mistycyzmu Hood’a, badającego 

wskaźnik doznań mistycznych i jednej z 3 lub 9 kopii skali PANAS-X, będącej ankietą 

nastroju.  W ciągu kolejnych  2 (Lubiń)  lub  8 (Indie i  grupa kontrolna)  dni  badani 

wypełniali dziennie jedną kopię skali  PANAS-X, zmieniając porę jej wykonania (raz 

rano, raz wieczorem), by ostatniego dnia, 3 (Lubiń) lub 9 (Indie, kontrolna), wypełnić 

po raz drugi  Kwestionariusz Portretów PVQ  Schwartza i  Skalę Mistycyzmu Hood’a. 

Łącznie  badani  uzupełniali  2  Kwestionariusze  Portretów  PVQ (pierwszego  i 

ostatniego dnia), 2  Skale Mistycyzmu ( pierwszego i ostatniego dnia) i 3 lub 9 kopii 

skali  PANAS-X   (wykonywanych codziennie, w ciągu 3 lub 9 dni badawczych). Po 
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zakończeniu badania,  uzupełnione narzędzia przekazywane były magistrantce,  która 

odpowiadała na ewentualne pytania i wysłuchiwała komentarzy. 

Badanie było anonimowe. Osoby badane sygnowały wypełniane przez siebie 

narzędzia hasłem a jedynymi dostępnymi magistrantce informacjami był wiek, płeć i 

wyznanie badanych. 

4. Wyniki

4.1 Preferowane wartości

10  typów  podstawowych  wartości.   W  celu  przetestowania  hipotezy  o  wpływie 

przynależności  do  grupy  (3:  Indie,  Lubiń,  kontrolna)  na  preferencję  wartości  (10 

typów  wartości:   konformizm,  podmiotowość,  osiąganie,  tradycja,  uniwersalizm, 

stymulacja,  bezpieczeństwo  społeczne,  dobro,  władza  i  hedonizm)  w  trakcie  1 

pomiaru  i  pogłębienie  się  różnic  w  preferencjach  w  trakcie  2  pomiaru, 

przeprowadzono trójczynnikową analizę wariancji w schemacie mieszanym: (3) grupa 

( Indie, Lubiń, kontrolna) × (10) typy wartości × (2) czas pomiaru (pierwszy dzień, 

ostatni  dzień).  Czynnikami  mierzonymi  i  powtarzalnymi  wewnątrz  osób  były:  10 

typów  wartości,  wobec  których  badani  zaznaczali  stopień  preferencji  oraz  czas 

dokonanego pomiaru  (pierwszy dzień,  ostatni  dzień).  Czynnikiem między osobami 

była natomiast przynależność do jednej z grup (badanej w Indiach, badanej w Lubiniu, 

grupy  kontrolnej).  Zmienną  zależną  była  preferencja  poszczególnych  wartości 

deklarowana przez badanego, rozumiana jako odczuwany stopień podobieństwa osoby 

badanej  względem  tej,  charakteryzowanej  w  Kwestionariuszu  Portretów  PVQ, 

mierzony  na  skali  od  1  (w  ogóle  do  mnie  nie  podobna)  do  6  (bardzo  do  mnie 

podobna). Przeprowadzona analiza wykazała istotny efekt główny typów wartości F(4, 



75

378) = 54,54; p<0, 001, eta²=0,56, zgodny z na ogół prezentowanymi wynikami w 

literaturze,  gdzie  najwyższy  wynik  osiągają  wartości  dobroci,  uniwersalizmu  i 

podmiotowości,  a  najniższy  władzy.  Potwierdziła  również  efekt  interakcji  typów 

wartości i przynależności do grupy F (8, 378) = 3,38; p < 0,001, eta² = 0,13. Różnice 

międzygrupowe  w  preferencji  wartości  zauważono  w  przypadku  4  skal:  wartości 

stymulacji F(2,42) = 8,65; p< 0, 001, eta²  = 0, 29; hedonizmu F(2,42) = 5,13; p<0, 01; 

eta² = 0, 19; osiągania F( 2,42) = 3,87; p<0,05; eta² = 0, 15 i uniwersalizmu F (2,42) = 

3,46;  p<0,  05;  eta²  =  0,  14.  Zróżnicowanie  wagi  poszczególnych  wartości  u 

wszystkich badanych, jak i w podziale na grupy, obrazuje wykres poniżej. 

Wykres 1

Wykres ogólnych i międzygrupowych różnic w preferencji 10 typów wartości.
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Ponieważ efekt interakcji typów wartości i przynależności do grupy okazał się 

istotny  statystycznie,  w  celu  sprawdzenia,  które  grupy  różnią  się  od  siebie  pod 

względem preferowanych wartości, przeprowadzono analizę  post hoc. Na podstawie 

otrzymanych  wyników  można  stwierdzić,  że  wartość  stymulacji  jest  najbardziej 

preferowaną wartością w grupie kontrolnej (M = 4,53), w porównaniu z grupą Indie 

(M = 3,64) przy p<0, 01 i grupą Lubiń (M = 3, 30) przy p<0, 001. Grupa Indie ma 

natomiast wyższą, niż grupa kontrolna, preferencję wartości uniwersalizm (Indie M = 

5,23; kontrolna M = 4,53) przy p< 0, 05, a niższą wartości osiąganie (Indie M = 2,68; 

kontrolna M = 3,52) dla  p<0, 01.  Grupa Lubiń ma istotnie  niższy wynik wartości 

hedonizm (M = 3,40) w porównaniu z  grupą kontrolną (M = 4,38)  przy p<0,  01. 

Różnice dla średnich w ramach wszystkich skal przedstawia tabela poniżej. 

Tabela 1

Tabela różnic międzygrupowych dla średnich wyników analizy globalnej, 1 i 2 pomiaru, dla  
wszystkich 10 typów wartości.

Wartości Test F Grupa Średnia

konformizm Indie 3,430

F(2,42) = 0, 22; ni; eta² = 0, 01 Lubiń 3,533

kontrolna 3,633

podmiotowość Indie 5,019

F(2,42) = 0, 87; ni; eta² = 0, 04 Lubiń 4,740

kontrolna 4,933

osiągnięcia Indie 2,681b

F(2,42) = 3, 87; p< 0, 05; eta² = 0, 15 Lubiń 3,033a,b

kontrolna 3,520a
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tradycja Indie 3,588

F(2,42) = 0, 84; ni; eta² = 0, 03 Lubiń 3,713

kontrolna 3,344

uniwersalizm Indie 5,237a

F(2,42) = 3, 46; p< 0, 05; eta² = 0, 14 Lubiń 4,836a,b

kontrolna 4,533b

stymulacja Indie 3,647b

F(2,42) = 8, 65; p< 0, 01; eta² = 0, 29 Lubiń 3,300B

kontrolna 4,533a

bezpieczeństwo Indie 4,581

F(2,42) = 1,05; ni; eta² = 0, 04 Lubiń 4,347

kontrolna 4,171

dobro Indie 5,048

F(2,42) = 0,14; ni; eta² = 0, 01 Lubiń 4,925

kontrolna 4,983

władza Indie 2,422

F(2,42) = 2,13; ni.; eta² = 0, 09 Lubiń 2,633

kontrolna 3,167

hedonizm

F(2,42) = 5,13; p< 0, 01; eta² = 0, 19

Indie

Lubiń

kontrolna

4,092a,b

3,400b

4,383a

Dla wartości osiągnięcia różnica średnich a:b przy p<0, 01

Dla wartości uniwersalizm różnica średnich a:b przy p<0, 05

Dla wartości stymulacja różnica średnich a:b przy p<0, 01; a:B przy p<0, 001

Dla wartości hedonizm różnica średnich a:b przy p<0, 01

Otrzymany na drodze analizy, istotny efekt interakcji przynależności do grupy 

i wartości, wykazał różnice między grupami , obecne w 1 i analogicznie w 2 pomiarze, 

wskazując na powtarzalność wyników, a tym samym,  na ich rzetelność.  Średnie w 

ramach tych samych wartości, otrzymane w 1 i 2 pomiarze, korelują ze sobą wysoko, 
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dodatnio i istotnie, potwierdzając istotny wpływ czynnika przynależności do grupy na 

preferencje wartości. Korelacje przedstawia tabela poniżej.

Tabela 2

Tabela korelacji wyników, w ramach 10 typów wartości, uzyskanych w 1 i 2 pomiarze.

Pomiar 1
konformizm Pomiar 2 0, 748**

podmiotowość Pomiar 2 0, 619**
osiągnięcia Pomiar 2 0, 887**

tradycja Pomiar 2 0, 740**
uniwersalizm Pomiar 2 0, 795**

stymulacja Pomiar 2 0, 660**
bezpieczeństwo Pomiar 2 0, 845**

dobro Pomiar 2 0, 723**
władza Pomiar 2 0, 891**

hedonizm Pomiar 2 0, 661**
** Korelacja jest istotna na poziomie ,001(dwustronnie)

Dotychczas  przeprowadzona  analiza  potwierdziła  również  efekt  interakcji 

typów wartości, przynależności do grupy i czasu dokonanego pomiaru F(12, 378) = 

1,80; p<0, 05; eta² = 0, 07. Wykonano więc porównania, by sprawdzić, wyniki, dla 

których typów wartości,  uległy zmianie wraz z czasem pomiaru w poszczególnych 

grupach. W grupie Indie,  powyższy efekt interakcji  okazał  się istotny dla  wartości 

stymulacja  F  (1,42)  =  6,15;  p<0,  05;  eta²  =  0,  12,  której  średnia,  wynosząc  w 

pierwszym pomiarze M = 3,90, była wyższa niż w drugim M = 3,39. W grupie Lubiń, 

czynnik pomiaru miał również wpływ na wartość stymulacji F (1,42) = 10, 68 p<0, 

01;  eta²  =  0,  20,  lecz  tendencja  dla  tej  wartości,  w  przeciwieństwie  do  grupy 

indyjskiej, była wzrostowa, nie spadkowa. Średnia stymulacji w 1 pomiarze przybrała 

wartość  M =  2,96,  niższą  niż  w  drugim M =  3,63.  Zmiana  dla  grupy  lubińskiej 

nastąpiła również w obszarze wartości dobro F(1,42) = 4,50; p< 0, 05; eta² = 0, 09, 

przyjmując istotnie wyższą średnią w drugim pomiarze M = 5,06 niż w pierwszym M 
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=  4,78.  W  grupie  kontrolnej  istotnych  zmian  nie  odnotowano.  Powyższy  wyniki 

ilustruje wykres poniżej.

Wykres 2

Wykres różnic średnich preferencji wartości stymulacja w pierwszym i drugim pomiarze, w  
podziale na grupy.
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Wykres 3

Wykres różnic średnich preferencji wartości dobro w pierwszym i drugim pomiarze, w  
podziale na grupy.
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Cztery superwartości.    Przeprowadzoną dotychczas analizę, dla 10 typów wartości, 

wykonano analogicznie po zredukowaniu wartości do 4,  plasujących się na dwóch 

superwymiarach,  zaproponowanych  przez  Schwartza  (1992)  :  osi  konserwatyzm 

(konformizm,  tradycjonalizm,  bezpieczeństwo)  –  otwartość  na  zmianę 

(podmiotowość, stymulacja, hedonizm) i drugiej, niezależnej wobec pierwszej, osi : 

podwyższanie wartości  ja  (osiągnięcia, władza) – przekraczanie wartości  ja (dobroć, 

uniwersalizm)  (Boski,  2009).  Analiza,  w  której  czynnikami  wewnątrzobiektowymi 

były:  (2)czas  dokonanego  pomiaru  (1  pomiar,  2  pomiar)  i  (4)  super  wartości 

(konserwatyzm,  otwartość  na  zmianę,  przekraczanie  własnego  ja  i  podwyższanie 

własnego ja), czynnikiem międzyobiektowym – przynależność do grupy (Indie, Lubiń, 

kontrolna),  a  zmienną  zależną,  deklarowana  przez  badanych,  preferencja  wartości, 

wykazała istotny efekt główny superwartości F(3,126) = 82,62; p<0, 001; eta² = 0, 66; 

efekt interakcji superwartości i przynależności do grupy F(6,126) = 3,42; p<0, 01; eta² 

= 0, 14 i na poziomie tendencji statystycznej efekt interakcji czasu pomiaru i grupy F 

(2,42)  = 2,55;  p<  0,09,  eta²  =  0,  10  oraz  efekt  interakcji  czasu,  grupy i  wartości 

F(6,126) = 1,86; p<0, 092; eta² = 0, 08. 
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 Ponieważ przynależność do grupy istotnie  wpłynęła  na preferencje  wartości 

badanych, wykonano porównania post hoc, by sprawdzić, średnie których grup, różnią 

się między sobą w ramach poszczególnych skal.  Test wykazał,  wyższą preferencję 

wartości  podwyższania  własnego  ja dla  grupy kontrolnej  (M=3,34)  w stosunku do 

grupy Indie (M=2,55) przy p<0, 05 oraz najwyższy wskaźnik dla otwartości na zmianę 

w grupie kontrolnej (M=4,73) w porównaniu z grupą Lubiń (M = 4,02) przy p <0, 001 

i grupą Indie (M=4,33) przy p<0, 05. Uzyskane wyniki ilustruje poniższy wykres.

Wykres 4

Wykres międzygrupowych różnic średnich w ramach dwóch superwymiarów, uzyskanych w  
analizie globalnej, 1 i 2 pomiaru.
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Przeprowadzono również analizy dla różnic średnich wartości tworzących osie: 

otwartość na zmianę - konserwatyzm i przekraczanie – podwyższanie własnego  ja. 

Wyniki pokazały, iż otwartość na zmianę charakteryzuje głównie grupę kontrolną, a 

więc  niemedytującą,  prowadzącą  życie  profanum,  podczas  gdy,  przekraczanie 

własnego  ja,  wiąże  się  z  życie  sacrum,  duchowym,  medytacyjnym,  typowym  dla 
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grupy Indie, Lubiń. Różnice dla średnich w ramach wszystkich czterech skal i dwóch 

superwymiarów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 3

Tabela międzygrupowych różnic średnich w ramach 4 superwartości i 2 superwymiarów.

