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„Jogasutry” proponują przeto jeszcze inne metody. Na 
przykład można oczyścić świadomość z niższych form 
zjawisk przysłaniających poznanie bezpośrednie przez 
pielęgnowanie (wywoływanie) uczucia życzliwości dla 
wszystkich istot, gdy je spotyka przyjemność, uczu-
cia współczucia dla cierpiących, uczucia zadowolenia 
z dobrych (mających dobrą naturę lub czyny) i pobłażli-
wości (niegorszenia się) dla złych (mających zły charak-
ter lub czyny). Autor „Jogasutr” wymienia wiele innych 
sposobów skupienia, oczyszczenia czy uspokojenia świa-
domości [co na jedno wychodzi], prowadzących do jogi 
z uświadomieniem, wreszcie ten cykl prostych (niezłożo-
nych) metod kończy następująco:

„Lub przez kontemplację czegokolwiek zgodnie 
z upodobaniem (co się lubi, co się kocha, yathābhi-
mata)” osiąga się uciszenie świadomości [Js. I.  39]. 
„Jogabhaszja” dodaje: „Może też kontemplować, co mu 
się żywnie podoba. Jeśli się ustali w tym, to choćby to 
było nie wiem co, osiąga stopień stałego stanu”.

Ale te niezłożone metody mogą się też dla wielu 
innych okazać zbyt trudne. Proponuje się więc tzw. krija-
jogę (kriyāyoga), czyli ujarzmienie zjawisk świadomościo-
wych przez działanie o wartości ascetycznomistycznej 
lub być może, w intencji autora „Jogasutr”, ujarzmienie 
kriji (kriyā) – funkcji radżasu (aktywności, zmienności 
w zjawiskowej świadomości) [por. Js. II. 1 i 18]. Na kri-
jajogę składają się asceza (tapas), medytacja (svādhyāya) 
i oddanie się Iśwarze (Īśvarapraṇidhāna). Dzięki ascezie 
oczyszcza się świadomość z pragnień, awersji i przywią-
zań do przedmiotów. Należy ją uprawiać na tyle, na ile 
nie zakłóca spokoju świadomości [Jbh. II. 1]. Medytacja 
polega na własnym (sva-), czyli niezależnym, studiowa-
niu nauk o wyzwoleniu lub wnikaniu w treść krótkich 
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a głębokich myśli duchowych, tzw. mantr (mantra); do 
nich należy również najkrótsza z nich, zgłoska Om (Ą). 
„Iśvarapranidhana” może znaczyć „skupienie się na 
Iśwarze”, ale autor „Jogabhaszji”, licząc się z tym, że kri-
jajoga jest przeznaczona dla ludzi niemających jeszcze 
odpowiednio dużych zdolności do skupienia, interpre-
tuje ją jako oddanie się Iśwarze, polegające na ofiarowy-
waniu mu jako Najwyższemu Mistrzowi (Paramaguru) 
wszystkich czynów, czyli wyrzeczenia się ich skutków 
(owoców), a zatem – działaniu bezinteresownym [por. 
Jbh.  II.  l]. Krijajoga ma wywołać skupienie (samādhi) 
i osłabić uciążliwości (kleśa), czyli usunąć wtórne skutki 
niewiedzy (avidyā). Nie doprowadza ona zatem bezpo-
średnio do mądrości, poznania prawdziwego, czyli jogi 
z uświadomieniem. Osiąga się tylko pewne stany skupie-
nia (samādhi) będące ogniwami pośrednimi na drodze do 
jogi [por. Js. II. 2] .

Wreszcie podaje się precyzyjnie opracowaną tzw. 
ośmioczłonową ścieżkę jogi, której człony stanowią środki 
pomocnicze do jogi (yogāṅga). Przez wypełnienie wszyst-
kich ośmiu członów jogangi osiąga się poznanie rozróżnia-
jące „widza” od przedmiotu „widzenia”, zapoczątkowujące 
stan jogi z uświadomieniem. Ale dokładne opanowanie 
któregokolwiek członu jogangi może w sposób naturalny 
dawać przejście do wyższych jej członów lub nawet do 
stanu jogi. A oto one: 1) jamy (yama), 2) nijamy (niyama), 
3) asany (āsana), 4) pranajama (prāṇāyāma), 5) pratjahara 
(pratyāhara), 6) dharana (dhāraṇā), 7) dhjana (dhyāna), 
8) samadhi (samādhi).

