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Prawdziwe szczęście znajdujemy w prostych,
na pierwszy rzut oka zwyczajnych rzeczach.





Lecz by mieć świadomość małych, cichych rzeczy, 
należy samemu być wewnętrznie wyciszonym.

Trzeba być bardzo czujnym.

Trwać w bezruchu. Patrzeć. Słuchać.

Być obecnym.





Włącz świadomość, nasłuchując subtelnych 
odgłosów natury:





szelestu liści na wietrze,





spadających kropli deszczu,





bzyczenia owadów,





pierwszej pieśni ptaków o brzasku.





 Oddaj się całym sobą 
czynności słuchania.
 Poza dźwiękami
znajduje się coś większego:
 świętość, której nie można
 objąć rozumem.





Spójrz na drzewo, kwiat, roślinę.
Pozwól swojej świadomości na niej spocząć.

Jak trwa w bezruchu, jakże głęboko ukorzeniona jest w Istnieniu.
Pozwól, by przyroda nauczyła cię spokoju.





Wszystko żywe – każdy kwiat, drzewo, 
 czy zwierzę – może dać nam
ważną lekcję, jeśli tylko 
 zatrzymamy się, popatrzymy i posłuchamy.