Test F Średnia

konserwatyzm Indie 3,866

F (2,42) = 0,22; ni.; eta² = 0, 01 Lubiń 3,864

kontrolna 3,716

przekraczanie 
własnego ja

F (2,42) = 1,57; ni.; eta² = 0, 07

Indie 5,142

Lubiń 4,880

kontrolna 4,758

otwartość na zmianę Indie 4,333b

F(2,42) = 6,49; p<0, 01; eta² = 0, 23 Lubiń 4,020B

kontrolna 4,733a

podwyższanie 
własnego ja

Indie 2,552b

F(2,42) = 3,37; p<0, 05; eta² = 0, 13 Lubiń 2,833a,b

kontrolna 3,343a

Różnica: otwartość na 
zmianę - 
konserwatyzm

Indie 0,466a,b

F (2,44) = 4,04; p<0,05 Lubiń 0,155a

kontrolna 1,017b

Różnica: 
przekraczanie 
własnego ja – 
podwyższanie ja

F (2,44) = 3,69; p<0,05

Indie

Lubiń

kontrolna

2,590a

2,046a,b

1,415b

Dla wartości otwartość na zmianę różnica średnich a:B przy p<0, 001; a:b przy p<0, 05

Dla wartości podwyższanie własnego ja różnica średnich a:b przy p<0, 05

Dla różnicy otwartość – konserwatyzm różnica średnich a:b przy p<0,05

Dla różnicy przekraczanie ja – podwyższanie ja różnica średnich a:b przy p<0, 05
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       Zauważone w analizie, różnice średnich, w ramach poszczególnych wartości dla 

każdej  z  grup,  obecne zarówno w 1 jak i  2 pomiarze,  wskazują na powtarzalność 

uzyskanych wyników, a tym samym, na ich rzetelność i prawdziwość. Wyniki 1 i 2 

pomiaru w obszarze tych samych skal, korelują ze sobą w sposób istotny i dodatni,  

potwierdzając  istotny  wpływ  czynnika  przynależność  do  grupy  na  preferencje 

wartości.  Korelacje  są wysokie,  w przypadku 3 superwartości,  których średnie  nie 

zmieniły się znaczącą wraz z czasem pomiaru. Niższa zależność występuję natomiast 

w parze  wyników  otwartość  na  zmianę,  w  której  zaszła  znacząca,  istotna  zmiana 

średnich pierwszego i drugiego pomiaru.  Zależności korelacyjne przedstawia tabela 

poniżej. 

Tabela 4

Tabela korelacji wyników, w ramach 4 typów wartości, uzyskanych w 1 i 2 pomiarze.

Pomiar 1
konserwatyzm Pomiar 2 0, 809**
przekraczanie własnego ja Pomiar 2 0, 752**
otwartość na zmianę Pomiar 2 0, 589**
podwyższanie własnego ja Pomiar 2 0, 923**

** korelacja istotna na poziomie ,001

Ponieważ  analiza  wykazała  istotny  efekt  interakcji  czasu  pomiaru, 

przynależności do grupy i preferencji wartości, wykonano dodatkowe porównania, by 

sprawdzić  średnie  dla  których  wartości  i  dla  których  grup,  uległy zmianie  wraz  z 

czasem. Powyższy efekt interakcji okazał się istotny wyłącznie dla grupy lubińskiej, 

wpływając na skalę otwartość na zmianę F(1,42) =0, 94, p<0, 05; eta² = 0, 14, dla 
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której średnia 1 pomiaru wynosiła M = 3,81, a 2 M = 4,22 przy p<0, 05. Otrzymane  

wyniki przedstawiono na wykresie poniżej.

Wykres 5

Wykres  różnic  średnich  preferencji  wartości  otwartość  na  zmianę,  uzyskanych  w  1  i  2  
pomiarze.

0
0,5
1

1,5
2

2,5
3

3,5
4

4,5
5

Indie Lubiń kontrolna

otwarto  na z mianść ę

pomiar I
pomiar II

 

Podsumowując, udało się potwierdzić hipotezę 1 mówiącą, iż wystąpią różnice 

międzygrupowe  w  preferencji  wartości,  a  pobyt  w  ashramie/klasztorze  i  praktyka 

medytacji  te  różnice  pogłębią.  Stwierdzono  istotne  różnice,  w  wartościach 

preferowanych przez każdą grupę, w trakcie pierwszego pomiaru, które potwierdziły 

się  również  w  drugim  pomiarze.  Grupa  medytujących  w  indyjskim  ashramie,  w 

porównaniu   z  grupą  kontrolną  ,  miała  istotnie  wyższą  preferencję  dla  wartości 

uniwersalizm  i  przekraczanie  własnego  ja,  a  niższą  dla  skali  władzy,  osiągania  i 

podwyższania własnego ja. Z kolei medytujący w Lubiniu, osiągnęli niższy wynik dla 

hedonizmu niż  grupa kontrolna.  Najbardziej  preferowanymi  wartościami  dla  grupy 
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kontrolnej  były  natomiast:  stymulacja  i  otwartość  na zmianę.  Analiza  potwierdziła 

również  istotny  efekt  czynnika  czas  pomiaru,  na  zmianę  preferencji  wartości.  W 

grupie Indie, zmalała preferencja wartości stymulacja, podczas gdy w grupie Lubiń, 

odwrotnie, wynik na skali stymulacji wzrósł, tak jak i na skali dobra i otwartości na 

zmianę. W grupie kontrolnej nie odnotowano żadnych zmian. Tym samym, udało się 

potwierdzić  wpływ  specyficznego  otoczenia  indyjskiego  ashramu/  lubińskiego 

klasztoru i praktyki medytacji na zmianę w obszarze wartości, jednak zmiana ta, poza 

wzrostem preferencji dobra, przyjęła inny kierunek, niż przewidywała hipoteza. 

4.2 Mistycyzm

Do zmierzenia ilości przeżytych doznań mistycznych badanych,  użyto  Skali  

Mistycyzmu Hood’a, której klucz przewiduje standardowo wyodrębnienie 2 lub 3 skal 

mistycyzmu. Analiza czynnikowa, przeprowadzona na itemach Skali wykazała jednak, 

że utworzone na jej drodze wymiary, nie pokrywają się z tymi, zaproponowanymi w 

kluczu.  Dodatkowo  czynniki,  które  wyodrębniono,  okazały  się  trudne  do 

zdefiniowania  ze  względu  na  niską  spójność  wewnętrzną  skali.  Wobec  tego 

zdecydowano  się  na  utworzenie  jednego  czynnika,  który  tłumaczy  aż  36,2% 

całkowitej  wariancji  w pomiarze  1 i  aż  36,6% wariancji  w pomiarze  2.  Wskaźnik 

rzetelności,  obliczony  dla  wyselekcjonowanych  do  pomiaru  mistycyzmu  itemów, 

wyniósł  w obu przypadkach alfa= 0,94,  co jest  wynikiem bardzo zadowalającym i 

czyni  proponowany  jeden  wskaźnik  doznań  mistycznych  za  satysfakcjonujący 

psychometrycznie.  Za wskaźnik przeżytych  doświadczeń mistycznych  uznano więc 

ostatecznie, średnią 24 z 32 itemów składających się na Skalę Mistycyzmu. 
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By przetestować hipotezę  mówiącą,  że w grupie medytujących  w Indiach  i 

Lubiniu,  w  pierwszym  pomiarze,  będzie  wyższy  wskaźnik  przeżytych  doznań 

mistycznych  niż  w  grupie  kontrolnej,  a  pobyt  w  ashramie/klasztorze  i  praktyka 

medytacji  pogłębi  tę  różnicę,  zastosowano  dwuczynnikową  analizę  wariancji  w 

schemacie mieszanym. Czynnikiem między osobami była przynależność do grupy (3: 

Indie,  Lubiń,  kontrolna),  a  czynnikiem  kontrolowanym  wewnątrz  osób  czas 

dokonanego  pomiaru  (2:  pierwszy,  ostatni  dzień).  Zmienną  zależną  był  wskaźnik 

doświadczeń  mistycznych,  zoperacjonalizowany  jako  średnia  24  itemów 

pochodzących ze Skali Mistycyzmu  Hooda, mierzonych na skali od -2 (to przeżycie 

jest na pewno nie prawdziwe w odniesieniu do moich doświadczeń) do 2 (to przeżycie 

jest na pewno prawdziwe w odniesieniu do moich doświadczeń).

 W  wyniku  analizy,  uzyskano  istotny  statystycznie  wynik  efektu  głównego 

grupy F (2,42) = 4,61; p<0,05, eta² = 0, 18 i efektu głównego czasu F(1, 42) = 5,90; 

p<0, 05; eta² = 0, 12. Wskaźnik przeżytych doznań mistycznych miał ogólną tendencję 

wzrostową, wynosząc dla wszystkich grup w 1 pomiarze M = 0, 89 a w drugim M = 

1,07 przy p<0, 05. Nie istotny okazał się jednak efekt interakcji czasu dokonanego 

pomiaru i przynależności do grupy – ilość doznań mistycznych wzrosła we wszystkich 

trzech grupach badawczych, a nie, jak się spodziewano, wyłącznie w grupie Indie i 

Lubiń. 

   Ponieważ  efekt  czynnika  przynależność  do  grupy  wyszedł  istotny 

statystycznie, wykonano test post hoc, by sprawdzić, które grupy, różnią się między 

sobą średnimi na skali mistycyzmu. Porównania wykazały istotny wyższy wynik dla 

grup medytujących: Indie (M = 1,21) i Lubiń (M = 1,21), niż dla grupy kontrolnej (M 

= 0,52) przy p<0, 05. Uzyskany, na drodze analizy 1 i 2 pomiaru, istotny efekt główny 

grupy, potwierdził tym samym, różnice międzygrupowe, zauważone już w trakcie 1 
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pomiaru,  gdzie  ilość doznań mistycznych,  na poziomie tendencji  statystycznej,  jest 

również wyższa w grupie Indie (M = 1,12) przy p<0, 081 i Lubiń (M = 1,11) przy p<0, 

092, niż w grupie kontrolnej (M = 0,44). Obecność różnic międzygrupowych w obu 

pomiarach, jest dowodem na rzetelność i prawdziwość wyników oraz na realny wpływ 

czynnika  przynależności  do  grupy na  wskaźnik  doświadczeń  mistycznych.  Średnie 

mistycyzmu, uzyskane w 1 i 2 pomiarze, korelują ze sobą w sposób istotny, wysoki i 

dodatni  (r  = 0,  819)  przy p<0,  001.  Różnicę  średnich  w ilości  przeżytych  doznań 

mistycznych, w 1 pomiarze i wzrost wskaźnika mistycyzmu w 2 pomiarze, obrazuje 

wykres poniżej.

Wykres 6

Wykres ilustrujący średnie wskaźnika mistycyzmu uzyskane w 1 pomiarze i wartość, o jaką  
wzrosły w pomiarze 2.  
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 Podsumowując,  słuszność  hipotezy  2,  zakładającej,  iż  w  grupie  osób 

medytujących wskaźnik przeżytych doświadczeń mistycznych będzie wyższy niż w 

grupie  kontrolnej,  a  pobyt  w  ashramie/klasztorze  i  praktyka  medytacji  nasili  tę 

różnicę, udało się potwierdzić połownicznie. Osoby medytujące w indyjskim ashramie 
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i  lubińskim  klasztorze  rzeczywiście  uzyskały  wyższy  wynik  na  skali  doznań 

mistycznych  niż  grupa  kontrolna  –  nie  medytująca,  jednak  nie  istotny  okazał  się 

wpływ  przynależności  do  grupy  na  zmianę  wyników  w obrębie  tej  skali.  Wzrost 

przeżytych  doznań  mistycznych  nastąpił  bowiem  w  przypadku  wszystkich  trzech 

grup, a nie jak zakładano, tylko w grupie medytujących (Indie, Lubiń).

4.3   Nastrój

Różnice w nastroju

    Do zmierzenia nastroju osób badanych zastosowano skalę PANAS – X , której 

klucz przewiduje standardowo wyłonienie 2 skal głównych (emocji  pozytywnych  i 

negatywnych)   i  11  specyficznych:  uczucia  strachu  (fear),  wrogości  (hostility), 

poczucia winy (guilt), smutku (sadness), zadowolenia (jovialty), pewności siebie (self-

assurance),  uważności  (attentiveness),  nieśmiałości  (shyness),  zmęczenia  (fatigue), 

spokoju  (serenity)  i  zaskoczenia  (surprise).  Przeprowadzona  analiza  czynnikowa 

itemów wykazała jednak, że żaden z wyodrębnionych na jej drodze wskaźników, nie 

pokrywa  się  z  proponowanymi  w  kluczu.  Wobec  tego  zdecydowano  się  na 

wyselekcjonowanie  5 czynników,  które łącznie  tłumaczą  50% wariancji  całkowitej 

(zał.  7).  Są  to  wskaźniki,  nazwane  na  potrzeby  badania  wskaźnikami:  emocji 

negatywnych  (alfa=0,91),  emocji  pozytywnych  (alfa=0,93),  emocji  negatywnych 

wobec siebie (alfa=0,82), wycofania (alfa=0,8) i harmonii (alfa=1). Ponieważ wartość 

alfy Cronbacha jest we wszystkich przypadkach bardzo wysoka, wyodrębnione skale 

można uznać za rzetelne. 
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Tabela 5

5-czynnikowa tabela macierzy modelowej.
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Macierz modelowaa

Składowa

1 2 3 4 5

zdenerwowany ,812     

rozzłoszczony ,772     

zmartwiony ,766     

roztrzęsiony ,764     

zaniepokojony ,725     

Drażliwy ,695     

zażenowany ,665     

strapiony ,637     

Smutny ,608     

przygnębiony ,606     

niestabilny ,565     

przerażony ,556     

Samotny ,511     

Przybity ,506     

przestraszony ,452     

nieprzyjazny ,430     

zdziwiony ,423     

zawstydzony      

lekceważący      

zainspirowany  ,851    

zainteresowany  ,795    

entuzjastyczny  ,761    

skoncentrowany  ,751    

Czujny  ,696    

nieustraszony  ,672    

podekscytowany  ,647    

pełen_werwy  ,646    

pewny_siebie  ,644    

ożywiony  ,633    

zdeterminowany  ,621    

szczęśliwy  ,587    

Silny  ,573    

wniebowzięty  ,550    

pogodny  ,447    

Dumny  ,438    

Radosny  ,431    

zrelaksowany  ,426    

wyluzowany  ,424    

Śmiały      

Skromny      

Uważny      
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By  przetestować  hipotezę,  mówiącą,  iż  w  1  pomiarze,  w  grupie  osób 

medytujących  w Indiach i  Lubiniu będzie wyższe  natężenie  emocji  pozytywnych  i 

emocji harmonii a niższe uczuć negatywnych, zastosowano jednoczynnikową analizę 

wariancji w schemacie dla grup niezależnych, gdzie czynnikiem była – przynależność 

do grupy (Indie, Lubiń, kontrolna) a zmiennymi zależnymi – odpowiedzi badanych na 

5  wymiarach  (emocji  pozytywnych,  negatywnych,  negatywnych  wobec  siebie, 

harmonii i wycofania), mierzone na skali od 1 do 5.

Wyniki  jednoczynnikowej  analizy,  okazały  się  nieistotne  statystycznie  dla 

wszystkich 5 skal nastroju, co oznacza, że nie było istotnych różnic grupowych pod 

względem odczuwanych emocji w trakcie 1 pomiaru.

