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Baœnie ani mity to nie s¹ powody,

dla których istniej¹ wró¿ki, skrzaty, elfy, rusa³ki,

istoty, które strzeg¹ przyrody.

Nie, owe czaruj¹ce przekazy,

podania ludowe, opowiadaj¹ tysi¹ce razy

o krainie nieznanej,

do której niegdyœ otworem sta³y bramy.

To niepozornemu weso³emu ludkowi dziêki siê nale¿¹,

¿e do dzisiaj siê mity i legendy szerz¹.

Do ludzi, co wielce przyrodê mi³uj¹,

którzy j¹ chroni¹, szanuj¹, pielêgnuj¹

i dbaj¹, by kwit³a w swojej wspania³oœci,

przybywa ma³y ludek i staje w bliskoœci,

niedostrze¿ony i nierozpoznany,

pomaga ludziom tym pod¹¿aæ w³asnymi drogami.

Dla tych, co zas³uguj¹, co mi³uj¹ przyrodê i maj¹ uwa¿anie,

ta prastara brama znów otworem stanie.

Na powrót wyjd¹ z ukrycia istotki p³ochliwe.

Tak siê zacznie nowe pojmowanie przyrody prawdziwej.

¯y³ raz sobie... dawno, dawno temu…

tak siê zaczynaj¹ niezliczone baœnie,

a wszystkie g³osz¹ sam¹ prawdê w³aœnie.

Tak oto ¿yli ludkowie w dawnych, dawnych czasach,

Pospo³u anio³owie, ludzie, stworzenia po lasach,

w pokoju, m¹droœci i harmonii przecie.

Dziœ to w³aœnie jest droga, a wa¿na jak nigdy na œwiecie.

Przyroda i jej stworzenia to nasze mieszkanie,

gdy j¹ zmarnujemy, dziedzina cz³owiecza siê tu nie ostanie.
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Wstêp
Zapraszam, chodź ze mną. Tuż za pierwszym drzewem, w naj-

mniejszym kwiatku, w krzakach, na wzgórzach wzdłuż skraju dro-
gi, nad czystym źródłem górskim natrafisz na świat, który istnie-
je już od dawna, od samego początku. Rozejrzyj się spokojnie.
Kątem oka możesz zobaczyć różnego rodzaju istoty, które cza-
sem przemykają się i działają. Podążaj za mną do krainy duchów
przyrody, do świata rusałek, undyn, salamander, skrzatów, ko-
boldów, gnomów, elfów, wróżek, trolli i wielu innych istot. Żyją
w subtelnym wymiarze, w świecie jakby poza nami, a jednak na-
szym. Działają i tworzą wprawdzie w postrzeganych formach
energii, ale materia zagęszczona nie stanowi dla nich żadnej
przeszkody. Z łatwością przenikają góry, kamienie, korzenie itp.;
swoje królestwa mają na łagodnych stokach wzniesień, na wys-
pach, w rzekach, wysoko w górach, w głębinach morskich, pod
ziemią, w wulkanach i w wielu innych miejscach przyrody. Ich
domem są żywioły. Istoty przyrody znajdują się bliżej nas, ludzi,
częściej niż moglibyśmy przypuszczać. Mieszkają wśród nas.
Działają także w głębi naszego jestestwa, bowiem i my składamy
się z pięciu żywiołów.

Duchy przyrody można spotkać wszędzie tam, gdzie natura
jest jeszcze żywa i silna. Ożywiają i uduchowiają przyrodę,
strzegą, nadzorują, zachowują i chronią jej moc i skarby. Nie-
ustannie odnawiają zużytą i uszkodzoną energię, na tyle, na ile
potrafią. Należą do licznej rzeszy pomocników i wspólników, któ-
rzy niegdyś dzięki świetlnym promieniom aniołów zostali stwo-
rzeni i narodzeni podczas powstawania świata.

W wielu opowieściach licznych narodów znajdujemy opisy
działania duchów przyrody. Istnieje odpowiednio dużo opisów
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przedstawiających ich świat, świat istniejący po drugiej stronie
czasu i przestrzeni.

