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Wiele staro¿ytnych mitów i legend opowiada o magicznym cza-

sie i miejscu, w którym nie istnia³y granice dziel¹ce ludzi i zwie-

rzêta. Nie tylko cz³owiek, ale i zwierzêta pos³ugiwa³y siê mow¹.

Nie znano pojêæ „dzikie” i „oswojone”, a boskoœæ zawsze przeja-

wia³a siê poprzez naturê.

Œwiat przyrody i zamieszkuj¹ce go zwierzêta przemawiaj¹ do

nas ka¿dego dnia: poprzez samo pojawianie siê na naszej drodze,

poprzez ró¿ne zachowania, ruchy i cechy charakterystyczne. Gdy

wiemy, na co zwracaæ uwagê, mo¿emy dostrzec w nich znaki,

których sens nie bêdzie wynikiem przes¹dów, lecz rozwijania

wy¿szej percepcji i prawdziwych talentów proroczych.

Dziêki lekturze tej ksi¹¿ki uœwiadomisz sobie, w jak misterny

sposób ka¿dy aspekt przyrody wpleciony jest w twoje ¿ycie. Otwo-

rzysz siê na staro¿ytn¹ wiedzê o zwierzêtach duchowych i nauczysz

siê okreœlaæ ich rolê we w³asnym ¿yciu. Dotkn¹ pierwotnej cz¹st-

ki twego serca i duszy i porusz¹ od dawna przygaszony ¿ar. Stan¹

siê twoimi przyjació³mi, nauczycielami i towarzyszami.

„Mowa zwierz¹t” uczy, ¿e nasz zwi¹zek ze zwierzêtami zamieszkuj¹-

cymi ca³¹ ziemiê ma wymiar nie tylko fizyczny, lecz siêga sfery mistycznej.

Oferowane w tej ksi¹¿ce nauki pozwol¹ ci coraz lepiej porozumiewaæ siê

ze zwierzêtami, z którymi siê stykasz i darzyæ je wiêkszym szacunkiem.

Co wiêcej, dziêki zwierzêtom nauczysz siê bardziej szanowaæ siebie i lepiej

porozumiewaæ siê ze swoim Ja. Autor uczy, ¿e zwierzêta, które codziennie

wkraczaj¹ w nasze ¿ycie i z niego znikaj¹, oferuj¹ nam pomoc i wsparcie,

jeœli tylko pozostaniemy na nie otwarci. Choæ ca³e lata poœwiêci³em zg³ê-

bianiu biologii i przyrodoznawstwa, dziêki „Mowie zwierz¹t” rozpoczy-

nam poznawanie œwiata zwierz¹t w pe³ni.

Mark Mazzei

Kierownik dzia³u rehabilitacji zwierz¹t
Brukner Nature Center

Troy, Ohio
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WPROWADZENIE

O NAUCE

MOWY ZWIERZĄT

Moje ¿ycie jest wype³nione przyrod¹. Mia³em szczêœcie spêdziæ wiêkszoœæ

dzieciñstwa wœród lasów, sadzawek, strumieni i pól. Zwierzêta przy-

chodz¹ do mnie zawsze, we œnie i na jawie. Pomagaj¹ mi podejmowaæ ¿ycio-

we decyzje, powiedzia³y mi nawet o œmierci mojego ojca.

Widzia³em wilka na wolnoœci, oko w oko, spotyka³em ³osie, niedŸwie-

dzie, je¿e i wydry. Na moim ramieniu siedzia³y ju¿ jastrzêbie, sowy, a na-

wet orze³ przedni, by³em te¿ lekko pogryziony przez lisa. Dokarmia³em

sêpy i podziwia³em z oddali rycz¹cego na wzgórzu wapiti. Co rano wo³aj¹

mnie wrony, a gdy kiedyœ zab³¹dzi³em, kruki wskazywa³y mi drogê. Trzy-

ma³em w rêku kruchego konika morskiego, pop³yn¹³em na g³êbokoœæ czter-

dziestu piêciu metrów za wielk¹ muren¹ zielon¹, a w czasie moich podró¿y

zawsze strzeg¹ mnie jastrzêbie.