W celu sprawdzenia, czy przynależność do grupy i czas dokonanego pomiaru 

wpływa na odczuwany nastrój badanych, wykonano trójczynnikową analizę wariancji 

w schemacie mieszanym. Ponieważ w grupie Indie i kontrolna dokonano 9 pomiarów 

a w grupie Lubiń 3 pomiary, analizę przeprowadzono dwukrotnie, raz  uwzględniając 

2 grupy (Indie, kontrolna) raz 3 (Indie, Lubiń, kontrolna). Dla grup Indie i kontrolna 

schemat analizy był następujący: (2) przynależność do grupy × (9) czas dokonanego 

pomiaru  ×  (5)  odczuwany  nastrój,  gdzie  czynnikami  wewnątrz  osób  były:  5  skal 

nastroju  (emocje  pozytywne,  negatywne,  negatywne  wobec  siebie,  harmonii  i 

wycofania)  i  dzień  dokonanego  pomiaru  a  czynnikiem  między  osobami  była 

przynależność do grupy. Zmienną zależną była średnia odpowiedzi udzielanych na 5 

skalach,  mierzonych  od  1  (bardzo  mało  lub  wcale)  do  5  (maksymalnie).  Analiza 

wariancji  została  przeprowadzona  w  modelu  jednozmiennowym  i  uzyskano 

następujące wyniki: istotny efekt główny nastroju F(2,88) = 64,75; p>0, 001; eta² = 0, 
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74; i na poziomie tendencji statystycznej efekt interakcji nastroju i przynależności do 

grupy F(2,  88) = 2,67;  p>0, 079;  eta²  =  0,  11.  Efekt  interakcji  nastroju z czasem 

dokonanego pomiaru i przynależnością do grupy, okazał się nieistotny statystycznie.

Ponieważ efekt interakcji przynależność do grupy i nastrój okazał się istotny 

statystycznie  na  poziomie  tendencji,  sprawdzono,  średnie  których  skal  nastroju 

przyjmują inne wartości dla grupy Indie i kontrolna.  Różnice takie  pojawiły się w 

przypadku dwóch skal: emocji negatywnych, wyższych w grupie kontrolnej (M=1,50) 

niż w grupie Indie (M=1,16) przy p<0, 01 i harmonii, której wartość była wyższa w 

grupie indyjskiej (M=3,29) niż w grupie kontrolnej (M =2,87) przy p<0, 01. 

Schemat powyższej trójczynnikowej analizy wariancji dla wszystkich 3 grup 

wyglądał podobnie, z tą tylko różnicą, że czynnik czas dokonanego pomiaru miał 3 

poziomy,  a  nie  9,  jak  poprzednio.  Analizę  przeprowadzono  w  modelu 

jednozmiennowym i uzyskano następujące wyniki: istotny efekt główny czasu F(2,80) 

=3,67; p<0, 05; eta² = 0,08; efekt główny nastroju F (4,160) = 92,25; p<0, 001; eta² = 

0,69 i efekt interakcji czas pomiaru i nastrój F (3,121) = 2,31; p<0, 05; eta² = 0, 05. 

Efekt  interakcji  nastroju  z  czasem pomiaru  i  przynależnością  do  grupy okazał  się 

nieistotny statystycznie.

Podsumowując, nie udało się potwierdzić hipotezy 3, która zakładała wyższy 

wskaźnik emocji pozytywnych i harmonii,  a niższy emocji negatywnych w grupach 

Indie i Lubiń w pierwszym pomiarze i pogłębienie tych różnic w wyniku pobytu w 

ashramie/klasztorze  i  praktyce  medytacji.  Grupy  nie  różniły  się  bowiem,  pod 

względem odczuwanego nastroju, w pierwszym pomiarze, a istotne ogólne różnice w 

nastroju (wyższy wskaźnik emocji  negatywnych dla grupy kontrolnej i  wyższy dla 

harmonii w grupie Indie), uzyskano dopiero w wyniku analizy globalnej, 9 – dniowej i 
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dotyczyły one jedynie dwóch grup badawczych: Indii i kontrolnej. Nie istotny okazał 

się również wpływ przynależności do grupy na zmianę w obszarze emocji. 

4.3.2     Stabilność nastroju

By przeanalizować stabilność nastroju osób badanych,  obliczono odchylenie 

standardowe wyników w ramach każdej ze skal, uwzględniając pomiary z 3 lub 9 dni 

badawczych. Uzyskano w ten sposób 10 nowych zmiennych: 5 wartości odchylenia 

standardowego dla poszczególnych skal nastroju, utworzonych na podstawie średnich 

nastroju, otrzymanych w ciągu 3 dni badawczych i kolejne 5, dla danych uzyskanych 

w ciągu 9 dni badań. Za wysoką stabilność nastroju, uznano niską wartość odchylenia 

standardowego, to jest niskie wahanie wyników badanych, na poszczególnych skalach, 

w ciągu  3/9  dni  badań,  a  za  przejaw niskiej  stabilności  nastroju przyjęto  wysokią 

wartość odchylenia czyli wysokie wahania między średnimi jednej skali na przestrzeni 

dni. 

 Aby  zweryfikować  prawdziwość  hipotezy,  mówiącej,  iż  nastrój  osób 

medytujących w Indiach i Lubiniu będzie bardziej stabilny, niż nastrój tych, z grupy 

kontrolnej  wykonano  jednoczynnikową  analizę  wariancji  w  schemacie  dla  grup 

niezależnych,  gdzie  czynnikiem  była  przynależność  do  grupy  (Indie,  Lubiń, 

kontrolna),  a  zmiennymi  zależnymi  suma  odchyleń  standardowych  wyników  w 

ramach  każdej  z  5  skal  (nastrój  negatywny,  pozytywny,  negatywny  wobec  siebie, 

wycofany i harmonijny). Ponieważ grupy różniły się ilością dni badawczych ( grupa 

Indie  i  kontrolna  badane  były  przez  9  dni,  a  grupa  lubińska  przez  3),  najpierw 

dokonano  analizy  dla  grupy  Indie  i  kontrolna,  biorąc  pod  uwagę  pełne  9  dni 
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badawczych, a następnie tę samą analizę przeprowadzono dla wszystkich trzech grup, 

biorąc pod uwagę wyniki tylko z pierwszych trzech dni badań.

Analiza  przeprowadzona dla grupy 1 (Indie)  i  3 (kontrolna)  wykazała efekt 

zmiennej  przynależność  do  grupy  dla  odchyleń  standardowych  w  ramach  4  skal: 

emocji negatywnych F(1,28) = 13,19; p<0,001; emocji pozytywnych F(1,28) = 7,63; 

p<0,01; emocji negatywnych wobec siebie F(1,28) = 10, 14; p<0, 01 i emocji harmonii 

F(1,28) = 10,65; p<0, 01. Wartości odchyleń były we wszystkich przypadkach wyższe 

w grupie kontrolnej niż w grupie Indie. Różnice średnich przedstawia tabela poniżej.

Tabela 6

Tabela różnic średnich odchyleń standardowych w ramach poszczególnych skal.

Test F Średnia 
odchyleń 

standardowych
emocje negatywne F(1,28)=13,1; p<0,001 Indie 0,208

kontrolna 0,487
emocje pozytywne F(1,28)=7,6; p<0,01 Indie 0,415

kontrolna 0,663
emocje negatywne wobec siebie F(1,28)=10,1; p<0,01 Indie 0,115

kontrolna 0,387
wycofanie F(1,28)=1,6; p= ni. Indie 0,505

kontrolna 0,637
harmonia F(1,28)=10,5; p<0,01 Indie 0,426

kontrolna 0,714

Przytoczone wyniki ilustruje wykres poniżej.

Wykres 7
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Wykres istotnych różnic średnich odchyleń standardowych w ramach poszczególnych skal  
nastroju. Dane zebrane w ciągu 9 dni badawczych. 

Schemat powyższej analizy dla wszystkich trzech grup wyglądał podobnie, z tą 

tylko różnicą, że średnie odchyleń standardowych brane pod uwagę, pochodziły tylko 

z  pierwszych  trzech  dni  badawczych.  Wykonana  analiza  wykazała  istotny  efekt 

przynależności do grupy dla : emocji negatywnych F(2,42) = 4,79; p<0, 05; emocji 

pozytywnych F(2,42) = 9, 30; p<0, 001; wycofania F(2,42) = 4,77; p<0, 05 i harmonii 

F(2,42) = 3,37; p<0, 05.  W celu sprawdzenia,  które grupy różnią się między sobą 

średnimi przeprowadzono porównania post hoc. 

Wyniki wykazały najwyższy istotny wskaźnik odchylenia standardowego dla 

grupy kontrolnej w ramach następujących skal : emocji negatywnych (kontrolna; SD = 

0,42) w porównaniu z grupą Indie (SD = 0, 21) dla p<0, 05 i grupą Lubiń (SD = 0,16) 

dla  p<0,  01;  emocji  pozytywnych  (kontrolna;  SD =  0,53)  w porównaniu  z  grupą 

indyjską  (SD  =  0,27)  i  grupą  lubińską  (SD  =  0,28)  przy  p<0,  001;  wycofania 
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(kontrolna; SD = 0,66) przy istotności p<0, 05 dla grupy Indie (SD = 0, 44) i p< 0, 01 

dla grupy Lubiń (SD = 0,36) oraz harmonii (kontrolna; SD = 0, 59), gdzie różnica z 

grupą Indie (SD = 0, 32) była na poziomie p<0, 01, a z grupą Lubiń (SD = 0, 41) na  

poziomie  tendencji  statystycznej  p<0,  093.  Różnice  średnich  przedstawia  tabela 

poniżej.

Tabela 7

Tabela różnic średnich odchyleń standardowych dla wszystkich skal nastroju. Wyniki  
uzyskane w ciągu 3 dni badawczych.

Test F Średnia 
odchyleń 

standardowych
emocje negatywne F(2,42)= 4,79; p<0,05 Indie 0,219b

Lubiń 0,162B

kontrolna 0,427a

emocje pozytywne F(2,42)= 9,30; p<0, 
001

Indie 0,273B

Lubiń 0,289b

kontrolna 0,539a

emocje negatywne wobec siebie F(2,42)= 2,16; p= ni. Indie 0,107
Lubiń 0,138

kontrolna 0,244
wycofanie F(2,42)= 4,77; p<0, 05 Indie 0,440b

Lubiń 0,364B

kontrolna 0,662a

harmonia F(2,42)= 3,37; p<0,05 Indie 0,325b

Lubiń 0,414a,b

kontrolna 0,599a

Dla skali emocji negatywnych różnica średnich a:B przy p<0, 05; a:b na poziomie tendencji 
statystycznej

Dla skali emocji pozytywnych różnica średnich a:B przy p<0, 001; a:b przy p<0, 01

Dla skali wycofanie różnica średnich a:B przy p<0, 01; a:b przy p<0, 05

Dla skali harmonia różnica średnich a:b przy p<0, 05

Przytoczone wyniki obrazuje poniższy wykres

Wykres 8
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Wykres istotnych różnic średnich odchyleń standardowych dla poszczególnych skal.

Podsumowując analiza potwierdziła hipotezę 4, o większej stabilności nastroju 

osób  medytujących  w  porównaniu  z  grupą  kontrolną  –  nie  medytującą.  W  obu 

przypadkach, gdy brano pod uwagę 3 lub 9 dni badawczych, różnice średnich między 

grupami  okazały  się  istotne  statystycznie  dla  4  z  5  skal  nastroju.  W  przypadku 

wyników zebranych w okresie 9 dni badania, grupy Indie i kontrolna nie różniły się 

między sobą jedynie  wartością odchylenia dla wycofania,  podczas gdy porównując 

wahania  nastroju  osób należących  do wszystkich  trzech  grup (przez  okres  3  dni), 

różnicy takiej, nie było w przypadku emocji negatywnych wobec siebie. 

4.4 Zależności korelacyjne pomiędzy  pomiarami wartości, mistycyzmu i 

nastroju. 

4.4.1  wartości a mistycyzm
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W celu zbadania zależności pomiędzy 10 typami wartości a ilością przeżytych 

doznań mistycznych, wykonano korelacje, gdzie zmiennymi były uśrednione wyniki w 

ramach  poszczególnych  wartości,  zagregowane  w  1  i  2  pomiarze,  oraz  średnia 

wyników dwóch pomiarów na skali  mistycyzmu.  Korelacje  mistycyzm – wartości, 

okazały się  istotne  dla  następujących  skal:  władzy (r  =  -0,261)  przy p<0,  05 i  na 

poziomie tendencji statystycznej dla wartości osiągania (r = -0, 235) przy p<0, 060, 

podmiotowości (r = 0, 246) i uniwersalizmu (r = 0, 246) przy p<0, 052 oraz stymulacji 

(r=  -0, 222) dla p<0, 071. Zależności korelacyjne przestawia tabelka poniżej.

Tabela 8

Istotne korelacje średniej wskaźników mistycyzmu, otrzymanych w 1 i 2 pomiarze ze średnimi  
preferencji wartości z obu pomiarów.

Korelacje z wartościami
władza osiąganie podmiotowość uniwersalizm stymulacja

Mistycyzm, r - 0, 261* - 0, 235^ 0, 246^ 0, 246^ - 0, 222^

Współczynniki r przy: * p<0, 05; ^ p<0, 10.

Podsumowując,  można  powiedzieć,  że  istnieje  związek  pomiędzy  ilością 

doświadczeń mistycznych  a powyższymi  wartościami.  Wysokim wynikom na skali 

mistycyzmu towarzyszy równie wysoka preferencja podmiotowości i uniwersalizmu, a 

niska  władzy,  osiągania  i  stymulacji.  Powyższe  zależności  korelacyjne  ilustruje 

wykres poniżej.

Wykres 9

Sinusoida zależności między preferencją 10 typów wartości a mistycyzmem.
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WŁA = władza

OSI = osiąganie

HED = hedonizm

STY = stymulacja

POD = podmiotowość

UNI = uniwersalizm

DO = dobro

TRA = tradycja

KON = konformizm

BEZ = bezpieczeństwo

Zależności korelacyjne, mistycyzm i typy wartości, zbadano też, w podziale na 

grupy. Ze względu na małą grupę badawczą i niską liczbę stopni swobody, uzyskano 

dość  zaskakujące  wyniki  dla  grupy Indie  i  kontrolna.84 Korelacje  przeprowadzono 

84 Okazało się, że w grupie Indie istotnymi, ujemnymi korelatami doznań 
mistycznych są: wysoka preferencja dobra(sic!) (r = -0, 474) przy p<0, 05; 
konformizmu (r = - 0, 436) przy p<0, 052 i na poziomie tendencji, wartości 
bezpieczeństwa (r = -0, 391) przy p<0, 075, podczas gdy, w grupie Lubiń, 
ze skalą mistycyzmu, ujemnie koreluje stymulacja (r = -0, 438) przy p<0, 
051, a dodatnio dobro (r = 0, 426) przy p<0, 057 i podmiotowość (r = 0, 
352) przy p<0, 099. Korelacje te są istotne na poziomie tendencji 
statystycznej. U grupy kontrolnej natomiast, wysokiej ilości doświadczeń 
mistycznych towarzyszy wysoka preferencja hedonizmu(sic!) (r = 0, 479) przy 
p<0, 05 i na poziomie tendencji statystycznej, podmiotowości (r = 0, 437) 
przy p<0, 052. Ujemnym korelatem, również na poziomie tendencji, jest 
tradycja (r = -0, 384) przy p<0, 070.

