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nyisd ki a szemed, tárd ki a szíved



naplóindítók a lelked újraébredéséhez
Mi volt egy olyan meghatározó szabadtéri élmény az életemben,

amely segített beleszeretnem a természet világába? 

 

Mikor éreztem utoljára egy hasonlóan felemelő örömöt? Mi szükséges
hozzá, hogy újraébresszem magamban ezt a gyengéd kötődést? 

Ha eddig még nem volt megvilágosító természeti élményem, milyen
lépéseket vagyok kész megtenni azért, hogy több időt töltsek a
szabadban, növelve ezzel a környezet iránti szeretetem
újraélesztésének lehetőségét? 

életerő élénkítő gyakorlat
Világítótorony vagyok.

Fényedény vagyok.

Ismételgesd ezeket a kijelentéseket álló helyzetben, a fejed felett széttárt karokkal, összekötve a
mennyt a földdel. Kitárt tenyerekkel, nyújtott ujjakkal, képzeld el, hogy egy fénynyaláb sugárzik
ki a szívcsakrádból. Végezd ezt a gyakorlatot a szabad ég alatt, fák koronájának a védelmében
vagy éppen zuhanyozva, miközben érzed, hogy határtalan hála kezd el növekedni a szívedben. 



„Sokezer megfáradt, idegborzolt, túlcivilizált ember kezdi felismerni, hogy

hegyekbe járni egyet jelent a hazatéréssel, hogy a vadon egy szükséglet, s

hogy a hegyvidéki erdőségek, a védett területek nem csupán faanyag

nyerőhelyek és öntözővíz kutak, de magát az életet éltető források is egyben.”

- John Muir, Nemzeti Parkjaink; 1903 

Ebben a modern, rohanó világban, gyakran megfeledkezünk
lelassulni és felfigyelni rá, hogy mennyi szépség rejlik bennünk és

körös-körülöttünk egyaránt. 
- csermely

 

holdpenge fényénél
farkasok panaszkodnak a végetnemérő légnek 
titkos üzeneteket menesztve szanaszét az éjszakában
míg az üvöltözés sebesen és lopva terjed a földön 

füleink fel nem fogják 
a ki nem mondott szavak zöngéjét 
érzelmek rezgését téren s időn keresztül
egy lélekörlő végtelen pillanat 
gyengéd ösztökélés a szívünknek hogy ébredezzen

elérhetetlen csillagokba vesző nyájas tekintettel
csak állok delejezve a fényes terembura alatt
hátam íjként feszül hangom a mennyet célozza 
amint teljes erővel üvöltöm 
továbbítva az őseredeti visszhangot

                                                                  
 m i n d  e g y e k  v a g y u n k



naplóindítók
Érzésem szerint mik volnának azok az eszményi módok, melyek által
újra-/felébreszthetem mind a hat (öt + egy) érzékemet, hogy általuk a
természet több értelmet nyerjen számomra? 

személyesen figyelve mialatt...
személyesen meghallgatva amint...
személyesen megérintve ahogy...
személyesen megszagolva... amiben...
személyesen megízlelve amikor...
személyes érzékeken túli élmény során...

Tényszerű/valós cselekedeteim melyek révén az érzékeimmel a
természethez kapcsolódom: 

utazás a koponyám körül, avagy az agy újraébresztése

ráhangolódva a hálaérzés hullámhosszára, tedd napi
szokásoddá, hogy újraébreszted a tudatosságodat

minden egyes nap jegyezd fel egy naplóba, hogy mi mindenért vagy hálás
mielőtt elaludnál, mondj ki hangosan egy csomó dolgot, amiért hálás vagy
mielőtt enni kezdenél, szívből jövő kijelentésekkel áldd meg az ételed

Kimutatott tény, hogy az érzelmi múltunk bizony a jövőnkbe fordulhat. Ha és
amikor riasztó gondolatod van, ez még több félelmet kavar fel a testedben
olyannyira, hogy hovatovább érzékelhetővé is válik számodra. Sajnos, ha nem
vigyázol, ez akár az egészséged kárára lehet. 
Másfelől ha van egy napi rendszerességű hála-kifejező gyakorlatod, egyre több
okot találsz majd amiért hálás lehetsz.

3 mód hogy több hálát érezhess az életedben: 

Jusson eszedbe köszönetet mondani a fáknak, vadállatoknak, növényeknek,
rovaroknak, a talajnak, köveknek, víznek és természetesen a csillagoknak is. 



A pontozott vonal mentén vágd ki, 
majd fogd a kereted és rajta át 

szegezd a tekinteted az égre!
Figyelj meg csillagképeket, kívánj magadnak valamit,

ha hullócsillag tűnik fel benne.
és ne feledd, milyen érzés

teljes gyermeki csodálattal feltekinteni.
Persze ezt legjobb a szabadban végezni 
mindenféle digitális készülék nélkül.

elkészítheted a saját természet keretedet is 
ágakból, fából, használaton kívüli hímzőkeretből, stb.

