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Mocą miłości mego serca,
książkę tę dedykuję,

każdemu kto miłuje zwierzęta,
kto pragnie pojednania z naszymi braćmi

oraz uwalniającego zadośćuczynienia
wdzięcznością w swoim sercu 

za ich dary dla nas.
Grzegorz



4

Spis treści
Wstęp                                                        8

Mysz                                                        10

Kot                                                          14

Pies                                                          18

Królik                                                       22

Sarna                                                       26

Niedźwiedź                                                29

Wiewiórka                                                 33

Koń                                                          36

Lis                                                           41

Zając                                                       45

Wilk                                                         48

Owca                                                       52

Jeleń                                                        55

Bóbr                                                         58

Dzik                                                         62

Świnia                                                       66

Delfin                                                       73

Ryś                                                          77

Wydra                                                      80

Kozica                                                      82

Tygrys                                                       85

Żyrafa                                                       90



5

Kret                                                         93

Słoń                                                         96

Borsuk                                                      98

Nietoperz                                                 101

Jeż                                                         104

Krokodyl                                                  107

Łoś                                                         111

Szczur                                                    113

Foka                                                       116

Zebra                                                      120

Koza                                                       123

Wielbłąd                                                 127

Wąż                                                       130

Łasica                                                     133

Tchórz                                                    136

Lew                                                        139

Goryl                                                      141

Kojot                                                       144

Żubr                                                       148

Antylopa                                                 150

Żaba                                                       153

Osioł                                                      155

Okapi                                                     158

Kangur                                                    159

Krowa                                                     162



6

Opos                                                      165

Puma                                                      167

Jenot                                                       170

Rosomak                                                 173

Jaszczurka                                                176

Świstak                                                    180

Żbik                                                       184

Chomik                                                   188

Daniel                                                     192

Hiena                                                     195

Renifer                                                    202

Rekin                                                      204

Skunks                                                    208

Panda                                                     212

Piżmak                                                    215

Nosorożec                                                218

Kuna                                                       220

Skorpion                                                  223

Hipopotam                                              227

Szop                                                       231

Pantera                                                    235

Szakal                                                     239

Orangutan                                               242

Aligator                                                   245

Diabeł tasmański                                        247



7

Bawół                                                     250

Mors                                                       252

Muflon                                                                    254

Suseł                                                       257

Bizon                                                      260

Lama                                                      263

Gronostaj                                                 265

Orka                                                       267

Jak                                                         271

Ropucha                                                  274

Leming                                                    278

Żółw                                                       281

Niedźwiedź polarny                                     286

Wieloryb                                                 289

Jak rozmawiać ze zwierzętami                        293

Zakończenie                                             298



8

Wstęp

Budzimy się w Erze Serca. Rozpoczynamy jako 
istoty ludzkie patrzeć sercem na naszych braci 
i siostry w zwierzęcych skórach. Jako ludzie do-

świadczaliśmy umysłu i tym umysłem postawiliśmy się 
ponad gatunki innych istot Ziemi. Ziemia jest naszym 
wspólnym domem i minął na niej etap, gdzie brat zjadał 
brata. Poprzez zapędzenie siebie w cierpienie, w walkę, 
stworzyliśmy świat mroku o bardzo niskich wibracjach.