Mimo tych wszystkich doœwiadczeñ, jestem niezmiennie zachwycony cu-

dem przyrody i jej ró¿norodnoœci¹, a przede wszystkim tym, co mówi mi

o moim w³asnym ¿yciu, przy okazji takich spotkañ. Korzystam z ka¿dej

sposobnoœci, ¿eby czegoœ siê nauczyæ. Wiem, ¿e przyroda przemawia do

nas, jeœli tylko s³uchamy. Ka¿de zwierzê ma do opowiedzenia swoj¹ histo-

riê. Ka¿dy kwiat przypomina o kreatywnoœci, a ka¿de drzewo, szeleszcz¹c

liœæmi, szepcze o tajemnicach ¿ycia.

Badaj¹c przez ca³e ¿ycie nauki mistyczne i posiadaj¹c uniwersyteckie wy-

kszta³cenie w dziedzinie literatury i jêzykoznawstwa, odkry³em, ¿e w wiêk-

szoœci pism i mitologii z ca³ego œwiata zwierzêta otoczone s¹ aur¹ ludowej

tradycji, w której panuje przekonanie, ¿e boskie si³y przemawiaj¹ do ludzi

jêzykiem przyrody. Cz³owiek jest w takim samym stopniu elementem przy-

rody, w jakim przyroda stanowi cz¹stkê ludzkoœci. Przyroda nie jest wy-

³¹czn¹ w³asnoœci¹ ¿adnego spo³eczeñstwa ani ¿adnej jego czêœci. Wszyscy

jesteœmy z ni¹ zwi¹zani.
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Dzisiaj nierzadko s³yszy siê ludzi mówi¹cych o tym, ¿e próbuj¹ „wróciæ

do natury”, ¿eby „na nowo nawi¹zaæ kontakt z Ziemi¹”. W rzeczywistoœci

nigdy tego kontaktu nie utraciliœmy. Zawsze jesteœmy zwi¹zani z Ziemi¹,

a ona z nami. Wszystko, co robimy, wywiera na ni¹ wp³yw, a wszystko, co

jej dotyczy, wp³ywa te¿ na nas. Niestety, wiêkszoœæ ludzi woli ignorowaæ

ten fakt albo nie s¹ w stanie go sobie uœwiadomiæ. Najsmutniejsze jest to,

¿e kiedy nie szanujemy jakiegoœ aspektu natury ani swego osobistego zwi¹zku

z ni¹, to nie mo¿emy te¿ szanowaæ samych siebie.

Jestem elementem nale¿¹cym do œwiata przyrody i jako taki mam obo-

wi¹zek jak najdok³adniejszego poznania œrodowiska, w którym ¿yjê. Im

lepiej je rozumiem, tym lepiej rozumiem siebie. Staram siê zrozumieæ swo-

je otoczenie i wszelkie ¿ycie w jego obrêbie – ludzi i zwierzêta. Niektórzy

mog¹ uznaæ mnie za przyrodnika-amatora, ale ja po prostu usi³ujê pos³ugi-

waæ siê jêzykiem ¿ycia.

Gdybyœ przeprowadzi³ siê do obcego kraju, musia³byœ nauczyæ siê jego

jêzyka, ¿eby móc tam przetrwaæ i wydajnie funkcjonowaæ. Im lepiej pozna-

wa³byœ zawi³oœci tego jêzyka, jego dialekty i formy, tym efektywniejsze

stawa³yby siê twoje dzia³ania, a przetrwanie i rozwój by³yby ³atwiejsze.

Œwiat przyrody jest czêœci¹ twojego otoczenia i ¿ycia, wiêc jeœli naprawdê

pragniesz ¿yæ wydajnie i twórczo, musisz nauczyæ siê niektórych jego jêzy-

ków. Najprostszym i najprzyjemniejszym z nich jest Mowa Zwierz¹t.

Istnieje wiele mitów o magicznym czasie i miejscu, gdzie nie istnia³y gra-

nice miêdzy ludŸmi i zwierzêtami. Cz³owiek ¿y³ w pokoju ze zwierzêtami

i mówi³ ich jêzykiem. Przypomina³o to czasy wspó³istnienia ludzi i bogów.

Nie znano pojêæ „dzikie” i „oswojone”. Zwierzêta i ludzie mogli ze sob¹

rozmawiaæ, ucz¹c siê nawzajem swoich jêzyków.

