Wprowadzenie

P

ewnego dnia kiedy siê nudzi³am, a mia³am wtedy cztery lub piêæ lat, zwróci³am siê do mojej mamy z prob¹, aby wymyli³a dla mnie zabawê.
Pamiêtam doskonale, ¿e mama wziê³a
mnie za rêkê i podprowadzi³a do okna, mówi¹c, abym uwa¿nie popatrzy³a na zewn¹trz, a nastêpnie zapyta³a, czy to co widzê, jest tym samym, co widzia³am wczoraj.
Odczeka³a chwilkê, a nastêpnie po prostu
powiedzia³a, ¿e jeli nauczê siê patrzeæ, to
ju¿ nigdy nie bêdê siê nudziæ.
By³o to dla mnie osza³amiaj¹ce odkrycie,
a dla mojej duszy oznacza³o, ¿e na wiat
otworzy³y siê szeroko wrota, które nigdy ju¿

nie mia³y siê zamkn¹æ. Odt¹d nie u¿ywa³am wiêcej s³owa nuda, poniewa¿ nie mia³o ono dla mnie ¿adnego znaczenia. Niezauwa¿alnie, lecz coraz mocniej zaczê³am
zacieniaæ wiê ze wiatem Natury i nas³uchiwaæ p³yn¹cych stamt¹d odg³osów. W ka¿dej rzeczy prawie bezwiednie poszukiwa³am Boga, którego powinnam spotykaæ
i rozpoznawaæ oraz uczyæ siê go kochaæ
w ka¿dym przejawie Stworzenia. Mojemu
¿yciu towarzyszy³o wiele w¹tpliwoci, lecz
nigdy ich nie mia³am co do jednego, a mianowicie ¿e ¿ycie nie sprowadza siê tylko do
otaczaj¹cego mnie wiata. ¯ycie, jak to podpowiada³a mi moja dzieciêca intuicja, by³o
7

wspania³e, wibruj¹ce, potê¿ne i pe³ne radoci pomimo wszystko, pomimo tylu przeciwnoci, które napotyka³am w kontaktach
z rzeczywistoci¹ wiata ludzi. Umys³ dziecka, wolny od logicznych struktur mylenia
doros³ego cz³owieka, które ograniczaj¹
zdolnoæ pojmowania wiata, zamykaj¹c go
w gotowych definicjach, zdolny jest do kontaktu z natur¹ w sposób bezporedni, prosty i naturalny.
Czêsto zadawa³am sobie pytanie, czy faza
rozwojowa cz³owieka zwana animistyczn¹,
przypadaj¹ca na pierwsze lata ¿ycia, nie
jest okresem, w którym dusza cz³owieka
spontanicznie wchodzi w kontakt z dusz¹
wiata, a nie faz¹, w której nastêpuje jedynie po³¹czenie ze zbiorow¹ i prymitywn¹
pamiêci¹ genetyczn¹ ludzkoci.
By³ kiedy okres, w którym cz³owiek mia³
z Natur¹ tak g³êboki kontakt, i¿ pozwala³o
mu to na bardzo intymne obcowanie z ukry8

tymi przejawami rzeczywistoci, takimi,
jakie pozostaj¹ niedostêpne popiesznym,
nieuwa¿nym i egoistycznym spojrzeniom
dzisiejszego cz³owieka. Kontakt z Natur¹
polega³ w tych odleg³ych epokach na obserwacji i bliskim poznawaniu zjawisk czêsto
interpretowanych jako znaki czy te¿ rodzaj
jêzyka, dziêki któremu si³y przyrody komunikuj¹ siê z cz³owiekiem. Odczuwa³ on g³êboki respekt wobec tego wiata, traktuj¹c
go jako integraln¹ czêæ swojego ¿ycia i jednoczenie warunek swojego przetrwania.
Z dawnych cywilizacji pozosta³y wiadectwa
wierzeñ religijnych, w których wiat widzialny jawi siê jako cile zwi¹zany ze
wiatem niewidzialnym i wiatem duchowym. Natura nie by³a wtedy oddzielona od
duszy cz³owieka, a materia nie by³a przeciwstawiana duchowi. Ludy, które zamieszkiwa³y Europê w zamierzch³ych epokach,
pozostawi³y nam tajemnicze lady mówi¹ce