Zwierzęta świata Ziemi, nasi współmieszkańcy, świa-
dome swych ról we wspólnej nauce pokazywały nam 
na swój sposób wycinek naszego życia w lustrze swo-
ich doświadczeń czy choćby wymownego szczerzenia 
nam kłów. Wszystkie zwierzęta mają swą rolę, zadania 
do wykonania, które są nieodzowne dla całego naszego 
biosystemu. Ludzkim umysłem dociekaliśmy tego, nie 
rozumiejąc i dzieliliśmy ich na pożytecznych i na szkod-
niki. Przypisując to innym nie zauważaliśmy, że najwięk-
szym szkodnikiem w całym ekosystemie jest człowiek. 
Doświadczając ludzkiego ego, zatraciliśmy tysiące ga-
tunków, które zniknęły, a których pracę teraz trudno 
zastąpić i naprawić zaistniałe zniszczenia. Stworzyliśmy 
olbrzymią nierównowagę niszcząc lasy, zatruwając rze-
ki, polując na zwierzęta, podporządkowując wszystko 
sobie i swoim materialnym egoistycznym korzyściom.
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Obniżenie naszej wibracji spowodowało, że stworzy-
liśmy świat holokaustu, gdzie jedna rasa unicestwiała 
drugą. Rozpoczęliśmy hodować zwierzęta w urągających 
godności warunkach, tylko po to, aby je zabić i zjadać. 
To, co jesteśmy winni tym rasom, cudownych istot in-
nych Dzieci Ziemi, jesteśmy winni sobie samym, odbu-
dowę poczucia naszej godności.

Książka, której dar otrzymujecie jest wyrażeniem 
mowy mego serca i połączenia ze świadomością mo-
ich braci zwierząt. Ja już ich nie zjadam, bo dary, które 
otwierają się po tej decyzji, tysiąckroć to wynagradzają.

Jak uczynisz Ty, zdecyduj, może po przeczytaniu tej 
książki, po przyjęciu sercem jej wibracji, a może już ta 
decyzja jest podjęta. Otwierając się na ich piękno, na 
dary, które ci niosą, odczujesz raz jeszcze wszystko. Po-
kochanie tego świata jest pokochaniem części siebie, na-
szej wewnętrznej natury dzikości. Jesteśmy tą naturą, 
mamy w sobie cechy wielu światów, a świadomie łącząc się 
z mocą tych istot, możemy je zharmonizować i otworzyć 
jako wewnętrzne piękno. Taka praca daje zrozumienie, 
że naprawdę jesteśmy wszystkim. Przyjmując świadomie 
dary tych rzeczywistych istot świata Ziemi, wracamy do 
zjednoczenia z naszą Matką i przebudowy, przeobraże-
nia całego jej krajobrazu. Zniszczenie Ziemi to jej rany 
jako istoty, a poprzez nową świadomość i pomoc wszyst-
kich jej dzieci, otwieramy rzeczywisty nowy boski świat.
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Aby wkroczyć do Nowej Ziemi niepotrzebne są „świę-
te księgi” ani kursy ezoteryki, a proste kochanie siebie 
jako nierozdzielności z naturą. Przedstawione tu istoty 
są przekrojem bogactwa tego świata, począwszy od ma-
leńkiej Myszki, a skończywszy na ważącym blisko sto 
ton Wielorybie.

Mysz

szczegółowość, nieszczelność, 
delikatność, lęki, oczyszczenie

Szara mała Mysz wybrała się w podróż. Wędrowa-
ła długo, aż w końcu dotarła do ludzkiej osady. 
Nie znała takich istot, jakże odmiennych od sie-

bie i innych mieszkańców krainy, których spotkała na 
swej drodze. Długo obserwowała ludzi, aż w końcu po-
stanowiła z nimi pozostać.

Nie zauważał człowiek drobniutkiej Myszy, polując 
na wielkiego zwierza, a zaprzątnięty walkami z sąsied-
nimi plemionami, przynosił swych braci na tarczy. Za-
lewał się łzami żalu całą rodziną i nie dostrzegał tego, 
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co ze skromnego kącika, chciałaby mu podpowiedzieć 
niepozorna piskliwa Myszka.

Czynił człowiek zapasy na nadchodzącą zimę, a okru-
chy, choć ubogie, zawsze spadały z jego stołu. To wystar-
czyło dla skromnej Myszy, która sowicie zaopatrywała 
swoją rodzinę założoną obok człowieka.

