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WHOEVER
Maszerujê w ciemnoci pod szalej¹c¹ burz¹,
Maszerujê wród g³osów Wichru,
które wzywaj¹ mnie z ró¿nych stron
i dalej idê we ³zach, które mieszaj¹ siê z deszczem.
Maszerujê w promieniach S³oñca,
które ogrzewa mnie, choæ wokó³ zima.
Maszerujê tak w ka¿dej sytuacji mojego ¿ycia.
Maszerujê, poniewa¿ wiem, ¿e Ty jeste przy mnie.
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Dos³owne znaczenie imienia:
KTOKOLWIEK
Jest to symbol równoci, nieobecnoci jakiegokolwiek wyró¿nienia, przywileju. Ka¿demu
jest dana wszelka mo¿liwoæ rozwijania w³asnej egzystencji tak, aby móc powiêkszaæ to,
co stanowi jej zasadnicz¹ czêæ: chodzi tu
o zespolenie z sob¹ samym. Cel, który powoduje, ¿e ka¿de istnienie powinno byæ
traktowane jako uroczysty hymn ku radoci
¯ycia. Nie istnieje w kosmosie ¿adna rzecz,
nawet najmniejsza, jak¹ mo¿emy sobie wyobraziæ, by nie by³a poddana ci¹g³emu przeobra¿aniu.
Miejsce pochodzenia: Przebywa ze swoimi
braæmi elfami wród wietlistych kolorów, które spadaj¹ w kaskadach wody, tworz¹c ró¿nobarwne i przeroczyste jeziora i strumienie

z najczystsz¹ wod¹. W tych lni¹cych wodach
zanurzaj¹ siê szczêliwe elfy i nieraz odurzone szczêciem zasypiaj¹ w oczekiwaniu na
S³oñce.
G³ówna myl: Promieñ S³oñca budzi nas.
Ciê¿kie czarne chmury rozstêpuj¹ siê, a rzêsisty deszcz przyniesiony przez nag³¹ burzê
ustaje. Mieni¹ce siê barwami têczy iskry wiat³a tañcz¹ w promieniach S³oñca i w mgnieniu
oka gin¹ w du¿ej kropli deszczu. Czysta i lni¹ca jak ziarenko czystego diamentu sp³ywa po
naszych palcach i znika w powietrzu, pozostawiaj¹c rozpiêt¹ na niebie smugê kolorów zwan¹ przez ludzi Têcz¹. Ka¿dy kolor Têczy jest
przekazem jakiej wiadomoci i obietnic¹
rych³ego pojawienia siê wiat³a dla ka¿dego
serca zasmuconego i oszukanego przez szar¹
pow³okê chmur. Serce nape³nia siê wtedy nadziej¹, a duch ludzki poza chmurami odnajduje blask S³oñca.
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Sugestie: W niektórych legendach opowiada
siê o z³otych patelniach, które uk³adane s¹
u stóp têczy przez zaczarowane istoty i jako
nagroda przypadaj¹ najbardziej szczêliwemu,
najbardziej zas³u¿onemu i najmielszemu
z ludzi. Kto wie, czy kiedykolwiek znaleziono
te skarby? A jednak Têcza niesie ze sob¹
szczególny skarb: dar nadziei, która rozpala
serce i sk³ania je do modlitwy, wzbudza pragnienie otrzymania nagrody za przebyte dowiadczenie cierpienia. T¹ nagrod¹ jest ³aska,
której udziela Ojciec, b³ogos³awi¹c swojego
syna o sercu szczerym, wyzbytego w¹tpliwoci
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i maj¹cego pewnoæ, i¿ odnajdzie na powrót
to S³oñce zza chmur i poczucie, ¿e nigdy nie
by³ osamotniony. Nie pozwalaj, aby niepowodzenia zniechêca³y ciê, aby logika umys³u mia³a zawsze ostatnie s³owo. Pozwól, aby nadzieja
mog³a ogrzaæ twoje serce. W ten w³anie
sposób Piêkno ró¿norodnych barw dotrze do
ciebie i bêdzie mo¿liwe na³adowanie siê ich
energi¹. To tylko poprzez wymianê uczuæ
Mi³oci serce twoje potrafi w ka¿dym zak¹tku
wiata dzieliæ siê odnalezion¹ radoci¹ i przywróciæ barwy ¿ycia.