1. Jamy (zasady moralne) są to: a) ahiṁsā (niekrzyw-
dzenie), b) satya (prawda), c) asteya (niekradzenie), 
d) brahmacarya (wstrzemięźliwość zmysłowa) i e) apari-
graha (nieposiadanie). Autor „Jogasutr” przykłada widać 
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do nich wielką wagę, gdyż poświęca im liczne sutry 
(lakoniczno tezy) i aby zachęcić do ich pielęgnowania, 
obiecuje różne cudowne skutki dla tego, kto się w tych 
cnotach umocni. Zaleca też traktować je jako wielki ślub 
(zobowiązanie, regułę ascetyczną), który by obowiązywał 
niezależnie od kasty zawodowej, miejsca, czasu i okolicz-
ności. Ale mówiąc o ugruntowaniu się w tych cnotach, 
zapewne dużo większą wagę przykłada do głębokiego 
stanu świadomości, w którym dopiero te cnoty są i prze-
jawiają się w sposób naturalny.

a) Ahinsa (niekrzywdzenie) polega na niedokuczli-
wości w stosunku do jakiejkolwiek istoty w jakikolwiek 
sposób i kiedykolwiek. Jest ona zasadą podstawową, 
a wszystkie pozostałe jamy i nijamy praktykuje się dla 
ugruntowania się w tej cnocie [Jbh. II. 30].

b) Satja polega na umiłowaniu (trzymaniu się) 
prawdy. Umysł i mowa mają być zgodne z tym, co się 
bezpośrednio lub pośrednio poznało. Mowa nie powinna 
być zakłamana, błędnie ujmująca poznanie lub niezrozu-
miała, gdyż ma służyć dobru innych istot [Jbh. II. 30].

c) Asteja (niekradzenie) w psychicznym sensie jest 
niezachłannością, niepożądaniem (aspṛhā) przedmiotów 
(Viv. II. 30].

d) Brahmaczarja (wstrzemięźliwość zmysłowa) 
polega na opanowaniu pożądliwości zmysłowej. Według 
„Jogabhaszji” [II.  30] ma tu być opanowany tajemny 
(gupta) narząd rozrodczy – psychiczny odpowiednik 
organu fizycznego. Waczaspati komentuje, że panuje się 
wtedy nad nasieniem nawet przy zbliżeniu płciowym; 
dodaje też, że podobnie inne organa psychiczne powinny 
być opanowane [Tattv. II . 30].

[W systemie jogi przyjmuje się pięć psychicznych 
narządów działania i pięć poznania – ekwiwalenty 



Joga klasyczna. Filozofia i praktyka 111

magiczne odpowiednich organów fizycznych i pięciu 
zmysłów.]

e) Aparigraha (nieposiadanie) zewnętrznie jest cnotą 
ubóstwa. Psychicznie rozumie się ją jako nieprzywiązanie 
do przedmiotów i do świata (anupādāna) [Viv. II. 30].

Po ugruntowaniu się w tych cnotach osiąga się już 
wysokie stany duchowe, które dają odpowiednio prze-
jaw różnych cudownych mocy. Na przykład w obecno-
ści ugruntowanego w ahinsie zanika wszelka wrogość ze 
strony innych istot. U umocnionego w prawdzie mowa 
jest skuteczna, tzn. co powie, to się stanie, szczególnie 
w dziedzinie moralnej przemiany człowieka.

2. Na nijamy (praktyki ascetycznomistyczne) skła-
dają się: a) śauca (oczyszczanie, czystość), b) saṁtoṣa 
(zadowolenie), c) tapas (asceza), d) svādhyāya (medyta-
cja) i e) Īśvarapraṇidhāna (skupienie się na lub oddanie 
Iśwarze).

