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Legendy i mity drzew
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zterdzieci drzew opiekuñczych, z których sk³ada siê horoskop celtycki, to wiat symboli, mitów i legend. Aby odnaleæ
pamiêæ o tych znakach, wystarczy je zobaczyæ. Ale nie tak, jak
patrzymy zazwyczaj na otaczaj¹cy nas wiat  nieco roztargnionym wzrokiem  lecz pe³nym skupienia spojrzeniem, a¿ do chwili,
gdy z najg³êbszych pok³adów naszej wiadomoci wyp³yn¹ pewne
wra¿enia, odczucia, skojarzenia  déjà vu.
Zanim zrozumiemy, jak interpretowali i odczuwali wiat nasi
przodkowie, powinnimy postaraæ siê odrzuciæ wszystkie nasze
kryteria, zasady, przekonania, wierzenia. Có¿  po to, aby po prostu przyznaæ, ¿e ich mentalnoæ zasadniczo ró¿ni³a siê od naszej.
Bez tej umys³owej gimnastyki nie bêdziemy w stanie zauwa¿yæ
i zrozumieæ silnych wiêzów  mo¿na powiedzieæ, ¿e niemal intymnych zwi¹zków  jakie ³¹czy³y ludzi ze wiatem otaczaj¹cej ich
przyrody: z korzeniami, ga³êziami, liæmi, kwiatami i owocami drzewa. Z ca³ego serca zachêcam Ciê, Czytelniku, aby uda³ siê na
d³ugi spacer do lasu, aby postara³ siê odnaleæ tam swoje drzewo
opiekuñcze, aby nawi¹za³ z nim kontakt, a przez to  odnalaz³
ród³o wiedzy o samym sobie, intymn¹ wiê miêdzy jego ¿ywic¹
a Twoj¹ krwi¹, miêdzy jego kor¹ a Twoj¹ skór¹. Bez sk³onnoci do
nadmiernej fascynacji przesz³oci¹, wydaje mi siê, ¿e warto, aby-
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my inspirowali siê naukami przodków. Zw³aszcza teraz, gdy przysz³oæ naszej planety jest szczególnie niepewna, a my robimy tak
niewiele, chocia¿ docieraj¹ do nas radykalne sygna³y przestrzegaj¹ce przed fataln¹ kondycj¹, w jakiej znajduje siê wiat.
Oczywicie, z czysto historycznego i naukowego punktu widzenia, nic nie upowa¿nia mnie do twierdzenia, ¿e druidzi wyobra¿ali
sobie ów kalendarz, czy te¿ horoskop drzew, dok³adnie w taki sposób, jaki opisa³em w tej ksi¹¿ce. Ale w wietle informacji, jakie
dzi posiadamy, mo¿emy z ca³¹ pewnoci¹ powiedzieæ, ¿e Celtowie
wierzyli w to, i¿ pora roku, w której urodzi³a siê dana osoba,
a wiêc i to, jakie drzewo jest jej drzewem opiekuñczym, ma wp³yw
na osobowoæ. Jestemy te¿ w stanie wyobraziæ sobie, jak Celtowie odczuwali, dowiadczali i kszta³towali tê koncepcjê. Wystarczy ju¿ tylko zaadaptowaæ te zasady do naszych czasów, naszego
jêzyka, naszej mentalnoci. Oto jak korzenie przesz³oci daj¹ ¿ycie pniu teraniejszoci i ga³êziom przysz³oci  przysz³oci, co do
której wszyscy mamy prawo wierzyæ, ¿e bêdzie zielona jak licie,
kolorowa jak kwiaty, a przede wszystkim owocna.

