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Ця книга - це послання Всесвіту тільки тобі. Ти 
ідеальна людина, щоб отримати це послання. Як 
мерехтлива зірка в глибокому оксамиті нічного 
неба, або яскраво-зелена травичка, що згинається 
на вітрі, або нова хвиля, наповнена білою піною, що 
розбилася в синій-синій океан, ти належиш цьому 
широкому, прекрасному світу, і цей світ належить 
тобі.

Ця книга – подарунок для тебе. Якщо ти слухаєш цю 
книгу, або читаєш цю книгу, ти призначений для цієї 
книги, і ця книга призначена для тебе. Слова з цієї 
книги збережуться назавжди у твоєму серці, навіть 
якщо ця книга не буде поруч з тобою.
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Як ти себе почуваєш зараз? Щасливий? Сумний? 
Дуже злий? Незалежно від того, як ти почуваєшся 
в цей момент, все гаразд. Правда в житті полягає 
в тому, що, хоча багато речей - прекрасні, є також 
речі, які іноді бувають важкими, заплутаними і 
засмучуючими. Ти можеш відчувати себе самотнім 
чи забутим, чи сильно наляканим. Кожен це іноді 
відчуває. Можливо, ти вже давно це відчуваєш.

Ця думка підкаже тобі, що навіть тоді коли важко, 
життя може бути хорошим. Життя прекрасне. Все, 
що завгодно може статися, коли ми просимо про 
допомогу в життя.

Як ми просимо про допомогу у життя? Як ми 
говоримо, що є щось, що нам дійсно потрібне, і як 
ми можемо чути, що життя дає нам відповіді? Один 
із способів - використовувати нашу уяву. Давай 
спробуємо це зробити разом.
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Заплющи очі і уяви, що в тебе в руці гарне маленьке 
насіння. Це насіння – твого найулюбленішого 
кольору, і на ньому багато маленьких візерунків твоїх 
улюблених форм - можливо, на ньому багато кіл 
або трикутників, або, можливо, на цьому крихітному 
насінні є ціла картина.

Візьми насіння та посади його в темну вологу землю 
та повністю накрий його. Уяви собі, що насіння дихає 
всередині землі, зітхаючи від щастя, перебуваючи 
вдома. Земля теж дихає, чудово розуміючи, що у 
ній живе невелике насіння. Зітхни та дихай разом 
з маленьким насінням та величезною, глибокою 
землею. Відчуй, наскільки добре почуватися 
прив’язаним до маленького насіння та землі, як 
мирно та спокійно на душі.
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Ти глибоко дихаєш і спостерігаєш за ніжним дощем, 
що падає на землю. Чи відчуваєш ти запах землі? 
Чудово пахне, чи не так? Потім ти чуєш пісню птаха 
неподалік, що щебече про сонячні дні. Пісня красива і 
смішна в той самий час, і це змушує тебе посміхатися.

Нарешті, сонце починає світитися, і його гарячі 
промені зігрівають землю. Коли ти простягаєш 
руки і насолоджуєшся сонячним світлом на твоєму 
обличчі, ти бачиш, що твоє маленьке насіння дивом 
перетворилося на крихітну зелену рослинку! Ти знав, 
що це станеться, але коли ти бачиш це вперше - це 
так захоплююче, що ти відчуваєш, що твоє серце 
наповнене радістю!
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Ця крихітна рослинка хоче рости, рости та рости. І 
так, поки не перетвориться на величезне дерево з 
величезними гілками і красивим зеленим листям. 
Листя щільно згруповані, тому вони виглядають як 
чудовий зелений купол світла. Ти такий щасливий, 
що з твого зернятка виросло це неймовірне дерево, 
що ти біжиш без оглядки до нього.

Там, на його гілці, висить гойдалка! Ти стрибаєш і 
починаєш гойдатися туди-сюди. Ти насолоджуєшся 
гойдалкою та теплом від ласкавого сонця. Здається, 
що сидіння на гойдалці зроблено саме для тебе – бо 
воно було зроблено саме для тебе! Можливо, тобі 
не подобається підніматися високо або, можливо, ти 
хочеш так сильно розгойдуватися, щоб торкнутися 
зеленого листя, яке здається майже золотим через 
сонячне світло. Ти сам вибираєш, як ти хочеш 
гойдатися, і ти гойдаєшся стільки, скільки хочеш.
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Коли ти втомився від розгойдування, ти бачиш, 
скатертину яка лежить під деревом з тарілками. 
чашками та мисками повними смачної  їжі. Чи 
хотів би ти вкусити хрумке червоне яблуко, яке 
наповнює твій рот солодким соком? Чи великий 
шматок млинців з чорницями, який робить твій 
язик синім? Чи, може, тарілку твого улюбленого 
супу з пельменями? У тебе це може бути! Ти їж, 
доки не почуватимешся чудово, а потім, зітхнувши, 
спираєшся на своє дерево.