Współistnienie obydwu gatunków ma długą historię, 
bo Mysz jest z wami na dobre i trudne chwile. Przeżywa 
wraz z wami, tak wzloty jak i upadki rodziny ludzkiej, 
żyjąc każdym wydarzeniem z człowiekiem. Świado-
mość Myszy przyniosła jednak piękne nauki i podpo-
wiedzi w zagubieniu, którego człowiek doświadczał. 
Człowiek zwykł oceniać po wielkości i wyglądzie, dla-
tego nawet nie zwrócił uwagi na ciche piskliwe słowa, 
gdzieś tam w kąciku izby pod ławą. W swojej arogan-
cji, poczuciu wyższości i butności sprowadził nawet 
Kota, aby on zrobił porządek z niechcianym, piskli-
wym lokatorem.

Mysz jednak zapobiegliwie wygryzła i wydrapała ukry-
te labirynty, którymi uciekła, aby nie dać się skrzywdzić, 
ani Kotu, ani szkodnikowi znacznie większemu, którym 
coraz bardziej nieświadomie człowiek się stawał.

Mysz troskliwie zajmuje się swoim potomstwem, 
ukrytym pod podłogą waszego domu, w miłości wraz 
ze swoim partnerem. Całą mysią rodzinką nie mogą 
zrozumieć, dlaczego w domu człowieka jest tyle kłótni, 
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swarów, narzekania, bólu? Dlaczego człowiek tak ko-
cha cierpienie?

Pokochała Mysz człowieka, bardzo chciałaby mu po-
móc, ale on zamknął serce na inne istoty. Swymi ludz-
kimi oczyma i umysłem nie mógł zrozumieć, że każda 
istota na Ziemi ma tu swoje ważne zadania.

Mysz pokazuje ludziom ich własne szkodnictwo, ba-
łaganiarstwo i luki w obszarach ludzkiego gniazda. Przy-
chodzi, aby posprzątać, a nawet obnażyć bałagan, jaki 
robicie sami i nieszczelności w energetyce osobistej. Zo-
stawiacie po sobie tony odpadków, które Mysz stara się 
przetworzyć, wprowadzić w recykling oraz pozjadać ja-
dalne resztki ludzkiej niegospodarności, pokarmu, któ-
rego nie szanujecie. Mysz zjada okruchy, a każdą skórkę 
porzuconą ciągnie do swojej nory, troskliwie niosąc ją 
własnym dzieciom.

Pokochajcie świadomość Myszy, bo niesie wam wiele 
podpowiedzi dla ludzkiej przedłużającej się nauki. Lęka-
liście się jej często, bo zamiast miłości, tak bardzo byli-
ście obciążeni strachem. Mysz obnażała w was te uczucia 
i miała wielki ubaw, jak z piskiem wskakiwaliście na sto-
ły, lękając się jej bardziej niż Tygrysa.

Mysz ma wiele miłości, dlatego jest wolna od strachu, 
a w swej wewnętrznej mądrości wznosi w niej miłość 
również dla człowieka. Rozpoznaje chwile, kiedy warto 
zejść z drogi innym, kiedy nie dać się zadeptać butem 
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zabieganemu w swych zmartwieniach człowiekowi czy 
być śniadaniem dla domowego Kota.

Mysz nie przymiera głodem, a jest przy człowieku, bo 
on nie jest skrupulatny i nie kocha darów, które daje mu 
Ziemia. Wyrzuca na śmietnik wiele jadła, a potem siada 
i narzeka na lekcje, jakie sam posiał i teraz zbiera. Mysz 
tak proste lekcje ma za sobą, nie wchodzi w takie zagu-
bienia. Doświadcza swego mysiego świata, czasem was 
odwiedza, a potem znużona wraca pod podłogę. Przy-
tula się czule do swojej rodziny i śni o chwili, w której 
przebudzi się też człowiek i pokocha siebie, swoją rodzi-
nę i również niepozorną lokatorkę oraz pracę, którą ona 
tak żmudnie i solidnie wykonuje dla wszystkich. Takie 
przesłanie przynosi wam Mysz, tak niewielka ciałem, 
a jakże wielka duchem istota.
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Kot