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

WŁA OSIHED STYPOD UNIDO TRAKON BEZ

korelacja z 
mistycyzmem, r
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również,  dla  średnich  4  superwartości,  uzyskując  dla  wszystkich  grup  2  istotne 

korelaty:  ujemny podwyższania  własnego  ja (r  =  -0,  269)  przy p<0,  05  i  dodatni 

przekraczania własnego ja (r = 0, 202), istotny na poziomie tendencji, przy p<0, 091. 

Zależności zbadano też dla różnic wartości plasujących się na dwóch superwymiarach: 

osi otwartość na zmianę – konserwatyzm i przekraczanie – podwyższanie własnego 

ja.Z mistycyzmem okazał się istotnie, na poziomie tendencji, korelować tylko jeden 

superwymiar: przekraczanie – podwyższanie własnego ja (r = 0,289; p<0,054).

W podziale na grupy, ponownie ze względu na niską liczbę osób badanych i 

małą  wartość  stopni  swobody,  otrzymano  zaskakujące  korelacje  superwartości  i 

mistycyzmu dla grupy Indie85 i przewidywane zależności między zmiennymi dla grupy 

Lubiń86. 

Podsumowując,  istnieją  międzygrupowe  różnice  w  korelatach  skali 

mistycyzmu,  silniejsze,  dla  10 typów wartości,  słabsze  po zredukowaniu  ich  do 4 

superwymiarów.  Warto  zaznaczyć  jednak,  że  w  większości  przypadków,  poziom 

istotności jest raczej niski, bądź mowa jest o pewnej tendencji statystycznej. 

4.4.2 nastrój a mistycyzm

By  sprawdzić  zależność  pomiędzy  ilością  doświadczeń  mistycznych  a 

nastrojem badanych,  przeprowadzono  korelacje,  gdzie  zmiennymi  były  uśrednione 

wyniki  nastroju  w  ramach  poszczególnych  skal,  zebrane  w  trakcie  3  lub  9  dni 

85  W grupie Indie wysoka ilość doznań mistycznych współwystępuje z ujemną 
preferencją (sic!) dla wartości przekraczanie własnego ja (r = -0, 422) przy 
p<0, 05
86 W grupie Lubiń stwierdzono dodatnią, istotną na poziomie tendencji, korelację 
przeżyć mistycznych ze skalą przekraczanie własnego ja (r = 0, 355) przy 
p<0, 097.
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badawczych,  oraz  średnia  wartości  na  skali  mistycyzmu.  Zarówno  w  przypadku 

średnich  nastroju,  uzyskanych  w  ciągu  3  jak  i  9  dni,  korelacje  ze  wskaźnikiem 

mistycyzmu okazały się istotne dla 3 skal: emocji negatywnych ( 3 dni r = - 0, 459; p< 

0, 001; 9 dni r = -0, 419; p<0, 01), emocji pozytywnych (3 dni r = 0, 340; p< 0, 01; 9 

dni r = 0, 307; p<0, 05) i harmonii (3 dni r = 0, 327; 9 dni r = 0, 275; przy p<0, 05). 

Uzyskane wyniki prezentuje poniższa tabela.

Tabela 9

Istotne korelacje średniej wskaźników mistycyzmu, otrzymanych w 1 i 2 pomiarze, ze średnimi  
poszczególnych skal nastroju.

Ilość 
dni

Korelacje ze skalami nastroju
Emocji 

negatywnych
Emocji 

pozytywnych
harmonii

 
Mistycyzm, r

3 - 0, 459*** 0, 340** 0, 327*
9 - 0, 419** 0, 307* 0, 275*

Współczynniki r przy: *** p <0, 001; ** p<0, 01; * p<0, 05.

Analizę  zależności  korelacyjnych  przeprowadzono  również  w  podziale  na 

grupy. W grupie Indie, wśród uśrednionych wyników nastroju z 3 dni, dwie ze skal 

okazały się korelować istotnie: skala emocji negatywnych (r = -0, 438) przy p<0, 05 i 

na poziomie tendencji skala emocji pozytywnych (r = 378) przy p<0, 082.W grupie 

Lubiń,  nie  wykryto  żadnych  istotnych  korelatów  mistycyzmu,  za  to  w  grupie 

kontrolnej, były nimi: uczucie harmonii (r = 0,624) przy p<0, 01, emocje negatywne (r 

=  -0,  561)  i  emocje  pozytywne  (r  =  0,  509)  przy  p<0,  05.Podobne  zależności 

korelacyjne, w Indiach i grupie kontrolnej,  wykryto w przypadku uśrednionych skal 

nastroju z 9 dni, jednak siła i istotność tych korelacji była słabsza. W grupie Indie, 

wysokim  wynikom  na  skali  mistycyzmu  towarzyszyły,  jak  poprzednio,  wysokie 
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wyniki na skali emocji pozytywnych (r = 0, 471) i niskie, emocji negatywnych (r = -0,  

452)  przy p<0,  05 oraz,  na poziomie  tendencji,  niskie  wartości  nie  uwzględnionej 

wcześniej  skali  –  wycofania  (r  =  -0,  380)  przy  p<0,  081  .  W grupie  kontrolnej, 

wymiarami  nastroju,  korelującymi  w  sposób  istotny  z  ilością  doświadczeń 

mistycznych, były ponownie: uczucie harmonii (r = 0, 441) przy p<0, 05 i na poziomie 

tendencji, emocje negatywne ( r = - 0, 368) przy p<0, 089 i emocje pozytywne (r = 0,  

361) przy p<0, 093. Opisane zależności korelacyjne przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10

Istotne korelacje średniej wskaźników mistycyzmu, otrzymanych w 1 i 2 pomiarze, ze średnimi  
poszczególnych skal nastroju, w podziale na grupy.

Ilość 

dni

Korelacje ze skalami nastroju
Emocje 

pozytywne

Emocje 

negatywne

wycofanie harmonia

Indie mistycyzm, 

r

3 0, 378^ -0, 438* - -
9 0, 471* - 0, 452* - 0, 380^ -

kontrolna mistycyzm, 

r

3 0, 509* - 0, 561* - 0, 624**
9 0, 361^ - 0, 368^ - 0, 441*

Współczynniki r przy : ** p<0, 01; * p<0, 05; ^ poziom tendencji statystycznej

Podsumowując,  wyniki  korelacji,  wskazują  na  silny  związek  pomiędzy 

mistycyzmem  a  nastrojem  badanych.  Intensywnym  doznaniom  mistycznym 

towarzyszą  silne  emocje  pozytywne  i  uczucie  harmonii,  a  niski  poziom  emocji 

negatywnych.  Dodatkowo,  w  grupie  Indie,  ujemnym  korelatem  mistycyzmu  jest 

wycofanie.  Warto  zauważyć,  iż  siła  korelacji  jest  wyższa  w  przypadku  średnich 

zebranych w ciągu 3 dni badań i słabnie wraz z ilością dni badawczych.

4.4.3 stabilność nastroju a mistycyzm
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Zależności korelacyjne zbadano również pomiędzy mistycyzmem a 

stabilnością nastroju badanych. Zarówno w przypadku 3 jak i 9 dni, korelacje okazały 

się istotnie ujemne dla 4 z 5 skal : emocji negatywnych, pozytywnych, negatywnych 

wobec siebie i harmonii. Jedyną skalą, która nie korelowała z mistycyzmem, było 

wycofanie. Istotne współczynniki korelacji przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11

Istotne korelacje pomiędzy mistycyzmem a stabilnością poszczególnych skal nastroju.

Ilość 
dni

Mistycyzm, r

Emocje negatywne
3 - 0,486***
9 - 0,465***

Emocje pozytywne
3 - 0,469***
9 - 0,426**

Emocje negatywne wobec 
siebie

3 - 0,332*

9 - 0,426***

harmonia
3 - 0,403**
9 - 0,434**

Współczynniki r przy: *** p<0,001; ** p<0,01; * p<0,05.

Podsumowując,  można powiedzieć,  że wysokiej  liczbie doznań mistycznych 

towarzyszy wysoka stabilność nastroju na wyżej wymienionych skalach. 

4.5 Analizy regresji

Analizy  regresji  dla  nastroju  i  stabilności  emocji  badanych  wykonano 

uwzględniając  wartości  poszczególnych  skal  nastroju  i  ich  odchyleń,  uzyskane 

zarówno w ciągu 3 jak i 9 dni badawczych. Zrobiono tak ze względu na odmienne 
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walory  metodologiczne,  jakich  dostarczają  oba  typy  pomiaru  zmiennych:  większą 

liczbę  osób  badanych  i  możliwość  dopasowania  modelu  do  wyników  wszystkich 

trzech grup,  gdy uśrednia  się  wartości  nastroju i  oblicza  ich  odchylenie  dla  3 dni 

badawczych,  lub większą liczbę  pomiarów,  gdy sprawdza się stopień dopasowania 

modelu do zmiennych zagregowanych w ciągu 9 dni badań. 

Przewidywanie nastroju na podstawie preferencji wartości i wskaźnika mistycyzmu.  

W  celu  przewidywania  nastroju  na  podstawie  preferencji  wartości  oraz  ilości 

doświadczeń mistycznych przeprowadzono hierarchiczną analizę regresji, gdzie jako 

pierwsze,  do  równania  regresji,  wprowadzono  średnie  preferencji  poszczególnych 

typów  wartości,  a  następnie  średnią  mistycyzmu.  Zmienną  zależną  były  po  kolei, 

poszczególne skale nastroju, stanowiące uśrednienie 3 – dniowych wyników w ramach 

każdej  ze  skal.  Analiza  wykazała  dobre  dopasowanie  powyższego  modelu,  do 

zmiennych, dla 2 skal: emocji negatywnych F(11,33) = 2,92; p<0, 01i na poziomie 

tendencji, emocji pozytywnych F(11,33) = 1,98; p<0, 064. Dla emocji negatywnych, 

model  złożony,  uwzględniający  oba  predyktory:  preferencje  wartości  i  mistycyzm, 

lepiej pozwala przewidywać wyniki badanych na tej skali nastroju, na co wskazuje 

istotna zmiana  R²  (zmiana  = 0,  198;  p<0,  001).  Współczynnik  mistycyzmu,  będąc 

najsilniejszym predyktorem w równaniu (beta = - 0, 497; p<0, 001), zwiększa wartość 

beta i istotność trzech innych: władzy (beta = -0, 434; p<0, 054), osiągania (beta = 0, 

469; p<0, 079) i podmiotowości (beta = 0, 392; p<0, 074), zwiększając tym samym 

poziom dopasowania modelu.  Jedyną zmienną, istotną również przed wprowadzeniem 

do równania mistycyzmu,  jest preferencja wartości władzy (  beta = -  0, 434; p<0, 

07087).  Interpretując  uzyskane  wyniki  współczynników,  można  stwierdzić,  że  im 

87 Wartość beta w modelu złożonym, uwzględniającym współczynnik mistycyzm.
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wyższa preferencja podmiotowości i osiągania, a niższa dobra i władzy, przy niskiej 

ilości doznań mistycznych, tym wyższy wynik na skali emocji negatywnych.

Dla  innej  skali  nastroju  –  emocji  pozytywnych,  wpływ  współczynnika 

mistycyzm,  jest  odwrotny,  niż  w  przypadku  emocji  negatywnych.  Wprowadzenie 

zmiennej mistycyzm do równania regresji nie pozwala lepiej przewidywać wyników 

badanych  na  tej  skali,  o  czym świadczy nieistotna  zmiana  R².  Dodatkowo,  model 

uwzględniający  oba  poziomy  czynników:  preferencje  wartości  i  mistycyzm,  jest 

słabiej  dopasowany  do  danych,  co  sugeruje  zmniejszony  poziom  istotności, 

przyjmujący  F(10,  34)  =  2,  05;  p<0,  058,  dla  modelu  uwzględniającego  jedynie 

preferencje 10 typów wartości i F(11,33) = 1,98; p<0, 064, po włączeniu do równania 

mistycyzmu.  Najsilniejszymi,  istotnymi  współczynnikami  emocji  pozytywnych  są: 

bezpieczeństwo  (beta  = -0,  499;  p<0,066)  i  stymulacja  (beta  = -0,312;  p<0,  080). 

Predyktor  mistycyzm,  jest  nieistotny.  Interpretując  uzyskane  wyniki,  można 

powiedzieć, że im niższa preferencja stymulacji i bezpieczeństwa, tym wyższa wartość 

na skali emocji pozytywnych. 

Powyższą analizę regresji przeprowadzono analogicznie dla średnich nastroju, 

uzyskanych  w  ciągu  9  dni  badawczych.  Wyniki,  które  otrzymano  pokrywają  się 

całkowicie  z  wcześniejszymi,  wykazując  istotność  modelu  złożonego 

(uwzględniającego  preferencje  wartości  i  mistycyzm)  dla  2  z  5  skal  :  emocji 

negatywnych  i  emocji  pozytywnych.  W  przypadku  emocji  negatywnych, 

wprowadzenie  współczynnika  mistycyzmu  do  równania  regresji,  zwiększa,  jak 

poprzednio, stopień dopasowania modelu do danych, co potwierdza istotna zmiana R² 

(zmiana = 0,153; p<0, 01). Mistycyzm (beta = -0,438; p<0, 01), zwiększa wartość beta 

i istotność 2 innych predyktorów: osiągania (beta =0,468; p<0, 080) i władzy (beta = - 

0,398; p< 0, 095). Zmienne, istotne również przed wprowadzeniem mistycyzmu do 
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równania regresji to: preferencja podmiotowości (beta = 0,448; p<0, 05) i dobra (beta 

= - 0,640; p<0, 0588). Interpretując uzyskane dane, można stwierdzić, że w przypadku 

9 tak jak i 3 dni badawczych, im mniejsza liczba doświadczeń mistycznych i niższa 

preferencja dobra i władzy, a wyższa podmiotowości i osiągania, tym wyższy wynik 

na skali emocji negatywnych badanych. 

Dla skali emocji pozytywnych, jak poprzednio, wprowadzenie współczynnika 

mistycyzm do równania regresji, osłabia stopień dopasowania modelu do danych, co 

potwierdza  nieistotna  zmiana  R²  i  niższy  poziom  istotności  modelu  złożonego. 

Najsilniejszymi,  istotnymi  predyktorami  emocji  pozytywnych  są  wartości: 

bezpieczeństwa (beta = - 0, 449; p<0, 08289) i hedonizmu (beta = 0, 365; p<0, 056). 

Interpretując uzyskane wyniki, można powiedzieć, że w przypadku 9 dni, im wyższa 

preferencja hedonizmu i niższa bezpieczeństwa, tym wyższy wynik badanego na skali 

emocji pozytywnych.

Podsumowując,  analiza  regresji  wykazała,  że  preferencja  wartości  i  ilość 

doświadczeń mistycznych pozwalają lepiej  przewidzieć jedynie 2 z 5 skal nastroju: 

wynik na skali emocji negatywnych i pozytywnych badanego. W przypadku emocji 

negatywnych,  im  mniejsza  liczba  doznań  mistycznych  i  wyższa  preferencja 

podmiotowości i osiągania, a niższa dobra i władzy, tym więcej emocji negatywnych. 