1
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GIPFEL
S³owa moje powierzy³am Wichrowi.
Wyszeptuje on je do twojego uszka,
a¿ dostan¹ siê do twojego serca,
kiedy razem zuchwale wirujecie, a tymczasem
mierzwi lekkimi palcami twoje delikatne w³osy.
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Dos³owne znaczenie imienia:
SZCZYT/WIERZCHO£EK
Najwy¿szy punkt góry, po której siê wspinamy, symbolizuje cel, metê, do której zd¹¿amy.
Tam na górze otwiera siê szeroki horyzont,
a oczy mog¹ podziwiaæ piêkno wiata, który
wydaje siê nie mieæ granic. Ale wierzcho³ek
góry jest tak¿e symbolem oderwania siê od
codziennych, powszednich zajêæ i k³opotów
i jest miejscem, z którego wydaje siê nam
bardziej prawdopodobne, ¿e zostaniemy wys³uchani...
Miejsce pochodzenia. Przebywa na szczytach B³êkitnych Gór po drugiej stronie staro¿ytnych ziem, które ludzie nazwali póniej
kontynentami. Gipfel jest imieniem elfa, który mieszka na odludnych terenach wród szczytów gór tak wysokich, ¿e tylko najwiêksze or³y

mog¹ tam sk³adaæ wizyty. Na tych w³anie niedostêpnych wysokociach Gipfel ws³uchuje siê
w dalekie g³osy istot ludzkich, które docieraj¹
do niego powpinane w delikatne, cieniutkie
w³osy wichru.
G³osy ludzi, które tam dochodz¹, nios¹ czêsto wyrazy smutku, zagubienia i w¹tpliwoci,
czy zmierzaj¹ w³aciw¹ drog¹ w ci¹g³ej konfrontacji jednych z drugimi.
Gipfel powierza wtedy wichrowi zadanie zaniesienia odpowiedzi ludziom na ca³ym wiecie. Wicher niesie je wszêdzie, a¿ do najdalszych pustyñ i dzikich krain, na krañce wiata,
przelatuj¹c nad oceanami i dolinami, noc¹
i dniem, a¿ wszyscy ludzie go us³ysz¹.
G³ówna myl: Moim zadaniem jest pomóc
ci, kiedy stoisz na rozdro¿u, niezdecydowany
i wahaj¹cy siê co do drogi, jak¹ chcesz obraæ;
jest to sytuacja, kiedy sam ze sob¹ nie potrafisz dojæ do ³adu, kiedy znajdujesz siê, byæ
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mo¿e nawet niewiadomie, w ci¹g³ych dyskusjach i sporach z innymi.
Pamiêtaj, ¿e ka¿de najmniejsze stworzenie jest czêci¹ jednej wielkiej i wspania³ej
orkiestry, w której ka¿dy pojedynczy element
jest wa¿ny i niezbêdny dla uzyskania harmonii. Wtedy w³anie ka¿dy dwiêk jest doskonale powi¹zany z innymi i wspó³brzmi tak, ¿e
ka¿da nuta stapia siê w jeden jedyny zgodny
chór.
To w³anie jest ta niezwyk³a symfonia
Kosmosu, któr¹ stworzy³ Wielki Ojciec i która
¿yje w ka¿dym z nas, oczekuj¹c na chwilê,
kiedy wreszcie zrozumiemy, jak¹ rolê mamy
spe³niaæ i jakim instrumentem zostalimy obdarowani; dziêki niemu nauczymy siê wydawaæ najczystsze i najszlachetniejsze tony.
Sugestie: Byæ mo¿e czujesz zamêt w g³owie,
czujesz siê zagubiony, poniewa¿ zbyt czêsto
porównujesz siê z innymi i byæ mo¿e, nie zda28