o istnieniu kultury, która nas dzi zaciekawia. Odczuwamy potrzebê odnalezienia
g³êbszej duchowoci przybli¿aj¹cej nam byæ
mo¿e mniej naukowy, a bardziej liryczny
i magiczny aspekt ¿ycia w czasach, gdy
jestemy niejako zmuszani, aby odnajdywaæ
korzenie ³¹cz¹ce nas z Niebem.
W kulturze ludów, które w przewa¿aj¹cej
mierze stworzy³y przedromañsk¹ i przedchrzecijañsk¹ cywilizacjê, zwanych Celtami, odnajdujemy ziarna bêd¹ce sk³adnikami duchowej i kulturowej tradycji bardzo
bliskiej umys³owoci cz³owieka wkraczaj¹cego w nowe tysi¹clecie.
Z mroków dziejów wy³ania siê cz³owiek,
który od zarania swego istnienia odczuwa³
g³êboki zwi¹zek w³asnej natury z otaczaj¹c¹ go Natur¹ Wszechwiata, a jego dusza
wspó³brzmia³a z dusz¹ wiata. Przede
wszystkim cz³owiek wyczuwa³ lub napotyka³ wszêdzie w Królestwie Wielkiej Dei,

czyli Matki Ziemi, znaki boskoci. G³os Matki Ziemi dociera³ do niego poprzez szelest
lici, rozpalony do czerwonoci zachód s³oñca, grzmoty burzy, ³omot wodospadu i ³agodny ruch traw uginaj¹cych siê pod strugami deszczu. Nie istnia³ ¿aden przejaw
¿ycia przyrody, który nie by³by wiadectwem
obecnoci bóstwa i dlatego ka¿da prawie
rzecz by³a dla cz³owieka obdarzona ¿yciem
i szanowana. Ten dawny cz³owiek w otaczaj¹cej przyrodzie widzia³ wspania³oæ
Pierwotnego Bytu, który w akcie nieustannego stwarzania tchn¹³ mi³oci¹, a tu na
ziemi Byty S³oneczne lub Bogowie realizowali jego zamierzenia. Cz³owiek nie czu³ siê
oderwany od przyrody i uwa¿a³ siê za czêæ
tego nieustannego aktu Stworzenia i Uroczystego Stawania siê. Móg³ prze¿ywaæ
wiadomie i harmonijnie liczne kontakty
z tymi si³ami, które nazwalibymy dzisiaj
nadnaturalnymi (dla nas znajduj¹ siê one
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poza Natur¹). Istnienie cz³owieka nabiera
w ten sposób wartoci sakralnych, czyli niepowszednich, a religia staje siê formu³¹ ¿ycia, które nie sprowadza siê do codziennych
prozaicznych zajêæ, lecz przeciwnie, poprzez
nie pozwala na wyra¿anie i realizowanie
w³asnych wartoci. Jak wiadomo z historii,
pojawi³y siê póniej inne religie, które
przyæmi³y i zdewaluowa³y te cenne pierwotne wierzenia, a Bogowie uznani za istoty mroczne i demoniczne zostali przepêdzeni.
Ludzie utracili prawo do bezporedniego porozumiewania siê z Duchem wiata,
a W³adcy wiat³a, którzy ju¿ opucili ziemiê i ludzi, schronili siê w Królestwie Sidhe.
Dos³ownie Tuatha na Sidhe znaczy ludzie wiata wiat³a. Sidhe jest czarodziejskim wzgórzem a Królestwo Podziemne
wed³ug duchowej tradycji celtyckiej jest
siedzib¹ staro¿ytnych Bogów i wietlistych
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Bytów, które po wiekach dotar³y do nas jako
wró¿ki, elfy, chochliki, gnomy  skrzaty, sylfidy  duchy napowietrzne, salamandry,
driady  nimfy lene i wiele jeszcze innych.
Nazwy te, tak swojskie dziêki bajkom
i ludowym opowieciom, stanowi¹ czêæ tego
czarodziejskiego wiata zamieszkanego
przez Bogów, którzy zostali zmuszeni jak
banici do zamieszkania w Sidhe, zamykaj¹c ludziom dostêp do swojego wiata za pomoc¹ furtek ukrytych w grotach, wzgórzach, drzewach, wodospadach, jeziorach,
ród³ach i w wiêtych miejscach. Tylko
w pewnych okresach roku lub w szczególnych porach dnia mo¿liwe jest, by furtki
otwar³y siê, pozwalaj¹c na bezporedni kontakt miêdzy tymi dwoma wiatami. Tradycjê Duchów Natury, co prawda w odmiennych nazwach i postaciach, mo¿na odnaleæ
we wszystkich pierwotnych kulturach, które potrafi³y nawi¹zaæ kontakt z transcen-