Поглянувши вгору, ти побачиш красиве золотаво-
зелене листя і відчуєш теплий, широкий стовбур 
дерева, на який ти сперся. Сонячне світло ллється на 
твою голову, як золота корона. Все виглядає чудово.
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Сидячи трохи сонно під твоїм деревом, ти починаєш 
розуміти, що дерево живе і має енергію, якою хоче 
поділитися з тобою. Ця енергія дуже стара, як Бабусине 
Дерево, і ти можеш відчувати її мудрість та доброту. 
Чомусь ти розумієш, що це дерево хоче захистити тебе, 
любити тебе та тримати тебе в безпеці. Це Дерево тут, 
щоб відповісти на твої запитання та допомогти тобі знайти 
правильний шлях у житті.

Тепер ти розумієш, що коли тобі буде сумно, Бабусине 
Дерево заспокоїть тебе. Коли ти сердитимешся, Бабусине 
Дерево зрозуміє, як ти почуваєшся і допоможе тобі 
впоратися з ситуацією. Коли ти відчуєш себе забутим, 
Бабусине Дерево нагадає тобі, що ти є особливим і 
дуже важливим для всього світу. Коли ти відчуваєш, 
що знаходишся десь у космосі і не хочеш повертатися, 
Бабусине Дерево дзвонитиме тобі і терпляче чекатиме, 
поки ти не повернешся. Коли ти будеш щасливий, 
Бабусине Дерево радітиме тобі і пишатиметься тим, хто ти 
є, і всьому тому, чого ти навчився.
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Є уроки життя, якими Бабусине Дерево хотіло б 
поділитися з тобою, щоб допомогти тобі. Щоразу, 
коли ти звертаєшся до нього, ти можеш поставити 
всі питання, які тебе цікавлять, і дізнатися відповіді 
або просто відчути солодкі обійми гілок Бабусиного 
Дерева.

Бабусине Дерево говорить з твоїм серцем, і ти чітко 
чуєш її слова. Її голос низький, солодкий і добрий, і 
кожне слово змушує тебе відчути, як вона дбає про 
тебе. Ось що вона каже:
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«Я дуже рада, що ти тут, дитино моя. Ми проведемо 
цей час разом. Приходь посидіти поруч зі мною, 
щоб твоє серце та моє серце могли битися в одному 
ритмі, і ти відчуєш, як я люблю тебе.

«Я хочу, щоб ти знав, що незалежно від того, що 
трапилося з тобою, про те, що тобі сказали про 
твоє життя, або навіть про те, що ти думаєш про 
себе, ти дивовижне створення. Так це правильно. 
Ти дивовижна істота, і ти маєш так багато добра, 
щоб дати світові. Ти маєш так багато добра, щоб 
отримати від світу.
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«Я знаю, що іноді життя здається недобрим. Важко 
зрозуміти, що робити. Важко дізнатись, кому 
довіряти. Моя дитино, знай, будуть люди на шляху, 
з якими ти можеш відчувати себе в безпеці та 
щасливим.

«Це нормально, думати, як ти думаєш та відчувати 
те, що ти відчуваєш. Ти можеш сказати собі: «Ні, 
мені не подобається те, як я відчуваю» або «Так, я 
хотів би це зробити». Говорити «так» або говорити 
«ні», дозволяє тобі зрозуміти, як ти почуваєшся 
всередині, навіть якщо це не відразу можна змінити. 
Коли ти знаєш, як ти почуваєшся, це допоможе тобі 
навчитися довіряти своїм інстинктам і бути добрим 
другом для себе.
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«Дитино моя,  у тебе прекрасне серце. Можливо, 
ніхто ніколи не говорив про це раніше, але я бачу 
тебе, і я знаю, що всередині тебе велика сила і 
хоробрість.

«Тебе люблять. Ти бачиш всесвіт, і тебе люблять. 
Пам’ятай це завжди: тебе неможливо не любити і 
тебе люблять.

«Щоб допомогти тобі у твоїй дорозі, ось кілька 
кроків, щоб заповнити твій день сонячним світлом 
та допомогти тобі відчути себе сильним, здібним та 
мудрим.
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«Щодня, коли ти прокидаєшся, чи там шумно чи тихо, 
де ти живеш, впевнено говори собі: «Я піднімаюсь і 
сяю, як сонце».