W przypadku emocji pozytywnych, ilość doznań mistycznych nie wpływa w żaden 

sposób na wynik badanych na tej skali nastroju. Emocji pozytywnych jest tym więcej 

natomiast, im wyższa jest preferencja wartości bezpieczeństwa i stymulacji, w ciągu 3 

dni, lub bezpieczeństwa i hedonizmu, gdy przewidujemy nastrój na okres 9 dni. Dla 

wyników  na  pozostałych  skalach  nastroju:  emocji  negatywnych  wobec  siebie, 

88 Wartość beta w modelu złożonym, z uwzględnieniem współczynnika 
mistycyzm.
89 Jak wyżej
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harmonii i wycofania, istotnymi predyktorami, nie są ani preferencja wartości ani ilość 

przeżyć mistycznych. 

Przewidywanie  stabilności  nastroju  na  podstawie  preferencji  wartości  i  wskaźnika  

mistycyzmu.    By przewidzieć wahanie nastroju na podstawie preferencji wartości i 

ilości doznań mistycznych, przeprowadzono hierarchiczną analizę regresji, w której, 

jako pierwsze do równania, wprowadzono średnie preferencji 10 typów wartości, a 

następnie średnią mistycyzmu. Zmienną zależną była średnia odchyleń standardowych 

poszczególnych skal nastroju, uzyskanych w ciągu 3 dni badawczych. Model złożony, 

uwzględniający  dwa  poziomy  predyktorów,  okazał  się  dobrze  dopasowany  dla  3 

spośród 5 skal : emocji negatywnych, pozytywnych i uczucia harmonii.  Dla emocji 

negatywnych,  wprowadzenie  współczynnika  mistycyzm,  pozwoliło  istotnie  lepiej 

przewidzieć wyniki badanych na tej skali, co potwierdza istotna zmiana R² (zmiana = 

0, 166; p<0, 01). Zmienna mistycyzm (beta = -0,455; p<0, 01), zwiększa wartość beta 

i istotność zmiennej bezpieczeństwo, najsilniejszego predyktora w równaniu (beta = - 

0,610;  p<0,  0590),  poprawiając  ogólne  dopasowanie  modelu  do danych  F(11,33)  = 

3,15;  p<0,  01.  Na  podstawie  otrzymanych  wyników,  można  powiedzieć,  że  im 

mniejsza  liczba  doznań mistycznych  i  niższa  preferencja  wartości  bezpieczeństwa, 

tym większe wahanie nastroju badanych na skali emocji negatywnych. 

W  przypadku  skali  emocji  pozytywnych,  włączenie  do  równania  zmiennej 

mistycyzm,  również  zwiększa  stopień  dopasowania  modelu  do  danych  F(11,33)  = 

6,16;  p<0,  001,  co  potwierdza  istotna  zmiana  R²  (zmiana  =  0,168;  p<0,  001). 

Współczynnik mistycyzm (beta = - 0,458; p<0, 001) zwiększa wartość beta i istotność 

4 pozostałych: osiągania, najsilniejszego predyktora w równaniu (beta = - 0,762; p<0, 

90 Wartości beta w modelu złożonym, z uwzględnieniem współczynnika 
mistycyzm.
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001), podmiotowości (beta = 0,585; p<0, 01), uniwersalizmu (beta = - 0,576; p<0, 01) 

i bezpieczeństwa (beta = - 0,535; p<0, 0191). Pozostałe predyktory istotne niezależnie 

od obecności zmiennej mistycyzm w równaniu to: konformizm (beta = 0,480; p<0, 05) 

i stymulacja (beta = 0,286; p<0, 0592). Interpretując uzyskane dane, można stwierdzić, 

że  im  mniejsza  liczba  doświadczeń  mistycznych  i  niższa  preferencja  wartości 

uniwersalizmu, osiągania i bezpieczeństwa, a wyższa podmiotowości, stymulacji oraz 

konformizmu,  tym  większa  zmienność  nastroju  badanego  na  skali  emocji 

pozytywnych. 

Model  złożony,  uwzględniający  preferencje  wartości  i  ilość  doznań 

mistycznych, okazał się być dobrze dopasowany również do skali harmonii F(11,33) = 

5,75;  p<0,  001.  Wprowadzenie  współczynnika  mistycyzm  do  równania  regresji, 

poprawiło  dodatkowo  stopień  dopasowania,  o  czym  świadczy  istotna  zmiana  R² 

(zmiana = 0, 04; p<0, 05). Predyktor mistycyzmu (beta = - 0,232; p<0, 05), zwiększa 

wartość  beta  i  istotność  dwóch  innych:  wartości  bezpieczeństwa,  najsilniejszego 

współczynnika w równaniu (beta = - 0,616; p<0, 01) i hedonizmu (beta = 0,368; p<0, 

0593),  a  osłabia  wynik  współczynnika  stymulacji  (beta  =  0,208;  p<0,  0594). 

Interpretując  otrzymane  wartości  predykatorów można powiedzieć,  że  im mniejsza 

ilość  doznań  mistycznych  i  niższa  preferencja  bezpieczeństwa  a  wyższa  wartości 

hedonizm, tym wyższe wahanie nastroju badanych na skali harmonii. 

Podsumowując, przeprowadzona analiza regresji dla wszystkich skal nastroju, 

pozwala  stwierdzić,  że  stałymi,  powtarzalnymi  współczynnikami,  osłabiającymi 

wahanie nastroju, a więc stabilizującymi stany emocjonalne (gdy pod uwagę bierze się 

91 Wartości beta w modelu złożonym, z uwzględnieniem współczynnika 
mistycyzm.
92 Jak wyżej.
93 Jak wyżej.
94 Wartość beta w modelu uwzględniającym jedynie preferencje wartości.



109

średnie nastroju z 3 dni) są wysoka ilość doznań mistycznych i wysoka preferencja 

bezpieczeństwa. 

Identyczną  analizę  regresji,  przeprowadzono  również  na  średnich  odchyleń 

standardowych  nastroju,  uzyskanych  w  ciągu  9  dni  badawczych.  Model  złożony, 

uwzględniający preferencje typów wartości i ilość doświadczeń mistycznych, pozwolił 

na  lepsze  przewidywanie  wahań  nastroju  osób  badanych  na  4  skalach:  emocji 

negatywnych, pozytywnych, negatywnych wobec siebie i harmonii. Dla skali emocji 

negatywnych,  wprowadzenie  zmiennej  mistycyzm  do  równania,  zwiększyło 

dopasowanie modelu do zmiennych, co potwierdza istotna zmiana R² (zmiana = 0,135; 

p<0,  01).  Model  złożony,  uwzględniający  2  poziomy  predyktorów,  istotnie  lepiej 

pozwala  przewidzieć  wahania  badanych  na skali  emocji  negatywnych  F (11,33)  = 

3,024; p<0, 001. Istotnymi współczynnikami w równaniu są: podmiotowość (beta = 0, 

555;  p<0,0595)  i  mistycyzm  (beta  =  -  0,411;  p<0,01).  Na  podstawie  wartości 

predyktorów, można stwierdzić, że im niższa ilość doświadczeń mistycznych i wyższa 

preferencja wartości podmiotowość, tym większe wahania nastroju badanego na skali 

emocji negatywnych. 

Dla  skali  emocji  pozytywnych,  model  złożony  (ze  zmiennych  preferencji 

wartości  i  mistycyzmu),  jest  również  dobrze  dopasowany  do  danych  F  (11,33)  = 

4,439;  p<0,  001),  a  wprowadzenie  predyktora  mistycyzm,  dodatkowo zwiększa  to 

dopasowanie, o czym świadczy istotna zmiana R² (zmiana = 0, 123; p<0, 01). Poza 

zmienną mistycyzm (beta = - 0,392; p<0, 01), innymi, istotnymi współczynnikami w 

równaniu  są:  uniwersalizm,  najsilniejszy  predyktor  (beta  =  -  0,610;  p<0,  01), 

podmiotowość (beta = 0, 513; p<0, 05) i stymulacja (beta = 0,369; p<0, 05 96).  Na 

95 Wartość beta w modelu uwzględniającym jedynie preferencje wartości.
96 Wartości beta w modelu złożonym, z uwzględnieniem współczynnika 
mistycyzm.



110

podstawie  wyników  analizy,  można  powiedzieć,  że  im  mniejsza  liczba  doznań 

mistycznych i niższa preferencja wartości uniwersalizm, a wyższa podmiotowości i 

stymulacji, tym wyższe wahania emocji pozytywnych u badanych. 

W  przypadku  emocji  negatywnych  wobec  siebie,  włączenie  do  równania 

zmiennej  mistycyzm,  również,  jak  w  poprzednich  przypadkach,  zwiększa 

dopasowanie  modelu  do  danych  (zmiana  R²  =  0,  162;  p<0,  01).  Model  złożony,  

pozwala lepiej, na poziomie tendencji,  przewidzieć chwiejność nastroju badanych na 

tej  skali  F  (11,33)  =  1,996;  p<0,  062.  Zmienność  mistycyzm  jest  też  jedynym, 

istotnym współczynnikiem w równaniu (beta  = -  0,450; p<0, 01).  Wyniki  analizy, 

pozwalają stwierdzić,  że im mniej  doświadczeń mistycznych,  tym wyższe wahania 

emocji negatywnych wobec siebie u osób badanych. 

Model  złożony,  uwzględniający  preferencje  wartości  i  mistycyzm,  pozwala 

również na lepsze przewidywanie odchyleń  nastroju na skali  harmonii  F (11,33) = 

4,577; p<0, 001. Wprowadzenie do równania regresji, zmiennej mistycyzm, istotnie 

zwiększyło  dopasowanie  modelu  do  danych,  na  co  wskazuje  istotna  zmiana  R² 

(zmiana  =  0,  081;  p<  0,05).  Spośród  wszystkich  współczynników,  istotnymi  są: 

mistycyzm ( beta = - 0,318; p<0, 05), preferencja wartości hedonizm (beta = 0, 505; 

p<0, 01), osiąganie (beta = - 0,500; p<0, 05) i na poziomie tendencji statystycznej,  

preferencja dobra (beta = - 0,401; p<0, 064). Interpretując otrzymane wyniki, można 

powiedzieć, że im mniejsza liczba doznań mistycznych i niższa preferencja dobra i 

osiągania,  a  wyższa  hedonizmu,  tym  wyższe  wahania  nastroju  badanych  na  skali 

harmonii.

Podsumowując,  w  przypadku  analiz  regresji  uwzględniających  odchylenia 

nastroju,  uzyskane  w  trakcie  9  dni  badawczych,  jedynym  stałym,  powtarzalnym, 
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istotnym  współczynnikiem  dla  wszystkich  skal,  jest  zmienna  mistycyzm.  We 

wszystkich  przypadkach,  mniejsza  liczba  doznań  mistycznych  prognozuje  wyższe 

wahania nastroju, a tym samym, niższą stabilność emocjonalną. 

Przewidywanie nastroju na podstawie przynależności do grupy, preferencji wartości i  

wskaźnika  mistycyzmu.  Dotychczasowe  wyniki  analiz  regresji  potwierdziły 

możliwość i słuszność prognozowania nastroju badanych na podstawie ich preferencji 

wartości  i  wskaźnika  doświadczeń  mistycznych.  Z  kolei  wcześniejsze  analizy 

wariancji  pozwoliły  stwierdzić  realny,  istotny  wpływ  przynależności  do  grupy  na 

preferencje wartości i ilość doznań mistycznych, a także modelującą rolę preferencji 

wartości  w  stosunku  do  wskaźnika  mistycyzmu.  W  celu  syntezy  powyższych 

wyników,  zbudowano model  3  – poziomowy,  uwzględniający wszystkie,  uzyskane 

wcześniej, istotne zmienne: przynależność do grupy (grupy medytujące – Indie, Lubiń; 

niemedytująca  –  kontrolna),  preferencje  wartości  (dla  celów  ekonomii  modelu  10 

typów  wartości  zostało  zredukowanych  do  2,  będących  różnicą  preferencji  4 

superwartości,  w  ramach  2  niezależnych  wymiarów:  otwartość  –  konserwatyzm; 

przekraczanie – podwyższanie własnego ja) i mistycyzm. Zmiennymi zależnymi były 

średnie  nastroju dla  poszczególnych  skal  a  także  odchylenie  standardowe nastroju, 

stanowiące  średnią  odchyleń  każdej  ze  skal.  W  analizie,  uwzględniono  jedynie 

wartości  średnich  zagregowane  w  ciągu  3  dni  badań,  by  móc  sprawdzić  stopień 

dopasowania modelu do wszystkich 3 grup badawczych. Otrzymane wyniki ilustrują 

poniższe wykresy. 

Wykres 10

3 - poziomowy model analizy regresji dla skali emocji negatywnych.
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Wykres 11

3 – poziomowy model analizy regresji dla skali emocji pozytywnych.

Wykres 12
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3 - poziomowy model analizy regresji dla zmiennej stabilność nastroju.

Jak  pokazują  powyższe  wykresy,  3-poziomowy  model  analizy  regresji  jest 

modelem  mediowanym,  w  którym  poszczególne  zmienne  wpływają  na  siebie 

nawzajem.  Przynależność  do  grupy  wpływa  na  preferencje  wartości,  a  w  modelu 

złożonym,  uwzględniającym  przynależność  do  grupy  i  preferencje  wartości,  jest 

jedynym  istotnym  współczynnikiem modelującym  wartość  zmiennej  mistycyzm.  Z 

kolei  w  modelu  ostatecznym,  3  –  poziomowym,  centralnym  moderatorem  jest 

wskaźnik  ilości  doznań  mistycznych.  Pełni  rolę  najsilniejszego  predyktora  dla 

zmiennej  zależnej  –  nastroju  badanych,  wytrącając  działanie  pozostałych.  W 

przypadku  prognozowania  stabilności  nastroju,  prócz  mistycyzmu,  istotnym, 

współczynnikiem jest również przynależność do grupy. 
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Podsumowując  można  powiedzieć,  że  zmienne  przynależność  do  grupy  i 

preferencja wartości wpływają na mistycyzm,  lecz w modelu ostatecznym,  on sam 

niweluje  ich  siłę,  stając  się  najsilniejszym  współczynnikiem.  Ilość  doznań 

mistycznych staje się głównym mediatorem pomiędzy istotnymi zmiennymi (grupa, 

wartości) a nastrojem i stabilnością emocji badanych.

