
Latem 2014 roku przyszedł tam do mnie Duch DRZEW – ZIELONY CZŁOWIEK 

 

Postać znana z celtyckich i słowiańskich legend. Ten sam duch  

drzew był wielokrotnie przedstawiany w ikonografii, na portykach średniowiecznych  

katedr i innych świątyń z tej epoki. Wizerunek Zielonego Człowieka umieścił Michał Anioł 
Buonarotti na grobie papieża Juliusza II w Rzymie. W Polsce takie wizerunki znajdują się np. 
w katedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. 

Pokazał się jako mężczyzna w zielonym stroju, podobnym do stroju mnichów buddyjskich. 

Powiedział, że odchodzi, a opiekę nad drzewami zostawia mnie. Miałam zadbać, by 
wszystkie drzewa były przytulane. Obiecałam mu to. Duch opiekun drzew rozpłynął się w 
świetle. 

Od tej chwili przytulane drzewa zaczęły z nami rozmawiać… 

Doceniłam wtedy fakt, że często ze mną rozmawiały wcześniej. Było to tak naturalne dla 
mnie, tak oczywiste jak oddychanie. Teraz jednak pokazały mi, jak to się robi, bym 
przekazała to innym. Uruchamiały we mnie przepływ poezji i genialnych myśli, opowieści.  

Pokazały, że każde czułe przytulenie drzewa może skutkować rozmową, opowieścią. 

Najbardziej ekscytujące były rozmowy wspólne – z drzewami i z osobami, które Zobaczyłam 
wyraźnie, że uchowi rzew nie chodziło  

o wszystkie drzewa tylko z mojego ogrodu. On mówił o przytulaniu wszystkich  

drzew świata. 

przychodziły do mnie na spotkania malarskie. Sprawdziliśmy z całą grupą świadków, że jest 
to doświadczenie dostępne każdemu. 

W książce cytuję to, co drzewa mówią przez uczestników warsztatów, bliskich ludzi i przeze 
mnie. 

Dziś, wysyłając książkę do druku, zobaczyłam, czym jest portal świadomości, który zaprosił 
mnie do zamieszkania w domu, w którym jestem. To portal stworzony tu 
przez bardzo stare drzewo, którego ciała fizycznego już nie ma. Jego dusza czekała przez 
wieki na mnie, bym spisała wszystko, co ma mi do powiedzenia, dla swoich braci 
i sióstr  ludzi. Gdy odejdę z tego miejsca, portal się zamknie i otworzy tam, gdzie dalej pójdę. 

Zapraszam zatem na ekscytującą podróż do świata mówiących  

drzew, który istnieje obok nas. 
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Relacja z drzewami rozwija w człowieku zapomniane zmysły. 

Ludzie przestali rozwijać w sobie całe spektrum „zmysłów udziału”, zmysłów pozwalających 
na bliskie relacje z przyrodą. Ludzie przestali widzieć kolory w nadfiolecie i podczerwieni, 
przestali odczuwać całe spektrum zapachów natury, przestali słyszeć subtelności odcieni 
brzmień wiatru, przestali uruchamiać wyobraźnię w zakresach subtelnych, przestali mieć 
możliwość akomodacji wzroku, by widzieć z daleka. Komunikacja z drzewami pozwala 
na uruchomienie większego spektrum palety barw, smaków, dźwięków i odczuć, uruchamia 
pojęcia abstrakcyjne, z których na co dzień prawie nikt nie korzysta. Rozwija się także zasób 
słów, zmuszając czasem do tworzenia nowych słów i pojęć. Ludzi przez bramę 
samoświadomości przeprowadzają drzewa. Za tą bramą każdy staje się poetą, słysząc muzykę 
ciszy, własny rytm serca, poetą, który umie tworzyć rzeczywistość, słuchając boskiego 
dźwięku natury. 
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BRZOZY MÓWIĄ: 

  

„Zapomnij o sobie 

byś przypomniała sobie 

o sobie. 

Nie ufaj sobie, 

byś mogła zaufać sobie. 

Przestań słuchać, 

a usłyszysz. 

Zaśnij, by się obudzić. 

Po to tu jesteś. 

Nie ufaj nikomu, 

byś mogła zaufać sobie. 

Jesteś sobą. 

Niczego nie traktuj poważnie. 

Zielone światło przynosi ukojenie. 

Tylko gdy urośnie, 

na Ziemi nastanie pokój. 

Istotą przetrwania jest bycie sobą. 

Otwórz się na siebie, 

a będzie ci dane. 

Zapomnij o bólu i o wojnach. 

Zamknij oczy, byś zaczęła widzieć. 

Zamknij oczy i zmień się. 



Unieś się ponad siebie 

poprzez własne serce. 

Twoja białość jest biała. 

Imiona przenikają się 

w kolorach i kształtach. 

Jesteś pustką. 

Jesteś ciszą. 

Jesteś pełnią. 

Jesteś zawieszona między czernią a bielą, 

a czerń nie istnieje. 

Dążność do poznania siebie świeci. 

Tylko ty jesteś wewnątrz siebie. 

Przeszłość jest teraźniejszością. 

Uświadom siebie 

przez uświadomienie innych. 

Uświęć siebie 

przez uświęcenie innych. 

Przeszłość ma naturę koloru. 

Struktura koloru zmienia się z każdą myślą. 

Nie myśl, a czuj. 

  

(z brzozą rozmawiały Małgorzata i Weronika (7.01.2016) 
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Otwórz serce 

Otwórz odczuwanie 
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Otwórz zrozumienie 

Odłóż na bok powody 

I niech świeci Słońce 

ukryte wewnątrz Ciebie. 

Odkryj Starą Pamięć 

ukrytą w głębi Ziemi, 

w roślinach, 

w głębi wody, 

w głębi ognia 

Wewnętrzny 

Ogień Serca. 

To jest ten Czas 

To jest Ta pora 

Otwórz Serce i Pamięć 

na duchowe uzdrowienie 

na gojącą wszystko miłość 

na kwitnące drzewo 

Życie trwa 

By odkryć Boga 

mamy nauczyć się być ludźmi, 

o bijących mocno sercach 

  

tłumaczenie pieśni ceremonialnej 

z Amazonii – Weronika Dąbrowska 
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