a) Śauca jest to oczyszczanie zewnętrzne i we
wnętrzne. Oczyszczanie zewnętrzne może być np. wodą 
(obmywanie ciała), ogniem (wciąganie przy zatrzyma-
nym oddechu – po wydechu – wielokrotnie brzucha, co 
wzmacnia energię „ogniową” w okolicy pępka) itp. praktyki 
wstępne hathajogi (haṭhayoga). Należy tu również „czy-
ste” odżywianie, jak spożywanie pokarmów bezmięsnych 
(niepochodzących z uboju, czyli z krzywdzenia innych 
istot): zalecane są pokarmy o smaku łagodnym i słodkim. 
Dużo ważniejsza jest jednak czystość wewnętrzna (czy-
stość uczuć, czyli tzw. czystość „serca”, wysoce ceniona 
u joginów). Po ugruntowaniu się w czystości powstaje 
skłonność do zaniku (gubienia) doświadczenia ciała, tzn. 
że grube wrażenia czuciowe, dające doznanie ciężkości 
ciała, przechodzą we wrażenia lekkości. Nie odczuwa się 
również ciężkości w otoczeniu [ciał] innych ludzi, zyskuje 
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na pogodzie umysłu, spokoju i przez oczyszczenie sat-
twy świadomości z zanieczyszczeń radżasem i tamasem 
dochodzi się do jogi z uświadomieniem.

b) Santosza polega na ćwiczeniu się w stanie zado-
wolenia niezależnie od sytuacji i niewybieganiu pragnie-
niami naprzód. Rezultatem tego może być stan błogości, 
szczęśliwości.

c) Podstawowym tapasem (ascezą) jest cierpliwe 
znoszenie takich par (dvandva) jak chłód i upał, głód 
i pragnienie. Do bardziej charakterystycznych praktyk 
ascetycznych należy np. wpatrywanie się w słońce bez 
mrugania powiekami. Warto może wspomnieć o poście 
księżycowym (cāndrāyaṇa) jako wspaniałej diecie odchu-
dzającej. Zaczyna się go od pełni księżyca i w pierwszym 
dniu spożywa się 14 kęsów jedzenia, a każdego następ-
nego dnia o jeden kęs mniej, tak że przy nowiu jest się 
na zerze. A potem z każdym dniem zwiększa się porcję 
jedzenia o jeden kęs aż do 14 kęsów przy następnej pełni. 
Na tym post się kończy. Wodę pije się zapewne bez ogra-
niczeń, a jada się raz dziennie.

Swadhjaję i Iśwarapranidhanę opisało się już przy kri-
jajodze.

3. Asana (pozycja jogiczna) według „Jogasutr” 
[II.  46] winna być nieruchoma i wygodna [chociaż 
wcale nie bywa taka na początku, zanim się w niej nie 
wyćwiczy]. „Jogabhaszja” [II.  46] wymienia przykła-
dowo 11 asan, takich jak padmāsana (pozycja lotosowa), 
bhadrāsana (pozycja miła), virāsana (pozycja bohater-
ska), svastikāsana (pozycja w formie swastyki, tj. znaku 
pomyślności) i inne, ale w końcu dodaje, że asana ma być 
po prostu nieruchoma i wygodna, i wreszcie – byle była 
wygodna (yathāsukha), co by wskazywało na to, że przez 
asanę rozumie się też taki stan psychofizyczny, który 
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nie przeszkadza w stosowaniu wyższych praktyk jogangi 
(yogāṇga), czyli że przy takim stanie można je uprawiać 
również w ruchu (bez siedzenia nieruchomego). Taki 
stan dawało na przykład ugruntowanie się w czystości 
(śauca). Asanie powinno towarzyszyć rozluźnienie napię-
cia. Można sobie pomóc w tym rozluźnieniu przez sku-
pianie się na idei nieskończoności (wieczności, ānantya), 
co pomaga w usunięciu wszelkiej niecierpliwości, powo-
dującej napięcie. W asanie zaczynamy odczuwać prze-
biegające przez ciało bioprądy (siłę życiową, prāṇa) i gdy 
nie ma wtedy rozluźnienia, ciało drży [por. Jbh. II. 47]. 
Dzięki wyćwiczeniu się w asanie [bez napięcia] przestają 
praktykującego jogangę atakować takie pary (dvandva), 
jak chłód i upał, głód i pragnienie [Js. II. 48].