Dyskusja

5.1 Porównanie grupy medytującej z kontrolną

Celem niniejszej  pracy,  było  stworzenie  psychologicznych  ram,  pozwalających  na 

scharakteryzowanie osób medytujących,  jak również porównanie ich,  między sobą, 

uwzględniając  rodzaj  medytacji,  jaki  praktykują:  medytację  hinduską  bądź 

chrześcijańską.  Pragnieniem  autorki,  było  też  skonfrontowanie  obu  grup 

praktykujących medytację z grupą osób niemedytujących, pozwalające zweryfikować 

czy  rzeczywiście  i  jakie  konkretnie,  korzyści,  są  owocem  techniki  medytacji.  Za 

płaszczyznę  międzygrupowych  porównań  wybrano  trzy  obszary  życia  ludzkiego: 

wartości,  emocje i  sferę  duchową, które,  jak twierdzą Nauczyciele  medytacji,  a co 

potwierdzają  wyniki  badań naukowych,  ulegają zmianie  i  przekształceniom wraz z 

rozpoczęciem praktyki duchowej. .  Wartości i duchowość (mistycyzm) są traktowane 

jako  względnie  stałe  właściwości  człowieka;  a  więc  mogą  one  uprzednio 

determinować  pewien  typ  stylu  życia,  jaki  daje  medytacja.  Z  kolei,  nastrój  jest 

zmienny, chwilowy. Niemniej jednak, są przesłanki by oczekiwać, że praktykowanie 

medytacji wpływa również na tę ulotną sferę psychiki.

Wartości.    Jak udowodnili  w badaniach Schwartz,  Bardi (2001),  wszyscy ludzie, 

niezależnie od kraju i kultury pochodzenia, mają podobny profil preferencji wartości, 

najwyżej aprobując dobro, podmiotowość i uniwersalizm, a najniżej władzę (Boski, 
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rozdz. 5, s.176).Ta uniwersalna hierarchia wartości, charakteryzuje również wszystkie 

trzy grupy badawcze,  które wzięły udział  w niniejszej  pracy,  jednak wyniki  badań 

dostarczają również dowodów na pewne międzygrupowe różnice w stopniu aprobaty 

pozostałych typów wartości. Grupa kontrolna, w odróżnieniu od grupy medytującej, 

wyżej ceni sobie, wartość osiągania, stymulacji i hedonizmu, a po zredukowaniu 10 

wartości do 4, silniejszą aprobatą darzy wartości: otwartość na zmianę i podwyższanie 

własnego ja.  Cechuje  ją  również  najwyższa  przewaga  otwartości  nad 

konserwatyzmem . Z kolei grupa medytująca, spośród 10 typów wartości, preferuje 

silniej  uniwersalizm,  a  wyżej  od  podwyższania  ja,  ceni  wartość  przekraczanie 

własnego ja. Odwołując się do badań Fontaine’a i in. (2005), nad relacjami pomiędzy 

wartościami a religijnością,  profil preferencji wartości grupy kontrolnej, odpowiada 

światopoglądowi,  w  którym  nie  uwzględnia  się  transcendencji97 (Boski,  rozdz.5, 

s.182). Świat grupy niemedytującej, to świat  profanum, świecki, w którym człowiek 

sam  decyduje  o  własnym  życiu,  tworząc  je,  kreując  (wysoka  podmiotowość). 

Nieobecny jest w nim Bóg, Siła Wyższa, Kosmiczna Energia, czy Mistrz Duchowy, 

którym trzeba by się podporządkować, lub, których życzenia, czy nakazy trzeba by 

spełnić.  Życie  profana,  ogranicza  się  do  świata  doczesnego,  który  jest  dla  niego, 

jedyną istniejąca rzeczywistością. Można powiedzieć, że w życiu świeckim, człowiek 

zanurzony jest w materii, a jego uwaga, zakotwiczona w życiu doczesnym, w którym 

poszukuje  wrażeń,  nowych  doświadczeń  i  przyjemności  (wysoka  stymulacja  i 

hedonizm).  Zwrócony cały czas na zewnątrz, pozostaje niezwykle wrażliwy na status 

i  bogactwa  materialne  (wysoka  władza),  o  które  skłonny  jest  rywalizować  i 

konkurować z innymi  (wysokie  osiąganie).  Hierarchia  wartości  grupy medytującej, 

97 Z badań Fontaine a i in. (2005) wynika, że ze światopoglądem’  
wyłączającym transcendencję koresponduje wysoka preferencja hedonizmu, 
stymulacji, podmiotowości,  władzy i osiągania. Takiemu profilowi odpowiada 
hierarchia wartości grupy kontrolnej.
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odpowiada  z  kolei  profilowi  wartości,  który  właściwy  jest  osobom  symbolicznie 

interpretującym przekaz religijny98 (Boski, rozdz. 5, s.183). Cechuje ich refleksyjne 

podejście do prawd, zawartych w Świętych Księgach, jak i kontemplacja, medytacja 

świata w ogóle, rodzaj duchowości, który rozlewa się na wszystkie dziedziny życia 

ludzkiego (wysoki uniwersalizm). Wiara osób medytujących, wykracza daleko poza 

dosłowne rozumienie treści biblijnych. Przekaz religijny zawiera głębsza prawdę, lecz 

zaistnieć  jej,  pozwala  dopiero  własna  refleksja  i  indywidualna  praktyka  duchowa. 

Treści  biblijne  stanowią  więc  pewien  punkt  wyjścia  dla  podróży  duchowej,  która 

prowadzi medytujących do Boga. Rzeczywistość  sacrum, jest tą prawdziwą, realną, 

upragnioną, obecną w całym życiu doczesnym medytujących. Daleka od egoizmu i 

materializmu, skłania ich, do wykraczania poza własne interesy i działania dla dobra 

innych  ludzi  i  świata  (wysoka  transcendencja  ja,  przewaga  przekraczania  ja nad 

podwyższaniem własnego  ja  ). Gotowość koncentracji na kimś innym, niż ja sam i 

obdarzanie  ludzi  miłością,  które  towarzyszy bezinteresownej  pomocy,  odpowiadają 

etapowi zaangażowania,  o którym mówił  o.  Laurence  Freeman,  że jego celem jest 

nauka kochania innych i dawania im siebie.99 To stan świadomości, który przychodzi 

wraz z praktyką medytacji, gdy obecność Boga, jest tak oczywista i tak intensywna, że 

przeszywa  cały  świat,  przejawiając  się  zarówno  w  medytującym  ,  jak  i  całym 

otaczającym go świecie. 

Różnice w preferencjach wartości obu grup, zauważone w omawianej pracy, są 

dowodem na wpływ medytacji na tę dziedzinę życia. Z pośród 30 medytujących osób, 

które  wzięły  udział  w badaniu,  25  praktykuje  ją,  już  od  kilku  lat,  co  sprawia,  że 

98 Do pozytywnych korelatów symbolicznej interpretacji przekazu religijnego 
Fontaine zalicza: wysoki uniwersalizm, dobro i podmiotowość, darzone wysoką 
aprobatą przez grupę medytującą, a także tradycję. 
99 Freeman L. OSB (2004). Praktyka medytacji chrze cija skiejś ń . Kraków: 
Wydawnictwo Homini.
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zmiany, które zaszły w obrębie preferencji wartości i ich aktualną hierarchię, można 

przypisać  właśnie  jej  działaniu.  Co  więcej,  niniejsze  badanie  potwierdza  istotny 

wpływ czynników: przynależność do grupy i czas pomiaru na preferencję wartości, co 

oznacza,  że  sesje  medytacyjne  w  indyjskim  ashramie,  bądź  lubińskim  klasztorze 

rzeczywiście zmieniają stopień aprobaty poszczególnych typów wartości. Zmiana ta, 

nie obejmuje oczywiście grupy kontrolnej, niemedytującej. Na podstawie uzyskanych 

wyników,  można  powiedzieć,  że  medytacja,  jako  szczególna  praktyka  duchowa, 

powoduje  pewne  zmiany  świadomościowe,  mentalne,  które  wpływają  z  kolei  na 

aprobatę  wartości.  Na  jej  drodze  dochodzi  do  przemodelowania  rzeczywistości 

medytujących, i rozwoju wartości związanych z dobrem i troską o innych ludzi i cały 

otaczający świat. 

Duchowość.     Nauczyciele medytacji, mówiąc o tej praktyce, podkreślają często, że 

jest  to  najprostsza  i  równocześnie  najgłębsza  forma  kontaktu  z  Bogiem.  W 

odróżnieniu od modlitw liturgicznych, medytacja pozwala na przebywanie z Bogiem 

w  sposób  bezpośredni,  poza  kontekstowe  doświadczanie  Jego  obecności,  będące 

źródłem  doznań  duchowych,  mistycznych.  Wyniki  niniejszej  pracy,  potwierdzają 

słowa  Mistrzów.  Osoby medytujące  mają  wyższy  wynik  na  skali  mistycyzmu  niż 

grupa kontrolna. Można powiedzieć więc, że praktyka medytacji, w sposób realny i 

wymierny,  pozwala  im  na  obcowanie  z  Bogiem,  na  poziomie  transcendencji, 

wykraczającym  daleko  poza  zmysłowe,   ludzkie  poznanie.  Co  więcej,  sesje 

medytacyjne  w  indyjskim  ashramie  lub  lubińskim  klasztorze,  zwiększają  ilość 

przeżytych  doświadczeń mistycznych  – wzrost  wskaźnika mistycyzmu  następuje w 

przypadku  obu  grup  medytujących.  Co  zaskakujące,  zmiana  ta  obejmuje  również 

grupę kontrolną, która przecież nie praktykowała medytacji. Jak zatem wytłumaczyć 

otrzymany wynik? Jako jedne z narzędzi badawczych, użytych w omawianej pracy, 
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wykorzystano skalę nastroju  PANAS –X. Badani musieli wypełniać ją codziennie, w 

trakcie  trwania  badania,  to  jest,  dla  grupy kontrolnej,  przez  okres  9  dni.  Zadanie 

polegało,  na  określeniu  stopnia  nasilenia  każdej  z  60  emocji,  zgodnie  z  własnym 

samopoczuciem  i  nastrojem  w  chwili  jej  wykonywania.  Możliwe,  że  refleksja 

towarzysząca  zadaniu,  skupienie  na  chwilę  uwagi  do  środka,  do  wewnątrz,  by 

zobaczyć  jak  się  czuję  i  co  czuję,  była  dla  grupy  kontrolnej  czymś  w  rodzaju 

medytacji.  Momentem  wglądu  we  własne  emocje,  w  siebie,  stanowiącym  źródło 

przeżyć  transcendentalnych,  nie  do  wyrażenia  na  poziomie  słów,  czy  zmysłów. 

Prawdopodobne również,  że sam udział  w badaniu,  wpłynął  na zmianę w obszarze 

sfery  duchowej,  poprzez  uwrażliwienie  badanych  na  tę  dziedzinę  życia.  Z  pośród 

grupy kontrolnej, 11 osób zadeklarowało się jako katolicy,  niewykluczone więc, że 

zwrócenie ich uwagi na zagadnienia związane z duchem, duchowością, ożywiło ich 

życie  religijne  we  wszystkich  jego  wymiarach,  przyczyniając  się  tym  samym  do 

wzrostu doświadczeń mistycznych, będących ich udziałem. 

Nastrój.    Tak, jak medytacja modeluje sferę wartości i duchową, oddziałuje również 

na emocje. Wpływ ten jednak, widoczny jest dopiero w dłuższej perspektywie czasu, 

gdy uwzględnia się średnie 9 dni badań. Porównania te dotyczą więc jedynie grupy z 

indyjskiego ashramu i kontrolnej. Jak pokazują wyniki,  praktyka medytacji,  sprzyja 

harmonijnemu  nastrojowi.  Medytujący  częściej  i  silniej  doświadczają  stanów 

zachwytu,  spokoju  i  poczucia  godności  100,  w  przeciwieństwie  do  osób  z  grupy 

kontrolnej, u których przeważają emocje negatywne (różne natężenie smutku, gniewu, 

strachu). Nie udało się natomiast potwierdzić wpływu czynników przynależność do 

grupy  i  czas  pomiaru  na  zmianę  nastroju.  Ani  w  ciągu  3  ani  9  dni  badań,  sesje 

medytacyjne  w indyjskim ashramie  lub  lubińskim klasztorze,  nie  zmieniły  istotnie 

100 Itemy tworzące skalę harmonii.
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samopoczucia badanych, przyczyniając się do wzrostu lub spadku średniej badanych 

na którejś ze skal nastroju. Interpretacje takiego wyniku, mogą być co najmniej dwie. 

Po pierwsze, by zbadać nastrój badanych, potrzeba więcej niż 9, a tym bardziej 3 dni 

badań, jak to miało miejsce w omawianej pracy.  Jest on bowiem zjawiskiem, które 

uchwycić można dopiero z perspektywy czasu. Tak, jak emocje czy uczucia da się 

zaobserwować z dnia na dzień,  tak  nastrój,  który stanowi pewną ogólną tendencję 

emocji, wymaga dłuższego czasu obserwacji. Po drugie, sesje medytacyjne pod okiem 

Nauczycieli,  są  czasem  wyjątkowym,  całkowicie  odmiennym,  pod  względem 

intensywności  przeżyć,  zachodzących  zmian  i  głębi  doświadczeń  od  codziennej, 

indywidualnej  praktyki,  która,  jak pokazują wyniki  niniejszego badania,  regularnie 

wykonywana,  zmniejsza  natężenie  emocji  negatywnych,  a  zwiększa,  uczucia 

harmonii.   W trakcie grupowych sesji, człowiek medytuje o wiele częściej w ciągu 

dnia  (od 3 do 7 razy dziennie,  podczas  gdy praktyka  indywidualna  to  przeważnie 

medytacja  2  razy  dziennie:  rano i  wieczorem)  i  przez  dłuższy okres  czasu  (około 

godziny, półtorej, gdy normalnie, na praktykę poświęca się mniej więcej pół godziny, 

godzinę). Zgodnie z naukami Mistrzów medytacji,  wraz z regularną praktyką,  mają 

miejsce pewne procesy oczyszczające, nazwane przez o. Laurenca Freemana, etapem 

skruchy, bądź pokuty,101 którym nieodzownie towarzyszy kryzys – moment bolesnej 

prawdy związany z konfrontacją z własnym ego. Pociąga on za sobą wiele różnych 

emocji: od negatywnych: uczucie niezadowolenia, wstydu, cierpienia, beznadziei czy 

rozpaczy,  po  pozytywne:  uczucie  wyzwolenia,  radości,  wolności,  szczęścia, 

związanych z "przepracowaniem" zaistniałego problemu, oczyszczeniem.  Spodziewać 

się  więc  można,  że  tak  intensywna  praktyka,  jaka  ma  miejsce  w  trakcie  sesji 

medytacyjnych,  przyspieszy  i  nasili  wspomniany proces  oczyszczania,  dostarczając 

101 Freeman L. OSB (2004). Praktyka medytacji chrze cija skiejś ń  (s.21). Kraków: 
Wydawnictwo Homini. 
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badanym, w ciągu tych kilku dni, różnorodności emocji, myśli, wrażeń, przeżyć, które 

niewątpliwie wpłyną na odczuwany przez nich nastrój. Wynikałoby z tego, że trochę 

w opozycji do wyobrażeń na temat tak duchowych miejsc, jak ashram czy klasztor, 

pobyt tam i praktyka medytacji, nie służą głównie wyciszeniu czy zharmonizowaniu, 

lecz ciągłemu oczyszczaniu  serca i  umysłu,  cyklicznemu przechodzeniu  przez etap 

skruchy, który zakończony, inicjuje kolejny, i tak w kółko… Sesje medytacyjne pod 

okiem  Guru  czy  Nauczyciela,  mają  bowiem  na  celu  przede  wszystkim  rozwój 

świadomości:  emocjonalnej,  duchowej,  którego  efektem  są,  możliwe  do 

zaobserwowania z perspektywy czasu, trwałe zmiany nastroju: większa wewnętrzna 

harmonia i niższy poziom emocji negatywnych. 