Elizjum*, czarodziejska kraina, rajski ogród – Eden, czas ma-
rzeń i wiele innych. Ich świat jest wszędzie i nigdzie. My, ludzie,
żyjemy w samym jego środku, choć nie jesteśmy w stanie zoba-
czyć go gołym okiem. Każda naturalna granica między jednym
a drugim żywiołem jest bramą do tych innych światów. Wschód
i zachód słońca, strefa między lądem a wodą, wir, wolne prze-
strzenie między wodą i kamieniami, jaskinie, przestrzenie mię-
dzy korzeniami, promień, który dotyka ziemi, np. na polanach
leśnych, ponadto szczeliny w skałach, formacje geologiczne…

Wszędzie znajdują się wejścia i przejścia do innych światów.
Gdy jesteś na łonie przyrody, miej oczy szeroko otwarte, a z cza-
sem odkryjesz owe progi, wejścia i drzwi do innego wymiaru.
Pozwól, by twój umysł, który pracuje według utartych schema-
tów, z ograniczonymi możliwościami i ograniczoną wyobraźnią,
narzuconymi przepisami i przekonaniami stanowił tylko tło, tak
aby twoja świadomość i postrzeganie mogły rozszerzyć się ponad
codzienną miarę. Wówczas otworzy się przed tobą brama do
innych, głęboko ukrytych światów. Nie spiesz się, wyjdź tym
światom naprzeciw z całą mocą swego serca i wsłuchuj się w ich
przesłanie. Wsłuchuj się w szum wiatru, plusk strumyka, w wie-
ści od drzewa…

Świat duchów przyrody porusza czułą strunę duszy w tej czę-
ści, która kryje w sobie nieoczekiwane możliwości. Istoty przyro-
dy budzą tę cząstkę naszych wrodzonych zdolności, których nie
wykorzystujemy, cząstkę, która w stanie półsnu czeka na odkry-
cie. Odwołują się do tych aspektów przyrody, które są ukryte

*  Elizjum – zwane też krainą wiosny – w mitologii greckiej jest krainą
szczęścia.

Wstęp
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w nas. Jeśli się otworzymy na istoty przyrody, przestaniemy drep-
tać w miejscu i poznamy głębię, prawdę i bogactwo życia z wielo-
ma nieoczekiwanymi możliwościami i drogami. Obudź tę część
w swej duszy i wstąp do magicznego świata, w którym czekają
na ciebie prawdziwe cuda, nieoczekiwane doznania i ogromne
skarby.

Istoty przyrody różnych gatunków dysponują magicznymi
mocami, np. darem spełniania pragnień, oraz przedmiotami, jak
np. czarodziejskimi różdżkami albo czapkami niewidkami. Mogą
przyjąć taki kształt, jaki w chwili spotkania z człowiekiem jest
dla nich najkorzystniejszy i działa najskuteczniej. Znikają tak
szybko, jak się pojawiają. Dysponują ponadto talentem do ręko-
dzieła i sztuki, znają możliwości uzdrawiania i posiadają jeszcze
wiele innych zdolności. Ludzie, którzy zawsze są z nimi w stałym
kontakcie, dysponują niezwykłymi możliwościami w rozwiązywa-
niu swoich spraw, doznają cudownych uzdrowień, otrzymują
przesłania, moce, wtajemniczenia, wiedzę, które są bardzo po-
mocne na ich drodze życia i w codziennych czynnościach.

Świat duchów przyrody jest pełen sprzeczności, które jednak
nie wykluczają się wzajemnie. Tutaj wszystko utrzymuje się
w równowadze. Gdzie nic nie jest stałe, istnieją nieograniczone
możliwości. W takim świecie bohater otrzymuje swoją moc,
druidzi i wróżki umiejętności czynienia czarów, artyści inspira-
cje, a człowiek na ścieżce wtajemniczenia do życia otrzymuje
kierunek i wskazówki, za pomocą których może znaleźć osnuty
legendami skarb. Tu mieszka wieczna prawda.

