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 Do napisania książki zmusiła mnie wewnętrzna 
siła, której nie umiem wytłumaczyć. Już nie próbuję. 
Dlaczego ja? Co takiego mam do powiedzenia? Po co 
to wszystko? Ja się nie nadaję. Te i  inne wątpliwości 
przelatywały mi przez głowę w ostatnich miesiącach, 
rujnując mój spokój wewnętrzny. W dzień i w nocy. 
Tak. Ciężki jest to poród. Mam nadzieję, że to 
„dziecko” będzie miało moc. 

Czyli co? Moc, która sprawia, że jednocześnie 
czujesz spokój wewnętrzny i  masz pewność, że 
wszystkie twoje działania mają sens. Dzielę się 
drogą, którą przeszłam do samej siebie. Do 
miejsca, gdzie postawiłam na „być”. Wszystko po to, 
by żyć radośnie i szczęśliwie.

Od zawsze lubiłam odnajdywać własne ścieżki, 
doświadczać życia i  smakować je. Być może dlatego 
dość często znajomi prosili mnie o  dzielenie się 
swoimi przygodami. 

Mam otwartą głowę. Ale mimo to rzeczy, które 
do mnie przychodziły w  ciągu ostatnich miesięcy, 
trudno mi było zaakceptować racjonalnym umysłem. 
Potraktowałam to jak podróż, podczas której z czasem 
stałam się obserwatorem świata, pokazywanego mi 
dzień po dniu. I tak to staram się pokazać. Narracja, 
z czasem przybiera formę pamiętnika, który w miarę 
zagęszczania się przychodzących do mnie informacji 
zaczęłam prowadzić regularnie. Gdzieniegdzie, już 
w  czasie pisania książki dodałam uzupełnienie lub 
rozwinięcie tematu. Mam nadzieję, że poczynione 
zabiegi będą wystarczająco czytelne.

Zaakceptowałam tę swoją drogę, ale jak opowie-
dzieć ją komukolwiek, gdy brakuje słów, aby ją opisać?
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Nie umiałam sobie z tym poradzić do momentu, 
gdy zaczęłam traktować tę książkę jako część projektu 
artystycznego. Jakoś artyście bardziej „wypada” mówić 
o rzeczach, które do niego przychodzą. Im są bardziej 
odjechane, tym nawet lepiej. 

Pozostało jeszcze sięgnąć po autorytety, aby 
uwiarygodnić świat, który opisuję. Mnie „przypadek” 
podesłał tego samego dnia aż dwa – Briana 
Rose’a i jego film Reconnect[1] oraz Ebena Alexandra, 
neurochirurga światowej klasy, który w  sposób 
naukowy opisuje swoje paranormalne doświadczenia 
w książce Dowód, którą znalazłam na półce w domu, 
choć o jej istnieniu wcześniej nie miałam pojęcia. 

Briana Rose'a, Ebena Aleksandra i  mnie łączy 
jedno – mówimy, że w  wyniku opisywanych przez 
nas zdarzeń doznaliśmy wszechogarniającej miłości, 
która stoi u podstaw naszego świata. Która koi i leczy. 
Wyjaśnia zjawiska, których rozum nie ogarnia. Jeśli 
patrzymy sercem, widzimy znacznie ostrzej, dalej 
i więcej. Życie staje się proste.

Dzielę się swoją drogą z wdzięcznością, próbując 
pokazać związek przyczynowo-skutkowy między 
zdarzeniami, pozwalającymi mi „dostroić się” do 
świata, który sobie sama kreuję. 

Acha i  jeszcze jedno – ja tego wszystkiego nie 
szukałam. Nawet nie chciałam. To do mnie przyszło 
w chwili, gdy byłam na to gotowa. 

 
 



6

 A ci, którzy tańczyli, zostali uznani za szaleńców 
przez tych, którzy nie słyszeli muzyki...
Friedrich Nietzsche
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 N  ie wiem, od którego momentu zacząć. Może 
od wizyty u szeptuchy na Podlasiu na początku 

2018 roku? A  może kilka miesięcy później, od 
pewnego październikowego wieczoru 2018? Leżałam 
na kanapie z kontuzją kolana, która na pięć długich 
miesięcy odcięła mnie od mojej pasji – tanga 
argentyńskiego. Byłam pogrążona w żałobie, bo moje 
dotychczasowe życie zatrzymało się. Nagle z  nikąd 
przyszła do mnie wszechogarniająca myśl – co by 
było, gdybym przyjęła zasadę, że wszystko, 
cokolwiek nam się w  życiu zdarza, zdarza się 
w  jakimś celu? Wraz z  tą myślą pojawiła się jakaś 
pewność, że wszystkie pogmatwane sprawy koniec 
końców będą miały pozytywny wpływ na moje życie.

Idąc dalej tą filozoficzną drogą – po co więc mam 
się bać? Bać, że na zawsze zostanę na tej kanapie, 
bać się, że jak nie będę pracować, nie wystarczy mi 
pieniędzy na rachunki, bać się, że się starzeję i młodsza 
już nie będę, że nikt mnie nie kocha. Brzmi znajomo? 

Myślę, że każdy ma całkiem sporą listę swoich 
obaw, więc nie muszę się rozpisywać, wymieniając 
własne.

Oczywiście, gdzieś z  tyłu głowy miałam teorie 
mówców motywacyjnych, takich jak Brian Tracy, 
mówiące, że 85% obaw nigdy się nie spełnia, ale jakoś 
nigdy nie byłam zwolenniczką tego rodzaju wykładów 
i puszczałam jego lekcje mimo uszu.
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Tego dnia poczułam pewność. I  tu przyznaję, 
zastosowałam technikę coachingową – napisania do 
siebie listu z przyszłości, czyli zmiany  perspektywy.

Wybrałam okres 10 lat. Niewiele w  tym liście 
było, ale zawarłam w  nim pewność, która mi się 
pokazała chwilę wcześniej. Paradoksalnie ten list 
pomógł mi zrobić pierwszy krok, którego wówczas 
nie planowałam. 

Potem była Sylwestrowa noc, spędzona na ulicach 
Londynu i  piosenka Madonny Give it 2 me, której 
słowa, gdzieś zasłyszane tej nocy, przez wiele dni 
siedziały w mojej głowie i nie chciały wyjść. Cytuję, 
bo podchwyciłam je jako swoje postanowienia 
noworoczne 2019: 

 ...What are you waiting for? 
Nobody’s gonna show you how 
Why work for someone else 
To do what you can do right now? 
Got no boundaries and no limits 
If there’s excitement, put me in it 
If it’s against the law, arrest me 
If you can handle it, undress me 
(...) They say that a good thing never lasts 
And then it has to fall 
Those are the people that did not 
Amount to much at all 
Give me the bassline and I’ll shake it 
Give me a record and I’ll break it 
There’s no beginning and no ending 
Give me a chance to go and I’ll take it 
Don’t stop me now, don’t need to catch my breath 
I can go on and on and on 
When the lights go down and there’s no one left 
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I can go on and on and on (...) 
You’re only here to win 
Get what they say (...)

Oczywiście, myślałam wówczas głównie o  pracy, 
o nowych wyzwaniach, o robieniu czegoś ciekawego, 
choć jednocześnie bałam się wyjść ze swojej strefy 
komfortu. Szukałam satysfakcji i fascynacji. I proszę – 
z czasem coś zaczęło się nieśmiało pojawiać.

W lipcu 2019 znów wyjechałam do Londynu. Tym 
razem na bliżej nieokreślony czas. Miałam jedno zało-
żenie – chcę, aby moje życie było przynajmniej takie 
samo, jak w Polsce. Abym mogła tańczyć tango, mieć 
zbliżony standard życia do tego, który zostawiam za 
sobą. Aby stać mnie było na małe przyjemności. A przy 
okazji, abym mogła zażyć beztroski życia osoby, któ-
ra jest odpowiedzialna jedynie za siebie. Taki trochę 
powrót do czasów studenckich. Mam umiejętności, 
pozwalające na pracę zdalną, więc wzięłam swoje do-
tychczasowe zajęcia ze sobą. Dzięki temu miałam jakieś 
absolutne minimum bezpieczeństwa finansowego, po-
zwalające się utrzymać. Wyjeżdżając nie planowałam, 
czy ta podróż potrwa miesiąc czy trzy. Nie miałam pla-
nu. Ale, nie wiem dlaczego, pojawiła się chęć sprawdze-
nia, jak wyglądają medytacje grupowe. 

 Medytacja? Ale po co? Ja i medytacje?! Śmieszy 
mnie to dalej, bo było zupełnie absurdalne. Nawet 
wówczas jeszcze nie do końca wiedziałam, co to tak 
naprawdę jest. A to, co robiłam przez kilka ostatnich 
lat, uspokajając nerwy, wyciszając umysł, resetu-
jąc ciało, to przecież był również rodzaj medytacji. 
Wyciszałam oddech, wchodząc w  siebie, czyli ob-
serwując swoje ciało np. podczas ćwiczeń poran-
nych. Uspokajałam myśli, skupiając się na głębokim  
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oddechu, nie mogąc zasnąć. Nie analizowałam tego 
wcześniej. Bo po co? Było fajne i działało. A tu pro-
szę, taka niespodzianka od losu – to właśnie nazywa 
się medytacjami. 

Na marginesie: osobom, które nic nie wiedzą na 
temat medytacji, polecam świetne wyjaśnienie tema-
tu przez Michała Kicińskiego[2]. Tak, tak – tego od 
Wiedźmina.

Kolejne tygodnie mijały mi na beztroskim rozko-
szowaniu się wolnością, bo – jak się okazało – wraz ze 
zmianą miejsca zamieszkania, pozbyłam się całkiem 
sporej liczby „muszę”. Oczywiście, pojawiały się nowe, 
ale stopniowo zamieniałam je na „chcę”. Poznawałam 
Londyn, chadzając swoimi ścieżkami. Miasto, które 
wcześniej odwiedzałam i którego nie znosiłam, nagle 
zaczęło czarować. Wciągać w  nocne życie tangowe. 
W delektowanie się urokami nieznanych miejsc, sma-
ków, aromatów, kolorów, faktur i zapachów. Uwodziło 
radością z radzenia sobie z byciem obcą w mieście – 
np. radością z  prozaicznej umiejętności korzystania 
z  transportu publicznego i  poznawania dzięki temu 
topografii miasta. Na spokojnie. Bez stresu. Miałam 
czas!