Kolejną korzyścią płynącą z praktyki medytacji,  jest, co potwierdzają wyniki 

niniejszego badania, większa stabilność nastroju osób medytujących w porównaniu z 

grupą kontrolną. Regularna medytacja zmniejsza wahania nastroju, zwiększając tym 

samym  równowagę  emocjonalną  medytujących.  Oczywiście  doświadczają  oni 

różnorodności emocji, tak jak osoby z grupy kontrolnej, lecz poziom ich natężenia, 

intensywność jest  raczej wyrównany i  nie zmienia się zbytnio w trakcie  kolejnych 

pomiarów.  Na  podstawie  wyników,  można  stwierdzić,  że,  o  ile  osoby  z  grupy 

kontrolnej łatwo poddają się emocjom, ulegając bodźcom sytuacyjnym, o tyle grupa 

medytująca sprawuje nad nimi kontrolę wewnętrzną. Praktyka pozwala im osiągnąć 

większe  poczucie  spokoju  wewnętrznego,  stabilność,  harmonię  i  niezależność  od 

czynników zewnętrznych, zwiększając tym samym zdrowie i równowagę psychiczną. 

Ten  pozytywny  aspekt  medytacji,  związany  z  regulowaniem  stopnia  pobudzenia 

emocjonalnego,  potwierdza  również  współczesna  wiedza  psychologiczna  i 

neurobiologiczna. Wyniki badań naukowych, dowodzą, że regularna praktyka normuje 

aktywność autonomicznego układu nerwowego oraz powoduje spowolnienie oddechu 
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i akcji serca (Cahn, Polich, 2006; Dillbeck, Orme – Johnson, 1987; Infante i in., 2001)

102. Osoby medytujące wykazują niższe pobudzenie emocjonalne (mierzone poziomem 

reakcji  przewodnictwa  skórnego),  jak  również  lepiej  i  trafniej  oceniają  stopień 

własnego  pobudzenia  (Nielsen,  Kaszniak,  2006)103.  Dodatkowo  wyniki  badań 

wskazują  na  zwiększoną  aktywację  płata  czołowego  i  hipokampu  u  osób 

medytujących, obszarów związanych z regulacją emocji i kontrolą reakcji (Luders i 

in., 2009; Davidson i in. , 2000; Quirk i in.,  2006)104. Newberg i współpracownicy 

(2001)  potwierdzili  u  medytujących  zwiększone ukrwienie  mózgu  w dolnej  części 

płata czołowego, w trakcie wykonywania praktyki, a także większe ukrwienie mózgu 

w stanie  spoczynku w płacie  przedczołowym (2010)105.  Z kolei  Sara Lazar  (2005) 

wykazała,  że u osób praktykujących medytacje  od 7 do 9 lat  przez 4 do 6 godzin 

tygodniowo,  kora  przedczołowa  w  rejonie  przedniego  zakrętu  obręczy  jest  o  5% 

grubsza, niż u osób niemedytujących, jak również znacząco większa jest objętość ich 

prawego płata przedczołowego106. Ponadto zaobserwowano u praktykujących większą 

objętość  hipokampa  (Luders  i  in.,  2009)107.  Jak  pokazują  powyższe  badania, 

medytacja, nie tylko modeluje wartości, emocje (ich stabilność głównie) i sferę doznań 

mistycznych praktykujących, ale ma również bezpośredni wpływ na mózg, powodując 

102 Holt E. (2010). Wp yw medytacji na aktywno  mózgu przy przetwarzaniu emocjił ść . 
Strona internetowa: http://docs.google.com/viewer?
a=v&q=cache:pDKx76G4av0J:integra.xtr.pl/wp-
content/uploads/2010/07/Medytacja.pdf+sara+lazar+korzy%C5%9B
%C4%87i+medytacji+uwa%C5%BCno
%C5%9Bci&hl=pl&pid=bl&srcid=ADGEESgjShNWvZNN8vzUPXbjRwLlfTweUL
seHWPiuHsCkfSWgHHFUZc1gaLfoOmuyHGBbkH0rmTmXxia0p_N2nNpB5S_2i
G_pyHBYdiEv_SRs3L0xZHLMdba4qY0hoPBgpy2ruHjMO4y&sig=AHIEtbTUR
vUK5W488kjxY5-kCmyveakdMA
103 Jak wyżej.
104 Jak wyżej.
105 Jak wyżej.
106 Jak wyżej
107 Jak wyżej.
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konkretne,  możliwe  do  zaobserwowania  zmiany  neuroanatomiczne,  poprawiając 

jakość funkcjonowania medytujących.

5.2 Porównanie grup medytujących

W  niniejszej  pracy  badano  grupy  praktykujące  dwa  rodzaje  medytacji: 

hinduską, zgodną z naukami Guru Janglidasa Maharaja oraz chrześcijańską, czerpiąca 

z  nauk  Johna  Maina  OSB.  Mimo  podstawowej  różnicy  dzielącej  obie  metody, 

polegającej  na  specyficznym  religijnym  zanurzeniu  praktyki  chrześcijańskiej  w 

tradycji  katolickiej  oraz  braku,  analogicznego,  religijnego  kontekstu  w  przypadku 

medytacji  hinduskiej,  autorka  znalazła  szereg  podobieństw,  wspólnych  dla  obu 

technik, które stworzyły płaszczyznę do dalszych porównań. 

W wyniku analiz,  stwierdzono, że obie metody równie skutecznie modelują 

emocje (ich stabilność) i obszar doświadczeń mistycznych badanych. Medytujący nie 

różnili  się  stopniem  wahania  nastroju,  niskim  w  obu  grupach,  ani  poziomem 

wskaźnika  mistycyzmu,  wysokim  niezależnie  od  obranej  techniki  medytacyjnej. 

Jedyne różnice międzygrupowe zanotowano w przypadku obszaru wartości. Pobyt w 

indyjskim  ashramie  i  praktyka  medytacji  zmniejszyły  preferencję  stymulacji 

medytujących,  podczas  gdy  sesja  medytacyjna  w  lubińskim  klasztorze  odwrotnie, 

nasiliła  jej  aprobatę,  zwiększając  również  upodobanie  wartości  dobra.  Po 

zredukowaniu 10 typów wartości do 4, efekt czynników czas pomiaru i przynależność 

do  grupy  okazał  się  istotny  wyłącznie  dla  grupy  lubińskiej,  wzmacniając  jej 

preferencję  otwartości  na  zmianę.  Jak  zatem  interpretować  różnicę  w  efektach 

spowodowanych działaniem obu praktyk?  Obniżenie aprobaty stymulacji  dla grupy 

indyjskiej,  wytłumaczyć  można  wejściem  badanych  w  rytm  życia  ashramowego, 
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skoncentrowanego głównie na medytacji, która odbywa się tam 7 razy w ciągu dnia i 

trwa  około  godziny.  Wraz  z  tak  intensywną  praktyką  następuje  wyciszenie, 

skoncentrowanie uwagi do wewnątrz i wycofanie ze świata zewnętrznego. Oderwaniu 

od życia zmysłowego, tu i teraz służy również post o wodzie, który, w trakcie badania, 

przeprowadzała  część  medytujących.  Niższą  aprobatę  stymulacji,  po  czasie 

spędzonym  w  indyjskim  ashramie,  wiązać  więc  można  z  nasileniem  praktyki 

medytacji, powodującej wyłączenie badanych dla świata zewnętrznego, umożliwiając 

w zamian, lepsze "wejście w siebie" i głębszą praktykę duchową. 

W  przypadku  grupy  lubińskiej,  interpretacja  wzrostu  preferencji  wartości 

dobro, jest dość oczywista. Medytacja chrześcijańska jest drogą serca. Jej celem jest 

przyjęcie świadomości chrystusowej i trwanie w ciągłym uwielbieniu Boga. Tak, jak 

Chrystus pozostając w swoim Ja, widział siebie w innych, tak medytujący, trwając w 

Chrystusie, widzi Go w drugim człowieku108. Podstawą medytacji chrześcijańskiej jest 

otwarcie serca na innych, nauka kochania i dawania siebie, w imię miłości i dobra, 

stąd znacząco wyższa aprobata wartości dobro, po kilkudniowej regularnej praktyce. 

Trudności  w  interpretacji,  nastręcza  natomiast  zmiana  w  obrębie  upodobania 

stymulacji. Wzrost preferencji tej wartości sygnalizować może zmęczenie praktyką i 

związanym z nią bezruchem, stanem zawieszenia, zatrzymania. Wyższa aprobata dla 

poszukiwania  doznań  i  ekscytujących  doświadczeń,  po  okresie  przeznaczonym  na 

medytację w klasztorze benedyktynów, stanowiłaby wyraźny znak mijania się potrzeb 

i  wartości  badanych.  Prawdopodobne  również,  że  stanowi  ona  reakcję  na  pewne 

procesy  oczyszczania,  mające  miejsce  w  trackie  medytacji.  Jak  wspomniano 

wcześniej,  pociągają  one  za  sobą  często  bardzo  trudne  emocje,  uczucie  strachu, 

beznadziei,  przygnębienia.  Wydaje  się,  że  naturalną  reakcją,  w takiej  sytuacji,  jest 

108 Freeman L. OSB (2004). Praktyka medytacji chrze cija skiejś ń . Kraków: 
Wydawnictwo Homini
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dążenie do zmiany swojego położenia, w tym przypadku ciszy i skupieniu medytacji,  

powodującej  niechciane  emocje,  przeciwstawiając  aktywność,  żywiołowość  i 

pobudzenie. 

Podsumowując,  można  powiedzieć,  że  zaobserwowana  różnica  pomiędzy 

medytacją  hinduską a  chrześcijańską w sposobie modelowania  preferencji  wartości 

badanych, wynika z różnic indywidualnych medytujących (inna potrzeba stymulacji, 

różne powody przyjazdu na sesje…) lub spowodowana jest odmiennym przebiegiem 

procesu  oczyszczania,  wywołującym  odmienne  reakcje  medytujących.  Przyjęcie, 

szczególnie drugiej interpretacji, wymagałoby jednak dalszych badań. 

5.3 Ograniczenia badania

Podstawowym  ograniczeniem  omawianej  pracy,  była  mała  liczba  osób 

badanych.  Niestety,  ze  względu  na  charakter  grup  eksperymentalnych  (  grupy 

wyjazdowe),  nie  można  było  kontrolować  liczebności  tych  grup.  Kolejnym 

utrudnieniem,  była  nierówna  liczba  dni  badawczych,  3  dni  w  przypadku  grupy 

lubińskiej, 9 dni dla grupy indyjskiej i kontrolnej. Ten czynnik również nie podlegał 

kontroli autorki – czas trwania sesji medytacyjnych został wyznaczony odgórnie. Co 

stanowiło także przeszkodę, to ogólna, zbyt mała ilość dni badawczych. W badaniu 

wykorzystano  metodę  powtarzania  pomiaru,  by  móc  zaobserwować  na  przykład 

zmienność  nastroju  badanych,  a  w  przypadku  grupy  lubińskiej,  3  dni  nie  były 

wystarczające, by uzyskać na ten temat rzetelne dane. 

5.4 Dalsze implikacje
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Niniejsze badanie potwierdziło, już wcześniej stwierdzony, pozytywny wpływ 

medytacji na funkcjonowanie psychiczne i emocjonalne człowieka. Nie mniej, 

praktyka medytacji na Zachodzie, jest wciąż mało rozpowszechniona, a szczególnie w 

środowiskach katolickich, spotyka się z podejrzliwością czy krytyką. Księżom, a co 

dopiero wiernym, nie znana jest medytacja chrześcijańska, co może stanowić jedną z 

przyczyn, odchodzenia ludzi, poszukujących głębokiego kontaktu z Bogiem, od 

Kościoła, w którym nie znajdują takiej formy modlitwy. Warto by więc pomyśleć, nad 

wprowadzeniem nauki medytacji do seminariów duchownych, by młodzi klerycy mieli 

możliwość praktyki własnej, a następnie, już jako księża, nauczali medytacji wiernych, 

z pożytkiem dla ich duchowości i zdrowia (bo to właśnie doznania mistyczne, 

doświadczane w trakcie praktyki, wpływają najbardziej na stabilność nastroju, tym 

samym zwiększając równowagę emocjonalną). Dobrym rozwiązaniem byłoby również 

wprowadzić naukę medytacji do placówek, instytucji publicznych: przede wszystkim 

szkół, by wykształcić "młodych medytujących". Sens takiego działania potwierdzają 

wyniki badań prowadzonych na praktykujących uczniach, u których obserwuje się 

szereg korzyści: 1)umysłowych: lepsze wyniki w nauce, poprawę koncentracji i 

pamięci, wzrost inteligencji i zdolności uczenia się; 2)zdrowotnych: ogólną poprawę 

zdrowia, normalizację ciśnienia krwi, zmniejszenie ryzyka chorób serca, wzmocnienie 

układu odpornościowego, wzrost energii i witalności; 3)psychicznych i emocjonalnych: 

rozwój zintegrowanej osobowości, obniżenie poziomu lęku, wzrost poziomu 

samorealizacji, polepszenie stosunków z innymi ludźmi.109 W Polsce, taką działalność 

prowadzi już Polskie Towarzystwo Idealnej Edukacji, nauczając dzieci metody 

transcendentalnej medytacji, jednak wciąż potrzeba więcej tego rodzaju inicjatyw. 

109 Dane zaczerpnięte ze strony internetowej Polskiego Towarzystwa Idealnej 
Edukacji: http://www.idealnaedukacja.org/index.php?
option=com_content&task=view&id=62&Itemid=82
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6. Załączniki

Załącznik 1.   Om Gurudev Janglidas Maharaj
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http://omgurudev.w.interia.pl/index1.htm
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Załącznik 3.    Tekst Arati ułożony przez Janglidasa zaraz po osiągnięciu samadhi, 
urzeczywistnienia oraz Stavan (tłum. Krzysztof Stec)

STAVAN

http://www.vishwatmak.org/
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Kłaniam się Temu Dobremu Guru Szczęśliwości Brahmana, dającemu najwyższe 
szczęście,
Jedynemu, o postaci utworzonej z mądrości, który przekroczył pary 
przeciwieństw, podobnemu niebu, będącego przedmiotem Wielkiego 
Sformułowania "Tym Ty Jesteś",
Jedynemu, Wiecznemu, Czystemu, Stałemu, Wszechmyśli, Świadkowi będącemu 
ponad uczuciem, wolnemu od trzech gun.

