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Dzieje myśli ludzkiej na temat duszy poka-
zują, że istnieją trzy sposoby jej poznawania.  

Pierwszy i najwcześniejszy sposób poznania - 
dla niektórych myślicieli jedyny1 - opiera się na bar-
dzo licznych przekazach, przekonaniach i doświad-
czeniach religijnych, w których mówi się o obecno-
ści w człowieku, obok ciała, „czegoś subtelniejszego 
i wyższego od materii, co nie zanika ze śmiercią 
ciała”2. Wiedzę z tego źródła zaliczamy do antropo-
logii teologicznej (np. antropologia chrześcijańska). 

Drugi sposób odkrywania istnienia duszy 
ludzkiej jest właściwy dla poznania filozoficznego, 
podejmującego problemy związane z istnieniem i 
istotą duszy na drodze czysto racjonalnej, na pod-
stawie danych wyjściowych. Wiadomo, że dzieje eu-
ropejskiej myśli filozoficznej na temat duszy ludzkiej 
sięgają niemal początków tej filozofii, a refleksję na 
jej temat zalicza się dziś do antropologii filozoficz-
nej.  

 
1 D. Hume, Eseje z dziedziny moralności i literatury, tłum. z ang. T. 
Tatarkiewiczowa, Kraków 1955, 230-239. 
2 J. Pastuszka, Psychologia ogólna, Lublin 1961, 455 
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Jeszcze inny sposób poznania jest charaktery-
styczny dla empirycznych nauk szczegółowych, 
szczególnie psychologii i neurobiologii. W związku 
z powstaniem i rozwojem tych nauk pojawiał się też 
temat duszy ludzkiej oraz ujawniały się - podobnie 
jak w filozofii - różne postawy wobec problemu jej 
istnienia. Grupa uczonych o nastawieniu scjenty-
stycznym i materialistycznym traktowała to pojęcie 
za właściwe tylko dla przednaukowego sposobu po-
znania, posługującego się mitami, wierzeniami reli-
gijnymi i legendami3. Inni uczeni z kolei albo przyjęli 
postawę neutralną, albo próbowali łączyć niektóre 
dane naukowe z tradycyjną refleksją filozoficzną na 
temat duszy ludzkiej, wykazując możliwość lub na-
wet konieczność jej istnienia4. 
 

Dziś słowo „psychologia” w znaczeniu „nauka 
o duszy” jest anachronizmem, gdyż nie wskazuje już 
na przedmiot badania współczesnej psychologii, ale 
i samo słowo „dusza” zniknęło ze współczesnego 
słownictwa psychologicznego, ustępując miejsca 
„psychice”, „świadomości” i „jaźni”5.  Z punktu widze-
nia naukowego - gdzie w ramach opisu o charakte-
rze zjawiskowym podaje się jej „przyrodniczą” lub 

 
3 T. Tomaszewski, Wstęp do psychologii, Warszawa 1963, s. 52-54. 
4 . J. Pastuszka, dz. cyt., rozdz. XXV-XXIX; T. Wojciechowski, Wybrane 
zagadnienia z filozoficznej antropologii, Kraków 1985, rozdz. IV; J. 
Strojnowski, Psychologia fizjologiczna, Lublin 1989. 
5 B. Dobroczyński,  R. Stachowski, Historia psychologii: Od Wundta 
do czasów najnowszych, w: Psychologia. Podręcznik akademicki, J. 
Strelau, D. Doliński (red.), t. I,  Gdańsk 2008, s. 74. 
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„empiryczną” definicję - utożsamiana jest ona z psy-
chiką ludzką lub psychizmem ludzkim. Ponadto de-
finiuje się ją jako zbiór naszych zasadniczych funkcji 
psychicznych; jako zespół wszystkich zjawisk psy-
chicznych właściwych dla gatunku ludzkiego; jako 
pewien specyficzny skutek ciała (w związku z tym, że 
w nauce stale stwierdzamy występowanie zjawisk 
psychicznych z określonym organizmem biologicz-
nym jako swoją podstawą materialną)6.  