Nic się nie może ukryć, wszystko ujawnia się w całkowitej
prawdzie. Istoty z innego świata pokazują się nam przez jakiś
czas, aby idee mogły się ukształtować w naszym świecie; potem
jednak znikają, aby wszystkie możliwości zachować dla wszyst-
kich.

Wstęp
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Mówi się często, że ludzie, którzy wyruszyli w podróż w te
światy, nie powrócili, zachorowali lub bardzo się zmienili. Gdy
otwieramy się na przyrodę i jej istoty, to rzeczywiście się zmie-
niamy. Spotykamy tam oszałamiające przestrzenie i głębie, po
czym nie chcemy już wracać na zwykłą drogę. Po spotkaniu
z innym światem, ten nasz wyda nam się w porównaniu z do-
świadczeniami i pełnią twórczych możliwości tamtego mały,
ciasny i bezbarwny. Zdobywamy tam nowe postrzeganie świata,
nową wiedzę i prawdę, a tęsknota, by wyzwolić tę część naszej
duszy, prowadzi nas dalej i głębiej w magiczne światy przyrody
i na nowe poziomy jestestwa.

Na ludzi nie znających zagadnienia zmiany te działają, być
może, niepokojąco i z tego też powodu opisuje się je często ne-
gatywnie. Teraz nie można nas już zaszeregować, nie można ująć
nas w ramy, nie można nas ocenić. Dla ludzi, którzy podążają
utartą drogą codziennej rutyny i żyją zgodnie z powtarzającymi
się wzorcami życiowymi, nie ma miejsca na wszystko, co wykra-
cza poza ramy przyzwyczajeń i nawyków. Każdy sam podejmuje
decyzję, czy chce poznać siłę jedności, nieograniczone możli-
wości, wielowymiarowe doświadczenia jestestwa, do których czło-
wiek ma predyspozycje – czy też nie. Gdybyś zechciał znowu
spotkać te światy, przypomnij sobie baśnie, mity i opowiadania
z lat dziecięcych. Przywołaj je z pamięci. Pozwól, by istoty przy-
rody zaprowadziły cię do twoich ukrytych zdolności i skarbów.

Wstęp
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Porady praktyczne
dotycz¹ce ksi¹¿ki

I PIERWSZY KONTAKT
Z ISTOTAMI PRZYRODY

Gdybyś miał ochotę otworzyć bramę swego serca istotom przy-
rody, znajdziesz tu kilka wskazówek:
• Istoty przyrody czują, czy ktoś jest do nich nastawiony przyjaź-

nie i zawsze poznają prawdziwe pobudki działania, ponieważ
postrzegają energię człowieka i jego emanację. Na czułe sło-
wa, myśli, uczucia i działania skierowane do nich reagują dość
szybko, ale na swój sposób: czasem posypią się nagle kwiaty,
choć nie ma wiatru; coś dotknie delikatnie twojego policzka;
nagle zaswędzi cię koło ucha czy nosa; oko zacznie lekko łza-
wić; uczucie wilgoci muśnie twoją skórę; usłyszysz delikatny
dźwięk dzwoneczka; zauważysz błysk albo migotanie światła;
poczujesz nie wiadomo skąd miły zapach; przyciągnie cię na-
gle jakiś kolor; kamień zabłyśnie; coś cię zmusi do natychmia-
stowego odwrócenia się, coś cię skubnie lekko w nogę; przez
głowę przemknie ci wesoła myśl, nowy pomysł, nowy impuls;
spostrzeżesz nagle coś, na co nigdy nie zwracałeś uwagi; jakieś
piórko opadnie nieopodal ciebie na ziemię; gałązeczka da ci
znak delikatnym kiwnięciem; kwiat schyli się przed tobą; strzęp
mgły ułoży się w jakiś kształt albo cię otuli…

• Głównym warunkiem nawiązania kontaktu z istotami natury
jest prawdomówność, otwartość i uczciwość. Istoty przyrody
najróżniejszych gatunków prezentują często głęboko etyczne
zachowanie, łącznie z przestrzeganiem surowych zasad życia
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społecznego swojej wspólnoty i są bardzo lojalne wobec tych,
z którymi czują się związane.