Gdzieś w połowie sierpnia na biznesowej imprezie 
polonijnej poznałam Bartka Derletę[3]. Chciałam już 
wychodzić, ale przyjaciółka, chcąc mnie zatrzymać, 
przedstawiła nas sobie słowami: „Aluś, zostań, ten ko-
leś jest tak samo nawiedzony, jak ty, więc pogadajcie 
sobie”. I znikła. 

Zdenerwowana sytuacją, wypaliłam: „Co to zna-
czy, że jesteś nawiedzony?” Usłyszałam „Wiesz, in-
teresują mnie «dziwne rzeczy»”. Zazwyczaj ciekawa 
świata spytałam o szczegóły, więc opowiedział o kil-
ku. Nabierałam zaufania, bo faktycznie znaleźliśmy 



13

wspólny język. Na koniec obiecał mi, że jak będzie 
słyszał o medytacjach grupowych, to da mi znać.

Tak poznałam Bartka, a wraz z nim ciąg spotyka-
nia dziwnych ludzi czy dziwnych sytuacji zaczął się 
zagęszczać.

Kilka dni później idąc z  przyjaciółką parkiem 
na Acton zobaczyłam z  daleka mężczyznę. Nie 
wiem, dlaczego miałam pewność, że zmierza do 
nas. „Znasz go?” – pytam. G. odpowiada, że nie. 
Dalej rozmawiamy, gdy facet, podchodząc do mnie, 
mówi coś po angielsku. Pochłonięta rozmową, 
mówię irracjonalnie: „Możesz mówić po polsku”. 
I  wówczas usłyszałam, oczywiście po polsku, że to 
nie przypadek, że się tu spotkaliśmy. Ile to takich 
słów już wcześniej słyszałam? „Nie koleś, ja cię nie 
znam, coś tani ten podryw”. On mi na to, że jeśli 
teraz się nie znamy, to znaliśmy się kiedyś w innym 
wcieleniu i  błaga, abym go wysłuchała, bo chwilę 
wcześniej spotkał w tym samym miejscu inną starą 
duszę i to nie jest przypadek. A że scenka rozegrała 
się w  pobliżu knajpki, do której zmierzałyśmy na 
lunch, moja „bardzo racjonalna” przyjaciółka, 
zaproponowała, abyśmy zjedli razem.

I tak dowiedziałam się, że jestem starą duszą, cokol-
wiek to znaczy. Faktycznie, po chwili wrócił z chłopa-
kiem i dziewczyną [4]. Sławek ponoć też był starą duszą. 
Nie muszę nadmieniać, że nikt z nas nie wyglądał na 
osobę leciwą, więc określenie było intrygujące. Dziw-
ne, ale po pół godzinie dość interesującej rozmowy 
byłam tak zmęczona, że zaproponowałam wyjście 
z  tego miejsca. Inicjator naszego spotkania poprosił 
o wymianę kontaktów, a  ja sceptycznie palnęłam, że 
skoro jesteśmy starymi duszami i ma być nam dane 
się spotkać, to się spotkamy. 
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No i jak myślisz? Jaki był następny krok tej opowieści? 
Oczywiście, spotkaliśmy się kilka tygodni później. Co 
prawda nie w pełnym składzie, ale jednak.

W  chwili obecnej wiem już, że w  życiu nie ma 
przypadków. Nauczyłam się też czytać znaki i  mam 
wrażenie, że ktoś nas prowadzi po nitce do zamierzo-
nego przez siebie celu. Tylko kto...?

Tymczasem... dostałam od Bartka informację 
o  medytacjach grupowych. Gdzieś w  połowie paź-
dziernika. Podekscytowana dojechałam do nowego 
miejsca. Bez żadnych oczekiwań, ale zaciekawiona 
i podekscytowana . 

Było nas kilkoro, w tym Bartek i Aga[6], a spotka-
nie było prowadzone przez Izę Lon[7], która wydała 
mi się wspaniała. Miałam wrażenie, że wskoczyłam 
w stan medytacyjny całą sobą. Doświadczałam.

Pamiętam, że byłam zaskoczona intensywnością, 
czystością oraz naturalnością tego, co się działo we 
mnie i wokół mnie. Już po medytacjach rozmawiali-
śmy i to też mnie zaskoczyło, bo zobaczyłam, jak waż-
na jest grupa i jej energia we współodczuwaniu. 

Z  kilkorgiem uczestników tego spotkania jestem 
w  stałym kontakcie, inni rozmywają się w  pamięci, 
ale wiem, że to dzięki nam wszystkim budziła się we 
mnie ta energia, która jest tematem niniejszej pisa-
niny. Wiele słów chciałabym wypowiedzieć, ale nie 
wiem, po co. Chodzi mi w tym momencie o pokaza-
nie pewnej chronologii tego, jak byłam prowadzona. 
Może więc po kolei. 

Jak się domyślacie, nastąpił następny punkt pro-
gramu. Tym razem w  postaci eventu, zorganizo-
wanego pod koniec października 2019 przez Gaja 
Kingdom Polska pod hasłem Targi Zdrowej Żywno-
ści czy jakoś tak. Wyskoczyło mi to jako wydarzenie 
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na facebooku, a że nie miałam planów na tę deszczo-
wą niedzielę, postanowiłam zajrzeć tam w  ramach 
poznawania miasta.

Dotarłam spóźniona, po południu i od razu trafi-
łam na wykład Björna Lundberga o oddychaniu. Kie-
dy tam weszłam, wpadłam w objęcia dziewczyny, któ-
rą znałam. Okazało się, że to Kasia, którą spotkałam 
wraz z jej chłopakiem Sławkiem kilka tygodni wcze-
śniej w parku na Acton. No tak, jeśli stare dusze mają 
się spotkać, to się spotkają.

Wracając do wykładu – nie wiem, skąd, ale znajo-
me było mi wszystko, co mówił Björn. Tak jak wspomi-
nałam wcześniej, oddychałam w miarę świadomie od 
kilku lat. Nie wiedziałam jednak, że jest to tak mega 
istotne. Arcyzaciekawiona, postanowiłam uczestniczyć 
w jego warsztatach. Musiał się nieźle uśmiać, bo ja by-
łam w  sukience, a  warsztaty wymagały raczej stroju 
swobodnego. Sama śmieję się w duchu, widząc siebie 
na macie, robiącą w tej sukience np. kołyskę czy świecę. 

Nie wiem, skąd miałam tyle odwagi i  determi-
nacji aby łazić po nocy po nieznanych mi wcześniej 
częściach Londynu. Tego wieczoru jednak poczułam 
się bardzo niekomfortowo na myśl o  powrocie do 
domu, bo dodatkowo padał marznący deszcz. Spy-
tałam więc, czy ktoś mógłby mnie podrzucić pod 
stację metra. I tak poznałam Marcina, który, jak się 
okazało, mieszkał w  sąsiedztwie. Po jakimś czasie 
zaczęliśmy się spotykać po przyjacielsku. Gadali-
śmy i  gadaliśmy, a  tematy się nie kończyły. Mieli-
śmy wiele podobnych spostrzeżeń, określeń, zaob-
serwowaliśmy kilka bliźniaczo podobnych historii 
w  swoich życiach. Coś nas do siebie ciągnęło i  coś 
powstrzymywało od bliższej relacji. Stał się dla mnie 
poniekąd mentorem i  towarzyszył mi w  procesie  
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odkrywania siebie. Jego spokój był zaraźliwy, a wie-
dza, którą się dzielił ze mną, inspirowała. Jestem 
pewna, że to właśnie jemu zawdzięczam swoje bar-
dzo szybkie przebudzenie. 

Po drodze było kolejne cudowne odkrycie – ta-
niec ekstatyczny, prowadzony przez Billy’ego Crystala. 
Nie załapałam się na to wydarzenie w Londynie, a że 
wcześniej miałam zaplanowany wyjazd do Berlina, in-
tuicyjnie postanowiłam sprawdzić, gdzie Crystal ma 
następny koncert. Bingo! Oczywiście, był to Berlin. 
To było ekscytujące. Łączyło moją pasję do tańca i do 
form ruchu, propagowanych przez moich ukocha-
nych choreografów, takich jak Ohad Naharin, Pina 
Bausch czy Maria Fux. Korespondowało z fascynacją 
świadomością własnego ciała. W tańcu ekstatycznym 
jest prawda. Jest miejsce na własną ekspresję. Jedy-
nym ograniczeniem jest to, na ile swobody w wyraża-
niu siebie sam sobie pozwolisz. Oj pozwoliłam sobie. 
Po raz kolejny doświadczałam wszystkimi zmysłami. 
Byłam w moderowanym transie, który wraz ze zmia-
ną muzyki przechodził w rodzaj medytacji. Chciałam 
w  tym trwać. Niejako trwam, ilekroć przypominam 
sobie tę chwilę. 

Wracając do chronologii zdarzeń – gdzieś pod 
koniec listopada dostałam od Marcina książkę Rady-
kalne Wybaczanie Colina Tippinga, która wywróciła 
mój ówczesny świat do góry nogami. Gdy skończyłam 
ją czytać, zrozumiałam, że każda sytuacja i każda na-
potkana osoba  są nam potrzebne i wypełniają jakieś 
zadanie w naszym życiu. Wszystko, co spotykamy na 
swojej drodze, jest nam dane po to, by nas czegoś na-
uczyć. Powiedzmy – dane jest nam nauczyć się mówić 
„nie”, czyli stawiać granice, gdy notorycznie spotyka-
my osoby, które je przekraczają. 
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Jeśli przyjmiemy, że miłość leży u podłoża wszyst-
kiego, co nas spotyka, to wszelkie uczucia dyskomfor-
tu, towarzyszące nieprzyjemnym sytuacjom, znikają. 
Zadziwiające, że gdy to zauważyłam i  podziękowa-
łam za lekcję, powracające dotychczas sytuacje usta-
ły. Czyli działa. Odtąd zaczęłam trenować się w tym 
i trenuję nadal.

10.12.2019 ECHA SZAMANIZMU

„W końcu zaliczyłam ustawienia hellingerowskie. Nie 
będę przytaczać szczegółów, bo wydają mi się zbyt 
osobiste i  mogą naruszyć prywatność bliskich mi 
osób, ale wspomnę, że po raz pierwszy zetknęłam się 
wówczas fizycznie z pojęciem energii pola. To, jak tam 
trafiłam, też mogę swobodnie nazwać prowadzeniem. 
Wiele kropek się połączyło, dzięki czemu mogłam się 
tam zjawić.

