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Czy istnieje dzień niewart
uczczenia matek?
Dusza każdego nienarodzonego dziecka
unosząca się w eterze Świadomości
w swej ponadczasowej podróży przez wszechświat
w jakiś sposób dowiaduje się
o tej niezwykłej planecie.
Ziemi.
Jakże dusza ta musi tęsknić,
żeby znaleźć niebo,
gdzie może osiąść bezpiecznie.
Kochające serce na tej planecie,
czasem tego wyczekując,
a czasem nie –
niekiedy życząc sobie tego lub nie,
przyjmuje duszę w swoim jestestwie.
Jeden moment decyzji
staje się życiem
ciężkiej pracy,
wielkiego cierpienia,
i euforycznej radości.
Staje się drogocennym przeznaczeniem.
Przeznaczeniem.

Nikt nigdy tak naprawdę nie pozna
zenitu euforii
ani nadiru cierpienia,
jakie matka może odczuwać,
niezależnie czy słychać, jak szumią jej emocje,
czy szemrzą cicho w mrocznych lasach
jej umysłu.
Ale jedno jest pewne:
matczyne serce
pragnie wyłącznie tego,
dąży jedynie do tego,
by to co najlepsze na świecie
było udziałem jej pociechy.
Matka, której zawierzono
miłość jej życia,
stara się, żeby być jak najlepsza dla swojego dziecka.
Jest ogromnie dumna
ze spełniania jego marzeń
dzień w dzień,
choćby nie wiem co.
24/7.
Kiedy jej dziecię cierpi, matka płacze.
Kiedy jest szczęśliwe, matka się uśmiecha.
Co moje dziecko chciałoby robić?
Taka jest pierwsza myśl matki.
Jej impulsy i życzenia
zawsze pochodzą prosto z serca –
jej niezłomnego, wielkiego serca.

Pierwsza myśl.

Czasami, bez wiedzy matki,
dziecko może ją uwielbiać.
Niekiedy, nie będąc tego świadome,
dziecko może mówić i działać,
jakby nią pogardzało.
Jednak matka jest tak silna jak skała.
Matka jest tak głęboka jak ocean.
A matczyne serce jest tak wielkie jak ten wszechświat
oraz wszystkie planety i galaktyki, które się z niego wyłoniły.
Jej poświęcenie własnej powinności
nie ulega zmianie pod wpływem
nastrojów i czynów dziecka.
Czy stawia ją ono na piedestale
czy pragnie, aby zniknęła –
praca matki nie ustaje.
Matka nadal będzie brnąć przez niewyrażone rozczarowania.
Przetrzyma niezliczone wzgardliwe uwagi,
przetrwa niezliczone nieprzewidziane sztormy
z nieziemską mocą,
z godnością i równowagą.
Dlaczego?
Jakim sposobem?
Ponieważ jest stworzona z miłości.
Miłość
Miłość zniesie wszystko,
a matka to żywy symbol miłości.

Życzenie matce raz na rok “Szczęśliwego Dnia Matki”
tak naprawdę nie oddaje bezmiaru
matczynego dzieła,
ale też nic nigdy nie dorówna
niebotycznej skali jej poświęcenia
ani wspaniałości jej kochającego i bezinteresownego serca.
Mimo to, nawet najbardziej skromna próba
życzenia jej szczęśliwego Dnia Matki
wywoła na jej twarzy uśmiech.
Dla niej
to życzenie warte jest wszelkich cennych klejnotów,
wszystkich osiągnięć wiedzy
oraz wszelkich wyrazów uznania na tym świecie.
Ten mały gest
ze strony tych, których pokochała i poważa,
tych, którzy błogosławieni są jej słodyczą i dobrocią,
tych, którym daje wszystko –
ten mały dar
w matczynych rękach,
pomnożony zostanie do mocy tysiąca słońc.
A będąc matką,
będzie w naturalny sposób dzielić się tą mocą
z Matką Ziemią.
Napełni mocą
wiele światów na tej ziemi,
biorącej w objęcia jej dzieci

i wiele światów, które w jej dzieciach
przybierają kształt i zanikają.

Matka jest
opiekunką,
żywicielką,
pocieszycielką,
pokrzepicielką.

Matka jest
nauczycielką,
instruktorką,
obrończynią,
przewodniczką.

Matka jest
gotowym do słuchania , receptywnym uchem,
niezawodną i godną zaufania ręką.
Jest skałą o diamentowym blasku.

Termin matka
nie ogranicza się tylko do tych, które wydają na świat.
W szerokim świecie
i pośród wszelkich form życia
istnieje wiele szczodrych istot,
które sama natura
czy instynkt skłania

do przyjmowaniu wielu ról, jakie matka pełni.
To piękne i wzruszające zjawisko
zachodzi bezustannie
i niesie pomoc Matce Ziemi.

Zatem w dniu poświęconym matkom,
uczcij tych, którzy dają życie i wychowują inne istoty.
Uhonoruj te, które poświęcają swoje ciało
realizując pragnienie
troski o inną istotę.
Uszanuj tych, którzy wyrażają gotowość
i oddają siebie
rozwojowi i szczęściu innej istoty.

Boża Matko, zawsze miej nas w swoim sercu.
Mater beneficium nostrum es.
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