dentnym aspektem samej Natury. Mog³y to
byæ dzia³ania szamanów, którzy rozumieli
koniecznoæ nawi¹zania kontaktu z istniej¹cymi, ale niewidzialnymi istotami. To oni
wyczuwali wyj¹tkowoæ niektórych miejsc
(jak to siê dzieje i dzi na przyk³ad wród
tubylców amerykañskich lub w kulturach
ludów afrykañskich, amazoñskich i u australijskich Aborygenów). Tê tradycjê odnaleæ mo¿na w licznych legendach ludowych
we wszystkich krajach, wród których
W³ochy maj¹ ich wyj¹tkow¹ obfitoæ. Pojawiaj¹ce siê w tych opowieciach w postaci
folklorystycznych duszków Duchy Natury
czêsto jednak¿e wystêpuj¹ jako istoty z³oliwe, mciwe, a przynajmniej jako osobniki
lunatyczne i dokuczliwe.
Wizja Bytów sprawuj¹cych nadzór i reguluj¹cych dzia³ania, przez które wyra¿a
siê Natura, ulega³a zniekszta³ceniu w miarê jak nowe, silne kultury i religie opano-

wywa³y Europê, nadaj¹c demoniczny charakter duchowoci, która nie pasowa³a do
nowej obowi¹zuj¹cej religii. Zwalczano istniej¹ce formy i znaczenia duchowoci ludowej, aby w koñcu doprowadziæ do prawdziwego i ob³êdnego przeladowania, co
oznacza³o, ¿e w ka¿dym miejscu mo¿na by³o
spotkaæ czarownice i piekielne potwory.
Mimo to w tradycji ludowej przetrwa³y
wspomnienia tej dawnej duchowoci, pojawiaj¹c siê, chocia¿ zniekszta³cone i zagmatwane, w fabu³ach opowieci ludowych,
w historiach zwi¹zanych z tajemniczymi
osobami i miejscami. Kiedy pomylimy
o wró¿kach, skrzatach lub o innych chochlikach czy koboldach, nachodz¹ nas wspomnienia z dzieciñstwa, w którym bajki
ubarwia³y ch³onn¹ wyobraniê dziecka.
Moja matka zawsze wietnie opowiada³a
i dziêki piêknemu g³osowi z talentem interpretowa³a kolejne bajki, które wywo³ywa³y
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u mnie wizje nieznanych i odleg³ych krajobrazów i powo³ywa³y do ¿ycia postaci
zyskuj¹ce swoj¹ autonomicznoæ, gdy
uczestniczy³y w kolejnych bohaterskich
przygodach tocz¹cych siê w moim wyimaginowanym wiecie.
Mia³am czarodziejskie dzieciñstwo i czêsto niewiadomie zajêta by³am poszukiwaniem zagubionych czy przerwanych w¹tków jakich historii, a tak¿e odczuwa³am
pod wp³ywem opowiadanych mi kolejnych
wspania³ych fabu³, ¿e otacza mnie pewna
Tajemnica. Intuicyjnie wyczuwa³am ukryte
w nich znaczenia, dostrzegaj¹c sygna³y
i symbole bliskie mojej duszy. Symbolika zawarta w bajkach i legendach stanowi
rodzaj kodu, który w naszym umyle rozbudza pradawn¹ pamiêæ. Byæ mo¿e to nie
przypadek, ¿e ca³y zaczarowany wiat sta³
siê prawie wy³¹cznym udzia³em dzieciñstwa. Byæ mo¿e to w ten sposób zosta³y prze12