W okolicach przełomu 2011 i 2012 roku na terapii, 
na którą wówczas uczęszczałam ze względu na po-
wtarzalność dotykających mnie różnego rodzaju cho-
rób psychosomatycznych, po raz pierwszy usłyszałam 
o  Bercie Hellingerze i  jego metodzie terapeutycznej. 
Namawiano mnie do spróbowania tej techniki. Wów-
czas to jednak odrzuciłam, stwierdzając, że ta metoda 
jest zbyt szamańska i nie budzi mojego zaufania. Przez 
te wszystkie lata nie myślałam o tym, aż do wieczoru 
24 listopada 2019, kiedy nagle pomyślałam, aby zapisać 
się na ustawienie. Jak? Skąd? Po co? Akcja rozgrywała  
się po godzinie 22. Powiedziałam siostrze o swoim po-
myśle i w następnej chwili zadzwoniła jej daleka znajo-
ma, która kiedyś wspominała o Polce, robiącej czasem 
te ustawienia w UK. Sprawdziłam stronę Izy Kopp[7], 
bo to o  niej tu mowa, i  okazało się, że ma jeszcze  
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miejsce na zorganizowany dodatkowo termin w War-
szawie 10 grudnia, a więc w chwili, gdy  już tam będę. 
A  na jej spotkanie czeka się zazwyczaj długo. Mnie 
udało się wejść „z buta”. Jednym słowem, wierzę, że 
miałam się tam znaleźć tego właśnie dnia.

Wracając: Co to jest ta energia pola? Odpowiedź 
tkwi w prawach mechaniki kwantowej, według której 
wszystko jest energią i wpływa na siebie wzajemnie. 
O co chodzi? Jak wytłumaczyć po ludzku to, że w za-
dziwiający sposób grupa osób, które po raz pierwszy 
się widzą i nic o sobie nie wiedzą, nagle zaczyna za-
chowywać się według określonych schematów, we-
dług których osoba moderująca jest w stanie odczytać 
pewne prawidłowości zachowań? Po prostu czujesz 
nagle, że osoba, której reprezentantem jesteś, utyka-
ła na prawą nogę. Masz przymus utykania. Po czym 
okazuje się, że ta właśnie osoba cierpiała na chorobę 
Heinego-Medina. Idziesz chwiejnym krokiem, a oka-
zuje się, że reprezentantujesz wujka, który nadużywał 
alkoholu. Czujesz ból w  jakimś miejscu ciała, a  tam 
trafiła kula wroga. Czujesz niewytłumaczalny smutek 
czy radość z nieznanego powodu. Po prostu czujesz, 
kompletnie odrzucając znaną dotychczas  wiedzę. Tak 
to działa, a z nieznanego powodu  łatwo było mi się 
dostroić do odbioru informacji z tego pola.

Wszystko, co do mnie przyszło tego dnia, było 
tak nieprawdopodobne, że nie byłam w  stanie tego 
przyjąć i  minęło kilka miesięcy, zanim sprawa stała 
się jasna i  ją zaakceptowałam z  ulgą, wdzięcznością 
i zrozumieniem. 

Jedno jest pewne: tego dnia znów weszłam w tryb 
doświadczania. Pozwoliłam sobie na odpuszczenie 
kontroli umysłu. Zaakceptowałam fakt, że istnieją 
siły, które trudno zrozumieć, patrząc przez mędrca 
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szkiełko i  oko. Pojęłam na nowo, znane już z  Małe-
go Księcia Saint-Exupéry’ego słowa: «dobrze się widzi 
tylko sercem»”.

STYCZEŃ 2020 

Styczeń odsłonił przede mną drugą stronę lu-
stra. Świat realny zaczął mieszać się z  nierealnym. 
W  końcu zaczęłam spisywać regularnie to, co do 
mnie przychodziło, ponieważ przychodziło w  ta-
kim tempie, że bez tego trudno byłoby złapać ciąg 
przyczynowo-skutkowy zdarzeń, a  mój mózg do-
pominał się wciąż sprawdzenia, analizy i  osadzenia  
w  realnym świecie. Tak więc pisanie stało się próbą 
autotłumaczenia samej siebie. Dawało mi to też dy-
stans do zdarzeń, które miały miejsce.

Wraz z  pojawianiem się ludzi w  kontaktach czy 
komentarzach na facebooku, algorytmy przegląda-
rek zaczęły podpowiadać mi wątki, których wcześniej 
nie dostrzegałam. Na przykład te, które dotyczyły 
astrologii i  jej połączenia z  wydarzeniami na naszej 
planecie. 10.01.2020 roku szeroko omawiano wilczą 
pełnię księżyca z  częściowym zaćmieniem. Obser-
wowałam ją na bezchmurnym niebie i poczułam ma-
gię. Podczas medytacji, którą sobie potem zrobiłam, 
znikąd przyszła informacja, wówczas zupełnie dla 
mnie niezrozumiała: Przepuść światło przez siebie  
i oddychaj (możesz tak robić ze wszystkim i wszystki-
mi). Dla mnie sukcesem było, że zauważyłam tę myśl 
i jej nie zbagatelizowałam.  

W końcu dopuściłam do siebie, że świat snów jest 
także źródłem informacji o nas samych i warto im się 
przyjrzeć. I już 14.01 śniłam jeden z tych snów, które 
„ryją beret” i trudno je wyrzucić z głowy. Analizując 
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go, zauważyłam, że nie umiem przyjmować pomocy 
i jeszcze się z tego powodu samobiczuję, przez co nio-
sę dodatkowy ciężar. Zadziwiające, jakie myśli przy-
chodzą człowiekowi we śnie! 

Gosię Górną[8] poznałam 19.01.2020 w trakcie jej 
warsztatów Your year of expansion. Jeden dzień i tyle 
zmian, odczuć i  przemyśleń. Jeszcze gdy w  wyniku 
splotu różnych wydarzeń trafiłam na to spotkanie, 
słowa „my expansion” sprawiały, że znów chowałam 
się do swojej skorupy. Ale moje podświadome ja już 
wówczas chciało rozprostować swoje skrzydełka. 
Może jeszcze nie ekspansja, ale już na pewno ujaw-
niające się powoli istnienie. I mimo że nie przepa-
dam za różnego rodzaju mówcami motywacyjnymi, 
poddałam się atmosferze. 

Traktowałam to trochę jak możliwość szkolenia 
języka angielskiego, choć byłam oczywiście ciekawa 
samej Gosi, o której bardzo wiele słyszałam w środo-
wisku polonijnym. Od początku czułam jakieś nie-
samowite połączenie z nią. Każde z wykonywanych 
ćwiczeń precyzyjnie ukazywało mi to, czego sama nie 
mogłam odszukać w sobie. To wówczas zauważyłam 
swoje deficyty, ale i to, co mnie wyróżnia w świecie. 
Co kocham robić, bo daje mi tzw. flow. Wymyśliłam 
siebie na nowo. Także swój nowy zawód – specjalist-
ka od komunikacji wizualnej. Ja, która myślę szyb-
ciej, niż jestem w  stanie mówić, mająca problemy 
ze zwerbalizowaniem idei, które wciąż rodzą mi się 
w  głowie? Zauważyłam, swój potencjał, bo oprócz 
posiadania dużego doświadczenia z  zakresu grafiki 
i  marketingu, po pierwsze i  najważniejsze – czuję. 
Mam olbrzymie pokłady inteligencji emocjonalnej, 
a dzięki otwartej głowie widzę szerszą perspektywę 
działań. No a przy tym jako artystka mam nieograni-
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czoną niczym wyobraźnię, o czym przez lata zupeł-
nie zapomniałam. 

LUTY 2020 

Świat zaczął swój pandemiczny taniec. Kilka razy w ty-
godniu korzystając z Piccadilly line jeździłam jeszcze 
na tango. Oprócz mnie mnóstwo turystów z Azji, już 
w maseczkach. Przestraszonych. Niby zaczęły do nas 
docierać informacje o wydarzeniach w Chinach, w Ja-
ponii, ale tu nikt się tym nie przejmował. To wciąż 
jeszcze nas nie dotyczyło. Karnawał trwał dalej. 

Jednak 01.02.2020 będąc na balu biznesowym Po-
lonii, straciłam głos. Towarzyszył temu koszmarny 
kaszel. Kilka osób miało podobne objawy. Wiadomo, 
o  tej porze o  przeziębienia nietrudno. Gosia Górna 
podsumowała to nawet: „Czasem lepiej stracić głos, 
aby nie musieć nic mówić”. 

Spędziłam dwa tygodnie kurując się, więc miałam 
mnóstwo czasu na przemyślenia. 

Zauważyłam, jak dobrze mi zrobiło to wycofanie 
i  zamknięcie się w czterech ścianach. Coraz częściej 
wracało wówczas pytanie, które po raz pierwszy po-
jawiło mi się gdzieś w  okolicach września – co byś 
zrobiła, gdybyś była uwięziona? We wrześniu jeszcze 
irracjonalne, czysto retoryczne, teraz nabierało powo-
li nowego znaczenia. Lockdown całego świata. Skąd 
wówczas to przyszło i po co?

Od początku było dla mnie jasne – abym mogła 
przeżyć, wystarczy mi trochę nieba i widok zieleni. Wie-
le miesięcy później (18.10.2020) usłyszałam podobne 
słowa w wypowiedzi Michała Shootmana Majewskiego 

(Przez więzienie do wolności [9]– spotkanie z Robertem 
Rientem).
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Przytaczam ten przykład, gdyż moje pytanie po-
jawiło się na długo przed lockdownem. Czy może 
jakimś cudem wyłapałam wówczas sygnały z  przy-
szłości? Były natarczywe i nie pozwalały o sobie za-
pomnieć. Zaczęłam dopuszczać myśl, że być może to 
przychodzi z jakiegoś wielkiego źródła. Teraz mogę 
nazwać to świadomością zbiorową, pamięcią abso-
lutną, Bogiem, Źródłem, Akaszą, Wszechświatem 
itp. Ta moc ma wiele określeń, podobnie jak wielu 
ludzi w  różnych kulturach i  pod różną szerokością 
geograficzną doświadcza kontaktu z tą siłą i próbuje 
ją opisać sobie znanym językiem. Siłą tak wielką, że 
potrafi znienacka wwiercić ci się w  mózg i  ryć ko-
rytarze, które wywracają dotychczasowe życie do 
góry nogami. I mimo że całym swoim doświadcze-
niem chcesz to odrzucić, w  końcu ulegasz. Podda-
jesz się tej sile i  wówczas tracisz swoją tożsamość. 
I mnie także się to zdarzyło jakiś czas później. Ale 
nie uprzedzajmy faktów. 