W pogoni za tym, co naukowe i rozs¹dne, zaczêliœmy traktowaæ przyrodê

jak coœ odrêbnego od nas, co mo¿na jedynie badaæ. Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e

ten naukowy stosunek do natury zniszczy³ otaczaj¹cy j¹ mistycyzm i du-

chowoœæ. Bañka tajemnicy prys³a. Otó¿ nic podobnego. Odkrycia nauki

dotycz¹ce œwiata przyrody powinny nas zadziwiaæ i wywo³ywaæ jeszcze

wiêkszy zachwyt nad ¿yciem w jego wszelkich formach. Nauka powinna

wskazaæ nam, w jak z³o¿ony sposób ka¿dy element natury wpleciony jest

w nasz¹ egzystencjê.

Œwiat zwierz¹t mo¿e nas wiele nauczyæ. Niektóre zwierzêta s¹ specjali-

stami w sztuce przetrwania i adaptacji. Czasem i nam przyda³yby siê te

umiejêtnoœci. Niektóre zwierzêta nigdy nie choruj¹ na raka. Czy nie by³oby

wspaniale poznaæ ich sekrety? Niektóre s¹ znakomitymi wychowawcami

i opiekunami. Inne s¹ niezwykle p³odne, a jeszcze inne s¹ bardzo ³agodne.

Niektóre ucieleœniaj¹ si³ê i odwagê, a inne mog¹ nauczyæ nas, jak siê bawiæ.
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Œwiat zwierz¹t wskazuje nam potencja³y, które mo¿emy w sobie rozwin¹æ.

Ale ¿eby móc uczyæ siê od zwierz¹t, najpierw musimy poznaæ ich jêzyk.

Zwierzêtom zawsze przypisywano fantastyczne cechy i ju¿ one wystarcz¹,

¿eby jeszcze bardziej doceniæ œwiat przyrody. Ka¿de zwierzê stanowi bramê

do niezwyk³ego œwiata ludzkiego ducha. Wiêkszoœæ ludzi nie zdaje sobie

jednak sprawy z faktu, ¿e to, co myœlimy o zwierzêtach, odzwierciedla spo-

sób, w jaki postrzegamy siebie.

Ucz¹c siê porozumiewania ze zwierzêtami, s³uchania ich uszami i pa-

trzenia ich oczami, doœwiadczamy fenomenu, mocy i potencja³u w³asnej

istoty. Wtedy zwierzêta przestaj¹ byæ dla nas ni¿szymi formami ¿ycia, a staj¹

siê naszymi nauczycielami, przyjació³mi i towarzyszami. Ukazuj¹ nam praw-

dziwy majestat ¿ycia. Przywracaj¹ zapomniany dzieciêcy zachwyt nad œwia-

tem i budz¹ utracon¹ wiarê w magiê, sny i mo¿liwoœci.
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LEKCJA KORZYSTANIA ZE SWEGO POTENCJAŁU

MAGIA: URZECZYWISTNIANIE

¯YWIO£: ZIEMIA

KIERUNEK: PÓ£NOC

Ka¿de zwierzê jest wyj¹tkowe. Ka¿dy gatunek posiada charakterystyczne

cechy, mocne i s³abe strony. Te naturalne predyspozycje odzwierciedlaj¹

twoje wrodzone zdolnoœci. Totemy, które ciê wybieraj¹, czêsto symbolizuj¹

potencja³y, które mo¿esz w sobie rozwin¹æ i wykorzystaæ. Pamiêtaj o zasa-

dzie zgodnoœci, któr¹ omawialiœmy wczeœniej.

Zwierzêta bêd¹ce naszymi totemami to nasze lustra. Ukazuj¹ lekcje, któ-

re musimy sobie przyswoiæ i umiejêtnoœci, których musimy siê nauczyæ.

Dziêki nim mo¿emy zrozumieæ siebie i swoje ¿ycie. Zwierzê staje siê sym-

bolem okreœlonej si³y, któr¹ mo¿esz wyra¿aæ. Jest to si³a zdolna uzdrowiæ

ciebie i twoje ¿ycie. Dziêki niej mo¿esz równie¿ realizowaæ swoje marzenia.