j¹c sobie nawet z tego sprawy, s¹dzisz, ¿e ka¿da rzecz, jak¹ oni realizuj¹, jest lepiej wykonana, ni¿ ty móg³by zrobiæ.
Jeli tak w istocie jest, to przymknij oczy
na chwilê i poczekaj, a¿ wicher delikatnym
szumem podpowie ci drogê wyjcia. Nie zapominaj, ¿e ka¿dy z nas pojawi³ siê na Ziemi
wyposa¿ony w jaki dar i nale¿y go wykorzystaæ. Musisz go jednak rozpoznaæ i zaakceptowaæ z pokor¹ i wdziêcznoci¹, poniewa¿ dar
ten jest twoj¹ jedyn¹ i niepowtarzaln¹ specjalnoci¹, dziêki której bêdziesz móg³ wznieæ
siê ponad bie¿¹ce przyziemne sprawy i przyczyniæ siê swoim dzia³aniem do zamanifestowania boskiego planu. I niewa¿ne, jeli uwiadomisz sobie, ¿e jeste nikomu nieznany. Dla
Wielkiego Ojca pozostaniesz wiate³kiem, które jarzy siê wród innych, jeste barwn¹
smug¹ w otoczeniu innych i jeste nutk¹ wspó³brzmi¹c¹ razem z innymi w jego cudownej
i wiecznej symfonii.
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SWAN
Obdarzy³e mnie magi¹ Czasu, abym móg³
nauczyæ siê tkaæ srebrnymi nitkami w¹tek ¿ycia i abym
pamiêtaj¹c o tym, móg³ tak¿e nauczyæ siê zapominaæ
i wreszcie, abym móg³ porzuciæ z umiechem jedno
skrzyd³o, które w³anie ju¿ szybuje w oddali.
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Dos³owne znaczenie imienia:
£ABÊD
Od najdawniejszych czasów w tradycji tak
wschodnich, jak i zachodnich kultur ³abêd
by³ uznawany za istotê obdarzon¹ pewn¹ tajemnic¹. Wys³annik niebios, jest on symbolem
duszy cz³owieka, która po opuszczeniu ziemskich rejonów wraca do krainy Ducha. Nawet
w bajkach, byæ mo¿e bezwiednie, jest on symbolem przemiany, jest form¹, która przekszta³ca siebie sam¹ w czyste i bia³e wiat³o, tak
jak kolor piór tego eleganckiego i wspania³ego
ptaka.
Miejsce pochodzenia: W czasie wyprawy do
puszczy w po³udniowych Chinach, pewien badacz przyrodnik zajêty obserwacj¹ zwyczajów
zwierz¹t tego regionu, natkn¹³ siê przypadkiem na ma³¹ grotê opuszczon¹ przez pandê.

Znalaz³ w niej piêknie ozdobione i zamkniête
naczynie. Wewn¹trz znajdowa³o siê kilka rulonów papieru ry¿owego pokrytego gêstymi
znakami pisma chiñskiego, doskonale czytelnymi, pochodz¹cymi sprzed kilku wieków...
Na horyzoncie, za niebieskaw¹ mgie³k¹
okrywaj¹c¹ góry i korony drzew, zamajaczy³
jaki bia³y kszta³t i mo¿na by³o zauwa¿yæ lekkie ruchy niby-skrzyde³, co dodatkowo czyni³o
nierzeczywist¹ ca³¹ tê scenê. W tym zak¹tku
wiata zawieszonym w czasie da³o siê s³yszeæ
tylko szmer rzeki. Naraz pojawi³ siê mocny
szum skrzyde³ i przez moment mia³o siê wra¿enie, ¿e wielki i wspania³y ptak bia³y jak
najbielszy nieg osiad³ na wodzie. I tylko ten
wyrany szmer rzeki... Nagle szeleszcz¹c
ga³êziami zaroli, pojawi³a siê na brzegu przepiêkna ma³a postaæ ubrana na bia³o, promieniuj¹ca srebrzystym wiat³em i umiechaj¹c
siê, zbli¿a³a siê do nas. Usiad³a swobodnie obok
jak stary dobry przyjaciel. Jej b³yszcz¹ce, b³ê31

