
 
 
 
Zapraszamy do zapisów na rekolekcje transmitowane z Bonnevaux w dn. 17-20 czerwca 
2021. Rekolekcje będą tłumaczone na język polski.  
 
„Poziomy świadomości i owoce Ducha Świętego” to seria tematycznie ze sobą 
powiązanych rekolekcji online w 2021 roku, prowadzonych przez o. Laurence Freemana 
ze domu Wspólnoty w Bonnevaux i współtworzona przez wspólnoty z różnych krajów. 
Wydarzenia otwarte są dla wszystkich zainteresowanych z całego świata. Ich zadaniem 
jest głębsze zrozumienie nauki, płynącej z praktyki Medytacji Chrześcijańskiej. 
Rekolekcje stanowią też okazję do poznania i docenienia wyjątkowości poszczególnych 
wspólnot narodowych.  
Tematem przewodnim, rozwijanym przez ojca Freemana w cyklu rozważań, są poziomy 
świadomości, które odkrywamy podczas praktyki medytacji. Konferencje prezentowane 
na każdych rekolekcjach, to jak rozdziały z książki dotyczącej podstawowych tematów 
nauczania o. Johna Maina oraz opisanych przez Świętego Pawła w liście do Galatów 
(5:22-23) owoców Ducha Świętego, które są podstawowymi wartościami wyjaśniającymi 
sens ludzkiej egzystencji. 
Dla osoby medytującej są to również owoce codziennej praktyki, które prowadzą do 
przemiany jej wnętrza a także wszelkich relacji i działań w świecie: miłość, radość, 
pokój, cierpliwość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. 
Jako polska Wspólnota zostaliśmy zaproszeni do aktywnego udziału w czwartej części 
tego wydarzenia, „Przełom”. W opisie tego cyklu czytamy: „Wszystkie tradycje 
postrzegają medytację jako przebudzenie. Chrześcijanin rozumie to jako odpowiedź w 
Duchu Świętym na wezwanie do przebudzenia i zjednoczenia się z Umysłem Chrystusa, 
który wpatrzony jest w głębię Ojca. Gdy mur ego zaczyna się rozpadać, na drodze ku 
jedności następuje eksplozja, przechodząca w nie kończący się wzrost świadomości”. 
  
Aby w pełni czerpać korzyści z rekolekcji, zachęcamy do wspólnej medytacji 2-3 razy 
dziennie. Medytacja będzie transmitowana z Bonnevaux, a krótkie rozważania oraz 
fragmenty z Pisma Świętego przed medytacją przeczytają osoby z naszej polskiej 
Wspólnoty.  
Jeśli chcesz poprzez czytanie włączyć się w to wydarzenie, prosimy o kontakt 
medytacja.bielsko@gmail.com (Malwina Okrzesik) 
 
Wszystkie punkty programu (medytacja, rozważania są nagrywane i dostępne przez 
miesiąc dla osób zarejestrowanych). Istnieje możliwość łącznej rejestracji na wszystkie 
wydarzenia tego cyklu w 2021 roku. Rejestracja na rekolekcje powiązana jest z 
dokonaniem darowizny w wybranej kwocie na rozwój Wspólnoty WCCM na świecie oraz 
wsparcie domu w Bonnevaux.  
Link do zapisów: https://wccm.org/events/levels-of-conciousness-and-fruits-of-spirit-
retreat-4/ 
 
 
 
 
 
 
 



PLANOWANE: 
 
Rekolekcje 5: Stopniowe oświecenie – WCCM Belgia i Holandia 22-25 lipca. 
Życie ludzkie jest duchową podróżą, w której na każdym nowym etapie odkrywany jest, 
w coraz bogatszy sposób, pełny potencjał ludzkiej egzystencji. Kiedy ego słabnie, a życie 
Ducha się rozrasta, każdy aspekt życia - fizyczny, intelektualny, emocjonalny, społeczny 
i duchowy - zostaje doprowadzony do coraz pełniejszej harmonii. Światło Chrystusa staje 
się bardziej intensywne, gdy uświadamiamy sobie, co Jezus miał na myśli, mówiąc: „Ja 
jestem światłością świata”.   
 