Kiedy odkryjesz ju¿ swój totem, w czym pomo¿e ci ta ksi¹¿ka, ucz siê

o nim. Poznaj jego cechy i zachowania, które nastêpnie bêdziesz móg³ roz-

win¹æ w sobie, dziêki czemu twoje ¿ycie stanie siê bardziej owocne. W ten

sposób zwierzê staje siê twoim nauczycielem. Drapie¿nik i zdobycz rozwi-

jaj¹ swe zdolnoœci, zwiêkszaj¹c sw¹ si³ê i m¹droœæ, a ty mo¿esz post¹piæ

podobnie.

W ¿yciu osób pracuj¹cych ze zwierzêtami oraz z symbolizowanymi przez

nie duchowymi i archetypowymi energiami nast¹pi taka chwila, kiedy na-

tkn¹ siê na temat drapie¿nika i ofiary. Gdy tak siê stanie, warto poœwiêciæ

tej kwestii tyle uwagi, ile na to zas³uguje. Zg³êbianie drapie¿nictwa swego

totemu pomo¿e ci lepiej poznaæ w³asn¹ zdolnoœæ uczenia siê, przetrwania

i rozwijania pe³ni swego potencja³u. Wska¿e ci te¿ najefektywniejsze spo-

soby wykorzystania w ¿yciu magii urzeczywistniania.

Drapie¿niki niewiele marnuj¹. Puma czy niedŸwiedŸ najadaj¹ siê do syta,

a skórê i resztki zakopuj¹ na póŸniej. Z kolei wilk „ob¿era siê”, wiedz¹c, ¿e

po¿ywienie nie zawsze jest ³atwo dostêpne. Wszyscy mo¿emy siê czegoœ

nauczyæ z tej sk³onnoœci drapie¿ników, ¿eby niczego nie marnowaæ. Przy-

pomina nam to, ¿eby w pe³ni korzystaæ ze swoich zdolnoœci, niczego nie

marnuj¹c.

Wiêkszoœæ drapie¿ników poluje samotnie. Jeœli twój totem nale¿y do

takich zwierz¹t, mo¿e to oznaczaæ, ¿e i ty najlepiej rozwiniesz i wykorzy-

stasz swoje zdolnoœci w samotnoœci. Inne drapie¿niki ucz¹ siê technik po-

lowania grupowego. Wilki poluj¹ ca³¹ watah¹, nawet myszo³owiec poluje

zespo³owo.
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Jeden z moich znajomych w Kolorado, Kin Quitigua, prowadzi program

edukacyjny pod nazw¹ „Pogoñ za jastrzêbiem”. Z pomoc¹ swego myszo-

³owca naucza tematu „drapie¿nik-zdobycz”, zaœ Ministerstwo Œrodowiska

Stanów Zjednoczonych czêsto zwraca siê do niego z proœb¹ o rehabilitacjê

równie¿ innych ptaków drapie¿nych.

Kiedy po raz pierwszy spotka³em Kina, zajmowa³ siê or³em przednim,

który nie nauczy³ siê polowaæ, bo jego rodzice zostali zabici. Kin pokazywa³

mu, jak poluje myszo³owiec, chc¹c zaszczepiæ w nim pewne techniki polo-

wania, ¿eby póŸniej móg³ zostaæ wypuszczony na wolnoœæ. By³em zdumio-

ny technik¹ polowania zespo³owego, jak¹ zademonstrowa³y dwa

myszo³owce. Jeden z nich lata³ nisko, ¿eby wyp³oszyæ zaj¹ce z kryjówek,

a drugi rzuca³ siê na nie z góry. By³ to niezwyk³y pokaz ich zdolnoœci do

wspó³pracy.

Osoby, których totemy wykazuj¹ zdolnoœci do wspó³pracy, powinny uczyæ

siê wykorzystywaæ w swoim ¿yciu w³aœnie tego typu zachowania. Pieski

preriowe tworz¹ spo³ecznoœci i s¹ znakomitymi budowniczymi: powiêk-

szaj¹ swe nory, a tak¿e pilnuj¹ i ostrzegaj¹ siê nawzajem. Piesek preriowy

mo¿e nie wydawaæ siê zbyt efektownym totemem, tym niemniej posiada on

cechy zupe³nie wyj¹tkowe.