4. Gdy powyższe warunki będą spełnione, odczu-
walny bieg prany (siły życiowej) jest subtelny i zwol-
niony. Można wtedy przejść do pranajamy (powściąga-
nia prany). Prana (prāṇa) biegnie z głębi świadomości do 
serca („lotosu”) subtelnego ciała o swoistej anatomii. Ma 
też swój przejaw [w pięciu swoich odmianach] w innych 
częściach tego subtelnego ciała. Ale nie ma tu miejsca na 
opisanie pranajam szczegółowo, a pobieżne ich potrak-
towanie mogłoby spowodować błędne ich rozumienie 
przez czytelnika. Pranajama jogangi w żadnym wypadku 
nie jest ćwiczeniem oddechowym, lecz zatrzymywaniem 
i powściąganiem subtelnej siły życiowej krążącej między 
świadomością a [subtelnym] ciałem. Nie polega wcale 
na wciąganiu powietrza do płuc lub wdychaniu jakiejś 
energii z zewnątrz, z powietrza. Pranajama jest długo-
trwała i subtelna [Js.  II. 50]. Dzięki unieruchomieniu 
prany unieruchamia się umysł (manas) i jest on zdolny 
do przykuwania uwagi do subtelniejszego przedmiotu 
świadomości [Js. i Jbh. II. 53]. Dzięki powściągnięciu 
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prany znika w świadomości tamas, przysłaniający sattwę 
[Js. II. 52].

5. Jeśli sadhaka (człowiek stosujący sadhanę, czyli 
jogangę jako środek do jogi) nie uzyska przez prana-
jamę stopnia dharany, powinien uprawiać pratjaharę 
(wycofanie), polegającą na wycofaniu się z wrażeń zmy-
słowych lub, mówiąc językiem „Jogasutr”, oddzieleniu 
narządów psychicznych (indriya, subtelnych zmysłów) 
od właściwych im przedmiotów, tj. wrażeń zmysłowych. 
„Jogabhaszja” [II.  55] podaje pięć różnych rodzajów 
praktykowania pratjahary. Z tez „Jogasutr” i „Jogabhaszji” 
wynika, że wycofanie się z wrażeń zmysłowych może też 
polegać tylko na nieskrępowaniu wrażeniami, poczu-
ciu wolności (niezależności) od wrażeń, pomimo ich 
doświadczania.

6. Dharana (przykucie uwagi) jest to związanie zja-
wiska świadomości z miejscem (deśa), przy czym miejsce 
jest tu bardzo szeroko rozumiane, niekoniecznie prze-
strzennie. Tym miejscem może być „lotos serca” (ośro-
dek duchowy), „światło na głowie” itp. ośrodki subtelne; 
może też być przedmiot zewnętrzny. Ale w zasadzie 
dharanę winno się wykonywać na możliwie najsubtel-
niejszym doznaniu dostępnym aktualnej świadomości 
sadhaki [por. Js. III. 6].

7. Dhjana (kontemplacja). Gdy w owym miejscu przy-
kucia uwagi (dharany) zachodzi jednostajność pratjaji, 
to jest kontemplacja. Pratjaja – przypomina się [por. 
s. 106] – jest zjawiskiem intuicyjnej świadomości (bud-
dhi) i w porównaniu z poprzedzającą ją dharaną (aktem 
przykucia uwagi) jest biernym odbiorem nachodzącego 
na świadomość odbicia (zabarwienia) rzeczywistości 
będącej na zewnątrz niej (świadomości). Przy dharanie 
był jeszcze wysiłek (subtelny akt woli). Chociaż uwaga 
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była przykuta do jednego miejsca naszego doświadcze-
nia, prąd uświadomienia bywał zmienny, gdyż w jego 
przerwach pojawiały się przypomnienia z innych prze-
żyć. Przy kontemplacji natomiast jest monotonny akt 
uświadomienia. Nie jest to „medytacja” („meditation”), 
jak często po angielsku oddają „dhjanę” Hindusi i bada-
cze zachodni. Przez medytację rozumie się bowiem krą-
żenie licznymi i różnorodnymi myślami wokół jednego 
tematu lub przedmiotu; jest ona tylko rozmyślaniem, 
rozważaniem.