• Wróć myślami do lat dziecięcych. Obserwuj małe dzieci pod-
czas zabawy, zwróć uwagę na całkowitą koncentrację w czasie
zabawy, zobacz, jak się kontaktują z otoczeniem. Obudź swą
wewnętrzną dziecinność, radość poznawania, umiejętność kon-
centracji, chęć wypróbowania nowego, prostotę, odrzuć uprze-
dzenia; tańcz, kiedy chcesz, śmiej się, śpiewaj...

• Zawrzyj sojusz z przyrodą. Postanów np. otoczyć ją opieką,
czcić, okazywać szacunek, współpracować, błogosławić ją, dzię-
kować jej, dać jej coś na swój własny sposób. Pamiętaj, że przed
wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w przyrodzie trzeba ją
o to najpierw zapytać i porozmawiać z nią. Natura jest udu-
chowiona i ożywiona, a żyć, to znaczy dawać i brać.

• Chodź często na spacery. Otwórz szeroko serce na piękno, róż-
norodność, wspaniałość, bogactwo i obfitość przyrody. Wycho-
dząc na spotkanie z przyrodą, możesz zaopatrzyć się w dary,
np. okruszki chleba, białe potrawy (mleko, ryż itp.), sól. Za ich
pomocą możesz oddać duchom przyrody należną cześć.

• Szukaj wytrwale progów między elementami i bram między
światami.

• Duchy przyrody przyciągniesz wesołością, np. tańcem, gwiz-
daniem, śpiewem, śmiechem.

• Przywołuj duchy natury i proś, by się stały widzialne (zauwa-
żalne) dla ciebie. Możesz stworzyć dla nich także miejsce,
np. zostawić kawałeczek ziemi w kąciku ogródka, gdzie będą
rosły kwiaty tak, jak chce natura, założyć fontannę, ustawić
kamienie lub inne rzeczy, które kojarzą się z istotami przyro-
dy, np. korzenie z „twarzami”. Może odkryjesz gdzieś czasem
dziurawe kamienie, pierze, muszelki itp. jako dary od istot przy-
rody.

Porady praktyczne
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• Ćwicz się w umiejętności przyjmowania. Ćwicz swoje postrze-
ganie. Znajdź czas, by odczuć krajobraz, drzewo, rośliny itp.
Nastaw swoją świadomość na przyjmowanie. Znajdź czas, by
spokojnie usiąść nad rzeką i wsłuchiwać się w jej plusk i szmer,
by odczuć moc drzewa, spostrzec wiatr, siłę otoczenia… Roz-
glądaj się. Jakie rośliny, krzewy i drzewa tu rosną? Czy są wśród
nich jakieś osobliwości? Jak odbierasz otoczenie? Jakie było
twoje pierwsze odczucie w zetknięciu się z tym miejscem? Czy
jest ci ciepło czy chłodno? Czy odbiór wrażeń jest przyjemny
czy nie? A może dostajesz gęsiej skórki i jeżą ci się włosy na
głowie? Czy odczuwasz gdzieś swędzenie? Czy coś się zmienia
w twoim ciele? Czy czujesz się w tym miejscu bezpiecznie
i dobrze? Czy chciałbyś zostać, czy pójść dalej? Czy miejsce
wydaje ci się ciemne, pełne światła, zaczarowane?

• Wyćwicz umiejętność widzenia kątem oka, postrzegania tego,
co się porusza na skraju twojej świadomości. Odbieraj wraże-
nia, ale bez ingerencji umysłu, pytając najpierw swoje ciało
o otrzymane sygnały zwrotne.