kazane uwiêcone wartoci obowi¹zuj¹ce
w pradawnych epokach tak, aby nie zosta³y
zapomniane i z nadziej¹, ¿e mo¿na je
bêdzie kiedy odnaleæ, zrozumieæ i wprowadziæ do bie¿¹cej rzeczywistoci.
Prawdopodobnie dzieci zosta³y wybrane
jako niewiadomi depozytariusze tej wiedzy.
Chodzi³o wszak o to, aby nie uleg³a ona zatraceniu wród mnogoci przejawów zmieniaj¹cej siê rzeczywistoci, która szybko prowadzi³a ludzkoæ w kierunku zupe³nie
innych mitów.
Dla osób doros³ych bajka stanowi czêsto
jedynie nostalgiczne wspomnienie z dzieciñstwa. Wielu tylko w skrytoci ducha przyznaje, ¿e chcieliby, aby tak¿e w prawdziwym ¿yciu magia pomaga³a rozwi¹zywaæ
wszystkie problemy.
Dzisiaj byæ mo¿e Magia polega na odkrywaniu rzeczy znajduj¹cych siê wokó³ nas,
na spotykaniu innych i poprzez bezpored-

ni z nimi kontakt pozwala zrealizowaæ ten
g³êboki sens wspólnoty, która pomna¿a
nasze mo¿liwoci, podnosz¹c nasz¹ wiadomoæ, pog³êbiaj¹c nasz¹ wewnêtrzn¹ wiedzê, aby w efekcie doprowadziæ do wiêkszego wzajemnego zrozumienia. Mo¿emy
przecie¿ tak postêpowaæ, aby nasze oczy sta³y siê filtrem, poprzez który to nasze Serce
bêdzie patrzy³o i widzia³o... Mo¿emy równie¿ w sensie przenonym staæ siê ponownie tymi pierwotnymi ludmi i w ten sposób wyobraziæ sobie na przyk³ad nasze
zdziwienie iskr¹ tryskaj¹c¹ z pierwszego
ogniska. Chodzi mi tu o próbê wnikniêcia
w nas samych, w g³¹b naszego jestestwa
tak, aby poprzez nasze postrzeganie, nasze
zmys³y dotrzeæ do zakamarków duszy
i w ten sposób po³¹czyæ logikê rozumu
z prawd¹ serca, dziêki temu odzyskuj¹c tê
w³anie pierwotn¹ prostotê, która nam towarzyszy³a w dzieciñstwie. Nie chodzi tu

