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Antropolog, Francis Harwood, przeprowadził wywiad 

z przywódcą Indian plemienia Siuksów na temat 

mitów i zamiłowania do opowiadania historii w jego 

plemieniu. Zapytał go, w jakim celu jego 

współplemieocy opowiadają historie z pokolenia na 

pokolenie. Indianin odpowiedział: "Aby stad się 

istotami ludzkimi". Harwood zapytał wtedy: "Ale czy 

my już nie jesteśmy ludźmi?" Przywódca Siuksów 

uśmiechnął się porozumiewawczo. "Nie każdemu się 

to udaje." 

Stawanie się istotą ludzką nie jest tak proste czy 

automatyczne, jak większośd ludzi sądzi. Rzecz jasna 

nasze ciała są ludzkie, ale mimo to możemy żyd z 

uczuciem pustki jako osoba zindoktrynowana do 

rozpraszania swojej uwagi. Nasza uwaga jest jak 

zrywający się nagle wiatr, rozproszona i niepewna 

tego, do czego się zakotwiczyd. W co wierzyd. Co 

wyrazid. Nasze prawdziwe człowieczeostwo 

pozostaje w poczwarce chronionego stanu, czekając 

na przebicie się przez cienkie otaczające ją mury. 
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Czym są te mury? Dlaczego istnieją? Jak wyłonid się z 

poczwarki i rozwinąd skrzydła, by zbadad 

subtelniejsze wymiary poza naszymi ludzkimi 

zmysłami, a czyniąc to, stad się bardziej ludzkim? To 

są pytania, które eksploruje książka Przepowiednia 

Dormana. 

Jako małe dziecko byd może patrzyłeś w górę na 

jabłoo i widząc jabłka wiszące na gałęzi, wierzyłeś, że 

wyrosły z tej gałęzi. Później zdałeś sobie sprawę, że 

gałąź jest tylko częścią drzewa, a drzewo jest tylko 

częścią Ziemi, a Ziemia jest tylko częścią kosmosu. W 

tym łaocuchu wzajemnych powiązao możesz prawie 

zrozumied, jak jabłko wyrasta z wszechświata. Tak 

samo jest z każdym z nas. Niezależnie od tego, z 

jakiej gałęzi (kultury czy pochodzenia etnicznego) się 

wywodzimy, wyrastamy z szerszego wszechświata, a 

w odpowiedzi wszechświat wyrasta z naszej esencji 

zbiorowej. 

Apokryf Jana, papirus z Nag Hammadi, mówi: 

"Pracujemy blisko z Boginią Ziemi, aby nasza wyższa 

mądrośd mogła skorygowad to, czego jej brakuje 

poprzez ekspresję światła, które posiadamy i którym 

się dzielimy." Gnostycy wierzyli w wyższy związek 
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między Ziemią a ludzkością. Rozumieli, że zestrojenie 

życia na Ziemi z naszym kosmicznym centrum było 

spiralą współewolucji, która uczyniła nas prawdziwie 

ludzkimi, ponieważ byliśmy w stanie postrzegad 

Ziemię jako częśd nas samych. 

Zdaję sobie sprawę, że kiedy ludzie myślą o swojej 

duchowości, to często przychodzi im na myśl niebo, 

ale czasami to, czego szukamy w gałęziach, można 

znaleźd tylko w korzeniach. Ziemia odgrywa 

centralną rolę w powieści Przepowiednia Dormana; 

wyrażona jest poprzez postacie kamieni, drzew, 

zwierząt i innych elementów. Ziemia w tej historii to 

siła uziemiająca, a dzięki tak silnej jej obecności, 

możliwe jest użycie subtelnych energetyk z wyższych 

wymiarów, niczym kontrapunktu w kompozycji 

muzycznej. 

