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Istnieje tylko jedna pieśo, która jest wieczna: Pieśo 

Świadomości. Pieśo ta była obecna na Ziemi od 

samych początków. Od zawsze. Stanowi ona esencję 

naszego życia w jakiejkolwiek formie, miejscu czy 

czasie się znajdujemy.  

Do tych z nas, którzy zawiesili swoją zdolnośd 

słyszenia i odczuwania tej Pieśni: to kwestia wyboru, 

nieprawdaż? 

Pieśo ta nigdy nas nie opuszcza. Jeśli świadomie 

wybieramy ją usłyszed, to tak się dzieje. Musi to 

funkcjonowad w taki sposób, gdyż inaczej żylibyśmy 

w absurdalnym świecie pozbawionym świadomego 

wyboru, nawet ku temu aby kochad. 

A która wyższa inteligencja świadomie stworzyłaby 

absurdalną rzeczywistośd? Która ścieżka ewolucyjna 

prowadziłaby do absurdu lub byłaby przez niego 

przyciągana? 

Pieśo ta jest jak sygnał w szumie. Nie jest ona ukryta 

ani trzymana w tajemnicy. To kwestia naszej uwagi. 

A gdzie jest nasz umysł? Z jakich inspiracji napływają 

nasze myśli? Do której pieśni jest nam bliżej?  
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Mając do wyboru sygnał lub szum, mamy możliwośd 

wyboru. Wybór tworzy wartośd poznawczą. Wartośd 

poznawcza daje początek uświadomieniu sobie 

czegoś. A to właśnie dla momentów uświadamiania 

sobie czegoś, żyjemy. 

Podświadomie słyszymy tę Pieśo, ale wydwiczyliśmy 

się w blokowaniu jej dostępu do naszego 

zabieganego życia.  

Bycie człowiekiem ma swoje własne potrzeby. Od 

najmłodszych lat jesteśmy uczeni, jak odrzucad Pieśo 

Świadomości. Stajemy się w tym tak dobrzy, że  

w trakcie jednego oddechu potrafimy ją wyczud, po 

czym momentalnie odrzucid. 

W rzeczywistości, która nie przynosi osądu, działania 

polegające na zaprzeczaniu i akceptacji są częściami 

tej samej rzeczy. Pieśo ta obejmuje całośd życia, 

wszystkie działania.  

W tej rzeczywistości nasze serca i przyroda są 

schronieniem dla tej Pieśni; portalami przez które 

wchodzi ona do naszego pojedynczego ludzkiego 

doświadczenia i wyraża się. 
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Pieśo ta jest śpiewana przez tysiące głosów. 

Niektórzy twierdzą, że to oni ją napisali. Są też tacy, 

którzy nie roszczą sobie do niej prawa własności. 

Niektórzy uważają, że ich interpretacja pochodzi  

z oryginalnej pieśni. Niektórzy upiększają ją, wierząc 

że poprawili lub przynajmniej uczynili bardziej 

zrozumiałą tą Pieśo Świadomości. 

Niektórzy żyją nią, nawet o tym nie wiedząc. Z tej 

jednej pieśni wyrosło ponad miliard różnych 

przekonao. A jednak, jeśli tylko otworzymy się, aby ją 

zobaczyd, usłyszed - chodby tylko przez chwilę - to 

zdamy sobie sprawę, że Pieśo ta jest pieśnią 

inteligencji jedności, inteligencji kolektywnej, 

integralności nas wszystkich. 

Ona jest tutaj zawsze. Zawsze włączona, zawsze dla 

nas, kiedy tylko ją wybierzemy, bez najmniejszego 

poczucia winy czy wątpliwości. Podchodząc w ten 

sposób, wypełnia ona nasze życie, tak jak ocean 

wypełnia życie wielorybów. Coś cudownego. 

Nie da się jej zgubid, tak samo jak nie można posiąśd 

jej na własnośd. 
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Oryginał powyższego tekstu został opublikowany w formie 

pliku audio, gdzie tekst czytany jest przez Marka (opiekuna 

strony), a w tle słychad utwór muzyczny przygotowany przez 

Jamesa. Plik ten można odsłuchad w miejscach wymienionych 

poniżej. 
 

https://sovereignintegral.org   (oryginał)  

https://www.wingmakers.pl/piesn-swiadomosci.html   (polskie napisy) 

https://www.youtube.com/embed/7PsRjk4qPJQ?hl=pl&cc_lang_pref=pl&cc_load_policy=1   (youtube) 

https://sovereignintegral.org/
https://www.wingmakers.pl/piesn-swiadomosci.html
https://www.youtube.com/embed/7PsRjk4qPJQ?hl=pl&cc_lang_pref=pl&cc_load_policy=1