Neoscholastyk uwzględni jeszcze płaszczy-
znę poznania z dziedziny filozofii przyrody i metafi-
zyki, które wypowiadają się o duszy w aspekcie jej 
istoty, podstawowych właściwości7. Z punktu widze-
nia filozofii przyrody określi ją jako coś od czego 
ostatecznie wywodzą się genetycznie wszystkie 
przejawy witalne. Filozof przyrody nazwie tę formę 
„zasadą kwalifikacji i organizacji naszego ciała”, 
„ideą realną właściwej mu organizacji”, „jego ideą 
kierowniczą”, „planem idealnym jego konkretnego 
bytu”, „planem strukturalnym i funkcjonalnym wpi-
sanym fizycznie w jego ciało, sztuką wewnętrzną 
jego osobniczego rozwoju, czynnikiem porządkują-
cego w nim wpływu, tym, co stanowi o zawartej w 

 
6 Antropogeneza w empiriologicznym ujęciu ks. Teilharda de Char-
din, Zeszyty Naukowe KUL 6(1963)4, 6, 11; Próba rozwiązania pro-
blemu pochodzenia duszy ludzkiej, Znak 13(1961)9, 1182-1186. 
7 Immanencja i transcendencja człowieka w odniesieniu do przyrody, 
w: O Bogu i o człowieku, cz. I, red. B. Bejze, Warszawa 1968, s. 165. 
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nim ilości informacji, lub prawem istnienia sprawia-
jącym, że jest człowiekiem8. 

Z punktu widzenia metafizyki, dusza jest indy-
widualną substancją duchową, zdolną do życia bez 
końca. W ramach opisu jej struktury wymienia się tu 
pewne władze duszy (rozum i wolę).  

Co wydarzyło się w dziejach myśli psycholo-
gicznej, że dusza przestała być przedmiotem zainte-
resowania? Proces, który doprowadził do tego stanu 
rzeczy, był długi i złożony, a zatem każda próba jego 
przedstawienia narażona jest na ryzyko uproszczeń. 
Idea niematerialnej duszy pojawiła się w pewnym 
momencie historycznym, jako zwieńczenie długo-
trwałego procesu rozwojowego. Wiele obserwacji 
dokonywanych przez naszych przodków mogło być 
odpowiedzialnych za powstanie takiego przekona-
nia.  

Sam fakt życia i śmierci oraz brak wyraźnych 
(dostrzegalnych gołym okiem) różnic pomiędzy cia-
łem człowieka żywego, a umarłego z przyczyn natu-
ralnych, mógł spowodować przyjęcie hipotezy czyn-
nika ożywiającego, który przebywa na przykład w 
sercu (bo u żywego człowieka i zwierzęcia ono „pul-
suje”, a u martwego nie) i w momencie śmierci 
opuszcza ciało. Podobną funkcję dowodową w cza-
sach prehistorycznych pełniły marzenia senne. Lu-
dzie zastanawiali się nad tym, dlaczego towarzysze 

 
8 K. Kłósak, Dusza ludzka w perspektywach filozofii przyrody i metafi-
zyki, Analecta Cracoviensia 10(1978), 29-47. 
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nadal widzą ich ciała, podczas kiedy oni we śnie 
„walczą”, „polują” i „wędrują”. Jako efekt rozbieżno-
ści w relacjach ludzi śpiących oraz ich obserwatorów 
mogła pojawić  się hipoteza istnienia duchowego, 
„śniącego ciała”, które prowadzi niezależne życie.  