Coraz częściej medytowałam. Było mi doskonale  
w  tym stanie zawieszenia w  świecie jakby ze snów. 
Eksplorowałam bezkresne obszary. Czułam się wol-
na. Sugestywne kolory i obrazy przesuwały się, uka-
zując bardzo dobitnie odpowiedzi na pytania, które 
wcześniej chodziły mi po głowie. Wizje, które rodziły 
kolejne pytania, mające paść za czas jakiś. Nigdy nie 
chciałam wracać z  tych podróży. Podróżowałam na 
trzeźwo i za darmo. Powoli zaczęłam być świadoma, 
że absolutnie wszystko możemy znaleźć w sobie. 

 Kluczem do zrozumienia wszechświata  
– jesteś Ty sam 

 Gary Zukav, Tańczący mistrzowie Wu Li. Przegląd nowej 
fizyki
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MARZEC 2020 

10.03 byłam u Gosi Górnej. na warsztatach 1:1. Dziw-
ne to było spotkanie. Dowiedziałam się tak wielu rze-
czy o sobie. Zobaczyłam siebie z nieznanej mi dotąd 
perspektywy. 

Od zawsze wiedziałam, że jestem inna. Czy to 
nie dziwne, że mając 7 lat usypiałam się, wchodząc 
w hipnozę za pomocą wyobrażania sobie wibrującej 
spirali? Skąd taką technikę mogło znać dziecko, nie 
mające dostępu do internetu ani telewizji? Skąd wziął 
się pomysł, aby rozpuszczać ból, poczucie zimna, dys-
komfortu – odprężając się i podążając za wybranym 
dźwiękiem? Małe dzieci, płaczące gdzieś w  tłumie, 
uspokajają się wciąż, jak na nie spojrzę. Dlaczego? To, 
że widzę swoje mięśnie podczas chodzenia, tańczenia 
też chyba nie jest zbyt normalne? A  to, że w medy-
tacji mogę odseparować bolące miejsce i wymasować 
je oddechem? Wyobraźnia? Na pewno bez niej było-
by gorzej. Ale podkreślam – ja tego nigdy nie szuka-
łam. To przychodziło do mnie instynktownie. Marcin 
wspomniał kiedyś, że o  tym, o  czym mówię, co na 
co dzień stosuję albo właśnie „odkryłam”, on czyty-
wał czasem w książkach. Teraz wiem na pewno, że te 
„funkcje” każdy ma w sobie, tylko trzeba znaleźć do 
nich drogę i pozwolić im się ujawnić.

Gosia Górna bez żadnego większego wstępu, mnie, 
osobie, która – jak by się wówczas mogło wydawać – 
dość twardo stąpa po ziemi, wypaliła: „Jesteś istotą, 
której zadaniem jest nieść światło i  podnosić energię 
ziemi!”. Mam wyjść z ukrycia i leczyć całą sobą. Mam 
wyjść z kąta i podnosić wibracje ziemi. Na moje scep-
tyczne pytanie: „Jak?” dostałam odpowiedź: „Nic nie 
rób, po prostu bądź”. 
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Nie może to być trudne, bo, jak się okazuje, mam 
wielkie wsparcie. Między innymi – Sanata Kumary. 
Sama nie wiem co o tym sądzić. Kto to? Czy to tylko 
postać stworzona przez intelektualistów dla poparcia 
ich idei? Nie wiem. Za wikipedią: Pan Sanat Kumara 
jest „Istotą Zaawansowaną” na kosmicznym pozio-
mie wtajemniczenia, która jest uważana za „Pana” lub 
„Regenta” Ziemi i ludzkości. Uważa się, że jest głową 
Duchowej Hierarchii Ziemi. 

 Świeć swoim światłem. Twoje wewnętrzne 
wskazówki są głośne i wyraźne.(...) Wiedz, że 
nigdy nie jesteś sam. Nie bez powodu jesteś tu w tej 
chwili. Zaufaj swojemu celowi i pozwól mu się 
rozwinąć”.

Co jeszcze pokazano mi  podczas tego spotkania? 
Widziałam, jak sama siebie leczę światłem. Wi-

działam krąg aniołów wokół mnie. Część z nich miała 
kolory i  to one były aktywne podczas sesji, wysyłając 
mi pomocne światło. Jeden z nich – ten „na pierwszej” 
– emanował delikatnym zielono-żółtym światłem, zaś 
ten „na drugiej” jasnobłękitnym. Ten stojący za mną, 
chyba mój anioł stróż, był koloru granatowo-czerwo-
nego i uaktywnił się, gdy „leczyłam”, czyli kierowałam 
anielskie światło w  dolny odcinek tyłu mojej głowy. 
Przednie anioły były jakby za słabe, aby rozświetlić ten 
fragment i dlatego, jak sądzę, uaktywnił się ten z tyłu. 
Jemu udało się oczyścić ten fragment mojego ciała do-
czesnego. Po tym faktycznie poczułam w sobie olbrzy-
mią energię i wypełniłam się jasnym światłem.

Brzmi wciąż nierealnie nawet teraz, choć od tego 
czasu minął już prawie rok, a moja wiedza na temat 
doświadczeń spirytualnych jest znacznie szersza niż 
wówczas.



27

Muszę tutaj zaznaczyć, że to podczas tej sesji po 
raz pierwszy usłyszałam, zobaczyłam i  poczułam, że 
umiem leczyć. Nie wierzyłam jednak, a aby leczyć, trze-
ba mieć wiarę.

Zabijając czas, oglądając moje ukochane vlogi, 
czytając, chodząc na długie spacery, odkrywając nowe 
ekscytujące miejsca w okolicy, ćwiczyłam się w sztuce 
zadawania pytań.

•  Co mam robić, aby czuć, że moje życie nie jest 
puste?

• Na co czekam?
• Jaki jest mój cel? 
• Dlaczego nie widzę sensu w żadnym działaniu? 
Chaos w głowie nie pomagał. Trzeba było najpierw 

nauczyć się go wyciszać i dopiero wówczas wykony-
wać działania. Działając w chaosie, stoimy w miejscu 
i  tracimy niewspółmiernie dużo energii na, jak się 
później okazuje, jałowe działania.

Jedną z metod wyciszenia głowy, którą zastosowa-
łam, było polecane przez Gosię Górną pisanie „z pal-
ca”. Odtąd zaczęłam w  miarę regularnie zapisywać 
wszystko, co mi ślina na język przyniosła. Dzięki temu 
mam sporo notatek, dzięki którym można prześle-
dzić  proces, przez który przechodziłam, czy też raczej 
wciąż przechodzę.

Któregoś razu z  otaczających mnie w  wynajmo-
wanym mieszkaniu półek z książkami wypadła przez 
przypadek (choć już wiemy, że przypadków nie ma) 
książka Gary’ego Zukava pod tytułem Tańczący mi-
strzowie Wu Li. Przegląd nowej fizyki. No i wsiąkłam. 
Kolejne puzzle zaczęły do siebie pasować, bo wszystko 
jest ze sobą połączone i od siebie zależne. Znalazłam 
rozumowe wytłumaczenie zjawisk, które przeorały 
moją świadomość. Mechanika kwantowa, bo to o niej 
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traktuje książka, mówi, że wszystko jest energią, 
nawet nasze myśli, które manifestują się w postaci ma-
terii, a cząstki elementarne zachowują się zgodnie z in-
tencją obserwatora. Inaczej mówiąc, podążają za jego 
uwagą. Każdy z nas wibruje z pewną częstotliwością, 
która zależy od naszych myśli. Tak więc rzeczywistość, 
którą kreujemy, jest zawsze zależna od częstotliwości 
tych wibracji. Myśli radosne, miłość, wdzięczność 
zwiększają częstotliwość wibracji, ale strach je obni-
ża. Niskie częstotliwości przyciągają sytuacje, które 
wibrują podobnie nisko. Energia tych sytuacji wcho-
dzi w nasze pole i wpływa na nie. Każdy ma w swoim 
otoczeniu osoby smutne i  nieszczęśliwe. Większość 
z  nich częściej choruje i  ma skłonność do seryjnie 
zdarzających się nieszczęść. Spotykamy zapewne  
i osoby jakby z przeciwnego bieguna – tryskające ra-
dością, którym wszystko się udaje.

Jeśli przyjmiemy  tezę, że rzeczywistość jest zawsze 
taka, jak ją postrzegamy, to co by się stało, gdybyśmy 
negatywy zamienili w  pozytywy? Wykreowali to? 
Mamy przecież nieograniczone możliwości. Ludzka 
rasa, human being. Załóżmy – gdyby duża grupa osób 
pomyślała jednocześnie, że życie jest piękne i  pełne 
niespodzianek, że jest lek na raka, ba, że nawet nie 
ma raka, bo każdy z nas może sam się uleczyć (jeśli 
już namnożyliśmy w sobie takie uszkodzone komórki 
w wyniku negatywnych myśli) – wówczas to wszystko 
by się zadziało w realnym świecie. A nawet jeśli jakieś 
trudne przeżycia pojawiłyby się w chwili, gdy czujemy 
się szczęśliwi i  jesteśmy pozytywnie nastawieni, do-
tkną nas one w znacznie mniejszym stopniu. Albo po 
prostu ich nie dostrzeżemy.

Jeżeli wierzymy, że jesteśmy wystarczająco dobrzy, 
życie odpowiada zgodnie z  naszym przekonaniem 
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i  potwierdza, że mamy rację. Znamy przecież efekt 
placebo, czyli efekt leczenia substancjami, które nie 
zawierają w sobie leku. Wiara zatem czyni cuda.

To od nas zależy, czemu poświęcamy uwagę. Oglą-
dając okropieństwa świata, których wytłumaczenia 
rozumna istota nie jest w  stanie znaleźć, budzimy 
w sobie wściekłość, poczucie winy, żal, litość, wstyd, 
rozpacz czy współczucie. Nasza energia wchodzi za-
tem na niskie wibracje.

Jeśli jednak pamiętamy, że jesteśmy tylko obser-
watorami świata zewnętrznego, jeśli mamy zaufanie, 
miłość i utrzymujemy w sobie ciszę, to traumatyczne 
rzeczy do nas nie przychodzą. Nie dotykają nas, bo 
nie poświęcamy im uwagi. Nie zasilamy ich.