kitne jak niebo o poranku oczy mówi³y do nas,
a nasze znieruchomia³e usta s³ucha³y.
G³ówna myl: W twoim sercu ronie, odczuwalny od czasu do czasu, przygniataj¹cy
ból i podobnie jak paso¿ytnicza rolina oplataj¹ca zdrowe drzewo, stopniowo odbiera soki
¿ywotne i mo¿liwoæ rozwoju. Ból ten nazywa
siê uraz¹, niechêci¹, a¿ wreszcie staje siê nienawici¹. Jest to skutek doznanego afrontu
lub zniewagi, któr¹ kto ci wyrz¹dzi³. Czêsto
jednak ból ten staje siê tak dokuczliwy, tak ciê
drêczy, ¿e staje siê nieznony jak przykra choroba i odczuwasz potrzebê wyzwolenia siê
z tego koszmaru. Istnieje tymczasem co, co
stoi na przeszkodzie, aby serce wyzwoli³o siê
z niego i zaakceptowa³o koniecznoæ przebaczenia. Jest to nadmierne mniemanie o swojej
wartoci, co ci przeszkadza przebaczyæ i zamyka ciê na uczucia wyrozumia³oci i pob³a¿liwoci. Jest to byæ mo¿e to samo uczucie, które
32

ci nie pozwala samemu sobie wybaczyæ. To
nadmierne przywi¹zywanie wagi do w³asnej
osoby jest twoim ego, które bardzo obawia siê,
¿e utraci swoj¹ to¿samoæ, odczuwa strach
przed pozbawieniem go autonomii i w³adzy.
Z jego strony trwa o to ci¹g³a walka i wykorzystuje wszystkie rodki, jakimi dysponuje, aby
postawiæ na swoim. S¹ to jednak znane i banalne wybiegi. Chwyta siê ono ich i podrzuca
ci dodatkowo wyrozumowane sztuczki, przedstawiaj¹c je jako odruchy twojego serca. Pamiêtaj jednak, ¿e twoje ego nie jest twoim
nieprzyjacielem. Stanowi przecie¿ cz¹stkê ciebie i jemu w³anie nale¿y przebaczaæ. Czy¿
pozbawisz siê rêki, jeli wykona ona nierozumny, b³êdny ruch? Twoje ego jest jak rozkapryszony dzieciak, którego trzeba teraz wychowaæ i któremu nale¿y dodaæ otuchy, aby
pozosta³ spokojny, kiedy Duch wype³ni twoje
serce. Twoje ego zna twoje wszystkie g³osy
i potrafi je zgrabnie naladowaæ. W ten w³a-

nie sposób znajdujesz uzasadnienie dla swojego postêpowania. Ale pamiêtaj, ¿e ten który
ciê urazi³, sam dzia³a³ pod wp³ywem b³ahego,
powierzchownego impulsu, ¿e nawet w swoim
zamyle sprawienia ci przykroci sam w istocie by³ ofiar¹ tego samego z³a. Sam jest wiêniem takiego samego z³udzenia, a mianowicie
przekonania o swojej wy¿szoci. Przebaczyæ
oznacza zdemaskowaæ sztuczki, jakie przygotowuje nasze w³asne ego i wyjæ na zewn¹trz
klatki, w której próbuje ciê trzymaæ. Zobaczysz wtedy po raz pierwszy blask gwiazd na
niebie i poczujesz siê uwolniony od d³ugiej choroby. Olniony tym blaskiem potrafisz zrozumieæ, ¿e ten który ciê urazi³, przebywa³ tak¿e
w wiêzieniu i to w³anie stanowi³o powód takiego jego postêpowania. Jak mo¿na potêpiaæ
lepca za to, ¿e nie widzi wiat³a? A twoim
zadaniem nie jest przecie¿ os¹dzaæ go z tego
powodu. Tak¿e ty bywa³e zalepiony. A teraz
uwa¿aj, by twoje przebaczenie nie sta³o siê