Samo funkcjonowanie intelektualne – które 
mogło doskonalić się do późnych lat (w tym samym 
czasie zdolności cielesne systematycznie się pogar-
szały) – było kolejnym dowodem na odrębność pier-
wiastka psychicznego i fizycznego. W najwcześniej-
szych koncepcjach ludzka dusza uznawana była za 
rodzaj rzeczywistości, jak mgła, oddech, powietrze, 
cień, „sobowtór”9.  

Około 3000 lat temu dusza zaczęła być wią-
zana z właściwościami o psychicznym charakterze, 
które podzielamy ze zwierzętami, a więc byciem ży-
wym, posiadaniem emocji oraz pragnień. Nieco 
później dodano do tego ściśle ludzkie zdolności 
myślenia i autorefleksji. W miarę rozwoju samowie-
dzy pojęcie duszy obrastało coraz bardziej wyrafino-
wanymi cechami i jakościami. Pojawiły się takie atry-
buty jak wolna wola oraz zdolność do rozumowań 
logicznych, umiejętność kontemplacji i medytacji, 
intuicja i doświadczenie mistyczne. W rezultacie nie-
które szkoły zaczęły uznawać duszę za byt mający 

 
9 M.  Daniels,  The Transpersonal Self: 1. A Psychohistory and Phe-
nomenology of the Soul, “Transpersonal Psychology Review”,  
2002a 6 (1), 17–28. 
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boską naturę – a przynajmniej powiązany ze sferą sa-
crum10. 

Jak już wiadomo z wcześniejszych rozdziałów, 
pierwszym starożytnym filozofem, który opisał du-
szę, jej pochodzenie i przeznaczenie oraz poszcze-
gólne właściwości, był Platon. Zaproponował on 
charakterystykę duszy, której motywem przewod-
nim była odrębność od ciała. Dało to początek licz-
nym problemom i w konsekwencji doprowadziło do 
upadku dualizmu. Ciało zostało potraktowane przez 
greckiego myśliciela jako widzialne, ludzkie, śmier-
telne. Dusza jest bezpostaciowa, wieczna, boska, 
nierozkładalna. Człowiek jest zatem w istocie duszą, 
która posiada ciało. I to dusza jest aktywna, a ciało 
bierne. Z lektury Platona wynika, iż dusza jest naj-
ważniejsza, a ciało nieistotne.  

Nurt platoński nie ufa poznaniu zmysłowemu. 
Platon mówił o „błędzie poznania przez oczy i uszy” 
oraz ostrzegał, że jeśli „dusza ogląda coś za pomocą 
ciała, to ono ją w błąd wprowadza”. Kant 2000 lat 
później nie odstąpił od tego poglądu. Twierdził, że 
poznajemy tylko powierzchnię rzeczywistości, świat 
przekształcony przez nasze umysły i emocje11.  

Jednak doświadczenie, które przyszło wraz z 
rozwojem społeczeństwa Zachodu - nie potwier-
dzało tezy o odrębności duszy i ciała. Wtedy też 

 
10 Tamże. 
11 R. Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii, Warszawa 1958, s. 
38. 
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powstały słynne eseje Davida Hume’a. Są one świa-
dectwem epoki, w której powstały – czasów, gdy fi-
lozofia i nauka opuściły uniwersyteckie katedry, aby 
zadomowić się w londyńskich kawiarniach, pary-
skich salonach, klubach i podczas spotkań powsta-
łych niewiele wcześniej towarzystw naukowych12. 
Czy nie przypomina to czasów dzisiejszych, kiedy to 
każdy doświadcza poprzez swoje zmysły i poddaje 
w wątpliwość tezy naukowe?  

 

 

 

„Słabość ciała i duszy w dzieciństwie są doskonale 
proporcjonalne, podobnie ich siła w wieku dojrza-
łym, ich pomieszanie w czasie choroby, ich zanik w 

czasie starości.” 

 

David Hume „O nieśmiertelności duszy”. 