Zacznijmy więc przyglądać się naszym myślom. 
Na pewno będą pojawiać się i  te negatywne, bo by-
liśmy do nich przyzwyczajeni przez wcześniejsze do-
świadczenia. Nie bądźmy dla siebie surowi. Traktujmy 
je jako naukę, pomagającą nam w samorozwoju. Jeśli 
czujemy ufność, że cokolwiek się nam przydarza jest 
dla nas koniec końców dobre, to widzimy wokół tylko 
lekcje, które nas uczą, jak przejść na następny poziom 
tej gry, którą jest życie.

No i dopowiem jeszcze, że z czasem możemy za-
uważyć, że nie warto boksować się z  czyimiś prze-
konaniami. Każdy ma prawo wyboru rzeczywistości 
w której żyje. Skoro sami ją sobie kreujemy, to tych 
rzeczywistości jest dokładnie tyle, ile jest osób, które 
je tworzą. Nie walczmy więc już o to, która prawda 
jest prawdziwsza. Wszyscy mamy rację. 

Aby to zrozumieć, trzeba się jednak przełączyć 
z  umysłu na serce. Pole magnetyczne, wytwarzane 
przez serce, jest ponad pięć tysięcy razy silniejsze niż 
pole magnetyczne mózgu. Umysł bazuje tylko na tym, 
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co zna, a serce poprzez intuicję może pokazywać nam 
nowe szlaki. Widzi więcej i szybciej reaguje. Zrobiono 
doświadczenie, udowadniające tę tezę, które pokazuje 
film 6 sekund serca! [10] z 14 lipca 2012. Udowodniono, 
że 6 sekund przed pokazaniem obrazu organizm ob-
serwatora reagował adekwatnie do treści tego obrazu.

Proponuję ćwiczenie. Wyobraźcie sobie coś, co lu-
bicie, coś, co sprawia wam przyjemność, kogoś, kogo 
kochacie albo po prostu wróćcie wspomnieniami do 
chwili, w której byliście szczęśliwi i zrelaksowani. Już?

To teraz zaobserwujcie, co się dzieje z  waszym 
ciałem. Czy czujecie to odprężenie, a może lekki do-
tyk radości w sercu? Czy widzicie uśmiech na swojej 
twarzy? Mimo, że to tylko wyobrażenie? Ciało reaguje 
tak, jakby sytuacja była prawdziwa. To doświadczenie 
pokazuje, jak można na co dzień wykorzystywać me-
chanizm autoprogramowania. Tylko od nas zależy, co 
wybierzemy. 

Bujanie w obłokach, marzenia, kontakt z przyrodą  
i pięknem, muzyka, radość, taniec i śmiech pozwalają 
nam unieść się ponad wszystko, a nasze wibracje wraz 
z nimi zwyżkują. Możemy osiągnąć wówczas szersze 
horyzonty. Znaleźć nowe możliwości. Robi się po pro-
stu fajnie. 

To odkrycie było bardzo pomocne w pandemicz-
nej rzeczywistości. Starałam się nie zaśmiecać sobie 
głowy troskami dnia codziennego. Nie oglądałam 
doniesień, nie śledziłam statystyk zachorowań, od-
dawałam się przyjemnościom, które niosła wspaniała 
pogoda, towarzysząca nam w Londynie prawie od po-
czątku lockdownu. 

Okazało się, że podczas, codziennych kilkuki-
lometrowych spacerów po londyńskich parkach 
i lasach moje irracjonalne poczucie szczęścia wzra-
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stało wprost proporcjonalnie do piękna rozkwitają-
cej wiosny.  O ile łatwiej jest żyć, jeśli się je odczu-
wa. Zauważa. Tak po prostu. Zapach wiatru, nowo 
poznane smaki i aromaty mijanych miejsc, radość 
z  ustanowionego przez siebie rekordu albo tylko 
moc codziennych rytuałów. Intuicyjnie nadawałam 
znaczenie małym rzeczom. Tworzyłam swój własny 
świat.

Oczywiście zdawałam sobie sprawę, że gdzieś 
obok ludzie żyją w paraliżującym ich strachu. Zdecy-
dowałam jednak, że nie będę przejmować się rzecza-
mi, na które i tak nie mam wpływu. 

Widząc zalew zbieżnych informacji wokół, poja-
wiających się zewsząd teorii spiskowych, zauważy-
łam, jak bardzo wielki ma to wpływ na dzielenie ca-
łych społeczeństw ale i rodzin. Przyszło do mnie, że to 
„wiedza dzieli”. Tyle „wiem lepiej”, tyle prawd, a każda 
jedna lepsza od drugiej. 

 Nie rodzimy się z chęcią  konkurowania i rywali-
zowania. Tego uczymy się w ciągu życia. Programuje-
my się na rywalizację. A ona jest zawsze destruktyw-
na, jak twierdzi Alfie Kohn w swojej pracy No Contest: 
The Case Against Competition [11]. Ważna i wyjątkowa 
jest każda istota bo ma swój jedyny, niepowtarzalny 
talent, którym wzbogaca świat i innych.

Starałam się odnaleźć w sobie swoje talenty, ale 
i odpowiedź na pytanie, czego pragnę. Miałam wia-
rę, że ten chaos świata wkrótce się skończy, a ja wy-
korzystuję ten czas, aby dobrze się przygotować do 
nowych wyzwań, które powoli kreśliłam sobie w gło-
wie. Nie chciałam już być li tylko fragmentem czyjejś 
układanki. 
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5.04.2020 CIEKAWE CZASY

„Nie wiem, co sądzić o tym, co się dzieje. Mam bałagan  
w głowie, ale w sercu wielką ufność, że ta chwila jest 
bardzo potrzebna światu, mnie, tobie. 

Jest tyle teorii. Pewnie to jakieś prawdy. Mam i ja 
swoją jedyną. Choć daleka jestem od przekonywania 
innych, że moja jest najważniejsza, to dla mnie zdecy-
dowanie jest najważniejsza. 

Tymczasem robię swoje. Świat jest taki piękny. Je-
stem zakochana w tej wiośnie. Tu i teraz. Te spacery 
po lesie w Craine Park – ech, cudne. Cieszę się, że to 
odkryłam, bo to jest takie moje. 

Często obwiniam się, że nic nie robię. Czas prze-
cieka mi przez palce, upływa na tak zwanym robieniu 
NIC. Teraz to moje główne zajęcie. Zbieram przy oka-
zji wszystkie części siebie i wkładam je w odpowied-
nie pudełeczka mojego idealnego życia. Może właśnie 
ćwiczę się w tym, co sobie kreuję? Wdrażam w życie 
nowe matryce, np. taką, że niewiele mi do życia po-
trzeba. Wciąż mam  przychody i  wiarę, że przyjdą 
większe. I super. Ale mam jednocześnie wrażenie, że 
jest tak wiele rzeczy, które mnie pociągają ponad to. 
Ubrać się tak, jak lubię. Szpileczki, biżuteria, torebka, 
okulary i  piękna sukienka powiewająca na wietrze. 
Tylko tak ubrana nie pójdę przecież do lasu!

Muszę znaleźć w sobie przestrzeń na tę część sie-
bie, bo tę lekko ekstrawagancką też lubię. To też ja. 
A teraz siedzi w szafie schowana.  

Co jeszcze mam schowane ze swoich ważnych 
fragmentów? Bliskość! Może też się w tym ćwiczę te-
raz? W tym wyobcowaniu od świata. Kolejną nowo-
ścią jest odkrycie faktu że trzymam świat na dystans. 
Nawet osoby, które mnie porywają, dopuszczam do 
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siebie tylko do pewnego momentu. Potem muszę chy-
ba tę obfitość wrażeń przetrawić w samotności. Czy te 
osoby są w stanie zrozumieć to i zaakceptować? 

Jak zatem rozumiem miłość? Pragnę dawać prze-
strzeń wszystkim, których kocham, aby wzrastali 
w swoim rozwoju. Ja stoję trochę obok, ale przy kimś. 
Wierzę, że też znajdę taką osobę, która będzie w stanie 
tę moją część zrozumieć, zaakceptować, pokochać.

Czego jeszcze pragnę w  moim idealnym świe-
cie? Pracy, która mnie uskrzydla i jest w równowadze 
z uziemieniem w postaci pieniędzy. Gdy mam skrzy-
dła, dzięki swoim talentom robię przepiękne rzeczy, 
więc wzbogacam świat innych osób. Te osoby mi za to 
płacą, relatywnie do tego, na ile wzbogaciłam je jako 
osoby lub ich biznesy. 

Proszę swoje anioły, aby wspomogły moje działa-
nia. Aby były strażnikami egzekwowania należności 
od świata. Wyrównania. Anioły moje kochane, przy-
nosicie mi pieniądze i czuję, że i w tym momencie nad 
tym pracujecie. Tylko dopiero teraz Was zobaczyłam”.

•
Po tym wpisie widać  miks myśli, które nawie-

dzały mnie każdego dnia tego wyjątkowego okresu. 
Niepełny miesiąc po spotkaniu u  Gosią Górną, za-
przęgam anioły do pracy. Forma tej notatki pokazuje, 
że zaczęłam się po prostu programować. Mówienie 
o sprawach, o których marzymy, w czasie dokonanym 
jest techniką stosowaną przez wielu mówców moty-
wacyjnych, ale też znaną z  prawa przyciągania, któ-
re kiedyś wydawało mi się naiwne i mnie śmieszyło. 
Powoli transformowałam swoje lęki w działanie, choć 
wciąż jeszcze szukałam wytłumaczenia swoich wy-
borów. Na przykład – nie szukam nowych zleceń, bo 
jest lockdown. A ja chciałam dany mi przez los czas  
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wykorzystać przede wszystkim do tego, aby wykre-
ować siebie na nowo. I kreowałam. Zaczęły się poja-
wiać nowe możliwości, ludzie i sytuacje. 

Zaczęłam uważać na to, o  co proszę, bo bardzo 
szybko te moje prośby się materializowały. Okazu-
je się, że proszenie o wsparcie i pomoc (nawet tylko 
aniołów) jest mega trudne dla takiej Zosi Samosi, jak 
ja. Uczyłam się więc przede wszystkim prosić. 

15.04.2020 METATRON 

„Przyśnił mi się Metatron! 