Osoby, których totemem jest piesek preriowy, mog¹ rozwin¹æ i wyko-

rzystywaæ w swoim ¿yciu podobne umiejêtnoœci. £atwiej osi¹gn¹ ten cel

w obrêbie jakiejœ spo³ecznoœci ni¿ w samotnoœci. (W rozdziale jedenastym

znajdziesz wiêcej informacji na temat indywidualnych cech pieska prerio-

wego i innych zwierz¹t.).

Zdolnoœci ¿yciowe twego totemu pomog¹ ci skuteczniej radziæ sobie z w³a-

snym ¿yciem. W procesie drapie¿nictwa udany atak wymaga okreœlonych

umiejêtnoœci, takich jak szybkoœæ, stosowanie pu³apek czy wspó³praca ze-

spo³owa. Technika stosowana przez twój totem jest t¹, której mo¿esz siê

nauczyæ i skutecznie wykorzystywaæ j¹ we w³asnym ¿yciu. Zwierzêta, na

które poluje drapie¿nik, równie¿ maj¹ swoje sposoby obrony. Jednym bez-

pieczeñstwo zapewnia liczebnoœæ, jak w przypadku pieska preriowego czy

wo³u pi¿mowego. Inne maj¹ pancerz, jak pancernik czy je¿ozwierz. Jeszcze

inne stosuj¹ kamufla¿ i niewidocznoœæ. Niektóre wœciekle atakuj¹ albo za-

chowuj¹ wzmo¿on¹ czujnoœæ. Pamiêtaj, ¿eby zawsze braæ pod uwagê dra-

pie¿nika i jego najczêstsz¹ zdobycz. Rozwiniêcie w sobie cech przedstawicieli

obu grup bêdzie dla ciebie korzystne, bo dziêki nim nauczysz siê czegoœ, co

przyda ci siê w ¿yciu.

Im lepiej poznasz wyj¹tkowe cechy i zachowania swojego totemu, tym

lepiej zrozumiesz w³asne naturalne, a czêsto ukryte, zdolnoœci. Kiedy za-

czniesz je zauwa¿aæ i wykorzystywaæ w codziennym ¿yciu, uczcisz w ten
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sposób siebie i ducha swego zwierzêcego totemu. W³aœnie wtedy zaczniesz

sobie uœwiadamiaæ, ¿e realizacja w³asnych potrzeb nie jest tak trudna, jak

kiedyœ s¹dzi³eœ.

Gdy ju¿ odkryjesz, kim jesteœ (co po czêœci odzwierciedla twój totem),

musisz zrobiæ, co trzeba, ¿eby w³aœnie takim byæ. Jeœli nie bêdziesz ustawa³

w wysi³kach, uda ci siê zrealizowaæ swe potrzeby i pragnienia. Jastrz¹b to

jastrz¹b. Zachowuje siê jak jastrz¹b, a nie jak kaczka. Dziêki temu, ¿e jest

jaki jest, potrafi dostrzec istotne i wyj¹tkowe dla siebie okazje. Jeœli nie

schwyta swej zdobyczy, nie zamartwia siê, ¿e nie bêdzie mia³ co jeœæ. Pona-

wia próbê. Nie zmienia siê. Staje siê skuteczniejszym drapie¿nikiem, bo

w ten sposób mo¿e odnieœæ sukces.

Wiêkszoœci ludzi w zrealizowaniu marzeñ przeszkadza lêk przed tym,

kim naprawdê s¹. Czasem jest to lêk przed brakiem akceptacji ze strony

innych. W innym przypadku jest to lêk przed pora¿k¹. Niekiedy chodzi zaœ

o to, ¿e ca³e dotychczasowe ¿ycie przyzwyczai³o ich do funkcjonowania

w sposób ca³kowicie obcy ich prawdziwej naturze. Kiedy siê boimy, zwiêk-

sza siê prawdopodobieñstwo, ¿e przeoczymy lub zlekcewa¿ymy pojawiaj¹-

ce siê w naszym ¿yciu okazje. Kiedy pozostaniesz wierny sobie, swoim

instynktom i potencja³om, nie zaznasz lêku.