CZEGO ISTOTY PRZYRODY NIE LUBI¥

Istoty przyrody rządzą przyrodą i wszystko, co ją niszczy, nisz-
czy także je, ponieważ są stałą częścią przyrody. Reagują bardzo
różnie na brak szacunku, na przekroczenie granic, na nadużycia
i brutalność ze strony ludzi wobec przyrody. Niektóre wycofują
się, co powoduje umieranie całych połaci ziemi, a ziemia ta traci
duszę. Niektóre przechodzą do ataku i oddają nam to, co my im
czynimy. Może to sprawić, że wprowadzają nas w błąd, zmie-
niają drogi, podstawiają nam nogę, zaciemniają nasze umysły,
powodują ginięcie rzeczy, przekazują niektórym skarbom przy-
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rody negatywne moce, skazują na niejedną chorobę, przysparzają
stałych udręk i w ten czy inny sposób przejmują wpływ na nasz
los. Czują po prostu nasze zachowanie i myśli, przyjmują ener-
gie, które wysyłamy, i oddają je nam ponownie...

Istoty przyrody mają bardzo dużo pomysłów, a z ich mocą
trzeba się liczyć. Udzielają nam wielu niezapomnianych lekcji,
o których niejeden człowiek mógłby sporo opowiedzieć. Bywa,
że nie odstępują nas na krok i towarzyszyć nam będą na płasz-
czyźnie duchowej po wsze czasy. W ten sposób nadużyta energia
pozostanie tak długo, póki nie będziemy gotowi uznać naszego
nadużycia i uwolnić się od niego. Kiedy przejmiemy odpowie-
dzialność za własne działania i będziemy gotowi pokazać naszej
duszy lustro, kiedy zaczniemy traktować przyrodę z całym sza-
cunkiem, zaczniemy uwalniać się od uwikłań z naturą. Duchy
przyrody cieszą się każdym światłem rozwoju w nas i są skłonne
szybko ponownie nawiązać z nami współpracę. Ponieważ widzą
naszą prawdziwą energię, znają nasze zamiary. Nic nie da się
przed nimi ukryć.

SPOTKANIE Z DUCHAMI PRZYRODY

Niektóre spotkania z duchami przyrody są przeznaczeniem.
Gdy będziemy szukać ich z miłością, prowadzić nas będą na
naszej drodze. Lecz niejedna nieprzyjemność może nas nie
ominąć, jeśli kiedyś, w przeszłości, sami zasadziliśmy negatywne
nasionko. Ciemne strony szybko się ujawniają i mogą w jasności
światła stać się mocami, a blokady ustępują.

Może to doprowadzić do przejściowych chorób. Kiedy duchy
poczują naszą gotowość i miłość, a prawo kosmiczne, które i one
respektują, pozwoli, to naszej przemianie towarzyszyć będą
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duchy natury; wesprą nas. Niektóre procesy mogą być złagodzo-
ne, a przeszkody usunięte. Kontakt z duchami przyrody pomaga
duszy uwalniać się kawałek po kawałku, pomaga prowadzić nas
na drodze inicjacji przez żywioły i doświadczenia życiowe.

Duchy natury chronią nas, opiekują się nami i towarzyszą nam.
Stają się wiernymi przyjaciółmi, którzy w każdej sytuacji życio-
wej wspomagają nas radą i czynem. Niektóre doświadczenia
z nimi wydają się w pierwszej chwili niezbyt pożądane, są jednak
medycyną* i uzdrowieniem dla naszej duszy. Kiedy udajemy się
do lekarza, to metody leczenia, które czasami stosuje, czy leki,
które nam przepisuje, też nie zawsze są przyjemne, lecz skut-
kują. Błogosławieństwo niektórych spotkań rozumiemy często
dopiero dużo później.

Przyjmuj to, co ci wskazują duchy przyrody. Niejedno spotka-
nie może być śmieszne, a nawet arcykomiczne. Inne z kolei
spotkania mogą mieć wielką głębię. Czasami odczuwać będzie-
my duchy jako istoty z baśni. Niektóre zalecenia otrzymane od
nich mogą wydawać się dziwne, lecz jeśli wprowadzimy je w czyn,
doświadczymy prawdziwego cudu. Kontakt z duchami przyrody
jest ożywiony i różnorodny. Wszystko, co ci pokazują, ma zna-
czenie dla ciebie i twojego życia, zawiera głęboką mądrość, jak
również określone przesłanie dla ciebie i nic nigdy nie zdarza się
przypadkowo.

*  Patrz zbiór uwag.
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