kolejn¹ gr¹ twojego ego. Twoja decyzja musi
staæ siê wyranym aktem bezwarunkowej
Mi³oci, bez oczekiwania na nagrodê, aktem
czystym jak tryskaj¹cy ze ska³y ku S³oñcu
strumieñ wody ródlanej.
Sugestie: Mo¿liwe, ¿e sam siebie os¹dzasz
zbyt surowo, nadmiernie rygorystycznie.
Mo¿e oskar¿asz siê ponad miarê w porównaniu do rangi czy znaczenia samego wydarzenia? Poczucie winy potrafi nieraz pozostawiæ
zbyt g³êbokie rysy na duszy i zdarza siê, ¿e
jego korzenie siêgaj¹ daleko w przesz³oæ.
W zwi¹zku z tym nie mo¿esz zachowaæ obiektywnej oceny tego, co siê zdarzy³o, a tym bardziej nie masz szans, aby temu zaradziæ. Nikt
nie jest nieomylny, ale mo¿e to w³anie najbardziej ciê drêczy? Dopóki nie zrozumiesz tej
prostej prawdy i nie pogodzisz siê z tym, ¿e
mo¿esz pope³niæ b³¹d lub ¿e go ju¿ pope³ni³e,
nie bêdziesz w stanie przebaczyæ sobie. Wy33

mierzanie kary nie jest dobrym sposobem na
wychowywanie dziecka. Podoba siê tylko
temu, kto bardziej ni¿ samo dziecko obawia
siê spojrzeæ na ¿ycie i stawiæ czo³a wszystkim
wyzwaniom, jakie ono ze sob¹ niesie. Musisz
równie¿ byæ przekonany, ¿e istniej¹ mo¿liwo-
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ci, aby przezwyciê¿yæ wszystkie przeszkody.
Ka¿dego dnia mo¿na siê czego o sobie dowiedzieæ i wreszcie nauczyæ siê lubiæ samego siebie, a odkrywaj¹c swoje prawdziwe oblicze
stwierdziæ, ¿e jest po prostu piêknie.
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SANSONNET
Daj siê wci¹gn¹æ w ten ostatni promieñ wiat³a
zmierzchaj¹cego dnia.
Pozwól, aby twoja dusza uspokoi³a siê koj¹cymi
z³otoczerwonymi barwami nieba.
Pozwól, aby wolna i szczêliwa podziwia³a znikaj¹cy
na horyzoncie w fioletowych kolorach krajobraz
zaczarowanych upionych wysp.
Niech dusza b³¹ka siê spokojnie, gdy tymczasem
serce chocia¿ na chwilê odnajdzie zapomniany lad
i zatêskni, pogr¹¿one w melancholii.
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Dos³owne znaczenie imienia:
SZPAK
O wicie, zanim pierwsze promienie s³oñca
rozb³ysn¹ na niebosk³onie, szpaki st³oczone
w koronach drzew zaczynaj¹ razem jak szalone swój jazgot. Wieczorem, kiedy s³oñce chowa siê za horyzontem, powtarza siê identyczny rytua³. Nie wiemy, co chc¹ wyraziæ tym
chóralnym, rosn¹cym i gor¹czkowym gwarem,
ale wyczuwamy radoæ i piêkno ¿ycia i nic
dziwnego, ¿e w tym momencie na granicy dnia
i nocy nieruchomieje zdziwiona dusza.
Miejsce pochodzenia: Gêste, nieprzeniknione Lasy wietliste, które kiedy pokrywa³y
Ziemiê...
G³ówna myl: W tym magicznym momencie, kiedy wiat³o dnia jeszcze waha siê, nim