ARATI

Robię kamforowe Arati z miłością do mego Guru
Raduję się widząc mego Guru w postaci Bytu - Świadomości - Szczęścia
Oddałem ascezie me ciało jak pachnącą kamforę,
Przyjąłem bhakti do mego życia i rozjaśniłem je
Zapalając płomień wiedzy duchowej, ofiaruję je Haremu
Widząc postać utworzoną ze świadomości ogarnęła mnie radość
Robię kamforowe arati z miłością do mego Guru
Raduję się widząc mego Guru w postaci Bytu - Świadomości - Szczęścia

Wykonuję Arati do mego Dobrego Guru, Boskiego Jangli
Zapaliłem lampę wszystkich pięciu żywiołów.
W jaki sposób bezgunowy stan nadszedł Babo?
Mój Jangli Maharaj jest zupełnie cichy, jednak on obdarza łaską wszystkich.
Ta złuda radżasu, tarasu i sattwy odeszła Babo, złuda odeszła
Sam Bóg przejawił się za tą złudą.
W jaki sposób uczyniłeś tę igraszkę w oceanie życia?
W ten właśnie sposób rozprzestrzeniłeś swoje stworzenie.
My czujemy jakbyśmy patrzyli na Twą postać dzień i noc
I śpiewali Twą chwałę.
Niech na nowo zawsze wymawiam Twoje imię,
Natura Kosmosu została pokazana tym oczom Babo,
Mój mistrz jest łaskawy i prostoduszny
Brahma, Wisznu i Maheśa stale Cię kontemplują Babo,
Twą postać stale oglądają.
Ty wspierasz cały wszechświat o Jangli Maharaj
Wykonuję Arati do mego Dobrego Guru, Boskiego Jangli
Zapaliłem lampę wszystkich pięciu żywiołów

OM, zwyciężaj boski Guru, Panie, zwyciężaj dobry, boski Guru;
Masz postać czystej świadomości, masz postać zgłoski OM
Czciciele uciekają się do Ciebie - OM, zwyciężaj dobry, boski Guru

Jesteś panem trzech światów,
podporą wszechświata.
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W swej świetlistej postaci, w swej świetlistej postaci
masz kształt najwyższego Brahmana - OM, zwyciężaj dobry, boski Guru

Twą postacią jest szczęście,
zatopionyś stale w medytacji.
Widząc Twe cuda, widząc Twe cuda
czciciele ujrzeli w Tobie Krysznę - OM, zwyciężaj dobry, boski Guru

Sławiąc wielkość medytacji,
oczyściłeś wszystkich, oczyściłeś Babo wszystkich.
Wielu świętych ukształtowałeś,
Tak wielka jest Twoja potęga - OM, zwyciężaj dobry, boski Guru

Ci co w sercu medytują
dotrą do Boga, dotrą do Boga.
Aby przekazać posłanie od Boga, aby przekazać posłanie od Boga
Guru został Awatarem - OM, zwyciężaj dobry, boski Guru

OM, boski Guru, Mantra jest cudownym zielem,
mantra jest cudownym zielem.
Kto powtarza mantrę, kto powtarza mantrę
Ten zyska wybawienie - OM, zwyciężaj dobry, boski Guru

Oddałem się Tobie w tym arati
Babbo, w Tobie się schroniłem.
Weź mnie z ciemności do światła, z ciemności do światła;
Ukształtuj tak moje życie - OM, zwyciężaj dobry, boski Guru

OM, chwała Ci boski Guru, Panie, chwała dobry, boski Guru;
Który masz postać czystej świadomości, naturą zgłoski OM
Czciciele uciekają się do Ciebie - OM, zwyciężaj dobry, boski Guru

Pokłonię się do Twych stóp,
Będę patrzył na Twą postać,
Będę kochał i czcił Cię z radością,
Z uczuciem będę wymawiał Twe imię.

Tyś moją matką, Tyś moim ojcem,
Tyś moim krewnym, przyjacielem drogim,
Tyś moją wiedzą, Tyś moim majątkiem,
Tyś moim wszystkim, o Boże nad bogi.
Ciałem, mową, myślą czy zmysłami,
Rozumem, duszą, przyrody naturą
Wszystko cokolwiek robię dla innych
Składam w ofierze: "dla Narajany".
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Aczjutę, Keśawę, Ramę, Narajanę,
Krysznę, Damodarę, Wasudewę, Harego,
Śridharę, Madhawę, ukochanego Gopich,
Przewodnika siddhy, Ramaczandrę sławię.

Obym zawsze miał Twe boskie towarzystwo,
Oby me ciało dla Ciebie miało koniec.
Nie bądź dla mnie obojętny, O Nieskończony!
O Samartha* Guru, proszę Cię o to.
Gdziekolwiek me serce pójdzie,
Obym znalazł tam Twą postać.
Gdziekolwiek bym skłonił głowę,
Obym znalazł tam Twe lotosowe stopy.
O Samarth Guru, Twym dzieckiem jestem
Nie wiem jak Ci służyć.
Niezliczone są moje uchybienia wobec Ciebie
O dobry Guru, przebacz mi moje uchybienia.

Tyś jest Władcą Wszechświata, Król nad Króle,
Królem joginów, Najwyższym Brahmanem, Byt - Świadomość - Szczęście
Święty Dobry Guru, Wszechjaźnio, chwała Ci Boski Guru

Piękne, piękne jest imię OmGurudev
Słodkie, słodkie jest imię OmGurudev
Szczęśliwe, szczęśliwe jest imię OmGurudev
Pomyślne, pomyślne jest imię OmGurudev
Drogie, drogie, drogie [mi] jest imię OmGurudev
W sercu mieszkające jest OmGurudev
Powtarzaj przeczyste, święte imię OmGurudev

Szczęśliwe, szczęśliwe jest imię OmGurudev
OmGurudev gdy bierze, gdy daje
OmGurudev gdy śpi, gdy czuwa
Imię OmGurudev jest drogą duchową praktykującego
Imię OmGurudev jest duchową ukochaną świętych
Imię OmGurudev jest drogą do osiągnięcia ciszy
Powtarzaj przeczyste, święte imię OmGurudev

Imię OmGurudev jest niszczycielem grzechów
Imię OmGurudev jest lądem dla pogrążonych w oceanie wieku Kali
Imię OmGurudev jest schronieniem w trójświecie
[Imię OmGurudev] jest niszczycielem w Kalijudze
W każdej drobinie słyszy się je
Mira Bai śpiewa to imię
Powtarzaj przeczyste, święte imię OmGurudev
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Oczyszczające i bardzo drogie imię
[OmGurudev] jest najdroższym imieniem bhaktów
Dla osiągnięcia Atmana przyjacielem jest imię OmGurudev
Jest przewodnikiem do osiągnięcia zasługi
Jest przewodnikiem do osiągnięcia mocy
Najdroższe, najdroższe, najdroższe [mi] jest imię OmGurudev
Powtarzaj przeczyste, święte imię OmGurudev

Teksty zaczerpnięte ze strony internetowej ucznia Janglidasa – Krzysztofa Steca: 
http://omgurudev.w.interia.pl/arati.htm

Załącznik 4.   John Main OSB

http://omgurudev.w.interia.pl/arati.htm
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http://www.maristmessenger.co.nz/2011/09/01/christian-meditation/

Załącznik 5.  Polskie tłumaczenie Skali Mistycyzmu Hood’a autorstwa M. Granicy
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Instrukcja: Poniżej znajduje się skrócony opis wielu doświadczeń. Niektóre opisy 

odnoszą się do przeżyć, których mogłeś/aś doświadczyć. Przeczytaj każde ze stwierdzeń i 

zaznacz po prawej stronie numer odpowiedzi najbardziej odpowiadający Twoim własnym 

przeżyciom. Napisz +1, +2 lub -1, -2 lub ? w zależności od tego, w jaki sposób czujesz się 

w każdej sytuacji. Posłuż się następującym kluczem:

- 2 – to przeżycie jest na pewno nie prawdziwe w odniesieniu do moich doświadczeń lub 
przeżyć.

- 1 – to przeżycie jest prawdopodobnie nie prawdziwe w odniesieniu do moich 
doświadczeń lub przeżyć

+ 1 – to przeżycie jest prawdziwe w odniesieniu do moich doświadczeń lub przeżyć

+ 2 – to przeżycie jest na pewno prawdziwe w odniesieniu do moich doświadczeń lub 
przeżyć

? – trudno powiedzieć

Postaraj się przyporządkować każdemu stwierdzeniu właściwą odpowiedź, w miarę 

możliwości unikając stosowania znaku zapytania („?”). Odpowiadając na kolejne pytania 

miej  świadomość, ze Twoje odpowiedzi mogą odnosić się nie tylko do jednego 

doświadczenia, ale do wielu różnych przeżyć. Po zakończeniu upewnij się, że udzieliłeś/łaś 

odpowiedzi na wszystkie pytania.

1 Zdarza mi się doświadczać przeżycia, które jest ponadczasowe i bezkresne.

2 Nigdy nie zdarza mi się doświadczać przeżycia, którego nie można wyrazić 

słowami.
3 Zdarza mi się doświadczać przeżycia, w którym coś bardziej znaczącego ode 

mnie, zdaje się mnie pochłaniać.
4 Zdarza mi się doświadczać przeżycia, podczas którego wszystko daje się 

znikać z mojego umysłu do momentu, w którym mam jedynie świadomość 

pustki.
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5 Zdarza mi się doświadczać głębokiej radości.

6 Nigdy nie zdarza mi się doświadczać przeżycia, w którym czuję się jednością 

ze wszystkim.
7 Nigdy nie zdarza mi się doświadczać stanu całkowitego spokoju.

8 Nigdy nie zdarza mi się doświadczać przeżycia, w którym czuję, że wszystko 

co mnie otacza jest wypełnione życiem.
9 Nigdy nie zdarza mi się doświadczać przeżycia, które wydaje mi się święte.

10 Nigdy nie zdarza mi się doświadczać przeżycia, w którym wszystkie rzeczy 

wydają się być świadome.
11 Zdarza mi się doświadczać przeżycia, w którym tracę poczucie czasu i 

przestrzeni.
12 Zdarza mi się doświadczać przeżycia, w którym zdaję sobie sprawę, iż jestem 

jednością ze wszystkimi rzeczami.
13 Zdarza mi się doświadczać przeżycia, w którym odsłania się przede mną 

nowe oblicze rzeczywistości.
14 Nigdy nie zdarza mi się doświadczać niczego świętego.

15 Nigdy nie zdarza mi się doświadczać przeżycia, w którym czas i przestrzeń 

przestają istnieć.
16 Nigdy nie zdarza mi się doświadczać niczego, co mógłbym/mogłabym 

nazwać ostateczną rzeczywistością.
17 Zdarza mi się doświadczać przeżycia, w którym odsłania się przede mną 

ostateczna rzeczywistość.
18 Zdarza mi się doświadczać przeżycia, w którym wszystko jest doskonałe w 

danym momencie.
19 Zdarza mi się doświadczać przeżycia, w którym czuję, iż wszystko na 

świecie jest częścią tej samej całości.
20 Zdarza mi się doświadczać przeżycia, o którym wiem, że jest przerażające.

21 Nigdy nie zdarza mi się doświadczać przeżycia, którego nie 

mógłbym/mogłabym wyrazić odpowiednimi słowami.
22 Zdarza mi się doświadczać przeżycia, które pozostawia mi uczucie grozy.

23 Zdarza mi się doświadczać przeżycia które jest niemożliwe do przekazania.

24 Nigdy nie zdarza mi się doświadczać przeżycia, w którym ja sam/sama 
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stawałbym/stawałabym się częścią czegoś większego.
25 Nigdy nie zdarza mi się doświadczać przeżycia, które pozostawia mi uczucie 

cudu.
26 Nigdy nie zdarza mi się doświadczać przeżyć, w którym odsłaniają się przede 

mną głębsze aspekty rzeczywistości.
27 Nigdy nie zdarza mi się doświadczać przeżycia, w którym czas i przestrzeń i 

odległość stają się nieznaczące.
28 Nigdy nie zdarza mi się doświadczać przeżycia, w którym staję się 

świadomy/świadoma jedności wszystkich rzeczy.
29 Zdarza mi się doświadczać przeżycia, w którym wszystkie rzeczy są 

świadome.
30 Nigdy ni zdarza mi się doświadczać przeżycia, w którym wszystkie rzeczy 

wydają się być zjednoczone w jedna całość.
31 Zdarz mi się doświadczać przeżycia, w którym czuję, że nic nie jest nigdy 

naprawdę martwe.
32 Zdarza mi się doświadczać przeżycia, którego nie mogę wyrazić słowami.

Załącznik 6.   Polskie tłumaczenie skali nastroju PANAS-X autorstwa M. Granicy

Proszę Cie o codzienne wypełnianie ankiety. Zmieniaj porę dnia jej wykonywania co drugi 

dzień. 

Ta skala składa się ze słów i zwrotów opisujących różne uczucia i emocje. Przeczytaj 

każde ze sformułowań i zaznacz właściwą odpowiedź w odpowiednim miejscu (obok 

słowa). Zaznacz do jakiego stopnia czujesz się w ten sposób w tej chwili. Użyj 

następującej skali:

1 2 3 4 5
bardzo mało lub 

wcale
trochę umiarkowanie znacznie na maksa

____ pogodny ____ smutny ____ aktywny ____ zły na siebie
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____ zniesmaczony ____ spokojny ____ winny ____ entuzjastyczny
____ uważny ____ zaniepokojony ____ radosny ____ przybity
____ wstydliwy ____ zmęczony ____ zdenerwowany ____ zażenowany
____ ospały ____ zachwycony ____ samotny ____ strapiony
____ śmiały ____ niestabilny ____ śpiący ____ godny potępienia
____ zdziwiony ____ szczęśliwy ____ podekscytowany ____ zdeterminowany
____ silny ____ skromny ____ nieprzyjazny ____ przestraszony
____ lekceważący ____ sam ____ dumny ____ zaskoczony
____ zrelaksowany ____ czujny ____ roztrzęsiony ____ zainteresowany
____ drażliwy ____ zmartwiony ____ ożywiony ____ pełen odrazy
____ wniebowzięty ____ rozzłoszczony ____ zawstydzony ____ pewny siebie
____ zainspirowany ____ pełen godności ____ wyluzowany ____ pełen werwy
____ nieustraszony ____ przygnębiony ____ przerażony ____ skoncentrowany
____ zniesmaczony 

sobą

____ nieśmiały ____ senny ____ niezadowolony z 

siebie

Załącznik 7.   Itemy budujące poszczególne skale nastroju

Emocje 

negatywne

Emocje 

pozytywne

Emocje negatywne 

wobec siebie

wycofanie harmonia

zdenerwowan

y

zainteresowany zaskoczony ospały zachwycony

rozzłoszczony zainspirowany pełen odrazy śpiący spokojny
zmartwiony skoncentrowany godny potępienia senny pełen godności
roztrzęsiony entuzjastyczny zniesmaczony sobą wstydliwy
zaniepokojony czujny winny nieśmiały
drażliwy nieustraszony zły na siebie
strapiony pełen werwy niezadowolony z siebie
smutny podekscytowany
zażenowany pewny siebie
niestabilny ożywiony
przygnębiony zdeterminowany
przerażony szczęśliwy
samotny silny
przybity wniebowzięty
przestraszony pogodny
nieprzyjazny radosny
zdziwiony dumny

zrelaksowany
wyluzowany