Niedawno do Oœrodka Przyrodniczego Bruknera w Troy, w stanie Ohio,

w którym pracujê spo³ecznie, przyniesiono m³odego myszo³owa rdzawo-

sternego, który wymaga³ rehabilitacji. Mia³ z³amane skrzyd³o. Do moich

obowi¹zków nale¿y miêdzy innymi czyszczenie klatek i karmienie zwie-

rz¹t. Na czas czyszczenia klatek wiele zwierz¹t trzeba z nich wyprowadzaæ,

zw³aszcza jeœli s¹ poddawane rehabilitacji.

Ten m³ody myszo³ów nigdy nie okazuje strachu. Gdy wraca do czystej

klatki, imponuj¹co stroszy pióra i nadaje spojrzeniu ostry wyraz, pokazu-

j¹c, ¿e nawet gdy jest ranny i zamkniêty w klatce, pozostaje równie wspa-

nia³y i potê¿ny, jak zawsze. Szybko i z wielk¹ si³¹ atakuje szponami

wyci¹gniêt¹ ku niemu rêkê. Mo¿na je czasem poczuæ nawet w grubych

rêkawicach. Ten myszo³ów zawsze pozostaje wierny sobie.

Mimo z³amanego skrzyd³a, mimo zamkniêcia w klatce, w obcym miej-

scu, zachowuje swoje naturalne zachowania i instynkty. Nie udaje, ¿e jest

kimœ innym ni¿ w rzeczywistoœci. Dziêki temu bêdzie móg³ przetrwaæ na

wolnoœci i na tym w³aœnie polega jego wspania³oœæ!

Kiedy zaczynasz zachowywaæ siê w sposób najbardziej dla siebie natural-

ny i wykorzystywaæ – choæby tylko w niewielkim stopniu – swe wrodzone

zdolnoœci, zaczynasz lepiej funkcjonowaæ. Zwierzêta nigdy nie upieraj¹ siê

przy bezowocnym powtarzaniu zachowañ i schematów skazanych na nie-

powodzenie. Nie zadzieraj¹ nosa. Kiedy jesteœ wierny swemu wy¿szemu Ja,
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zaczyna ujawniaæ siê twoja wspania³oœæ, a ludzie zauwa¿aj¹ w tobie „coœ

nowego”. Mog¹ nie umieæ tego nazwaæ, ale jest to godnoœæ pochodz¹ca

z g³êbi twej prawdziwej natury.

Z t¹ lekcj¹ zwi¹zany jest ¿ywio³ ziemi i kierunek pó³nocny. Ziemia jest

symbolem m¹droœci, cierpliwoœci i dobrobytu. Z lekcji tej p³ynie miêdzy in-

nymi nauka, ¿e od Matki Ziemi mo¿emy otrzymaæ wszystko, czego nam

potrzeba. Bêd¹c sobie wiernym, dostaniemy to, co jest nam potrzebne. Mat-

ka Ziemia wskazuje nam, w jaki sposób mo¿emy siê uczyæ, rozwijaæ i pozby-

waæ ograniczeñ. Tutaj zaczyna siê nasze poszukiwanie Graala ¯ycia, czyli

w³asnej prawdziwej natury i najlepszego sposobu jej wyra¿ania w swoim ¿yciu.

Staro¿ytne szko³y tajemne naucza³y aksjomatu: „Poznaj siebie, a poznasz

œwiat!”. W³aœnie ta zasada stanowi esencjê trzeciej lekcji drapie¿nictwa.

Jeœli coœ znamy, mamy w tym swój udzia³. Poznaj¹c siebie i w³asne skarby,

otwieramy siê na skarby ca³ej ziemi.

Zdolnoœci ka¿dego zwierzêcia s¹ wyj¹tkowe. Potencja³ ka¿dego cz³owie-

ka równie¿. Istnieje wiele filozofii, systemów i nauczycieli, dziêki którym

mo¿emy ³atwiej osi¹gn¹æ wiêksz¹ œwiadomoœæ swych wrodzonych zdolno-

œci. Nie musimy ograniczaæ siê do jednego sposobu. Wszystkie maj¹ nam

coœ do zaoferowania.