Mimo, że historia ta ulokowana jest w 

mitologicznym miejscu i czasach, to ważne jest, abyś 

wiedział, że w ten sposób wyciąga cię ona z 

odniesieo do samego siebie, tak abyś mógł działad 

jako holistyczny czytelnik, w pełni ucieleśniając 

historię i jej archetypy bez porównywania swojego 
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miejsca przebywania i czasów, z miejscem i czasami 

bohaterów tej historii. 

Hierofania to grecki termin używany do opisania 

manifestacji świętości. Hierofanie to boskie energie 

przebijające się do świata materialnego. Są jak 

portale między wymiarami. Rolą opowiadania historii 

jest próba wprowadzenia tych energii do naszego 

świata pełnego oddzielenia i ego, a czytelnik otwiera 

się na wychwycenie tych energii, zbadanie ich, 

podzielenie się nimi i - jeśli jest do tego 

zainspirowany - na korzystanie z nich na co dzieo. 

Hierofant, który używa dzisiejszej technologii jest 

zupełnie inny niż ten z czasów starożytnych. W tym 

projekcie jest opowieśd, jest sztuka, jest technologia 

i jest globalna społecznośd czytelników i pisarzy, 

którzy funkcjonują jako aspekt hierofanta o nazwie: 

książka internetowa Przepowiednia Dormana. Każdy 

z was, jeśli tylko zechce, jest częścią tego projektu, a 

ci, którzy dokonają tego wyboru, mogą nadad temu 

projektowi wymiar i strukturę, gdy będzie się on 

rozwijał i ewoluował w przyszłości. 

Mity nie są jednostronne, ani dla wąskiej grupy osób. 

Są one dawcami światła dla wszystkich, którzy 
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zbliżają się do nich w ich rosnącym poczuciu 

jedności. Mają znaczenie dla mnie, dla ciebie i dla 

wszystkich innych, ale to znaczenie może byd 

zupełnie inne dla każdego z nas, dlatego ważne jest, 

aby docenid różnorodnośd interpretacji, a 

przynajmniej pozwolid, aby odmienności które są 

wyrażane szczerze mogły wchodzid w interakcje i 

tworzyd nowe spostrzeżenia. 

Każda osoba posiada bogatą i złożoną strukturę 

wewnętrzną, która reaguje na informacje - 

szczególnie informacje hierofantyczne łączące 

archetypy Ziemi i energie wyższych wymiarów. To 

właśnie ta wewnętrzna struktura kieruje nimi jak 

sonar, który prowadzi statek. Nasz "sonar" jest tym, 

czego używamy do nawigacji w życiu i możesz myśled 

o nim jako o darze intuicji. To jest to, w co polecam 

ci wsłuchiwad się podczas czytania. 

Istnieje wzajemna współzależnośd pomiędzy 

wszystkimi uczestnikami na tej ścieżce czytania, a 

zatem tworzenie społeczności - prawdziwej 

społeczności, która jest opiekuocza i zachęcająca - 

wydaje się odpowiednim i ważnym elementem tego 

projektu. Możesz spojrzed na tę książkę internetową 
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i zobaczyd tylko słowa i obrazy, ale jeśli poczujesz 

łączącą to wszystko tajemniczą nid, doprowadzi cię 

ona do zakrytego porządku; subtelnego, ukrytego i 

cierpliwie czekającego na odsłonięcie w tym 

projekcie przez kogoś takiego jak ty. 

William Sullivan napisał: „Mit najpierw trzeba 

poczud, a dopiero potem zrozumied.” Jeśli będziesz 

próbowad analizowad to co czytasz, wciągad to na 

warstwę natychmiastowego zrozumienia, to możesz 

przeoczyd opartą na odczuwaniu częśd historii, tą 

częśd w której stajesz się wszystkim w tej historii. 

Właśnie o taki tryb wglądu prosiłbym cię podczas 

czytania, ponieważ ze stosowania tego trybu 

będziesz czerpał największe korzyści. 

Każda postad w tej historii jest częścią każdego z nas. 

