
Kto chce niech wierzy…



W pewnym miejscu, gdzie mieszka Bóg 

pojawił się mały wędrowiec. 

Przysiadł na skale i zapytał:

Zechcesz Panie ze mną porozmawiać?

Bóg popatrzył i tak odpowiedział: 

mam wiele czasu, bardzo wiele…

czemuż nie.



Szukałem Ciebie w wielu miejscach i 

wreszcie znalazłem – powiedział wędrowiec.

Ciekawe co mówisz wędrowcze -

odpowiedział Bóg – myślałem, że to nie jest 

takie trudne. 

A może masz rację … Młodzi ludzie często 

szukają mnie nie tam, gdzie trzeba.



Zatem pytaj wędrowcze. 

Jakie pytania chodzą po tej 

małej głowie –

powiedział Bóg i uśmiechnął się. 
(… Bo dzieci nie wiedzą, że Bóg jest pogodny) –



Chodzisz różnymi drogami, 

znasz wszystkie mosty. 

Mówią, że poznałeś ludzi –

co Cię najbardziej w nich zdumiewa



Dziwi mnie to, 

że choć na świecie jest tyle jasnych miejsc, 

wielu ludzi ciągle żyje w ciemności.

To, że nudzą się dzieciństwem i śpieszą 

by dorosnąć, 

a potem tęsknią…

by znowu być dziećmi.



Dziwi mnie to, że taki wiele dzieci chce 

mieć wszystko i od razu.    

A ich Rodzice chcą aby dzieci szybko 

dorosły…



Dziwi mnie mały Wędrowcze to, że chcą mieć dzieci czyste                      

a nie szczęśliwe, to, że chcą mieć mało dzieci                                   

aby być „szczęśliwym”…



To, że tracą zdrowie…

aby zdobyć pieniądze, 

a potem tracą pieniądze…

aby odzyskać zdrowie.



To, że pędzą jak rącze konie, 

nie patrząc na cenę i innych…

To, że nie zauważają, iż życie jest skarbem,

jedynym, niepowtarzalnym, 

że tego co jest na ziemi, 

nie ma w niebie…



To, że burzą jak sztormowe fale, 

że przejęci przyszłością zaniedbują 

teraźniejszość… 

i przez to nie żyją ani w teraźniejszości 

ani w przyszłości.



To, że nie wiedzą, iż życie jest nie jest 

nieprzebranym strumieniem,

lecz żyją tak, jakby nigdy 

nie mieli umierać, 

a potem 

umierają tak,

jakby nigdy naprawdę nie żyli.



To, że budują domy na piaskach,

a nie na skale, jak mówił im Piotr



Kiedy Bóg to powiedział, popatrzył na 

zachodzące słońce, 

zamyślił się i położył dłoń 

na ramieniu małego wędrowca



Popatrzył w małe błękitne oczka i powiedział:

Nie spiesz się mały smyku. 

Naucz się odpoczywać. 

Nie musisz wszędzie zdążyć, 

nie musisz wszędzie być.

Gdy biegniesz nie zauważysz mądrych ludzi, 

Nie widzisz nawet siebie.



Zapamiętaj mały  wędrowcze –

na świecie są trzy wartości:

Prawda, Dobro, Miłość
One są jak świece, których ogień trzeba pielęgnować.



Gdy Bóg się zamyślił, mały wędrowiec zapytał: 

Może życie jest jak burza, 

w której wielu ludzi 

nie zauważa światła?



Nie wędrowcze! 

Życie nie jest burzą, 

to ludzie jak dmuchawce,

pozwalają 

aby wiatr rozwiewał ich 

po całym świecie. 

Tracicie nieustannie korzenie.



Młodzieniec popatrzył w mądre oczy i zapytał –

Czy jest coś co zapominamy?



Posłuchaj i przekaż dalej:

Wpierwej…

niech ludzie pamiętają, że są intrygujące drogi, 

ale często prowadzą donikąd



Po wtóre:

są mosty, które nie prowadzą na drugi brzeg…



Pamiętaj, że domy 

na budowane na 

skale przetrwają 

każdy sztorm…



Pamiętaj

że każdy zachód słońca 

może być 

najpiękniejszym,

ale może być też …

ostatnim



Ciesz się radością każdego dnia, 

tak jakby następny nie miał nastąpić



Pamiętaj - razem jest łatwiej,

że wybaczać należy poprzez 

praktykowanie przebaczenia.



Mów im:

nie musicie 

skakać 

z każdej

wysokości…



A co ty dla nas zrobisz Boże? - zapytał wędrowiec.

Ja? Nic, smyku.
Ja zrobiłem już wszystko - dałem wam życie.

Teraz będę na was czekał 

i potraktuje każdego tak, 

jak traktujecie innych ludzi… 

Pamiętaj - tak jak traktujesz innych ludzi.



Powiedziawszy to, Bóg popatrzył na góry.

Dziękuję za Twój czas –
powiedział pokornie wędrowiec - Czy jest coś jeszcze, 

co chciałbyś, 

aby dzieci wiedziały?



Bóg uśmiechnął się i rzekł:

To, że tu jestem



Zawsze…



Czego nie wiedzą 

małe i duże dzieci…



Małe dzieci nie wiedzą, 

że przed prawami 

są obowiązki…



Małe i duże dzieci 

nie wiedzą, 

że wolność to tylko 

połowa pięknej idei.

Przed wolnością 

jest odpowiedzialność



Duże dzieci, które 

mają małe dzieci 

nie wiedzą, że 

wychowanie 

nie polega  na dialogu.

Wychowanie polega na 

posłuszeństwie… 

posłuchaj mnie,

bo jestem mądrzejszy…



Bardzo duże dzieci 

w garniturach 

i w sukienkach 

nie wiedzą, że 

dla szczęścia wcale

nie trzeba mieć:

• Wszystko

• Od razu

• Natychmiast.



Nie musisz wszystkiego spróbować… 

ale może wiele wszystko dać 

Uśmiechnij się 

i żyj mądrze

MCPUMazowieckie Centrum Profilaktyki Uzależnień