magnetyzm, szamanizm, uzdrawianie, 
obecność, przetwarzanie

Ukochani. Dar istoty Kota w waszych domach nie-
sie wiele tajemnic i nadnaturalnej pomocy. Nie-
wielu z was docenia prawdziwą wielkość tego 

gościa, tego domownika. Pradawny szaman, którym on 
jest, to mag i czarodziejski pomocnik, opiekun waszego 
domowego ogniska. On nie piętnuje tak jak człowiek ży-
cia ziemskiego, ale opiekuje się wami bezwarunkowo. Za 
jakąkolwiek miskę pożywienia jest wam bardzo wdzięczny 
i nie zauważacie, że jakże często oddaje nawet za was życie.

Jest panem samego siebie, kocha swą niezależność 
i lubi chodzić własnymi ścieżkami. Uczy was duchowo-
ści poprzez swój styl życia, a jako prawdziwy mistrz sa-
mego siebie, asekuruje was w zagubieniach i oporności 
na duchowość, której nie czuliście, a próbowaliście ją 
ogarnąć umysłem. Kot posługuje się świadomością ser-
ca, ma w niej zapisaną całą wiedzę, jaka potrzebna mu 
jest do tej odpowiedzialnej roli piastowanej w waszych 
domach, gdzie przeprowadza was w magię duchowego 
wielowymiarowego świata.

Jest unikalnym łącznikiem między światami, kana-
łem miedzy wymiarami, łącznikiem między cieniem 
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i światłem. Kot zna te tajemnice, a w niepozornej roli 
i kostiumie przytulnego futerka przynosi wam nauki 
bezcenne w ludzkich zagubieniach, jakich przez tysiące 
tysięcy lat doświadczaliście. Stał się waszym domowni-
kiem, abyście z bliska przyjrzeli się jego naukom, gdzie 
swoim przykładem pokazuje wam styl innego życia, in-
nego możliwego świata.

Kot jest medytacją każdej chwili, w której jest obecny 
każdą komórką ciała i każdym wąsikiem. On nie trwoni 
zbędnie energii na to wszystko, w czym zapędził się czło-
wiek, szukając swego szczęścia w dobrach materialnych. 
Kot czuje, że ma wszystko, że jest w pełni szczęśliwy, że 
w żaden sposób nie można go wybić z teraźniejszości 
i życia obecną ciszą. Dlatego Kot żyje rzeczywiście, bo 
żyje w teraz, w obecności tej chwili, uczy was jak być 
wewnętrznie szczęśliwymi.

Przynosi Kot prawdę wyrażoną swymi wibracjami. 
Są to moce uzdrowiciela, bo świadomie oczyszcza wi-
bracje w waszym otoczeniu, przetwarzając najcięższe 
energie w ludzkiej energetyce. Jest drapieżną istotą. Taką 
przyjął rolę, ale miłości w sobie ma tyle, że możecie się 
uczyć jego delikatności, czułości, wdzięczności, jaka go 
przepełnia.

Otwierając swoje serce, możecie je przepełnić siłą 
mocy Kota w sobie. Ta moc daje możliwość samodziel-
nego przetwarzania czarnej energetyki ogłuszającej waszą 
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świadomość, iż nie widzieliście prostoty, w której Kot 
w waszym domu spostrzegał każdy szczegół. Energie te 
dawały wam wiele chorób, bo nawarstwiały się, powo-
dując że cierpiało wasze ciało. Przyjmując drogę odej-
ścia od natury, przestawaliście słuchać swego ducha, 
tylko zgubnego intelektu, umysłu ludzkiego, który was 
bardzo zdominował. Tak straciliście równowagę, którą 
Kot w prostocie harmonii pokazuje.