Gdy zagłębisz się w swoją ścieżkę czytania, odkryjesz 

aspekty siebie, które są oczywiste i takie, które są 

ukryte lub niewypowiedziane. Byd może są pewne 

postacie, które wolałbyś odrzucid, ale zachęcam cię 

do zaproszenia ich wszystkich do swojego serca i 

głębokiego wsłuchania się w każdą z nich. 

Przepowiednia Dormana bardzo różni się od 

Materiałów WingMakers, ale to co je łączy to zamiar 
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przywołania dwudziestopierwszowiecznej informacji 

hierofantycznej i podzielenia się nią z jak największą 

liczbą ludzi. Mam nadzieję, że opowieśd ta pomoże 

wam odkryd ścieżkę do waszej indywidualnej natury 

duchowej oraz kontemplowad najgłębsze i 

najskrytsze cechy, które w was drzemią. 

Z mojego serca do waszego, 

James 
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Cadriel Mitra szedł pod prastarymi sosnami 

górującymi nad nim w przedświtowej ciemności, a 

głębokie warstwy opadłych igieł utrudniały mu 

przejście. Las jest taki spokojny tego ranka, pomyślał 

Cadriel. Przerzucił plecak na drugie ramię, by 

podzielid się bólem związanym z jego ciężarem. To 

był nieznany teren nawet dla Cadriela, który słynął z 

zapału do poszukiwao. 

Zgodnie ze swoim zwyczajem, rozbił obóz przed 

wschodem słooca, kierując się instynktem, tak jak 

nauczyła go tego babcia. Trzydzieści lat temu, gdy 

Cadriel był małym chłopcem, powiedziała mu: "Sowa 

zamyka oczy, by zobaczyd las, i ty też musisz to 

zrobid". Dwiczył przez wiele lat, zamykając oczy i 

wyobrażając sobie las, przywołując go do ożycia w 

swoim wnętrzu, ale ani razu nie zobaczył niczego, co 

mógłby nazwad rzeczywistością. 

Ilekrod narzekał na brak rezultatów, jego babcia 

mówiła: "Kiedy twoja intencja i serce podążają tą 

samą ścieżką, zobaczysz, co jest rzeczywistością, a co 
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cieniem". Cadriel mógł tylko przytaknąd i próbowad 

dalej. Ignorowanie babci nie wchodziło w grę. Była 

przywódczynią zgromadzonych klanów jego ludu, a 

jej żądania nigdy nie były lekceważone, zwłaszcza 

przez jej krewnych. 

Nagle, kątem oka, Cadriel zauważył dziwną, 

pulsującą poświatę wypełniającą zachodni skraj 

ciemnego lasu. Jego orientacja w terenie stanęła pod 

znakiem zapytania, gdyż słooce wschodziło od 

wschodu. Ciekawośd Cadriela szybko przerodziła się 

w strach, gdy na leśne podłoże wylał się niski, 

dudniący dźwięk, bardziej wyczuwalny ciałem niż 

słyszalny uszami. 

Las natychmiast wypełnił się wzburzonymi ptakami, 

świerszczami, żabami i wiewiórkami, wydającymi 

okrzyki paniki. Dzika, zaraźliwa groza rozprzestrzeniła 

się po lesie jak porażenie prądem, docierając do 

każdego mieszkaoca bez względu na jego posturę. 

Każda istota w lesie była zespolona jak jeden 

organizm, obserwując i czując drżącymi zmysłami. 

Cadriel z trudem przełknął ślinę, dobrze wiedząc, że 

powinien uciekad, ale jakaś częśd jego duszy - tak 

zawoalowana jak to tylko możliwe - czuła, że to 
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może byd jego znak, jego moment przebudzenia, jak 

to nazywała jego babcia. Ucieczka i ostrzeżenie 

swoich ludzi, że widział świecące światło w lesie, 

tylko wzmocniłoby jego reputację jako dziwnego 

gościa. Ludzie nie uwierzyliby mu bez dowodu lub 

szczegółów na temat tego zdarzenia. 