8. Samadhi (skupienie) następuje wtedy, gdy nawet 
ten stosunkowo bierny akt uświadomienia zaniknie na 
rzecz stanu bardziej biernego w porównaniu z poprzed-
nim i samo tylko wierne odbicie rzeczywistości wypełni 
pole świadomości. Mówi się wtedy, że kontemplacja nie-
jako utraciła swoją naturę (monotonną pratjaję). W kon-
templacji (dhyāna) świadomość nie była jeszcze w pełni 
skupiona dla zupełnie biernego, niezależnego od naszych 
poprzednich przeżyć, odbioru rzeczywistości obiektyw-
nej [na zewnątrz aktualnej świadomości]. Pratjaja zawie-
rała jeszcze element pojmowania tej „nowej” rzeczy na 
sposób „stary”; była tu jednostajna pamiętliwość „sta-
rego” sposobu ujmowania rzeczywistości przy zjawieniu 
się rzeczywistości „nowej”, subtelniejszej, podstawowej 
dla tej „starej”. Naprawdę tutaj pratjaja, czyli nachodze-
nie na świadomość odbicia rzeczywistości zewnętrznej 
w stosunku do niej, występuje, ale wolna już od elementu 
przypomnieniowego „starego” sposobu ujmowania rze-
czywistości. Dlatego mówi się, że w samadhi kontem-
placja jak gdyby utraciła swoją naturę. W najniższym 
samadhi, zwanym „nirvitarkasamāpatti” („popadnięcie 
w stan rzeczywistości obiektywnej bez myślenia”), pole 
świadomości wypełnia wierne odbicie żywiołów indyj-
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skich zwanych mahābhūta (wielkie, grube elementy), któ-
rych budowę stanowią liczne atomy. Tych pięć żywiołów 
tworzy cały mikro i makrokosmos. Są to tzw.: ziemia, 
woda, ogień, wiatr i przestrzeń (ākāśa). Są one pryn-
cypiami pięciu wrażeń zmysłowych, jak: woń, smak, 
barwa, czucie i dźwięk [również wewnętrzny, słyszany 
już przez sadhakę], a wtórnie – świata fizycznego w róż-
nych stanach materii. A zatem akasia jest arché dźwięku 
wewnętrznego, zwykłej przestrzeni ujmowanej przez 
umysł i wtórnych w niej dźwięków. „Przestrzeń” (ākāśa) 
też jest złożona z atomów [„najdrobniejszych”, najsub-
telniejszych]. Samādhi nirvitarka poprzedzało samāpatti 
(popadnięcie) zwane „savitarka”, czyli z myśleniem 
(z pojęciem ogólnym), tj. kontemplacja (dhyāna) [por . 
Js. III. 3 i Js. I. 43]. Tę ostatnią trójkę członów jogangi 
nazywa się technicznym terminem „saṁyama (ściągnię-
cie)”. Gdy się sanjamę (dharanę, dhjanę i samadhi) zasto-
suje do jakiegoś miejsca pola świadomości w samadhi 
[może tym miejscem być całe pole lub jego fragment], 
to produkuje się odpowiednie moce jogiczne (vibhūti), 
czyli tzw. cuda czy zjawiska parapsychiczne. Trzecia 
Księga „Jogasutr” zajmuje się właśnie tymi mocami. 
Zaleca się jednak wyzyskiwanie sanjamy do zdobycia 
następnego, wyższego stopnia samadhi. Po ugruntowa-
niu się bowiem w najniższym stopniu, w którym niejako 
utożsamiliśmy się z przedmiotem samadhi, zaczynamy 
sobie zdawać sprawę, że mahabhuty są tylko przedmio-
tem naszego doświadczenia, a element uświadomienia 
jest subtelniejszy od niego, a od tego ostatniego jeszcze 
subtelniejszy jest jego podmiot (nasze „ja”). Dokonując 
dharany na tym, co jest subtelniejsze, przenosimy naszą 
skupioną uwagę na ten subtelniejszy akt uświadomienia, 
dla którego znów subtelniejsza rzeczywistość staje się 
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przedmiotem kontemplacji. Tym, co tutaj zabarwia świa-
domość, są tzw. elementy subtelne, będące pryncypiami 
żywiołów (tanmātra). Są to najsubtelniejsze ekwiwalenty 
pięciu wrażeń zmysłowych, nazywane „divya (boskie, 
świetliste)”, a mianowicie: dźwięk (słowo?, śabda), czu-
cie, barwa, smak i woń. Ta kontemplacja nazywa się 
„savicārasamāpatti” („popadniecie z przenikaniem, roz-
przestrzenianiem, z rozciągłością”). Te tanmatry nie 
są już rozciągłe, gdyż rozciągłość tworzyły atomy akasi 
(„przestrzeni”), ale przypomnienie poprzedniego stanu, 
gdzie była jeszcze rozciągłość, a ściślej – atomy rozciąg
łości, przenika ten nowy stan kontemplacyjny. Gdy z tej 
kontemplacji przejdzie się w [drugi] stan samadhi zwany 
„nirvicārasamāpatti” („popadnięcie bez przenikania roz-
ciągłej rzeczywistości”), to pole świadomości wypełni ta 
czy inna tanmatra, która jest rzeczywistością nieumiej-
scowioną w jakiejkolwiek formie przestrzeni. Nie ma też 
w tym doznaniu rozciągłości czasowej, w tym sensie, 
że nie ma poczucia czasu, mimo że następują jeszcze 
dalsze przemiany stanów. Jest szereg dalszych stanów 
nirwiczara, bez rozciągłości czasowej i przestrzennej, jak 
sānandasamādhi (skupienie z czystą błogością) w wypadku 
samāpatti (popadnięcia) w stan samych organów psy-
chicznych (indriya), czy sāsmitāsamāpatti – popadnię-
cie w stan świadomości „jestem”, czyli w stan buddhi 
(intuicyjnej świadomości sattwicznej, oczyszczonej 
z domieszki tamasu). Wszystkie te stany należą jeszcze 
do sfery błędnego poznawania. Dopiero następny stan, 
w którym przedmiotem odbitym w buddhi (intuicyjnej 
czitcie) są same guny, a podmiotem („widzem”) – odbi-
cie puruszy, zalicza się do jogi [saṁprajñāta]. W stanach 
nirwiczara, aż do osiągnięcia stanu jogi, radżas nie działa 
horyzontalnie (w przedmiocie lub akcie uświadomie-
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nia), lecz w głąb świadomości na rzecz zmiany jej stanu 
z grubszego na subtelniejszy (bardziej podstawowy), dla-
tego nie ma poczucia rozciągłości czasowej. Stany jogi 
z uświadomieniem i bez uświadomienia opisało się już 
powyżej.