 

Następny krok to unicestwienie ciała i duszy 
w momencie śmierci. Ostatnie symptomy są nastę-
pujące: nieporządek, słabość, niewrażliwość i głu-
pota – wszystkie one zwiastują rychły rozpad umysłu. 
Wszystkie bez wyjątku narządy duszy są narządami 

 
12 Znaczenie filozofii Oświecenia. Człowiek wśród ludzi, red. B. Gra-
bowska, A. Grzeliński, J. Żelazna, WN UMK, Toruń 2016 
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ciała. Zatem istnienie duszy musi być ściśle zależne 
od istnienia ciała13.  

U Platona dusza była zesłana przez Demiurga 
w ciało, aby odpokutować swe winy i odzyskać pa-
mięć swego wzniosłego powołania. Wiodła żywot 
na ziemi poniżej godności, ale cały czas pozosta-
wała jej nadzieja na powrót do prawdziwego świata: 
wiecznotrwałych idei świecących nieprzemijającym 
blaskiem. Po Kartezjuszu i Humie – dusza zaczęła być 
mniej ważka (bez substancji) i pozbawiona przyro-
dzonej siły (nie ożywiała już ciała). W XIX wieku stała 
się w związku z tym „tylko” umysłem, bezsilną psy-
chiką z niewiadomych powodów dodaną człowie-
kowi do procesów materialnych14.  

Jednak główny powód odrzucenia duszy jako 
przedmiotu psychologii nie wiązał się przede 
wszystkim z trudnościami, jakie łączyły się z substan-
cjalnym jej ujęciem, lecz z gwałtownym rozwojem 
technologicznym, jaki nastąpił między XVII a XIX 
wiekiem, a przede wszystkim z ogromnym sukce-
sem nauk przyrodniczych, którego zwieńczeniem 
była publikacja w 1859 roku książki Charlesa Dar-
wina „O pochodzeniu gatunków”. To właśnie Dar-
win stał się największym konkurentem i oponentem 
Platona. Według Platona świat taki, jaki znamy, po-
wstał w konsekwencji „dwóch aktów stworzenia”. 

 
13 D. Hume, O nieśmiertelności duszy (Apendyks III), w: D. Hume, Ba-
dania dotyczące rozumu ludzkiego, Kraków 2004, s. 147. 
14 Bartłomiej Dobroczyński, ZNAK 01/2009 „Szlachetny banita na wy-
gnaniu. Czy jest miejsce dla duszy w psychologii?”. 
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Demiurg najpierw stworzył świat idealny, a potem 
dopiero, na jego wzór – świat materialny, w wyniku 
czego pojawiły się na świecie dwa rodzaje „two-
rzywa”: duch i materia. Z samej swej istoty znajdują 
się one w opozycji i związek między nimi jest wyłącz-
nie przygodny, czasowy. Dla duszy najlepiej jest, je-
śli z materią i ciałem nic jej nie łączy. Platon twierdził 
przecież, że człowiek nie przestanie cierpieć w kolej-
nych wcieleniach, dopóki nie odrzuci rozumem 
wszelkiej masy, która się kolejno czepiała jego jeste-
stwa15. Z kolei z teorii Darwina wynika, że powstanie 
świata jest wynikiem długotrwałego, samoczynnego 
procesu, w którym właściwie nie ma miejsca na 
żadne niezmienne byty czy substancje. Tworzywo 
jest jedno (materia), zaś wszystko, co powstało w wy-
niku ewolucji, jest elementem tej samej rzeczywisto-
ści. Oznacza to, że życie psychiczne czy sam umysł 
nie mogą być czymś odrębnym od reszty wszech-
świata. Tak zrodził się nowożytny materializm (fizyka-
lizm), zgodnie z którym psychika nie może podlegać 
innym prawom niż prawa fizyki. Innymi słowy, myśle-
nie jest procesem zachodzącym w fizycznym sub-
stracie, a osobnego „umysłu” nie ma.  