Jego stopy ruszyły w kierunku światła i jakby 

poddźwiękowego dudnienia. Z każdym krokiem, 

który przybliżał go do celu, czuł narastające gorąco, 

ale gdy zaczął dostrzegad kształty poruszające się za 

pniami drzew stojących pomiędzy nim a źródłem 

osobliwego dźwięku, jego ciekawośd sięgała zenitu. 

To musi byd Bóg, pomyślał Cadriel. Któż inny jak nie 

Bóg mógłby wydawad takie dźwięki i światło? To na 

pewno Bóg nas odwiedza! 

Kiedy podszedł nieco bliżej, spektakl światła i 

dźwięku nagle ustał, a ciemna cisza przeniknęła las w 

dziwnym, niesamowitym spokoju. Cadriel poczuł, że 

jego serce przyspiesza jeszcze bardziej. Był oślepiony 

nagłą ciemnością, ale wciąż czuł ruch. Zebrał się na 

odwagę i poszedł naprzód, szukając ramionami przed 

sobą jak ślepiec. 
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Poczuł przepływ energii z obszaru nad sobą. Spłynął 

na niego niewidzialny strumieo energii. Jego skóra 

ścierpła w nieopisanej ekstazie, gdy prawie stracił 

przytomnośd z powodu intensywności tego uczucia. 

Osunął się na ziemię i zwinął się w kłębek; jedyną 

jego myślą było to, że właśnie przebywa w obecności 

Boga. Jego w pełni odsłonięte teraz emocje 

odpowiedziały niepewnością: z pewnością nie jestem 

ulubieocem Boga, pomyślał. Dlaczego Bóg miałby mi 

się pokazywad? 

Wtedy usłyszał wyraźny dźwięk mowy. Chod nie 

mógł jej zrozumied, wiedział bez wątpienia, że w 

pobliżu znajdują się różniące się od niego istoty. 

Bliskośd ich obecności przeraziła go i jedyne o czym 

teraz marzył to pozostad zwinięty w kłębek na 

leśnym podłożu z zamkniętymi oczami, modląc się, 

by las powrócił do znanego sobie stanu. 

Nagle nowy dźwięk i światło zmusiły go do otwarcia 

oczu. Zobaczył trzy kształty, ogromne kamienie 

spadające z nieba na małą polanę między drzewami. 

Spływały w dół na wiązkach niebieskiego światła. 

Cadriel aż wzdrygnął się obserwując co się dzieje. Po 

chwili dostrzegł ruch pod kamieniami, gdzie wysokie 
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istoty zdawały się kierowad monolity na leśne 

podłoże za pomocą różdżek światła. 

Cadriel powoli stanął na nogi, oczy zamrugały mu z 

niedowierzania, a umysł zamarł w zachwycie. 

Trzy kamienie, z których każdy był wielkości 

trzydziestu mężczyzn, powoli opadły na leśne 

podłoże z tępym stukiem. Cadriela przeszedł dreszcz. 

Nagle nic nie wiedział. Jego świat jakby zniknął, a on 

sam był teraz koczownikiem w jakimś nieziemskim 

miejscu. Mógł tylko patrzed na spektakl światła, 

który spowijał ogromne monolity i zastanawiad się 

nad ich przeznaczeniem. 

Jakby chcąc zachowad poczucie tożsamości, Cadriel 

zaczął liczyd. Trzy kamienie. Trzy istoty. Trzy bardzo 

wysokie istoty. Trzy bardzo duże kamienie. 