Ta lekcja i jej magia wskazuj¹ na wartoœæ uczenia siê z ka¿dego mo¿liwe-

go Ÿród³a. Trzeba wyci¹gaæ naukê, przekszta³caæ j¹ i syntezowaæ tak, by

uczyniæ j¹ przydatn¹ dla siebie. To, czego siê uczymy, powinniœmy wyko-

rzystywaæ w najlepszy dla siebie sposób. Dopiero wtedy nasza zdolnoœæ

urzeczywistniania nabierze prawdziwej mocy.

Wiêkszoœæ ludzi ponosi pora¿kê, uprawiaj¹c magiê, poniewa¿ próbuj¹

manipulowaæ ludŸmi i sytuacjami w swoim otoczeniu. Magia dzia³a najle-

piej, gdy stosujemy j¹ na sobie. Zamiast dzia³aæ od zewn¹trz do wewn¹trz,

dzia³aj od wewn¹trz na zewn¹trz. Niech to, kim jesteœ i co robisz, odzwier-

ciedla to, co jest dla ciebie najbardziej naturalne, a wtedy nie bêdziesz czu³

potrzeby manipulowania œwiatem zewnêtrznym. Znajdziesz wiêcej rado-

œci, satysfakcji i spe³nienia w sobie, a wówczas œwiat je wzmocni.

Jastrz¹b, któremu nie udaje siê upolowaæ królika, nie próbuje staæ siê

³asic¹ ani szopem praczem. Uczy siê jeszcze skuteczniej korzystaæ ze swo-

ich naturalnych predyspozycji – oczu, szybkoœci czy mocnych szponów.

Z ka¿dym polowaniem staje siê silniejszy i m¹drzejszy. Nawet jeœli ponosi

klêskê, nie wywo³uje to w nim lêku. Po prostu nastêpnym razem poluje

z jeszcze wiêkszym skupieniem. Instynktownie wie, ¿e pojawi¹ siê inne

okazje. Kiedy ju¿ znamy swoje talenty i potrafimy z nich korzystaæ, instynk-

townie wiemy, ¿e pojawi¹ siê okazje do ich wykorzystania. Jeœli jastrz¹b nie

z³apie królika, mo¿e z³apaæ wê¿a albo mysz. Korzysta z okazji.
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Totemy pomagaj¹ nam dostrzegaæ nadarzaj¹ce siê okazje. Podpowiadaj¹,

jak okreœliæ, kim jesteœmy i jak mo¿emy odnosiæ sukcesy w ¿yciu. Ich cechy

wrodzone s¹ odzwierciedleniem naszych. Kiedy nauczymy siê jak najpe³-

niej wykorzystywaæ swe wrodzone zdolnoœci, uœwiadamiamy sobie, ¿e œwiat

oferuje nam wszystko, czego potrzebujemy, by poczuæ spe³nienie. Niezwy-

k³e okazje zaczynaj¹ siê pojawiaæ w naszym ¿yciu tak czêsto, ¿e nie mo¿e-

my przypisaæ ich zwyk³emu przypadkowi. Przekonasz siê, ¿e bêdziesz

realizowa³ wiêcej ni¿ trzeba, by prowadziæ radosne ¿ycie.

Te same zdolnoœci, dziêki którym twój totem jest w stanie przetrwaæ

i schwytaæ zdobycz, mog¹ pog³êbiæ twoj¹ œwiadomoœæ i wra¿liwoœæ w rela-

cji z ziemi¹. Pozwalanie, by twój totem uczy³ ciê i budzi³ w tobie twoj¹

prawdziw¹ naturê, pomo¿e ci siê lepiej dostroiæ do œwiata i pe³niej korzy-

staæ z jego b³ogos³awieñstw.

Lekcja korzystania ze swego potencja³u

Œwiszcz posiada wyj¹tkow¹ zdolnoœæ budowania skomplikowanych nor, sk³adaj¹-

cych siê z licznych wejœæ i wyjœæ. Potrafi równie¿ spowolniæ ca³y swój metabolizm,

reaguj¹c w ten sposób na zmiany pór roku (hibernacja). Tej „œmierci bez umierania”

mog¹ nauczyæ siê osoby, których totemem jest œwiszcz.