o powrót do utraconego raju lat dziecinnych,
aby daæ siê ponieæ bajkowym urojeniom,
lecz raczej o wykorzystanie w³asnej fantazji
jako rodka do podró¿y w celu odnalezienia
spontanicznoci, czystoci, i szczeroci, które p³yn¹ z serca i pozwalaj¹ odczuwaæ piêkno muzyki p³yn¹cej z Natury. Nie jest ona
bowiem tylko zewnêtrznym wiatem, lecz
tak¿e strumieniem energii przenikaj¹cym
nas, którego tak¿e jestemy czêci¹. Harmonia, za pomoc¹ której mo¿emy siê ³¹czyæ,
pozwoli nam na rozwijanie prawdziwej
mi³oci do samych siebie, a w konsekwencji
do nawi¹zywania bliskich kontaktów z innymi. Bêdziemy wiadomi tego, ¿e tak jak
i my, nikt nie jest wykluczony z boskiego
aktu stworzenia. Planeta, na której mieszkamy, a raczej z któr¹ ¿yjemy we Wszechwiecie, nasza Matka Ziemia, próbuje
rozpaczliwie nawi¹zaæ z nami kontakt i nak³oniæ nas, abymy wyszli poza codzienne
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prozaiczne mylenie towarzysz¹ce naszej
egzystencji, poza zwyczajny sposób postrzegania istnienia ka¿dej rzeczy.
Tak wiêc przekraczaj¹c nasze codzienne
rutynowe postrzeganie rzeczywistoci, to
znaczy jej pozorów, mo¿emy odnaleæ Magiê ¿ycia. To ona pomo¿e nam dotrzeæ do
w³asnej duszy i w konsekwencji spojrzeæ na
¿ycie z odmiennego punktu widzenia. Tylko
rozwijaj¹c wra¿liwoæ na otaczaj¹cy nas
wiat, potrafimy rozbudziæ zmys³y i wyczuæ
ten prawie nieuchwytny element boskoci,
który przenika nasze ¿ycie i istnieje w ka¿dej rzeczy w naszym otoczeniu, Ducha,
który jednakowo istnieje w ka¿dym atomie
Kosmosu i nawet w najmniejszej istocie niewidocznej dla naszego wzroku. W ten sposób mo¿na dysponuj¹c odzyskan¹ i odnowion¹ wra¿liwoci¹, wyjæ naprzeciw
oczekiwaniom i potrzebom drugiego cz³owieka. Magia jest zreszt¹ samym ¿yciem lub
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staje siê nim w chwili, kiedy rozpoznajemy
tajemnicz¹ alchemiê, która potrafi doskonaliæ tyle rzeczy, tworzyæ harmoniê i przyjmowaæ nas do tej wszechobecnej Jednoci,
jak gdybymy byli jedn¹ z komórek cia³a.
Wyra¿aj¹c to inaczej, powiemy, ¿e chodzi tu
o bardzo precyzyjny uk³ad, w którym pojawia siê doskona³y pierwiastek, niby-z³oto,
które kiedy próbowano uzyskaæ w pracowniach alchemików... Ka¿dy z nas, uwzglêdniaj¹c w³asn¹ indywidualnoæ (co nie oznacza odseparowania od reszty wiata) bêdzie
móg³ odkryæ w sobie w³asny talent i u¿yczyæ
go innym jednostkom, tak w³anie jak ka¿da
komórka, chocia¿ odrêbna od innych, wspó³dzia³a w pracy na rzecz ca³ego organizmu.
Byæ mo¿e Magia jest t¹ wiedz¹, która potrafi rozpoznaæ w ka¿dym to samo znaczenie czy te¿ tê sam¹ wartoæ w tworzeniu
osnowy Boskiego dzie³a. W efekcie to Magia
potrafi nawi¹zaæ kontakt z boskoci¹ po-

