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T
nie jesteśmy nawet świadomi. Podczas procesu Big Mind docie-
ramy do miejsc, w których dawno nie byliśmy, a które być może 
wymagają więcej naszej uwagi czy uznania ich istnienia lub roli, 
jaką pełnią.

„W chwili, gdy prosimy o rozmowę z Wielkim Umysłem albo 
Nie-self, albo Nie-Umysłem, bańka pęka, a my znajdujemy się poza 
granicami self. Z tej perspektywy widzimy, że self jest puste, że to 
tylko koncepcja, idea czegoś, czego nie ma. To iluzoryczne self jest 
manifestacją Umysłu albo Wielkiego Umysłu. Czy potrzebujemy 
self? Tak! Czy musimy się z nim identyfikować dwadzieścia cztery 
godziny na dobę, siedem dni w tygodniu? Nie!”

Większą część naszego życia tkwimy w świecie dualistycz-
nym, w którym zawsze jest podział na podmiot i przedmiot, na 
ja i ty. Przebywając na co dzień w świecie, gdzie nieustająco roz-
różniamy wszystko, odczuwamy tlącą się w nas tęsknotę za czymś 
lub kimś. Okazuje się, że to tęsknota za nami samymi, za esencją, 
która łączy nas z innymi i z całym światem.

„Tęsknimy za byciem bliżej prawdy, rzeczywistości, Boga, 
natury, naszej prawdziwej natury, naszego ja, innych ludzi. Na 
co dzień jest tak, jakbyśmy zamienili self w twardą bryłę lodu, 
schwytali naturalną, płynącą falę wszechświata, zamrozili ją 
i nazwali «moje self». A potem zaczęli wchodzić w relacje z inny-
mi bryłami lodu, spodziewając się intymności i bliskości.”

Siła narzędzia, jakim jest Big Mind, tkwi w jego absolut-
nej prostocie i dostępności dla każdego. Nie trzeba być prakty-
kującym joginem/joginką czy buddystą/buddystką. Wystarczy 
otwartość na chęć poznania siebie. Tak naprawdę nie musimy do 
niczego dążyć, bo już tam jesteśmy. Utożsamiając się z Wielkim 

Wzięłam do ręki dziś moją rękę
Myślałam, że to za tobą tęsknię
Ale się okazało, że jednak nie
Tak bardzo brakowało mi mnie

Natalia Przybysz „Nazywam się niebo”

Te słowa wybrzmiewają dość głośno w sercach i głowach wie-
lu z nas. Towarzyszą w długiej podróży, której cel jest niejasny, 
a okoliczności bywają trudne. Podróży do najważniejszego spo-
tkania w naszym życiu – nas samych. Spotkajmy się w Wielkim 
Sercu poza podziałami i dualnością, poza miłością i nienawiścią.

Proces Wielki Umysł Wielkie Serce jest owocem ponadtrzy-
dziestopięcioletnich poszukiwań i zdobywania doświadczenia, 
które doprowadziły do połączenia Wschodu i Zachodu, praktyki 
zen z psychologią. Jest to narzędzie, które potrafi w nieinwazyjny 
sposób rozprawić się z trawiącymi nas lękami o dzieci, partnera, 
finanse i wieloma innymi, które stoją na drodze do przebudzenia. 
Już czas! Ile można spać? Otwórz oczy.

„W zen mówimy o bezbramnej bramie, granicy pomiędzy 
self a Absolutem. Wiemy, że to brama bez bramy, wiemy, że nie 
ma ani drzwi, ani progu do przekroczenia – ale jak sprawić, żeby 
zobaczyli to inni.”