ostatecznie poch³onie je noc, unoszê siê ¿ywo
w powietrzu, próbuj¹c powstrzymaæ ostatnie
znikaj¹ce promienie s³oñca rzucaj¹ce ró¿owe
i pomarañczowe barwy na bia³e jak nieg
chmury. Jest to radosne wirowanie, pieñ ku
czci wiêtoci ¿ycia i wiata, przepojonego
wieczn¹ i nieustann¹ pasj¹ tworzenia, kiedy
spokój i harmonia stapiaj¹ siê w jeden
wyj¹tkowy nastrój równowagi... Nie istnieje
najmniejszy nawet odcieñ barwy i najs³abszy
dwiêk lub ukryte najmniejsze znaczenie, które moja pieñ pozostawi³aby zapomniane. Moja
pieñ, podobnie jak samo ¿ycie, rozedrgana
jest g³êbok¹ radoci¹ i w chórze wdziêcznoci
wobec Ojca Niebieskiego kieruje do ciebie zaproszenie do³¹czenia do tego wspania³ego koncertu, w którym wyra¿a siê ca³y Wszechwiat.
Sugestie: Nie traktuj zmierzchu jako wyrazu smutku za odchodz¹cym dniem, poniewa¿
prze¿y³e go w pe³ni, a zapadaj¹cy teraz zmrok
37

jest chwil¹ wyj¹tkow¹, jest zaproszeniem do
przekroczenia magicznej bramy, która w tych
niepowtarzalnych chwilach otwiera siê na
Nieskoñczonoæ i na wiaty o niepowtarzalnej
urodzie...
Potraktuj moment zmroku jako radosne
preludium do powitania z entuzjazmem
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nadchodz¹cej nocy, moment podziêkowania
i modlitwy o spokojne skupienie w czasie nocnego, ³agodnego odpoczynku. Byæ mo¿e to
w³anie jest tematem wyra¿anej przez szpaki radoci o zmierzchu: hymnem na czeæ
¿ycia.
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BAUM
Ojcze mój, poczu³em, jak s³owa twe pe³ne Mi³oci
spadaj¹ na ziemiê razem z kroplami deszczu.
Zmy³y one nieufnoæ, jak¹ utka³em wokó³ mojej
osoby niczym du¿¹ pajêczynê.
Deszcz zamieni³ siê ju¿ w rzekê, która znika,
wpadaj¹c do morza.
Ten deszcz to echo twojego g³osu,
który mnie wzywa:
»Przyjd do mnie, moja malutka kroplo«.
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Dos³owne znaczenie imienia:
DRZEWO
Wielki poeta hinduski powiedzia³ kiedy, ¿e...
Drzewa stanowi¹ nieskoñczony wysi³ek
Ziemi, aby dotrzeæ do Nieba. Ta tak natchniona, wznios³a myl nie wymaga specjalnego komentarza. Wyra¿a oczywiste podobieñstwo
drzewa do cz³owieka, który st¹paj¹c nogami
po ziemi, jest z ni¹ zwi¹zany jak drzewa
swoimi korzeniami i wyci¹ga rêce ku niebu
w modlitwie, podobnie jak drzewo wznosi konary do nieba. To porównanie sk³ania nas jednak¿e do refleksji...
Miejsce pochodzenia: W bardzo odleg³ej epoce Ziemiê porasta³y ogromne lasy i siêga³y do
samych wybrze¿y morskich, a ich wyblak³e
korzenie wype³za³y na pla¿ê. Te bujne lasy
zamieszkiwa³y lene duszki, istoty dobre

i wietliste, które ¿y³y sobie spokojnie w tym
zielonym raju. A wiêc Baum jest w³anie
potomkiem tego szlachetnego rodu elfów
i podobnie jak jego dawni przodkowie mieszka
w sercu puszczy i lasów, piewaj¹c sobie stare
pieni, które opowiadaj¹ o czasach, w których
kolorowe wiat³a drzew widoczne by³y wszêdzie. Ich piew wype³nia³ ca³y las i roznosi³ siê
ponad dolinami a¿ do samych wierzcho³ków
gór.
G³ówna myl: Czy s³ysza³e kiedykolwiek
mowê drzew? Jestem tym, który pomo¿e ci
pobudziæ tê czêæ twojego jestestwa, która zapomnia³a pewnych rzeczy lub odwrotnie, w¹tpi w prawie ka¿d¹. Mowa drzewa mo¿e okazaæ
siê ³agodnym nuceniem pe³nym spokoju, równowagi, tkliw¹ zachêt¹ do zwrócenia uwagi na
drug¹ istotê, poniewa¿ ka¿de stworzenie niezbêdne jest drugiemu. piew ten jest wyra¿aniem radoci, radoci ze wspólnego uczestnic41