Prawda Kota przy waszym domowym ognisku przy-
nosi wam moc darów, których nie docenialiście w starym 
świecie. Nowy świat, w który wkraczacie, który buduje-
cie, to świat, gdzie równa jest każda istota, niezależnie od 
roli, jaką przyjęła w naukach Matki Ziemi. Zagubiliście 
wiele energii, wiele jej pasm, a łącząc się z mocą Kota 
w miłosnym serc pojednaniu, odnajdujecie kocią naturę 
w sobie. Tak poprzez Kota zespalacie się ponownie z na-
turą Ziemi. Duch Kota ma niebotyczne doświadczenie 
jako łącznik między światami, jako nauczyciel podstaw 
duchowości, którą zgubiliście, grzebiąc ją w naukach 
kościołów, które oddzieliły was od jedności, a grubymi 
murami od natury Ziemi.

Kot powraca teraz do was świadomie, stając się z na-
uczyciela bardziej przyjacielem, partnerem w waszym 
codziennym życiu. Budzą się wasze serca, bo daliście 
godność kociej naturze w sobie, bo daliście godność mi-
łością serca istocie, która tyle dla was robiła.
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Uzmysłówcie sobie, że każda istota jest równa, jest 
doskonała tak jak wy, jest częścią was, a świadomie się 
łącząc z nią dopełniacie siebie. Odnajdujecie koci pazur 
w sobie, jego bystrość, precyzję podejmowania decyzji, 
bezwarunkowość, uważność, delikatność, opiekuńczość. 
Tych walorów Kota jest wiele, a on je zna, czuje je, a ty 
odnajdź je sercem, dopełniając swoją naukę.

Kot kocha siebie, nigdy sobie nie umniejsza, tak jak 
czynił to człowiek starego świata. On zna swoją wartość 
i cudownie się spełnia w roli nauczyciela, również dla 
ludzkiej rasy. Potrafi podsuwać wam myśli, podrzucać 
natchnienie na pozytywne działanie. Przenika was ra-
dością w niewinnej zabawie, odnawiając te pasma, które 
pogubiliście, zaklęci magią ludzkich telewizorów. Kot, 
nawet gdy śpi, to pracuje, jest nadal w obecności i prze-
twarza mroki waszej ciemnej energetyki.

Często mówiliście, że jesteście świetliści, a oko Kota 
i jego wibracja serca nie nadążała z was zdejmować czar-
nej energetyki świata zewnętrznej iluzji, którą przyjęli-
ście jako prawdę. Kot wie i czuje, że jego świat jest w jego 
wnętrzu. Jest tego w pełni świadomy i w nim kreuje swo-
ją rzeczywistość, tam znajduje wszystko, co potrzebne 
mu do życia. Łączy swój świat z waszym, abyście mogli 
ocknąć się z amoku destrukcyjnych energii matriksa, 
który sobie stworzyliście, wierząc jeszcze, że to inni dali 
wam to nieszczęście.
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Pokochajcie świadomość kociej rodziny, dajcie so-
bie tyle czułości, ile daje kocia mama swoim dzieciom. 
Zobaczcie jak skutecznie je usamodzielnia, aby mogły 
uczyć się same, a nie być zależne od dorobku rodziców. 
Tak czynił to człowiek zniewalając swoje dzieci, rujnując 
bogactwem materialnym świadomość swego potomstwa. 
Kot jest pewny, że jego bogactwo to bogactwo serca. 
Tymi energiami dzieli się z każdym, kto potrafi sercem 
przyjąć tę obfitość, dającą zrozumienie nauk Matki Zie-
mi, nauki człowieczeństwa, w której jesteście.

Pies

przyjacielskość, oddanie, 
bezpieczeństwo, samostanowienie

Pies jest przyjacielem człowieka, ale ta przyjaźń nie 
zawsze jest przyjaźnią, bo jakże często jest nie-
odwzajemniona. Nauka dla człowieka wypływa 

z tego taka, że to Pies podaje rękę w pięknie bezwarun-
kowej przyjaźni, której człowiek w zadufaniu nie zawsze 
jest gotowy przyjąć prawdziwie.
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Człowiek często przyjmował egoistyczną pozę, wy-
korzystywał oddanie tej istoty, gubiąc się w swej niskiej 
świadomości. Nie zauważał, że to, co daje innym, to do 
niego wraca. Pies przysposabia człowieka do przyjaź-
ni, na której możecie budować wszystkie relacje ludz-
kie, począwszy od małżeństwa i daru rodziny. Kiedy nie 
zaliczacie tego etapu, w czym przychodzi pomóc wam 
moc Psa, dalej tkwicie w zagubieniach starego świata 
i wywyższania się jednych ponad drugich i stawiania 
się panem dla przyjaciela Psa.