Aby móc dokonać tego przejścia, potrzebujemy pozwolenia od 
naszego wewnętrznego Obrońcy i Kontrolera. Są to dwa pierwsze 
głosy, z którymi pracujemy w procesie Big Mind. W tym miejscu 
rozpoczyna się dialog prowadzony przez facylitatora z poszcze-
gólnymi głosami naszej osobowości, w które wcielasz się ty sama/
sam wypowiadając się z  ich perspektywy. Głosów aktywnych 
w naszym życiu jest bardzo dużo, ale są i takie, których istnienia 

tekst: Kasia Kamińska

Pokojowe nastawienie do własnego ego powoduje, że nie potrzebuje 
się ono bronić, bo nie ma przed czym. Dlatego w metodzie Big Mind 

podchodzimy do swojego umysłu z empatią. Bez walki.

SWÓJ UMYSŁ
POKOCHAJ

MEDYTACJE
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Umysłem, mamy dostęp do mądrości Buddy, a identyfikując się 
z Wielkim Sercem, nasze działania są działaniami Bodhisattwy. 
Nie musimy wyprowadzać ciężkich armat, aby stoczyć walkę 
z naszym ego, bo nie wyważając drzwi możemy wejść do środka. 
Pokojowe nastawienie do własnego ego powoduje, że nie potrze-
buje się ono bronić, bo nie ma przed czym. Otwiera nam drzwi 
i umożliwia dostęp do miejsc leżących poza zasięgiem naszego 
wzroku, gdzie niekiedy trzeba wpuścić więcej światła, ukojenia 
czy miłości. Duhkha to koło, którego oś jest zablokowana, przez 
co nie może ono spełniać swojej roli, czyli kręcić się. Tak jest 
i z naszym umysłem, który utkwił w błędnym miejscu. Potrzeba 
nam suhkha, koła, które porusza się niezakłócenie do przodu. 
Wielki Umysł to miejsce swobodnego funkcjonowania bez żad-
nych ograniczeń. Niegdyś wiedza ta była dostępna tylko nielicz-
nym, teraz każdy może z niej korzystać. 

„Jesteśmy w takim punkcie naszej ewolucji, że wszyscy musi-
my stać się świadomi (...). Chcę więc zburzyć mury okalające 
klasztor, tak abyśmy zobaczyli, że cały świat jest klasztorem, 
praktyką, duchową świątynią. Nasze własne życie, nasze własne 
istnienie jest świątynią, która nie ma murów.”

Fragmenty użyte w artykule pochodzą z książki „Wielki Umysł 
Wielkie Serce” autorstwa Dennisa Genpo Merzela
Podziękowania dla Dennisa Genpo Merzela oraz Maezumi Roshiego.

KASIA KAMIŃSKA – nauczycielka jogi współpracująca  
z Joga Saska Kępa w Warszawie. Prowadzi cykl sesji Wilderness 
Yoga w Zawoi. Uczennica mistrza zen Genpo Roshiego.

CHCESZ 
SPRÓBOWAĆ?

Big Mind to metoda łącząca tradycję zen oraz 
techniki psychoterapii. Polega na rozmowie 
prowadzącego z uczestnikiem. Facylitator 
prowadzi konwersację z poszczególnymi 
„głosami” osobowości uczestnika, oczywiście za 
jego przyzwoleniem. Osoba będąca w procesie 
identyfikuje się z każdym kolejnym głosem, 
z którym przebiega rozmowa. Sesje Big Mind 
mogą odbywać się indywidualnie lub grupowo 
– wtedy więcej osób może kolejno się 
wypowiadać, wzbogacając tym samym całe 
wydarzenie. Kiedy pracujemy tą metodą, ważna 
jest praktyka medytacji, aby pogłębić to, co 
odkryliśmy.

Nie potrzebujesz żadnego przygotowania. Jeżeli 
to, co przeczytałeś/przeczytałaś, rezonuje 
z Tobą, sprawdź stronę www.bigmind.org, gdzie 
uzyskasz wszystkie aktualności oraz terminy 
i miejsca nadchodzących warsztatów. Są to 
zazwyczaj kilkudniowe wydarzenia w Salt Lake 
City lub na Hawajach, podczas których sesje Big 
Mind odbywają się w grupach. Koszt takiego 
warsztatu wynosi ok. 3000 $.