I wtedy to się stało. Jedna z istot ruszyła w jego 

kierunku, powoli, bez strachu czy zaskoczenia. Z jej 

oczu sączył się bladożółty blask, który stał się 

zauważalny, gdy istota zbliżyła się na odległośd 

trzech metrów od Cadriela, który zaczął 

niekontrolowanie drżed. Istota miała niebieskawy 

kolor, co najmniej dwa metry wzrostu i - ku 
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najgłębszemu zdumieniu Cadriela - była płynnie 

przeźroczysta. 

Cadriel chciał mówid, ale całe jego ciało, łącznie z 

językiem, wydawało się niezdolne do ruchu. Nie był 

nawet pewien, czy jeszcze żyje. Oczy tej istoty były 

jedyną nicią do stanu istnienia, jaką był w stanie 

odczuwad. Wpatrując się w te oczy powoli usłyszał 

głos, który rezonował w nim, jakby żyła złota 

wystrzeliła z ziemi do jego serca. 

"Jesteś tu jako jeden z nas. W tym miejscu będziesz 

żył, jako nieśmiertelny swojego świata. Jesteś 

ludzkim pośrednikiem naszego boskiego płomienia. 

Przybyłeś tutaj, do tego właśnie miejsca i czasu, aby 

byd ludzkim tłumaczem naszego najwyższego daru 

dla naszego ludu." 

Cadriel zamrugał. Był to pierwszy ruch jego ciała od 

kilkunastu minut. Chcesz, żebym zamieszkał w tych 

kamieniach? Jak? Dlaczego? Jego myśli niczym 

burzliwe fale docierały do czegoś głębszego w jego 

wnętrzu, do czegoś co sięgało pod wieko 

skomplikowanie wykonanego zamknięcia. 
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Wszystko w jego mózgu kazało mu się odwrócid i 

uciec jak dziki pies z powrotem do swojej sfory, ale 

było coś w obecności tej istoty, co kazało mu 

słuchad. Jeśli to był moment jego przebudzenia, 

musiał byd pewien, do czego się budzi. Musiał zostad. 

Olbrzymia niebieska forma życia odwróciła się i 

wskazała ręką na najwyższy z trzech kamieni. Z 

monolitu wyłoniło się złote światło, które wznosiło 

się i opadało w ciemności. Cadriel nieraz widział 

unoszące się w powietrzu roje muszek i dla niego to 

światło było jak kłębiąca się chmura małych muszek, 

tylko że w tym przypadku muszki były diamentowymi 

cząsteczkami światła. Miliony drobinek unosiły się 

razem jako zbiorowa inteligencja i niespiesznie - 

jakby wykonując rytualny taniec - ruszyły w stronę 

Cadriela. 

Światło było tak przeźroczyste, że aż nie wytwarzało 

jasności. Było to jak subtelna świetlistośd, pradawne 

światło z innego świata, które po przeniesieniu do 

tego, wyblakło w jego gęstych częstotliwościach. 

Światło zaczęło otulad Cadriela, okrywając go szatą 

złotej, miękkiej świetlistości. Zaczął odczuwad siebie 

nie jako człowieka, ale jako narzędzie jakiejś niejasno 
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znanej inteligencji, która właśnie się w nim budziła. 

Wyrywała się z niego z pełnym zdecydowaniem - 

niczym robak wyciągany z ziemi przez ptaka - 

uwalniając Cadriela z jego ziemskiego domu, aby 

mógł wkroczyd w bramę do nowego celu. 

Cadriel, w mgnieniu oka, opuścił swoje ciało i stał się 

częścią otaczającej go chmury światła. Nie był już 

zablokowany w granicach ludzkiego ciała, był teraz 

częścią czegoś nieskooczenie większego i bardziej 

złożonego. To tak jakby do tej pory był drobiną kurzu 

zawieszoną w promieniu nieskooczonego światła, a 

teraz sam stał się tym światłem. Zrozumiał wszystkie 

części swojej misji przybycia do tego miejsca, bycia 

człowiekiem i przetransformowania się w coś, do 

czego został przygotowany miliony lat temu. 

 

*           *           *           * 

 

 

 

 


