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Anioły i piękne myśli

Umysł  człowieka  podobny  jest  do  oceanu,  wypełnionego  
marzeniami. Unoszą się w nim jak niespokojne fale, które w najmniej  
oczekiwanym  momencie  wzbierają  w  ogromną  ścianę  przypływu,  
szukającą  ujścia  poza  granice  świata  dostrzeganego  zmysłami.  To  
wtedy właśnie ludzie piszą najpiękniejsze powieści i wiersze.

Gdy  stworzyłem  tę  myśl,  od  razu  bardzo  mi  się  spodobała. 
Nazwałem ją piękną, ale nie wiem, czy była naprawdę piękna, ponieważ 
nie zauważyłem, jaki Anioł został z niej zrodzony.

***

Jak  obecnie  wiemy  lub  się  częściowo  domyślamy,  na  świecie 
istnieje kilka grup Aniołów, które żyją niewidzialnie między nami. 

Główną i najliczniejszą rodziną są Zwykłe Anioły, które – jak sama 
nazwa wskazuje – niczym szczególnym się nie wyróżniają, poza tym, że 
nie można ich zobaczyć. Gdyby tylko one reprezentowały świat Aniołów, 
byłby on niewątpliwie  bardzo nudny i monotonny. 

Na  szczęście  dla  nas,  ludzi,  tak  nie  jest.  Dzięki  wytrwałym 
badaniom odkryliśmy dotychczas kilka naprawdę interesujących i bardzo 
szczególnych  gatunków  Aniołów,  spośród  których  trzy  są  nam  już 
całkiem dobrze znane - są to Anioły Marzeń, Anioły Myśli oraz Anioły 
Uczynków. Nie trzeba chyba zbyt zawile wyjaśniać, skąd wzięły się ich 
nazwy  –  związane  są  najczęściej  ze  spełnianą  rolą  lub  momentem 
narodzin. Oczywiście, niekiedy te delikatne istoty zmieniają się w inne – 
na przykład wtedy, gdy ludzkie myśli przekształcają się w uczynki. O 
samym przebiegu  takiej  zmiany na  razie  nic  pewnego nie  potrafimy 
powiedzieć.
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***

Najwspanialszą grupą Aniołów są jednak Anioły Pięknych Myśli. Są 
to  niezwykłe  i  wyjątkowe  istoty,  o  których  zaraz  opowiem.  Od 
wszystkich innych rodzin różnią się przede wszystkim tym, że nie umieją 
latać i całe swoje życie pływają beztrosko na powierzchni oceanów. 

***

Piękna myśl powstaje w momencie, kiedy Anioł Marzeń dotknie 
ludzkiego umysłu. Każda piękna myśl jest więc dowodem na istnienie 
Aniołów.

Kiedy  piękna  myśl  powstaje  w  ludzkim  umyśle,  razem  z  nią, 
wysoko na niebie, rodzi się nowy Anioł Pięknej Myśli. Anioł ten nie umie 
latać i, tak jak wszyscy jego poprzednicy, spada natychmiast w dół, do 
oceanu.

Z dołu, z Ziemi, widzimy ten moment jako spadającą gwiazdę.

***
 

Umysł, który stworzy piękną myśl, sam wcale nie musi być piękny. 
W  momencie  tworzenia  pięknej  myśli,  kierowanie  jego  ścieżkami 
myślenia przejmuje Anioł Marzeń.

Każdy  Anioł  Marzeń  jest  niezwykle  podekscytowany,  gdy  ma 
szansę pomóc niezbyt pięknemu umysłowi w stworzeniu bardzo pięknej 
myśli.  Dzięki  tej  sytuacji  na  świecie  pojawia  się  dodatkowy,  nie 
oczekiwany  wcześniej,  Anioł  Pięknej  Myśli,  zwiększając  tym  samym 
populację Aniołów.

I właśnie to dążenie do wzrostu liczebności gatunku jest ukrytym i 
prawdziwym celem istnienia wszystkich Aniołów.

***

Żaden nowy Anioł Pięknej Myśli nie może powstać z pięknej myśli 
stworzonej  przez  innego  Anioła  jakiegokolwiek  rodzaju.  Zasada  ta 
stanowi  przeciwwagę  dla  ukrytego  celu  istnienia  Aniołów  i  pozwala 
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uniknąć zbyt gwałtownego i niekontrolowanego przyrostu ich populacji. 
Wiemy przecież, że Anioły, poprzez swoją piękną naturę, byłyby zdolne 
do  stworzenia  nieskończenie  wielu  pięknych  myśli  –  i  to  w  bardzo 
krótkim czasie.

***

Anioły wyrażają swoje piękne myśli śpiewając, podczas gdy my je 
zawsze wypowiadamy.  

***

Nie  istnieje  jasna  definicja  pięknej  myśli  i  tylko  Anioły  Marzeń 
wiedzą, dlaczego określone myśli mogą zostać nazwane pięknymi oraz 
kiedy mogą z nich powstać kolejne Anioły.

***

Każde dziecko rodzi  się z własnym Aniołem Marzeń,  który  żyje 
ukryty  w  jego  sercu.  Anioł  przebywa  w  nim  aż  do  momentu,  gdy 
dziecko  dorośnie  i  ukończy  osiemnaście  lat.  W  ostatniej  sekundzie 
osiemnastych urodzin Anioł Marzeń opuszcza serce dziecka i odlatuje. 
Na szczęście nigdy nie odlatuje daleko i  przez całe nasze życie może 
nam przyjść z pomocą, gdy tylko go o nią poprosimy.

***

Oczywiście, podstawowym zadaniem każdego Anioła Marzeń jest 
pomaganie   dziecku,  w którego sercu się urodził,  w wymyślaniu jak 
najpiękniejszych marzeń, a następnie dyskretne nakłanianie go do ich 
realizacji.   Ta rola nie kończy się w momencie gdy dziecko dorasta, 
ponieważ  każdy  Anioł  nadal  bardzo  chce  pomagać  mu w kreowaniu 
marzeń. 

Nie zawsze jednak jest to możliwe, ponieważ wielu dorosłych ludzi 
traci  zdolność  dostrzegania  własnych  Aniołów  Marzeń,  albo  bardzo 
szybko zapominają oni o swoich marzeniach z dzieciństwa.
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