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O Dětech
...
Vaše děti nejsou vašimi dětmi.
Jsou to synové a dcery touhy Života, která dýchti po sobě samé.
Přicházejí vaším prostřednictvím, leč nikoliv z vás,
Byť byli s vámi, nepatří vám.
Můžete jim věnovat svou lásku, nikoliv však své myšlenky,
neboť oni mají myšlenky vlastní.
Můžete poskytnou příbytek jejich tělům, nikoliv však jejich duším,
neboť jejich duše přebývají v domě zítřku, který nemůžete navštívit, ba ani ve snech.
Můžete se snažit být jako oni, nesnažte se však, aby oni byli jako vy.
Neboť život nekráčí pozpátku a nezdržuje se s včerejškem.
Jste lukem, který vysílá vaše děti jako živé šípy.
Lučištník vidí značku na cestě nekonečna. Ohýbá vás svou mocí, aby Jeho šípy letěly rychle a daleko.
Nechť je vaše ohýbání v rukou Lučištníka radostné;
neboť On miluje stejně letící šíp, jako klidně vyrovnaný luk.
…

O lásce
Když na vás láska zavolá, jděte za ní, byť by její cesty byly neschůdné a strmé.
A když vás její křídla obejmou, oddejte se jí,
byť by vás mohl zranit meč ukrytý v jejích perutích.
A když k vám promluví, věřte jí, byť by její hlas rozmetal vaše sny jako severák, který pustoší zahradu.
Láska vás dokáže nejen korunovat, ale i ukřižovat. Napomáhá nejen vašemu růstu, ale i vašemu
okleštění.
Sklidí vás pro sebe jako snopy obilí.
Vymlátí vás do obnažení.
Proseje vás, aby vás vyprostila ze slupek.
Rozemele vás do bělosti.
Bude vás hníst do poddajnosti;
A pak vás předurčí svému posvátnému ohni,
aby se z vás stal posvátný chléb pro posvátnou hostinu Boží.
To vše s vámi učiní láska, abyste poznali tajenství vlastního srdce a s tímto vědomím se stali úlomkem
srdce Života.
Kdybyste však ve své ustrašenosti usilovali pouze o klid lásky a potěšení lásky, pak byste raději měli
zakrýt svou nahotu a odejít z mlatu lásky
do světa bez ročních období, kde se budete smát, leč nikoliv vyčerpávajícím smíchem, a lkát, leč nikoliv
všemi svými slzami.

Láska nic neskýtá, jen sebe a bere jedině ze sebe samé.
Láska se ničeho nezmocňuje a nepřipustíš - aby
se jí někdo zmocnil;
neboť láska vystačí lásce.
Když milujete, neměli byste říkat „Bůh je v mém srdci,“ leč spíše „Jsem v srdci Božím“.
Nemyslete si, že můžete řídit cesty lásky, neboť shledá-li vás láska hodným, bude sama řídit vaše cesty.
Láska touží po jediném, totiž po svém naplnění.
Jestliže však milujete a tudíž nezbytně toužíte, nechť jsou vaše tužby tyto:
rozplynout se a být jako tekoucí potůček, který zpívá svou píseň do noci.
Poznat bolest přílišné něhy.
Být raněn vlastním chápáním lásky;
a krvácet ochotně a radostně.
…
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