«Коли ти чистиш зуби, смійся і говори сам собі: «У 
мене добре серце. Я приймаю рішення, які змушують 
мене пишатися тим, хто я є та ким я стаю».

«Коли ти збираєшся снідати, нагадай собі: «Куди би я 
не пішов, я помічаю всі хороші речі в навколишньому 
світі. У моєму житті мають бути чудові речі та чудові 
люди».
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«Коли ти відправишся до школи, нагадай собі: 
«Навіть якщо мій день має моменти, які я не очікував, 
я залишаюся спокійним. Я легко знаходжу друзів і 
отримую задоволення від спілкування з ними.»

«Коли ти обідаєш думай про себе: «Я відчуваю 
мир та спокій у своїй душі. Мене ніхто не може 
турбувати.»

«Коли ти йдеш додому зі школи, пошепки скажи собі: 
«Я люблю себе. Я завжди любитиму себе. »
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«Коли ти робиш домашнє завдання, подумай секунду 
і скажи собі: «Я потрібний і необхідний всесвіту. Без 
мене світ не буде таким, як зі мною.»

«Поки ти вечеряєш, усміхайся собі: «Куди б я не 
пішов, я приношу радість, і люди раді бачити мене. 
Коли мені потрібна допомога, я питаю когось, кому я 
довіряю.»

«Коли ти готуєшся до сну, скажи собі: Я мужній, 
сильний і рішучий. За що я не взявся б, я зможу 
зробити це добре.»
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«Перш ніж заснути, згадай усі моменти у твого дня, 
як дурний фільм. Посміхнись від хороших речей, що 
сталися. Привітай себе за все, що ти зробив дуже 
добре. Подумай про те, що ти хотів би зробити 
краще.

«Обіцяй собі: «Які помилки я б  я не зробив сьогодні, 
я вирішив зробити їх по-іншому завтра. Фактично, 
я стаю трохи мудрішим і краще з кожним днем. Для 
мене завжди є місце на цій землі.»

«Моя дитино, пам’ятай про це завжди: ти любиш, і 
тебе люблять».
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Бабусине Дерево перестало говорити. У тиші є 
можливість подумати про її уроки та поставити 
свої запитання. Вона відповідає тобі з усмішкою 
Бабусиного Дерева, і ти відчуваєш, як її гілки 
вкладають тебе в обійми. Ти знаєш, що можеш 
повернутися до неї в будь-який зручний для тебе 
час, повеселитися на гойдалці, поїсти смачної їжі та 
поспілкуватися з Твоєю Бабусею. Це місце завжди 
тут для тебе, під сонячним нависом з листя, де тебе 
люблять і чують. Подякуй Бабусиному Дереві за все, 
що вона тобі дала. Вона з вдячністю приймає твою 
подяку.
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Тепер настав час повернутися, з пам’яттю у твоєму 
серці про Бабусине Дерево та її слова:

«Моя дитино, пам’ятай про це завжди: ти любиш, і 
тебе люблять».

Для тебе є один останній подарунок, який дає тобі 
Бабуся: спеціальний вірш, який зможеш сказати собі. 
Цей вірш допоможе принести хороші речі у твоєму 
житті, якщо ти повторюватимеш його щодня. Ти 
можеш вимовити його вранці, коли ти встаєш і вночі 
перед сном. Ти навіть можеш уявити, як сидиш з 
Бабусиним Деревом, поки вона розмовляє з тобою.
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Ось вірш:

Любов переді мною
Любов позаду мене
Любов зліва від мене
Любов праворуч від мене
Любов вище за мене
Любов нижче за мене
Любов в мені
Любов в моєму оточенні
Любов для всіх
Любов у всесвіті
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Мир переді мною
Мир позаду мене
Мир зліва від мене
Мир справа
Мир вищий за мене
Мир нижче за мене
Мир у мені
Мир у моєму оточенні
Мир усім
Мир у всесвіті
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Світло переді мною
Світло позаду мене
Світло ліворуч від мене
Світло праворуч
Світло вище за мене
Світло нижче за мене
Світло в мені
Світло в моєму оточенні
Світло для всіх
Світло у всесвіт
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Нехай твоє життя завжди буде наповнене красою, 
силою і щастям. Ти чудове, блискуче, розумне, добре 
і красиве створіння. Сяй, як сонце, і втілюй свої мрії в 
життя.
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