Hogy minél több értelmet nyerjen a természetben
töltött időd, legalább 5 percen át használd a keretet.

 
 

 

 
 

Természet keret



NAPLÓINDÍTÓ
Ebben a hónapban a következő 10 módon fogom újraizzítani a természet

iránti szeretetem:

Engem a világegyetem ébreszt fel.



Mesébe vezetők

Előbb az egyik szememet nyitom fel, aztán a másikat is. A fák
lombkoronája a fejem felett a reggeli nap bársonyfényében tündököl.
Az ágak között látom, hogy az ég halovány kék és az arcomat enyhe
szellő simítja. Az erdő felett egy csapat vadkacsa hápogva jelzi a
haladtát, mikor hirtelen egy nagyon furcsa hangot hallok közvetlenül
mögülem...

 

Mi biztosítjuk az első bekezdést, a történet többi részének megalkotása rád vár,
de mindenképp foglald bele a hálád a Földnek!

Egy hosszú és eseménydús nap után kényelmesen elfészkeltem magam az ágyban, s
csakhamar kellemes, mély álomba estem. Hogy az első, a második vagy talán az utolsó
álom volt-e amit az' éjjel álmodtam - ki a megmodnhatója? Elég az hozzá, az életem álma
volt, éjjeleket és nappalokat egybevetve. Olyan magasságokba szárnyaltam, hogy az űr
mélyében találtam magam, egy meleg, tápláló fénnyel körbevetten, mely fény a sajátom
volt. Soha azelőtt nem éreztem még akkora boldogságot és önbeteljesülést. Hirtelen, valami
megkocogtatta az ablakom és én...

Volt idő, hogy hittem a csodákban. Az erdő hordozta őket számomra a nap- és
holdfény által, amint mezítlábasan tekeregtem moha-lepte faóriások között.
Feltekintve, az ágak egyre hajlongtak, mintha csak táncot lejtenének egy
szépséges dalra, mely számomra hallhatatlan. Az erdő parkettjén buli zajlott...



naplóindítók
Mikor a természetben tartózkodom, vajon tudatában vagyok-e, hogy
voltaképp milyen óriási, kiterjedt és végtelen is a Világmindenség? Írj erről
részleteiben.

Hogyan ébreszthetem újra a kíváncsiságomat a világnak azon részei iránt,
melyek számomra láthatatlanok, mint például hogy mi rejlik a tengerek
mélyén, messze lenn a földben vagy a felhőtakaró felett?

Mi szükséges ahhoz, hogy másokat is ráébresszünk a természet szépségére,

annak látására?

föld révület
Kötődés az éjjeli égbolthoz

Szándékom az, hogy újraébresszem a lelkem kapcsolódását az égitestekhez, hogy
tudatosan visszaszőjem magam a Világegyetem fonadékába és hogy újfent

megtapasztaljam ezt az oly nagy jelentőségű egységet mindennel, ami létezik.
Elhatározom, hogy engedek a szívem vágyának ott, a csillagveretes sötét ég alatt,

hajnalhasadás előtt és napszentület után.
 

Nyisd meg a szíved a hálaérzet által, amint ezeket a szavakat suttogod a csillagok alatt.



hála a földnek gyakorlat
Valamelyik nap ebben a hónapban vagy ahány nap csak lehetséges, akár naponta - 

a te feladatod, hogy kifejezésre juttasd a Földért érzett egyre növekvő hálád.
Egy percig vagy tízig, de meg kell tenned, hogy:

      rámosolyogsz a holdra
Kezeld ezt úgy, mint egy szentséges időt, amit kint tölthetsz egy késő esteli vagy kora
reggeli sétával. Ha túl borús lenne, egyszerűen csak mosolyogj fel az égre és mondd: 

„Köszönöm, hogy mindig jelen vagy.”
A hála fokozza majd a boldogság érzetedet. De a hatása túlnyúl a hús-vér testeden,

kiterjedve a Világegyetembe is.
Mosolyogj és tárd ki a szíved.

ropogós téli reggel
zúzmara szitál rengeti egy bíbor bendő
kibelezett tököt húsát magját mindenét
éhező művészek kapkodnak szét
dalszerzők
ki-ki követve a maga saját szokásjogát
barátságosan keveredő asztalközösség
én azt választom hogy ilyes valóságra ébredek
amit én segítettem megteremteni
szívből és gondviselő önzetlenségből
osztozva azon amim márpedig van
egy világgal ami megérint
eggyel amit a magam során én is megérinthetnék
bár nem kellene
szemben avval a másvilággal túl a cukorhegyen
rémkép
amiben idegen bő gyülemlik
ami nem lehet az enyém meg nem érinthetek
ám igencsak tudok hatni vele
bár egyéb okokból nem kellene
szemfényvesztő világ vár a cukorhegyen túl
holdkórosok csapdája
én azt választom óvatosan kitörlöm a csipám
és vitézül belépek az igaz valóságba
tudatosan jelen szenvedéllyel tisztelettel



lassan
éberré álmodom

magam
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