Pies kocha każdego bezwarunkowo, dostosowuje się 
do waszych wibracji. Jeśli macie w sobie agresję, on ją 
pokazuje szczerząc swoje kły. To prawda. On umie usta-
lić granice, on potrafi uważnie zadbać o energetykę, jaka 
wkracza w jego rewir stróżowania. Nigdy jednak nie 
krzywdzi bezmyślnie w imię idei polityki, czy uprzedzeń 
rasowych, jak czynił to człowiek programowany w swo-
im umyśle i podświadomości, na którą dał się kierować.

Wiele lekcji przynosi wam Pies do waszego domo-
wego ogniska. Uczy was prawdy, że każda istota jest 
członkiem wielkiej rodziny. Ograniczanie się tylko do 
kochania swojej rodziny prowadziło do podziałów, w ja-
kich grzęznął człowiek w starej Ziemi. Pies nie widzi 
tych granic, kocha każdego, kto czystym sercem ema-
nuje, ufnie wyciąga przyjazną dłoń i nie ma strachu, że 
Pies go ugryzie. Wibracje, jakie wnosi ten udomowiony 
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potomek Wilka, to dzikość natury i przystosowanie jej 
do świata, jaki sobie stworzyliście w tym etapie ludzkiej 
cywilizacji.

Porozmawiajcie ze swoim przyjacielem, a odczuje-
cie, jak wielka przepełnia go mądrość i jak wiele rad 
przynosi wam jego wibracja serca. Język serca to język 
obrazowości, który z łatwością możecie używać w po-
rozumiewaniu się z waszym przyjacielem, członkiem 
wielkiej rodziny istot Ziemi, zamiast komend, którymi 
próbujecie go uwarunkować.

Pies to wolna istota, lecz kocha was i przyjmuje re-
alia waszego więzienia, tak wpadał w takie pułapki, jakie 
wpadał człowiek. Usypiacie go zabójczymi szczepion-
kami i pokarmem człowieka, którym przynosicie mu 
świat waszych chorób. Doświadczaliście chorób jako coś 
normalnego, a były one tylko efektem ignorancji i braku 
miłości, jaką okazywaliście swemu ciału.

Praca Psa, jego rola w naukach Ziemi jest niesamo-
wicie rozległa, a jego miłość jest tak wielka, że często 
oddawał za was życie, bo natłok ciężkich energii przy-
tłacza was i wasza dusza chce uciekać. Pies widzi te ener-
gie, widzi otaczające was światy, chronił przed istotami 
innych wymiarów, które przychodziły wysysać waszą 
energetykę. Nie docenialiście tej roli, że Pies nawet gdy 
śpi, to łypie na wszystko okiem, jest niezwykle uważny, 
bo kocha rodzinę, którą się opiekuje.
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Podnieście w swoim sercu miłość i ujrzyjcie Psa jako 
równą sobie istotę. On nigdy nie wywyższał się ponad 
człowieka, choć jego naturą jest hierarchia stadna. Czy-
nił to jednak z pobudek ewolucji, a nie tak jak człowiek 
z potrzeby dominacji, wyższości egotycznej nad swoimi 
braćmi. Pies nigdy nie szuka sławy, władzy i potwier-
dzania autorytetu, bo posługuje się sercem, a nie ego, 
w którym zagubił się człowiek, który ugrzązł w umy-
śle swego ciała. Istota, która doświadcza „twojego” Psa 
to część ciebie, część boskiej natury. To, co mu dajesz, 
dajesz sobie. On ma wszystkie dary i jest pewny mocy 
swego serca i roli, w jakiej się spełnia.