twa w szczêciu. Jego s³owa mog¹ dotrzeæ do
twoich myli jako mi³y i delikatny szept. Wystarczy tylko wola, ¿eby siê ws³uchaæ w tê
mowê. Wtedy niespodziewanie us³yszysz g³os
Pana wszystkich rzeczy, który przemawia do
ciebie poprzez drzewo. Us³yszysz go poprzez
kamieñ w strumieniu, który zwróci³ twoj¹
uwagê swoim kszta³tem, poprzez ziemiê pod
twoimi stopami, wiotk¹ nitkê trawy, us³yszysz
w wichrze szumi¹cym nad tob¹, w tlenie, którym oddychasz i w ma³ej pajêczynie, któr¹
spokojnie tka sobie paj¹k.
Sugestie: Kiedy w¹tpisz w prawie ka¿d¹
rzecz, stajesz siê podejrzliwy i nieufny. Czêsto
jednak zw¹tpienie to skrywa hard¹ dumê, co
w twoim przypadku oznacza, ¿e jeste odmienny od innych, lepszy, ch³odno, obojêtnie, a nawet wrogo nastawiony wobec rzeczywistoci,
która wed³ug twojego mniemania nie odpowiada twym oczekiwaniom. Ta nieufnoæ sk³a42

nia ciê do oddalania siê od aktywnego wiata,
do zamykania siê w strze¿onej rezydencji
przed jakimkolwiek intruzem. Ale nawet tam
w tym ekskluzywnym schronieniu za os³on¹
swojego pancerza czujesz siê niepewnie, a w¹tpliwoci pozostaj¹ twoj¹ udrêk¹. W efekcie nie
jest to dla ciebie sytuacja komfortowa i odczuwasz potrzebê wyjcia na zewn¹trz, poszukania wsparcia i pomocy, us³yszenia s³owa otuchy. Odpowiedzi¹ mo¿e byæ powrót do pocz¹tku
drogi, to znaczy podjêcie próby przy udziale
medytacji, ponownego przejcia najwa¿niejszych etapów w³asnego ¿ycia. Natura mo¿e
byæ naszym nauczycielem, a to pocz¹tek tej
drogi. Zastanów siê spokojnie, czym jest Natura. W niej wszystko siê wyra¿a, dziêki niej
panuje równowaga i by³oby zarozumia³oci¹
staraæ siê to kwestionowaæ. Prawo Kosmiczne
reguluje przecie¿ istnienie ka¿dej rzeczy wed³ug zbyt doskona³ego planu, aby móg³ go wymyliæ umys³ ludzki. Przecie¿ ka¿de stworze-

nie daje siê ponieæ nurtowi Mi³oci, czerpi¹c
si³y z rozmachu ¿yciowego, który nieustannie
podtrzymywany jest przez boskie tchnienie.
Dopóki w sercu pozostanie tylko jeden okruch
tej zarozumia³oci czy pychy, nie da siê zrozumieæ radoci uczestniczenia w ¿yciu, które

³¹czy wszystkie istoty w ogromn¹ i wspania³¹
cudown¹ rodzinê. Uwiadom sobie zatem jedn¹ najistotniejsz¹ rzecz, ¿e to czym oddychasz,
jest cenn¹ substancj¹, jak¹ daje drzewo, tak
aby to ty móg³ oddychaæ i chodziæ po Ziemi,
w której ono zapuszcza swoje korzenie.
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