 Archanioł Metatron, jako pochodzący od 
człowieka najwyższy Archanioł, doskonale spełnia 
rolę mediatora między światem materialnym 
i duchowym. Wzywa do odnalezienia własnego 
środka wyrazu duszy – swojej własnej 
kreatywności. Rozwijaj swoje zdolności, wyruszaj 
ku nieznanym brzegom, zostań współtwórcą życia. 
Metatron proszony o pomoc zawsze chętnie się 
zjawia i niesie swą łaskę. Poproszony, pomoże 
w walce z nałogami lub uzdrowi relacje w twoim 
otoczeniu. Jeśli nie wiesz, do jakiego Anioła 
się zwrócić ze swoją troską, poproś Metatrona 
o wstawiennictwo, on przyporządkuje do problemu 
najlepszego opiekuna.Jego przesłanie brzmi:  
„Nie musisz niczego robić. Droga jest następująca: 
być, czynić, mieć”.
akademiaducha.pl

Czyż to nie jest proste wytłumaczenie polecenia 
«czekaj», które słyszę od tak dawna? Czekaj, czyli nic nie 
rób, nie martw się, nie machaj rękami na oślep, bo te za-
biegi tylko osłabiają energię, nie prowadząc do celu. 
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I oto te słowa – być, czynić, mieć. «Być» rozumiem 
jako bycie świadomym tu i  teraz. Ale czynić? Mieć? 
Co czynić? Co mieć? 

Skoro Metatron wzywa do odnalezienia własnego 
wyrazu duszy, to «czynić» znaczyłoby działanie z od-
nalezioną własną kreatywnością. A mieć? Nagle poja-
wiło mi się przesłanie – mieć światło w sobie. 

Czyli być: tu i  teraz; czynić: odnaleźć swoje 
środki wyrazu; mieć: światło w sobie”.

•
Wciąż nie mogę uwierzyć, że racjonalna osoba 

mówi głośno o „takich” rzeczach. No dobra, znałam 
je z literatury, historii sztuki czy przekazów biblijnych. 
Ale używanie tego rodzaju natchnienia, impulsów, 
myśli, inspiracji w rzeczywistości? Wciąż przychodzi 
mi to z trudem. Nawet gdy to piszę, wciąż włącza się 
autokorekta – o czym ty mówisz, kobieto? 

Druga sprawa – skąd to przychodziło? Czasem to 
była myśl uporczywa znikąd. Nieproszona. Niezapo-
wiedziana. Nieszukana. Czasem artykuł w internecie, 
słowa w książce, sen, czyjeś słowa czy też wspomnie-
nie, tak jak było i w tym przypadku. Nagle pomyśla-
łam o monodramie Jurka Łazewskiego, który widzia-
łam kilka lat wcześniej – 7 nieb patriarchy Henocha 
(Henoch to ziemskie imię Metatrona). 

Czy normalny zjadacz chleba nagle zaczyna my-
śleć o jakimś biblijnym patriarsze? I czy jeszcze nastę-
pują po tym powyższe przebicia myślowe jakby z in-
nego wymiaru? 

Pisząc to, wciąż mam gęsią skórkę.
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19.04.2020 THETA HEALING

„Wczoraj znów zrobiliśmy spotkanie pięknych dusz. 
Magda Garlicka [12] prowadziła mój pierwszy Theta He-
aling (rodzaj medytacji, w którym skanuje się leczony 
organizm). Opiszę wizje, które mi towarzyszyły pod-
czas skanowania M.B.:

Piękny świetlisty, czysty organizm. W  czakrze sa-
kralnej mętlik. Pomarańczowe światło było nierówne 
i przetkane szarymi plamami. A czakra korony – czar-
na. Po chwili zobaczyłam w tej czerni trochę bardziej 
rozświetlone granatem i  ciemną zielenią pomieszcze-
nie, w którym na środku lewitował czarny kamień. To 
on zupełnie pochłaniał światło, które starałam się tam 
wysyłać. Udało mi się rozbić ten kamień białym świa-
tłem dopiero wtedy, kiedy przybrał postać złożonych 
pryzmatów z  tęczowymi kolorami na krawędziach. 
Pod wpływem wysłanego przeze mnie światła zaczęło 
się to zmieniać w jakiś rodzaj baniek mydlanych. Choć 
miały taką strukturę i kolory oraz uleciały ku górze, 
były znacznie cięższe niż te realne. Po chwili zobaczy-
łam pomarańczową misę z  rtęcią, której nie mogłam 
zneutralizować, a już dostaliśmy od Magdy sygnał, aby 
wracać. Przeniosłam więc intuicyjnie tę misę do ziemi 
i ją zakopałam, zamartwiając się, że to może zatruć gle-
bę. Wiedziałam, że zrobiłam wszystko, co mogłam, naj-
lepiej, jak umiałam. Nikt mnie w końcu tego wcześniej 
nie uczył. Nic nawet o tym nie wiedziałam. 

Cały proces pochłonął dużą ilość mojej energii. 
Byłam wykończona i przestraszona. Takie atrakcje – 
zupełnie na trzeźwo. Przy okazji tej sesji  zobaczyłam, 
że wędrując podczas medytacji po cudzym organi-
zmie leczę też siebie. Nawet zastanawiałam się, czy to, 
co czuję, widzę, jest moje czy tych innych osób. Coraz 
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częściej pojawiała się myśl, że jesteśmy jedną materią. 
Bardzo przemawia do mnie opis fal na morzu. Ludzie 
są grzbietami fal, ale mają jedną macierz. Przyjmując 
takie założenie, mam wytłumaczenie tego, co czułam 
podczas sesji – że lecząc innych uzdrawiam jednocze-
śnie samą siebie.

Silnie naładowana emocjami i  zmęczona, jak po 
ciężkim dniu dobrej pracy, w domu od razu zasnęłam, 
nie zważając na lawinę myśli. Czytając rano wiado-
mości, znalazłam tę od Marcina: «Zapiszcie swój sen». 
Oj tak, śniło mi się. Tak więc zapisuję.

Byłam na wakacjach gdzieś bardzo, bardzo wyso-
ko, jakby w zamku, z którego tarasu widać było prze-
paść. Jakby ląd był prawie niewidoczny, gdzieś tak 
bardzo daleko, że tylko domyślałam się, że jest. 

Czułam niepokój. Zastanawiałam się: wracać czy 
nie? Nie miałam biletu na samolot, ale ktoś oferował 
podróż samochodem. Zrezygnowałam jednak. Scho-
dziłam niżej i  wciąż wracałam wysoko do zamku. 
Cały czas miałam spakowane walizki. Byłam w goto-
wości. Obliczyłam sobie wcześniej, że wycieczka, któ-
rą chciałam wykupić, będzie kosztować 100 euro, ale 
okazało się że kosztowała 101. Osoba przyjmująca pie-
niądze powiedziała mi z niezadowoleniem: «Jak mo-
żesz tego nie wiedzieć, przecież żadna zapłata nigdy 
nie może kończyć się zerem». Wróciłam na górę po 
drobne. Biorąc ich garść, nie zauważyłam, że nie było 
tam ani jednej monety, która by była euro. Wszystkie 
były jakby pozostałościami z innych podróży. 

Gdy wróciłam na górę, byłam otoczona jedze-
niem, a w głowie cały czas słyszałam słowa, że to jest 
pokarm duchowy. Wyszłam na taras i zobaczyłam na 
niebie dwa półksiężyce. Jak to możliwe? Czy są dwie 
ziemie i dwa słońca i ja widzę je jednocześnie? 
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Obudziłam się z myślą o monodramie Jurka Ła-
zewskiego 7 nieb patriarchy Henocha [13]. Gdy byłam 
na nim w Warszawie, usiadłam przypadkowo na krze-
śle, pod którym leżała płaskorzeźba, będąca elemen-
tem scenografii. Przedstawiała drzewo życia”.

•
Zastanawiałam się długo, czy przytaczać tak je-

den do jednego sny i  wizje. Jednak myśl, że traktu-
ję tę książkę jako kompleksowy projekt artystyczny, 
pozwala mi na pewnego rodzaju ekshibicjonizm. No 
cóż, artystka, którą też jestem, może więcej. Jest na to 
przyzwolenie społeczne i jakaś większa doza toleran-
cji. Ostatnie 100 lat przyzwyczaiły nas jako społeczeń-
stwo do patrzenia na artystów pobłażliwie, trochę jak 
na dzieci.

Ale po co opowiadam te swoje obrazy? Dlaczego 
to takie ważne? Intuicja mówiła mi, że każdy kamy-
czek w  tej układance jest istotny. Kolejna kolorowa 
mandala mojego życia. Już ją kiedyś układałam. Gdy 
była gotowa, miałam wrażenie, że stoję na górze i roz-
sypuję ją. Rozsypałam mandalę swojego życia. 

Bo dla mnie liczy się droga. Proces i  jego obser-
wacja. Za każdym razem, układając kamyki na nowo, 
wierzę, że układam je lepiej niż poprzednio, eliminu-
jąc te uwierające.

Wracając do pytania – dlaczego istotne dla mnie 
stało się podzielenie się obrazami, które do mnie 
przychodziły? 

Czyniąc tak, próbuję przekazać sedno rzeczy, 
o  których mówię. Zakładam, że wszystkim zdarza 
się miewać sny, przeczucia czy też widzieć obra-
zy, więc nie jestem wyjątkiem. Wiele osób, podob-
nie jak i  ja wcześniej, bagatelizuje je, wypychając ze 
swojej świadomości. Ja też wciąż uczę się słuchać 
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tych pierwotnych, irracjonalnych często sygnałów, 
widząc w  perspektywie czasu, jakie mają znaczenie.  
Widzieć i czytać znaki, bo to one, tak jak i zapomina-
na intuicja, prowadzą nas drogą na skróty. 

Brzmi to może dziwnie, ale namawiam cię do tre-
ningu dostrzegania tego świata, który rozpościera się 
być może w równoległej rzeczywistości. Świata, któ-
rego głowa nie wytłumaczy i nie jest w stanie zrozu-
mieć. Ale serce już tak.

 04.05.2020 CEREMONIA KAKAO

„(...) Nie mogę oddychać ani tym bardziej zebrać my-
śli, zupełnie jakbym była wciąż w  medytacji. Jestem 
zawieszona. Mijają kolejne godziny od soboty, kiedy 
to pierwszy raz uczestniczyłam w  ceremonii kakao, 
a ja wciąż jestem w nieustającym przepływie. Na spa-
cerze uziemiałam się, przytulając drzewa, ale i to nie-
wiele pomogło. Nie mogę się wyciszyć. Coś się dzieje. 
Jakiś proces trwa. 