Człowiek obrał wiele ścieżek i na wielu z nich stał się 
warczącą, drapieżną istotą, tym samym odbiegł od wła-
snej ewolucji. Obraz Psa w waszym zewnętrznym świe-
cie pozwala wam odnaleźć psią naturę w sobie. To wiele 
pasm energii, które są bardzo pomocne w odbudowie 
energetyki i odnalezieniu ścieżki, w której zgubiliście się 
kupując sobie drogę ewolucji konsumpcyjnej, drogę po-
deptania natury, niszczenia przyrody. Wyhodowaliście 
wiele ras Psów, o czym decydowały zachcianki wypły-
wające z pobudek ludzkiego ego. Eksperymenty, które 
wykonywaliście na tych kochających was prawdziwie 
istotach upoważniały inne światy do czynieniu również 
tego rasie ludzkiej. Wiele światów rozpoczęło was trak-
tować jako towar, jako ciekawostkę, na której można 
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eksperymentować, trzymać ją w klatce lub na łańcuchu 
i można też ją zjadać.

Nauka wypływa z tego taka, abyście zobaczyli, że to, co 
dajecie innym, powraca do was w dwójnasób. Wyobraź-
cie sobie i ujrzyjcie konsekwencję każdego wyboru, jakie-
go dokonujecie. Dlaczego warto być odpowiedzialnym, 
za to wszystko, co czynicie innym, bo w konsekwencji 
czynicie to sobie. Pies pozwalał wam się krzywdzić, ale 
te umowy na naukę człowieka w świecie Ziemi wyga-
sły. Nie pozostanie tu nikt, kto nie dojrzał do nowego 
etapu wszechmiłości, której uczy was ta istota w prosto-
cie swego psiego serca i która merda do was ogonkiem.

Królik

szczęśliwość, idylla, zaufanie, 
bezwarunkowość, bliskość

Połącz się z Królikiem i zobacz jego sercem pięk-
ny króliczy świat. Odczuj, jak pasiesz się na łące, 
jak pachną kwiaty i soczyście zjadasz sałatę z le-

karskiego mniszka. Jest wiele przysmaków na twoim 



23

codziennym śniadaniu i nie potrzebujesz się o nic mar-
twić. Potem wygrzewasz się w słońcu, przenikając jego 
ciepłem swoje piękne futerko. Czujesz, że nie masz zmar-
twień i przepełnia cię wewnętrzna szczęśliwość.

A teraz zobacz obraz, że w tej idylli życia, w twoim 
przyjacielskim nastawieniu, ufności do świata, pojawia 
się człowiek, lecz nadal patrz oczyma Królika. Spytaj 
człowieka, czego potrzebuje i w czym możesz mu po-
móc swoim pięknym, serdecznym króliczym sercem.

Zanim człowiek zaczął odżywiać się śmiercią, nie było 
potrzeby chować się do króliczej nory przed tą istotą, bo 
czułeś jego światło, jego energię i przyjaźń. Teraz zauwa-
żasz, że przyjaźń przestała być odwzajemniana, a isto-
ta ta chciałaby cię zjeść. Człowiek zbliżył się do ciebie, 
aby wykorzystać twoje zaufanie, królicze rozleniwienie, 
senność i błogą kąpiel w promieniach ciepłego słońca.

Nim spostrzegłeś się w tej przyjaźni z człowiekiem, 
przeobraziłeś się z wolnego szczęśliwego królewicza 
w niewolnika. Przychodził człowiek cię dokarmiać, przy-
nosił marchewkę oraz koniczynę, ale ta koniczyna nie 
dawała szczęścia. Człowiek gładził twą króliczą sierść, 
mówił o przyjaźni, mówił, że kocha, ale w swym króli-
czym sercu czułeś od niego śmierć. Czułeś, że przybliża 
się z każdym krokiem i monotonnymi dniami w cieniu 
danej ci klatki, więzienia, w którym przyszło wieść nie-
wolnicze życie.