PRZYPISY
1 Ma się tu na myśli sprzeczność w postawie wobec zagadnienia 

w trakcie zapoznawania się z nim, czyli zmienianie jednej postawy na 
inną, przeciwną tamtej itd.

2 Chodzi tu o tego rodzaju uprzedzenie, które utrudnia zapoznanie 
się z zagadnieniem, zbadanie jego przedmiotu i ewentualne stwierdzenie 
wartości poznawczej lub praktycznej.

3 Fanatyzm, szkodliwy poznawczo lub praktycznie, który z racji stu-
diowania, eksperymentowania itp. nawet w zakresie niezwykle pociągają-
cego przedmiotu nie musi mieć miejsca.

4 Gdyby powstał zarzut, że są jeszcze nauki stosowane, w których 
chodzi tylko o praktyczne wyzyskanie wiedzy, odpowie się następująco: 
1) nauki praktyczne, konstrukcyjne, dostarczają materiału poznawczego 
naukom teoretycznym, z kolei te same i nauki normatywne zasadzają się 
na prawdach nauk teoretycznych; 2) celem ich jest prawda o zamierzo-
nym skutku ich stosowania. Np. opracowuje się pedagogikę w imię prawdy 
o takiej a nie innej jej skuteczności. Ustanawia się prawo, bo taka a nie 
inna jest prawda o jego skutkach społecznych i osobistych lub prawda 
o sprawiedliwości. Powstaje technika budowania domu, bo prawdą jest, 
że przez jej stosowanie dom się nie zawali. Uczy się różnych technik 
sztuki, bo prawdą jest, że ułatwią [w taki czy inny sposób] powstanie 
dzieła o wartościach estetycznych; zresztą te same mają być w pewnym 
aspekcie prawdą przynajmniej przeżyciową o rzeczywistości.

5 Nie podaje się precyzyjnej klasyfikacji nauk, gdyż jest to niezmiernie 
trudne. Chodzi tutaj jedynie o ogólne uwrażliwienie czytelnika na moż-
liwość różnego podejścia do jogi. Dla zapoznania się z klasyfikacją nauk 
i trudnościami jej przeprowadzenia odsyła się da książki: S. Kamiński, 
„Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk”, Lublin 1970; podana tam jest też 
bogata bibliografia na ten temat do 1969 r.

6 Nie tylko behawioryzm i epifenomenalizm („psychologia fizjolo-
gizująca”), lecz także psychologia właściwa (introspekcyjna) ma wiele 
wspólnego z naukami przyrodniczymi; do jej metody należy eksperyment. 
Psychika jako taka, choć nie jest ciałem, jest przedmiotem przyrodzonym 


