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Tak ako dym aj melódia má svoje stúpanie. Stúpa tak vysoko ako ju milujeme. A čím viac ju 
milujeme, tým viac sa stáva piesňou...

...VITAJTE... 
Určite ste zvedaví, čo sa v tomto ebook-u dočítate.

 ČO JE TO TÁ ČAROVNÁ RÍŠA PRÍRODY? 

Čo si môžeme pod tým predstaviť? 

Rozprávky? Legendy? Staré báje? Rozkvitnuté lúky, alebo mystické lesné tône?

Áno, takmer toto všetko.

A EŠTE OVEĽA VIAC.

Vedeli ste, že existujú rôzne formy života, ktoré nevidíme?

Vedeli ste, že v lese, rieke, zemi, vzduchu, ohni- všade žijú rôzne iné bytosti?

Vedeli ste, že postavy v rozprávkach sú naozaj SKUTOČNÉ?

Vedeli ste, že ak si prečítate tento ebook dokonca zistíte o všetkých 
týchto tajomstvách oveľa viac?

Les, príroda a všetko okolo Vás sa už NAVŽDY ZMENÍ.

Je toho viac než vieme a viac než si dokážeme predstaviť.

TAK POĎTE. 

Uvarte si čaj, otvorte víno a...

 vstúpte tam, 

kde je všetko iné...
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PREDSLOV...

Všade okolo nás je množstvo súvislostí,  ktorým počas nášho života nestihneme porozumieť. Aj 

táto útla kniha je tak písaná. Rozhodne nie je pre každého. No to, že ju práve teraz čítate, pomáhate v 
sebe odhaľovať nielen lesné tajomstvá, ale aj vaše vlastné- vnútorné. Pomáhate sebe a aj druhým. 
Texty  v  tejto  knižke  sa  vymykajú  možnému  racionálnemu  pohľadu.  Čitateľ  je  postavený  pred 
otázku, či tomu má vôbec veriť... Urobte si každý z Vás svoj vlastný názor.  Koniec koncov, máte na 
to právo.

Počas mojich pobytov v lese, či na lúkach som zažil mnoho stretnutí a okamihov, ktoré sa možno 
vymykajú bežným, zaužívaným súvislostiam. Niektoré príbehy z mojich ciest som použil aj v tomto 
ebook-u. 

Nejde mi tu o to, aby ste uverili, pochopili, začlenili do Vášho života všetko v tejto knihe. To nie je  
jej zmysel. Ide mi skôr o moje vnútorné podanie, akúsi spoveď, odkrytie toho, čomu ja verím a 
považujem za dôležité. A to uchopiť, premeniť do slov a vyjadriť pre dobro Celku.  

Texty sú podané živo a sú výsledkom mojej práce na sebe, ciest do prírody a pobytov v nej. Tiež 
sedením, načúvaním, vnímaním a otvorením sa. Bez toho sa to asi nedá.

Kniha jasne ukazuje, že existuje aj niečo mimo nás, čo tu dávno a stále je- bez toho, aby sme to 
mohli fyzicky uchopiť a vidieť. A bez ohľadu na to, či v to veríme...

Prajem si, aby bolo stále viac ľudí vnímajúcich našu Matku Zem ako živú bytosť. Ľudí, ktorí sú 
vďační za jej dary, a neberú ich ako samozrejmosť. Ktorí sú otvorení matérii aj duchovnu a kráčajúci 
na svojej ceste s kompasom, ktorým je ich vlastné srdce. 

Matka  Zem nás  potrebuje.  Každého  z  nás.  No  my  jej  pomôžeme  najviac  iba  vtedy,  ak  najprv 
pomôžeme sebe. Každá naša myšlienka, čin, situácia sa dotýka nielen nás a druhých ľudí- ale aj celej 
planéty. Celého Vesmíru. To my vytvárame realitu v ktorej  žijeme. Zmeny, ktoré sa teraz na planéte 
fyzicky dejú, majú svoju úlohu a význam. A sú pre nás veľkou výzvou a podnetom k rozvoju. A 
možno i k zamysleniu...

Čitateľ týchto strán v súvislosti  s touto knihou nepotrebuje robiť nič nezvyčajné. Možno len pri 
najbližšej návšteve parku, či lesa vnímať inak, než doposiaľ. A nechať sa otvoreným.

Prajem Vám príjemné čítanie.

Autor.
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