W 1748 roku lekarz Julien de La Mettrie do-
nosił o halucynacji, jakiej doznał podczas wysokiej 
gorączki. Wizja ta przekonała go, że ludzie są maszy-
nami. Opublikował książkę „Człowiek maszyna” w 
której dowodził, że jesteśmy istotami wyłącznie 

 
15 Tamże. 
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materialnymi, a wszystkie czynności, które były trak-
towane wcześniej jako niezbywalne atrybuty nie-
śmiertelnej duszy, są w istocie funkcjami śmiertel-
nego ciała. Od tego momentu oczywiste stało się 
przekonanie, że psychikę można pojmować na po-
dobieństwo mechanizmu, z którego należy najpierw 
wywikłać pojedyncze składniki, a następnie ponow-
nie złożyć je w działającą całość (analiza i synteza)16. 
Publikacja La Mettriego stała się początkiem drogi, 
jaką zaczęła odbywać psychologia – jej punktem do-
celowym miała się okazać tzw. nauka poznawcza. 

Donald O. Hebb stwierdził, że w psychologii 
– bez względu na to, czy ktoś wierzy w istnienie du-
szy, czy nie – przyjmuje się obecnie jako hipotezę ro-
boczą, że dusza nie istnieje. Założenie takie nie ma 
nic wspólnego z wiarą. Nie istnieje tutaj żaden kon-
flikt między religią, a metodą naukową. Teoria nau-
kowa zbliża się do prawdy poprzez układ przybliżo-
nych twierdzeń i psychologia nigdy nie może do-
gmatycznie zakładać prawdziwości swoich założeń 
dotyczących natury psychiki17.  

Bardzo ważny i złożony problem dotyczący 
poznania istnienia i istoty (natury) duszy ludzkiej po-
daje ks. Kłósak. Istotę duszy rozumie on jako syntezę 
czterech cech: substancjalności, jedności, ducho-
wości i nieśmiertelności. W celu ich zgłębienia na-
leży wyjść od poznania bezpośredniego samego  

 
16 Tamże. 
17 D.O. Hebb, Podręcznik psychologii, Warszawa 1969,  s. 26. 
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siebie, w trakcie którego stwierdzimy istnienie w nas 
określonych zjawisk psychicznych18. W tym celu  na-
leży świadomie odwoływać się wyłącznie do do-
świadczenia wewnętrznego, do zjawisk psychicz-
nych, szukając na tym polu możliwości poznania du-
szy ludzkiej. Ponieważ podstawą filozoficznej argu-
mentacji jest wyłącznie życie wewnętrzne człowieka, 
dlatego też zasadniczą rolę w refleksji nad duszą 
ludzką odgrywa poznanie, które daje możliwość 
bezpośredniego wglądu w świat naszej psychiki19.  

 

Z kolejnej strony otrzymujemy to, co zapro-
ponował Richard Dawkins, naukowiec i zdeklaro-
wany ateista. W książce „Bóg urojony” twierdzi, że 
nadprzyrodzony stwórca prawie na pewno nie ist-
nieje, a wiarę w niego można uznać za urojenie, czyli 
uporczywe obstawanie przy błędnym poglądzie na-
wet wobec zaprzeczających mu silnych dowodów. 
Zgadza się z tezą, że:  

 

„Jeżeli jedna osoba cierpi na urojenie, nazy-
wamy to szaleństwem. Jeżeli wiele osób cierpi na 
urojenie, nazywamy to religią”21.
40