Rekolekcje 6: Rozpoznanie ogrodnika – WCCM Malezja 9-12 września. 
Doświadczenie zmartwychwstania polega na pełnym zrozumieniu tego, na co 
patrzymy. Maria Magdalana zobaczywszy zmarwychwstałego Jezusa myślała, że patrzy 
na ogrodnika. My również zaczniemy dostrzegać głębszy wymiar codziennego życia, 
kiedy nauczymy się jak widzieć głębiej, rozpoznawać, a nie tylko patrzeć na... I w 
momencie, kiedy zrozumiemy, że my też jesteśmy widziani... 
 
Rekolekcje 7: Żyjąc nowym życiem – WCCM Hiszpania 04-07 października. 
Oznaką autentyczności duchowej podróży są zmiany jakie zachodzą w naszym 
życiu. Stopniowo zauważamy, że nasze preferencje i automatyczne reakcje dostosowują 
się do nowego doświadczenia pojawiającego się wewnątrz nas i we wszystkich naszych 
relacjach. Osobiste wartości, nawyki, styl życia zostają zharmonizowane z mocą 
uwalniającej się w nas nowej rzeczywistości. Może to być niepokojące doświadczenie i 
stanowić wyzwanie dla poczucia własnego ja, ale, gdy jest wspierane przez wspólnotę, 
może być również bardzo wyzwalające.   
 
Rekolekcje 8: Niebiańskie Jeruzalem – 18-21 listopada.  
Angielski poeta, William Blake, napisał ekstatyczny wiersz pod tytułem „Jerozolima”, 
który stał się hymnem powszechnego pokoju i sprawiedliwości. Jest on echem wizji 
niebiańskiego Jeruzalem (Ap 21: 9-27), w którym religia została 
zastąpiona bezpośrednim doświadczeniem Boga. W ostatnich rekolekcjach 2021 roku o. 
Laurence Freeman będzie rozważał temat zmieniającej się świadomości duchowej całej 
ludzkości, uwzględniając bieżące kryzysy we wszystkich religiach i wyrażając nadzieję na 
rozkwit świadomości kontemplatywnej.  
  
DOTYCHCZAS ODBYŁY SIĘ: 
 
Rekolekcje 1: Wzmacnianie zdolności koncentracji uwagi – WCCM - Filipiny 28-31 stycznia. 
Na pierwszym poziomie świadomości medytacja zajmuje się deficytem uwagi w ludzkim umyśle, 
który wcześni nauczyciele chrześcijańscy postrzegali niemal jako istotę „grzechu pierworodnego”. 
Jest to szczególnie dotkliwy problem naszych czasów. Medytacja nie tylko poprawia naszą zdolność 
skupienia uwagi, ale również rozwija naszą zdolność do miłości. 
 
Rekolekcje 2: Dynamika nieświadomości – WCCM Skandynawia 22-25 kwietnia. 
Na kolejnym etapie świadomości możemy spotkać się z naszym cieniem i na wpół zapomnianymi, 
burzliwymi doświadczeniami z przeszłości, zapisanymi na twardym dysku naszej pamięci. 
Medytacja uzdrawia i przynosi wolność na tym poziomie, pod warunkiem, że nie będziemy się 
wdawać w nadmierną introspekcję. Zrozumienie działania łaski na ludzką naturę w trakcie 
kontemplacji stanowi chrześcijański aspekt medytacji. 
 
Rekolekcje 3: Mur Ego – WCCM Włochy 20-23 maja. 
Chmura niewiedzy nazywa ten poziom świadomości „nagą świadomością samego siebie”. Niektóre 
z religii używają terminu „myśl JA”. Poziomu tego nie da się przekroczyć siłą własnej woli. To tu 
zmniejsza się nasz egocentryzm i znajdujemy nowy sens w służeniu i pomocy innym, nawet jeśli 
wiele z naszych wad jest wciąż obecnych. 
 