Wszystko to, co się wydarzyło w  ten weekend, 
było jak kolejne puzzle jakiejś układanki. Nowe umie-
jętności. Ale też żegnanie starego ze zrozumieniem. 
Po to być może czekam, aby mieć czas na koncentro-
wanie się na procesie.

Podczas rozmowy z Agnieszką i Bartkiem pojawił 
mi się w głowie film – co Bartek musi zrobić, wybiera-
jąc miejsce pod zasadzenie cedru. Widziałam posesję 
i czułam dokładnie, gdzie to drzewo ma być posadzo-
ne. Niezbyt blisko, bo w  przyszłości pewnie będzie 
niedaleko duża droga, a cedr ma mieć czas na wzrost.

Kiedyś zbagatelizowałabym te wizje. Teraz ćwiczę 
się w ich wyłapywaniu i głośnym mówieniu nawet bez-
sensownych z  pozoru słów. Nie wiem, skąd mam te  
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informacje, ale przychodzą do mnie i już. Wierzę, że są 
ważne nie tylko dla mnie, ale i dla innych. Czas pokaże.

Ćwiczę się w pisaniu (chanelowanie?). To też jest 
moje nowe odkrycie. Dlatego te moje teksty są czasem 
tak chaotyczne, bo staram się ich nie redagować. 

Zachwycam się pięknem świata i  słucham mantr. 
Wczoraj odkryłam płytę Georga Harrisona z mantrami 
Govinda. Piękno w czystej postaci uspokaja, a muzyka 
łagodzi obyczaje. I staje się nieważne, w jakiego Boga 
wierzysz tu na ziemi.  

Wśród Pięknych Dusz pojawił się Janusz. Jest na 
oko w moim wieku. Przyglądał mi się bardzo wnikli-
wie. Gdzieś w międzyczasie rzucił: «Kim jesteś?». My-
ślę, że on wie już kim jestem. Ja jeszcze nie. 

Robiliśmy piękną medytację oddechową OM. On 
mnie obserwował, siedząc z boku. Na początku ciało 
bolało mnie od niewygodnej pozycji. Gdy poddałam 
się bólowi – odpłynęłam. Miałam wrażenie, że Janusz 
przegląda mnie, jakby szukając informacji o  mnie. 
Ciekawe, co znalazł, skoro chciał od razu po tym fak-
cie uciekać. 

W czasie medytacji usłyszałam słowa: «Nie  ocze-
kuj niczego od nikogo i niczego się nie spodziewaj». 

Chcę się nauczyć bycia w dystansie. Nie wiem tyl-
ko, jak wtedy wyglądałaby sprawa z tak potrzebnym 
mi w pracy planowaniem”.

•
W tym miejscu chcę jeszcze wytłumaczyć coś, czego 

nie byłam świadoma, przystępując do czegoś tak banal-
nego (jak myślałam) jak ceremonia kakao. Kakao cere-
monialne to zdrowa wersja czekolady, ale tak naprawdę 
jest to medycyna wspomagająca ciało oraz ducha.

Wytwarza się je z  pierwotnych odmian kakaow-
ca, które nie zostały w żaden sposób zmienione przez 
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człowieka. A  ich uprawa musi być przeprowadzana 
z  odpowiednią intencją, uczciwie, z  szacunkiem do 
Matki Natury i człowieka. No i bez wyzysku (!). Kakao 
jest silnym narzędziem uwalniającym. Gdy podcho-
dzimy do ceremonii świadomie i  zasilimy cały pro-
ces w akceptację oraz poświęcenie sobie tyle czasu, ile 
potrzeba. Gdy obdarzamy siebie miłością, doświad-
czenie to jest leczniczo-uzdrawiające. Otwiera serce, 
stymuluje mózg i pomaga pracować z emocjami. 

Ceremonia to czas, żeby skupić się na sobie i na 
osobach najbliższych sercu, stąd ważne jest dobre to-
warzystwo. To czas na kreowanie, dlatego ważna jest 
intencja. To czas na uwalnianie tego, co już nam nie 
służy. Ceremonia polega na bezwarunkowej akcep-
tacji tego, jaka/jaki jesteś i  jakie jest twoje życie. Na 
wybaczaniu. Na przepływie, miłości i wdzięczności!

Ważna jest też energia grupy. Wsłuchujmy się 
w  zdania, które padają. Smakujmy chwilę. Cieszmy 
się swoją obecnością.

Ważne jest jednak, aby pamiętać, że to jest silna 
medycyna i że po jej zażyciu mogą się wydarzyć silne 
procesy.

W moim przypadku, były to cztery dni spędzone 
w mocnym pobudzeniu. Czułam w sobie komin prze-
pływu energii. Aby nie „odlecieć” albo raczej wró-
cić do siebie, chodziłam boso po ziemi, przytulałam 
drzewa i starałam się pić dużo wody, czyli uziemiałam 
się wszystkimi znanymi mi wówczas sposobami. 

 Później wielokrotnie uczestniczyłam w  ceremo-
niach, ale wraz z przyjściem świadomości mocy ka-
kao, niepokojące odczucia odeszły.

Ach i jeszcze jedno – ceremonię picia kakao może 
poprowadzić każda osoba o czystym sercu. Wówczas 
mamy pewność, że intencje towarzyszące spotkaniu 
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również będą czyste i  pomogą nam w  naszych wła-
snych procesach. 

Mniej więcej w  tym czasie dotarło do mnie, że 
wiedza, która na mnie tak nagle spływała, była ze 
mną już wcześniej. Towarzyszyła mi przez całe ży-
cie. Miałam ją w sobie, tylko nie chciałam jej słyszeć 
ani widzieć. Coś się gdzieś zaświeciło od czasu do 
czasu, ale ponieważ nie byłam jeszcze gotowa, ula-
tywało. Przebłyski zrozumienia przychodziły na 
chwilę, wraz z  wersami książek, filmem czy w  tzw. 
déjà vu. Nadpisywały się na siebie wraz z kolejnymi 
doznaniami. Teraz jednak zaczęłam widzieć tę wie-
dzę wszędzie dookoła. W  przyspieszeniu na nowo 
przerabiałam dawne lektury. Pojmowałam cytaty 
z Alchemika, sceny z Matrixa, Avatara itd. Sławetne 
słowa Morfeusza znów rozbijały mi głowę słowami: 
„Dlaczego tu jesteś?”. 

 Pozwól, że powiem ci, dlaczego tu jesteś. Wiesz 
coś. Tego, co wiesz, nie możesz wyjaśnić, ale 
czujesz to. Czułeś to przez całe życie. Coś jest nie 
tak ze światem. Nie wiesz co, ale tam jest. Jak 
drzazga w twoim umyśle, doprowadzająca cię do 
szaleństwa.  
To uczucie doprowadziło mnie do ciebie.  
Czy wiesz, o czym mówię? 
Matrix (1999, reż. rodzeństwo Wachowskich)

6.05.2020 CO MUSI BYĆ W POMIESZCZENIU,  
ABY MÓC JE NAZWAĆ DOMEM?

„Takie pytanie do przemyślenia pojawiło mi się w gło-
wie w postaci cytatu z Filip a Springer’a. Już nie pytam, 
dlaczego właśnie dziś. Już wiem, że powoli podświa-
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domie chcę ten dom zacząć tworzyć. Dom prawdziwy. 
Skoro pojawiają się takie pytania, to coś musi być na 
rzeczy. Jak, kiedy i gdzie? Wierzę, że niedługo pojawią 
się odpowiedzi. 

Poznałam swego anioła urodzeniowego – Haha-
iach, która jest przewodniczką po krainie snów, zsyła 
wizje i prorocze sny. Obdarza opieką, miłością i łaską. 
No i mogę liczyć na jej wsparcie w trudnych chwilach, 
np. kiedy pojawiają się natrętne myśli. Mogę schować 
się pod jej skrzydłami. Pozwala rozświetlić siły ciem-
ności rozświetlając mrok boskim światłem”.

•
Powtórzę – już nie pytam, dlaczego teraz. Wszyst-

ko, co do mnie przychodzi, jest dokładnie takie, jakie 
ma być i w czasie, w którym się wydarza. Są to słowa 
Marcina, które od tej pory stały się moim życiowym 
mottem.

9.05.2020 ZMIANY itp.

„(...) Dziś jest wibracja 9. Czyli «zakończenie» jakie-
goś cyklu, a w książce – Zakochaj się w życiu Ewy Foley 
właśnie znalazłam zdanie, które będzie moim dzisiej-
szym mottem: «Zmiany popychają nas do działania. 
(...) Pozbywając się zbędnego balastu, robimy próżnię, 
do której zapraszamy, przyciągamy nowe doświadcze-
nia, ludzi, wiedzę, nowe patrzenie».

Tego dnia odkryłam również Wojtka Urbań-
skiego. Już wcześniej pokochałam jego muzykę, ale 
tego dnia przyszedł do mnie jego wykład Ekologia 
Publicznej przestrzeni dźwiękowej[14]. Twierdzi, że 
dźwięki wprowadzają w drgania nasze narządy we-
wnętrzne i mogą zmieniać nasz organizm np. skład-
niki krwi”.
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•
Wierzę w to całą sobą. Jestem dowodem na to, że 

to działa. Do chwili obecnej zaliczyłam kilka sesji le-
czenia dźwiękiem u różnych „mistrzów” i czuję, że ma 
to olbrzymi potencjał terapeutyczny. Tym bardziej, że 
ta teza Wojtka tłumaczy chwile, kiedy choć byłam le-
dwo żywa ze zmęczenia, dawałam się ponieść muzyce 
i tańcowi, dzięki czemu następowało cudowne odro-
dzenie. Wiele razy – odradzając się jak feniks z  po-
piołów – wracałam do życia wraz z energią muzyki, 
rytmem, melodią, vibe’m. Jestem pewna, że nie jestem 
jedyną, która do każdej czynności życiowej nastrajała 
się muzyką. 

Dziękuję wam, twórcy za to, że dzielicie się muzyką, 
którą umiecie usłyszeć, złapać, zapisać i podać dalej. 

Skoro jesteśmy przy muzyce, to muszę wspomnieć 
też i słowa szamanów z mockumentu z 2013 roku Ni-
cholas’a Fackler’a Chore ptaki umierają łatwo. Film ten 
obejrzałam po raz pierwszy na festiwalu Nowe Hory-
zonty we Wrocławiu lata temu. Wspomniani szamani 
rzucili słowa: „Nic tak w życiu nie oczyszcza jak seks 
i taniec”. Tym razem nie rozwinę myśli, pozostawiając 
miejsce na waszą interpretację. Dodam jedynie, że do 
tańca potrzebna jest muzyka. Choćby ta słyszana je-
dynie w naszych głowach.