 
18 Przejawy współczesnego kryzysu klasycznej teorii duchowości du-
szy ludzkiej, w: Teologia i antropologia - Kongres Teologów Polskich, 
Kraków 1972, s. 175-176. 
19 Metoda badań natury duszy, Znak 5(1950)1, 13-26. 
40 Robert Pirsig: Zen i sztuka obsługi motocykla. REBIS, 1994. 
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 Według Dawkinsa dualizm istoty ludzkiej       
w podziale na fizyczność oraz część emocjonalno – 
duchową jest wynikiem kroku ewolucyjnego, w któ-
rym człowiek uzyskał świadomość. Nie ma on nic 
wspólnego z rzeczywistością, a jest wynikiem istnie-
nia w każdym człowieku wewnętrznego głosu. Po-
nieważ każdy człowiek posiada życie wewnętrzne, 
które jest pozornie oderwane od naszej fizyczności 
ulegamy złudzeniu, że umysł człowieka jest czymś 
odrębnym od ciała. Niektóre współczesne kierunki 
terapii (np. psychologia zorientowana na proces) 
koncentrują się na ciele człowieka w równym stop-
niu, co na jego psychice podczas pracy z proble-
mami, uznając, że nie istnieje granica między ciałem 
a psychiką ludzką. 

Carl Gustav Jung jest jedną z najwybitniej-
szych osobistości współczesnej psychologii. Wraz             
z Zygmuntem Freudem stosował psychoanalizę, 
jako metodę leczenia. Na podstawie własnych do-
świadczeń, pracy lekarza i psychoterapeuty rozwinął 
ją w  psychologię analityczną. Doświadczenie do-
prowadziło go do przekonania, że świat duszy jest 
tak samo rzeczywisty jak świat fizyczny. Wiedza ta 
może być następnie wykorzystana nie tylko do le-
czenia chorób duszy, ale także do samopoznania. 
Rozwinął możliwości pracy z nieświadomością                         
i zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo oddzielenia 
świata psychologicznego od racjonalnego rozumie-
nia rzeczywistości. Próbował w ten sposób stworzyć 
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most pomiędzy światami, które do tej pory wyda-
wały się nie do pogodzenia. 

Ryszard Strachowski w swojej pracy „Psycho-
teologia Carla Gustava Junga” pisze, że „w przeci-
wieństwie do posępnej atmosfery psychoanalizy 
freudowskiej - siły niezdrowej, groźnej i złej nieświa-
domości - psychologia  transpersonalna zwana Ru-
chem Ludzkiego Potencjału, którego bardziej wi-
docznym, lecz mniej wnikliwym odpowiednikiem 
jest Ruch Nowej Ery (New Age) - chce badać rzeczy-
wiste głębie ludzkiej natury, które mogą też być do-
bre, piękne, pożądane”21. Ogólne wyniki badania 
źródeł miłości, twórczości, zabawy, humoru, sztuki 
itd. również na to wyraźnie wskazują. Te źródła tkwią 
głęboko w wewnętrznej, głębszej jaźni, a więc w nie-
świadomości.  

(...) Być człowiekiem to znaczy być skierowa-
nym na coś lub na kogoś, być oddanym dziełu, któ-
remu się poświęcamy, człowiekowi, którego ko-
chamy, lub Bogu, któremu służymy22.  

Istnieje również zasada tworzenia takiej kon-
cepcji, którą można by wyrazić słowami: ja jestem 
mój. Historia psychologii obfituje w przykłady, które 

 
21 Drury, N. (1995). Psychologia transpersonalna. Ludzki potencjał. 
Poznań: Zysk i S-ka 
22 Poznańskie studia teologiczne UAM, tom 15, 2003, Ryszard Stra-
chowski w swojej pracy Psychoteologia Carla Gustava Junga. 
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ilustrują jej inspirującą rozwój zarówno myśli, jak i 
praktyki psychologicznej, moc. Jednym z najbar-
dziej dalekich od niedomówień przykładów tej głę-
boko w gruncie rzeczy antychrześcijańskiej zasady 
jest sławna modlitwa terapii Gestalt. Amerykański 
twórca tej psychoterapii - Fritz Perls (1893-1970) 
uważał, że każdy człowiek żyje we własnym wszech-
świecie i musi wziąć odpowiedzialność za swoje za-
chowanie i rozwój. Modlitwa brzmi następująco: 

„Ja robię swoje, a ty swoje. Nie jestem na tym 
świecie po to, by spełniać twoje oczekiwania. A ty 
nie jesteś na tym świecie, by spełniać moje. Ty to ty, 
a ja to ja, I jeśli przypadkiem natrafimy na siebie, to 
wspaniale. Jeśli nie, to nic nie można na to pora-
dzić.” 

