PUNKTY WIDZENIA

Pasja
Tworzenia
Izabela Szubert

S

łoneczny dzień majowy. Niedługo
wakacje. Jaka radość dla dzieci!
Wyjazdy nad morze i w góry. Gry
i zabawy na świeżym powietrzu. Piłka plażowa i rower górski. A na niebie ani jednej
burzowej chmury. Aura nie zawodzi.
Ale, czy w naszych duszach też
„wszystko gra“? Czy opuściły nas smutki
dnia codziennego i złe nastroje? To tylko
i wyłącznie zależy od nas samych. Dzień
za dniem upływa w naszym życiu. Nowy
dzień ofiaruje nam nowe doświadczenia.
Jesteśmy o nie bogatsi. Stawiając im
czoła lub przyjmując ze spokojem i rozwagą, jesteśmy gotowi podołać trudom dnia
następnego.
Podejmując wyzwania, jakie stawia
przed nami życie, mamy wybór. Pozornie
trudne rzeczy i sprawy są tak naprawdę
bardzo proste. Im bogatsza psychika, tym
ciekawsze rozwiązanie. By je odnaleźć
trzeba pisać, malować, rzeźbić, po prostu
tworzyć.
Leon Krzemieniecki

Ku pełnemu zdrowiu

Pasja odzwierciedla duszę człowieka.
Porywa do działania. Twórczość jest źródłem, iskrą życia. Tchnie w nas nowe, dotąd nieznane możliwości. Dzięki tworzeniu jesteśmy w stanie wyrażać własne
uczucia, odkrywać swoje złe i dobre strony. Poznawać siebie na nowo, by móc podołać trudom doczesności. Może pomożemy nie tylko sobie?
Trzeba działać, bo nuda jest najgorszą
trucizną dla duszy. Upadla i zniechęca.
Paraliżuje działanie. Tworzenie jest sposobem na nudę. Praca nad sobą jest najlepszym lekarstwem dla duszy. Rzeźbiąc
dzień, jesteśmy „kowalami własnego losu”.
Jest słoneczny majowy dzień. W jaki
sposób go spędzimy? Jak spożytkujemy
nasze siły? Na te pytania może być tylko
indywidualna odpowiedź. Jest w nas.
Izabela Szubert

I poznacie prawdę, a prawda was
wyswobodzi. Ewangelia Jana 8,32

Poczucie wspólnoty etycznej zamiera. Zauważalny brak poszanowania jednych dla
drugich, niechęć do nienawiści włącznie. Kroniki policyjne i sądowe świadectwem obolałej syntezy. Psychiatrzy mają coraz więcej pacjentów. Leczenie trudne, skomplikowane. Odporność tkwi w jednym wyrazie: Wiara. Bóg Stworzyciel jest Miłosierny, Jego Syn
Jezus Chrystus, Boski Humanista, ofiarą Krzyża zapewnił zbawienie. Życie na ziemi
bez względu na takie czy inne uwarunkowania, ma stanowić o osiągnięciu szczęśliwej
wieczności po śmierci. Nie po lekkomyślnym jego skróceniu. Po trwaniu także w niesprzyjających warunkach, które mają początek i koniec. Daj Panie Boże myśl natchnioLeon Krzemieniecki
ną Ewangelią, umysły dla niej rozwarte na oścież!
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