przez bliskie, wra¿liwe obcowanie z jej elementami, jak Ziemia, Niebo, Natura i z Bytami anielskimi lub czarodziejskimi. One za
oczekuj¹, ¿e wychodz¹c poza nasze codzienne, pospolite dzia³ania i sprawy, wyostrzymy nasze widzenie rzeczywistoci tak, aby
nawi¹zaæ z nimi kontakt.
Dzisiaj na szczêcie nie jest ju¿ obraz¹
ani oznak¹ szaleñstwa mówienie o Devie
lub o Anio³ach, o Duszkach Natury i o innych jeszcze istotach. Poziom wiadomoci
ludzi zmienia siê z jednoczesnym przekszta³caniem siê wzorców spo³ecznych i religijnych. W naszych czasach pewne zapomniane lub spoczywaj¹ce od wieków pod
warstw¹ kurzu wzorce wracaj¹ do naszej
rzeczywistoci w pe³ni swojego blasku, staj¹c siê elementem nieprzerwanego ³añcucha bez koñca, który przynosi nam z powrotem lady i echa staro¿ytnych kultur.
Wród nich mo¿emy us³yszeæ miech i pie-

wy Bogów, Anio³ów Natury, Braciszków
S³onecznych, czarodziejskich Istot. Jest to
piew tych Tuatha na Sidhe z pradawnej
epoki Celtów, przenikaj¹cy delikatn¹ niewidzialn¹ granicê, która nas rozdziela i ofiarowuj¹cy nam puchar wiat³a, z którego
bêdziemy mogli czerpaæ nadziejê, radoæ,
szczeroæ, prawdê, odwagê, a przede wszystkim Mi³oæ i Harmoniê.
W obecnej epoce spojrzenie na rzeczywistoæ odbywa siê ju¿ na innym poziomie
i zmusza nas do zrewidowania dotychczasowego postrzegania rzeczy, które stanowi¹
jej elementy. Chodzi o ponowne uporz¹dkowanie i rozeznanie podstawowych zasad
¿ycia, o ponowne rozpalenie wiêtego Ognia
wi¹tyni, wzbudzenie tej iskry, która w g³êbi naszego serca czeka na ponowne po³¹czenie siê z Niebem. Nale¿y kochaæ to, czym
jestemy i to, co robimy, uczyæ siê uderzeñ
serca ka¿dej istoty i ponownie uczyæ siê po15

strzegania tysiêcy blasków, kolorów i odcieni, które ubarwiaj¹ nasze ¿ycie. Przede
wszystkim za nie powinnimy wpadaæ
w powszednioæ i rutynê.
Tak wiêc nigdy nie traktuj jako rzecz zwyk³¹ zachodu s³oñca, wstaj¹cej jutrzenki,
wschodz¹cego na niebie Ksiê¿yca i jego kolejnego nowiu. Przecie¿ to rzecz niezwyk³a,
kiedy widzimy tê ogromn¹ kulê zawieszon¹
na niebie, lni¹c¹, tajemnicz¹ i pe³n¹ Magii, a w jej srebrzystych promieniach piewaj¹ce i tañcz¹ce radosne czarodziejskie
Duszki Sidhe. Poprzez tê delikatn¹ mgie³kê, która oddziela nasze dwa wiaty, dociera dyskretnie do naszych uszu g³os wietlistych Duszków. Do wszystkich osób, które
obudzi³y swoj¹ wra¿liwoæ i które znów
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uwierzy³y w zasadnoæ swojej intuicji,
w konkretnoæ swoich spostrze¿eñ. W ten
sposób mo¿emy odzyskaæ prawo do wiary
w zaczarowany sens ¿ycia. S¹ to dary, które
plemiê czarodziejskich istot przynosi nam
jako owoc Wielkiej Mi³oci do ¯ycia i do
Tego, który nieustannie przemawia do nas
poprzez dzie³o swojego stworzenia.
Ka¿dy z tych darów powinien wiêc byæ
motywem w³asnej refleksji nad podró¿¹,
jak¹ jest nasze ¿ycie. Powinien dawaæ przekonanie, ¿e poprzez nasz¹ duchowoæ
mo¿na dotrzeæ do ka¿dej duszy cie¿kami
radoci, entuzjazmu, harmonii i piêkna,
a zatem cie¿kami, które ukazuj¹ siê naszym oczom, gdy uwierzymy i poczujemy
oddech Ziemi spragnionej naszej Mi³oci.