Psychologia pełna jest drastycznie różnych 
myśli i tez. Od koncepcji mrocznej natury człowieka 
po bulwersujący egoizm Gestalt. W moim odczuciu 
najbliższy prawdy jest David R. Hawkins. Skupił się 
on na jednostce i badaniach w doświadczaniu su-
biektywnych blokad przeszkadzających w rozwoju 
świadomości, co prowadzi do wzrastającej ducho-
wej uważności oraz do osiągania coraz wyższych po-
ziomów świadomości, będących wstępem dla sta-
nów zaawansowanych, nawet takich jak Oświecenie. 
Jego dorobek badawczy to 50 (!) lat praktyki psy-
chiatrycznej, psychoanalizy, 25 lat badań nad naturą 
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świadomości oraz transformacyjnymi, subiektyw-
nymi doświadczeniami duchowymi.  

 Wszechobecne, uniwersalne pole energii 
zwane świadomością posiada nieskończoną moc 
oraz wymiar znajdujący się poza czasem. Jest ono 
„światłem świata”, ponieważ emanuje z Nieprzeja-
wionego w Przejawione, z nieliniowego, nieskoń-
czonego potencjału w jego liniową manifestację 
pod postacią rozwijającego się Stworzenia (sfera 
opisana, postrzegana, fizyczna)23. Moc nieskończo-
nego pola świadomości manifestuje się jako mate-
ria. Następnie interakcja Światła Boskości, jako pola 
świadomości w jego zetknięciu z materią, skutkuje 
wyłonieniem się energii życia. Pomimo, że materia 
posiada ogromny potencjał, brakuje jej mocy, aby 
przekształcać się w pole egzystencji zwane „życiem”. 
Materia i ewolucja daje w efekcie wymiar „czasu”. 
Materia i czas zostaje wyrażona jako „przestrzeń”               
w następstwie czego istnienie czasu, przestrzeni            
i materii jest rozróżniane przez intelekt, aspekt Bo-
skości, wyrażony jako Życie. To, że życie wyłania się 
wyłącznie jako konsekwencja Boskości, jest potwier-
dzone na 1000 poziomie świadomości, który jest 
poziomem Absolutu24.  

 
23 Przekraczanie poziomów świadomości, David R. Hawkins 
24 Tamże. 
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Pragnę zauważyć, że w powyższym opisie nie 
ma żadnej wątpliwości co do istnienia duszy. Są to 
słowa, które naturalnie i w sposób oczywisty instru-
ują w jaki sposób osiągnąć boskie połączenie. Wię-
cej o poziomach świadomości D. Hawkinsa znaj-
dziecie w dalszej części tej książki.  
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„Nie istnieje antydepresant, który wyleczy 
depresję o podłożu duchowym,                  

ponieważ złe samopoczucie nie bierze się        
z dysfunkcji mózgu, ale z właściwej reakcji 

na profanację życia.” 
 
 

David R. Hawkins, Siła czy Moc 
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„Kiedy leczymy coś w sobie,  
leczymy to dla świata”. 

 
 

David R. Hawkins,  
Letting Go: The Pathway of Surrender 
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„Jak strumienie i rośliny, dusze także  
potrzebują deszczu, ale deszczu innego  
rodzaju: nadziei, wiary, sensu istnienia.  

Gdy tego brak, wszystko w duszy umiera, 
choć ciało nadal funkcjonuje.” 

 

 

Paulo Coelho 

 

 

 

 

 

 