(Zdjêcie umieszczono za zgod¹ Brukner Nature Center, Troy, Ohio)
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ÆWICZENIA MAGICZNE

1. Pierwsze æwiczenie zwi¹zane jest przede wszystkim z samoœwiadomo-

œci¹ i samoocen¹. Zapoznaj siê z wyj¹tkowymi zdolnoœciami swojego

totemu. S³owniki zamieszczone w tej ksi¹¿ce oraz wszelkie zebrane

przez ciebie informacje pomog¹ ci wybraæ dwie lub trzy z nich.

Poœwiêæ kilka chwil, ¿eby siê odprê¿yæ i pomyœleæ o swoim ¿yciu, dzie-

l¹c je na piêcioletnie okresy, a zaczynaj¹c od chwili obecnej. Postaraj

siê wyodrêbniæ te okresy, w których z powodzeniem realizowa³eœ wy-

brane cechy. Zastanów siê te¿ nad tymi okresami, w których mog³eœ

lub powinieneœ by³ je wyra¿aæ z korzyœci¹ dla siebie. W ten sposób

nawi¹¿esz porozumienie ze swoim totemem, a gdy pojawi siê nastêpna

okazja, bêdziesz tego œwiadomy.

2. Ta lekcja i jej magia urzeczywistniania wymagaj¹ od ciebie miêdzy in-

nymi nauki przyjmowania tego, co ma do zaoferowania ziemia. Co-

dziennie ofiarowuje nam dary i okazje, których albo nie przyjmujemy,

albo nie zauwa¿amy. Zapomnieliœmy, jak korzystaæ z darów ziemi, a dra-

pie¿nictwo mo¿e nas tego znowu nauczyæ.

Niestety, w dzisiejszym œwiecie kurczowo trzymamy siê niezrównowa-

¿onego pojêcia mêczeñstwa. Uczymy siê, ¿e niemo¿liwy jest rozwój bez

cierpienia. Jesteœmy programowani tak, ¿eby nie byæ samolubnymi. Re-

ligie i spo³eczeñstwa musztruj¹ nas, ¿eby wci¹¿ dawaæ i dawaæ. Nikt nas

nie uczy, ¿e jest czas na przyjmowanie, tak samo, jak czas na dawanie.

Z tego powodu wiêkszoœæ ludzi zapomnia³a, jak przyjmowaæ. Nie przyj-

mujemy ani na du¿¹, ani na ma³¹ skalê. Nie zdajemy sobie sprawy z tego,

¿e aby nasze marzenia mog³y siê ziœciæ, musimy umieæ przyjmowaæ.

Czêsto kiedy ludzie s³ysz¹ jakiœ komplement, mówi¹ coœ w rodzaju: „To

ju¿ jest stare” albo: „Coœ ty, dzisiaj jestem do niczego”. Ktoœ oferuje

swoj¹ pomoc, a my odpowiadamy: „Nie, dziêkujê, poradzê sobie”.

Jeœli nie przyjmujemy ma³ych rzeczy – komplementów, pomocy itp. – wszech-

œwiat nie wysy³a nam tych du¿ych. To w³aœnie przyjmowanie ma³ych rzeczy

uruchamia magnes przyci¹gaj¹cy do twego ¿ycia wiêksze korzyœci. Nastêp-

ne kilka tygodni poœwiêæ na przyjmowanie tego, co otrzymujesz. Zwracaj

uwagê na to, jak czêsto siê to dzieje i jak czêsto odrzuca³byœ takie okazje. Nie

czuj siê z tego powodu winny i nie zastanawiaj siê, jak mo¿esz siê odwdziê-

czyæ. Po prostu radoœnie i chêtnie przyjmuj dary. Jeszcze nieraz bêdziesz

mia³ okazjê, by siê odwdziêczyæ w bardziej odpowiedni sposób.

Drapie¿nik wie, jak przyjmowaæ. Kiedy ziemia oferuje mu mo¿liwoœæ

zdobyczy, korzysta z niej. Jeœli tego nie zrobi, bêdzie g³odny. Jeœli na-

uczysz siê rozpoznawaæ i akceptowaæ swój potencja³, w twoim ¿yciu

pojawi¹ siê jeszcze lepsze okazje, ¿eby go urzeczywistniæ.