11.05.2020 AFIRMACJE

„(...) Dziś przyszło mi do głowy aby zrobić sobie afir-
macje. Jakie? Może wybrane na chybił trafił, z książki 
Zakochaj się w życiu Ewy Foley:

•  Oddaję wszystkie swoje potrzeby wyższej mocy. 
Otwieram się na przywództwo.
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•  Przyjmuję boskie dary. Dziękuję za szczęście, 
sukces i wielkie osiągnięcia.

• Wszystkie moje marzenia się spełniają.

Wystarczy. Czuję spokój i radość!” 

14.05.2020 SERAFINIT

„Dostałam wczoraj kamyczek na szczęście. W wyniku 
wielu splotów wydarzeń wylądowałam wczoraj z Mar-
cinem i Arturem u Slaveck’a Dziary[15] i Pauliny[16], zaj-
mujących się między innymi robieniem wyjątkowych 
orgonitów. Czułam od samego początku, że Slaveck 
bacznie mi się przygląda. Gdy tylko weszliśmy do ich 
mieszkania, nasunęło mi się porównanie tego miej-
sca do pięknej króliczej nory. (...) Slaveck  zapytał, czy 
też poprosił, o  moją historię. Gdy zaczęłam mówić, 
w pewnym momencie spytał, czy może mnie dotknąć. 
Wydało mi się to dziwne, zgodziłam się, ale też spyta-
łam wprost: «Skanujesz mnie?». W odpowiedzi usły-
szałam, że nie, że dał mi tylko trochę wiedzy, która mi 
się objawi w stosownym momencie. Nie rozumiałam, 
o co chodzi. Gdy wychodziliśmy, dostałam od niego 
kamyk, który ponoć w chwili naszego wejścia wypadł 
z ich ołtarzyka. Stwierdził, że jak tylko weszłam, wie-
dział, że to dla mnie, bo chłopaków już znał, a ja by-
łam po raz pierwszy u nich. Ten kamyk to serafinit. 

Spytał czy wiem kto to są Serafiny. Odpowiedzia-
łam, że to jakieś anioły. Slaveck odparł, że nie «jakieś» 
tylko najważniejsze, zaraz po Bogu. Dostałam ka-
mień, który jest im dedykowany i odtąd mam z nim 
medytować. Jedno jest pewne – skrzydła anielskie na 
nim widać”. 
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•
Moje życie jakby nabrało przyspieszenia. Niby 

nic się nie działo. Dzień do dnia podobny ale mia-
łam wrażenie, że czas przyspieszył. Niewiele działo 
się w fizycznym świecie materii, ale w sferze duchowej 
był roler coster. Nie zanotowałam wcześniej, ale pa-
miętam, że Slaveck podczas naszego spotkania powie-
dział mi, że dostaję przyspieszoną lekcję, bo nie ma 
już czasu – trzeba się budzić i budzić innych. Jak żyć, 
gdy każdego dnia twoje dotychczasowe JA rozkrusza 
się kawałek po kawałku? Kruszyło się to stare, twar-
de, pełne wdrukowanych przez pokolenia przekonań 
i prawd, ale już gdzieś tam w środku widziałam w so-
bie kiełkującą żywą, zieloną roślinkę. Drzewo życia?

19.05.2020 URODZINY NIMFY 

„Piękny dzień był wczoraj i piękny jest dziś. Robię to, 
co chcę i  kiedy chcę. Czuję wielkie wsparcie wokół. 
Dostałam tyle pięknych życzeń urodzinowych, nawet 
od osób, z którymi los zetknął mnie na chwilkę. Czu-
łam obecność ich wszystkich przy mnie. Tak jak i czu-
ję wielkie wsparcie wszechświata, Boga, siły wyższej. 
Każdego dnia, rozmawiając prawdziwie z ludźmi, któ-
rzy stanęli na mojej drodze, odkrywam samą siebie 
i powoli wyciszam szum w głowie.

Wczoraj idąc do siostry przez las, ściskając w ręku 
mój kamyk zielony (serafinit), nagle poczułam ból 
prawej stopy. Otarłam ją poniżej 2 i 3 palca, w miejscu, 
gdzie od lat miałam jakby odcisk wewnętrzny, którego 
dotąd nie mogłam się nijak pozbyć. Gdy spojrzałam 
na Craine River po mojej lewej stronie, przyszła do 
mnie wizja. Widziałam siebie 1000 lat temu. Jakbym 
była nimfą. Zanurzyłam stopy w krystalicznie czystej, 
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orzeźwiającej i  leczniczej wodzie źródła, płynącego 
obok. Poczułam ulgę w  bólu i  pojawiła się myśl, że 
chciałabym tylko dojść do pięciu starych kasztanów, 
które rosły na środku dróżki, wydeptanej wzdłuż rze-
ki. Od pierwszego spojrzenia na nie kilka miesięcy 
wcześniej poczułam magię tego miejsca. Zauważyłam 
już wtedy, że drzewa są zasadzone na planie krzyża. 
Jest ich teraz pięć, ale było i szóste, zasadzone u zbie-
gu ramion, które zostało wycięte. I akurat na pozosta-
łości po nim stanęłam, czując, że ten właśnie punkt 
reprezentuje czakrę serca. I przyszła myśl – chyba źle 
interpretujesz komunikat, który od wielu miesięcy 
przychodził z  każdej strony. «Stay» czytałam dotąd 
nie wiedzieć czemu jako «czekaj» a  nie «zatrzymaj 
się» (...)”.

•
Takie podwójne znaczenie słów, które do nas 

przychodzą, jest świetnym przykładem na to, jak 
różnie możemy interpretować świat według wła-
snych oczekiwań. Ja oczekiwałam tylko spokoju, bo 
moje dotychczasowe życie było bardzo szybkie. Za-
wsze 300% normy. Znajomi dziwili się – kiedy ty to 
zrobiłaś? Odpowiadałam z dumą (!) „w tak zwanym 
międzyczasie”.

Ta mistrzyni we mnie była już tak zmęczona ogar-
nianiem świata, że teraz z chęcią korzystała z uroków 
czekania. Uczyłam się przez ostatnie miesiące robić 
nic. Bez wyrzutów sumienia, za to z radością. W efek-
cie zatrzymałam się, kontemplując świat i samą siebie.

 20.05.2020 WHAT WOULD YOU SAY? 

„What would you say – słyszę w głowie od świtu. Chy-
ba te słowa dotyczą wszystkiego, co robię. Co chcę 
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przekazać? Na pewno rozważania o  mojej stronie 
www, o której cały czas myślę. Wczoraj medytowałam 
z prośbą o inspirację. Pokazało mi się zdanie, że «war-
to zadbać o swoje wewnętrzne dziecko, bo to ono ma 
klucz do naszej kreatywności». Wróćmy więc do źró-
deł, marzycielko. 

- Alu, co najbardziej lubisz robić? 
- Czytać bajki, rysować księżniczki, leżeć pod 

drzewem i przez zamknięte oczy widzieć nad sobą 
liście, a  dalej chmurki na błękitnym drzewie, lu-
bię słońce, lubię cienie padające przez firankę, lu-
bię ładny kształt flakonika perfum, lubię, jak śnieg 
skrzy i skrzypi w mroźny dzień, lubię kalejdoskop 
i  obrazki, które się w  nim układają z  kolorowych 
szkiełek, lubię te szkiełka kolorowe, lubię fioletowe 
serduszko, którego ścianki tworzą pryzmat i  roz-
szczepiają światło, lubię witraże w kościele, jagody 
i poziomki nadziewane na źdźbła trawy, kwiaty, las, 
łąkę, kakao z biszkoptem na śniadanie, lubię zielo-
ne oko starego radia i słuchanie słuchowisk, lubię, 
jak mnie ktoś przytula, tykanie zegara, które mnie 
uspokaja, lubię zasypiać, gdy coś buczy, bo czuję się 
bezpieczna, że ktoś jest obok, lubię zasypiać z przy-
krytą twarzą i  jak słońce trochę przebija do tego 
mojego małego światka, lubię zerwane z krzaka po-
rzeczki w miseczce z zielonego szkła, smak soczy-
stej gruszki w  letni, wieczorny czas, lubię zapach 
wsi, lubię zapach bagien, które parują po upalnym 
dniu, lubię mgły o  poranku, lubię kuligi z  końmi, 
ale tak, by koni nie przemęczać, lubię zachody słoń-
ca zimą i wschody latem nad rzeką, lubię tańczyć, 
lubię zwiewne tkaniny, które powiewają na wietrze, 
lubię konie, lubię morze, jak lśni i  migocze, lubię 
tworzyć nowe słowa, np. kolorysfery. 
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Teraz widzę, jak bardzo na mojej stronie brakuje 
mnie. Mam tak wiele do zaoferowania, a nie pokazuję 
tego. Tak długo ukrywałam się przed światem. 

Co chcę powiedzieć światu? 
Chcę powiedzieć, że pracuję bazując na odczuwa-

niu, intuicji i moim doświadczeniu.
Że jestem wrażliwa. Że łączę talenty artystyczne 

z intuicją marketingową i stąd moja unikalność.
Że jestem kreatywna, że mam na tyle duże doświad-

czenie i  kompetencje, aby podejmować się dużych 
rzeczy (...)”.

•
Od momentu, gdy zrobiłam opisane wyżej ćwi-

czenie, zalecane przez wszystkich terapeutów, co-
achów czy psychologów i porozmawiałam ze swoim 
wewnętrznym dzieckiem, ruszyłam z  budowaniem 
swojej ścieżki zawodowej na nowo. Nigdy nie lubi-
łam rutyny, więc wybierałam prace, gdzie mogę ro-
bić rzeczy z wielu zakresów. Taki płodozmian twór-
czy, w którym inni się gubili, dla mnie był habitatem. 
Postanowiłam jednak, że wybierając zlecenia będę 
pamiętać o tej dziewczynce w sobie. O dziewczynce, 
która lubi mieć czas na bujanie w  obłokach. Przy-
pomniało mi się zdanie z  czasów, gdy pracowałam 
dla Focusa i robiłam gazetę Coaching – „najbardziej 
kreatywne pomysły przychodzą do głowy w  chwili 
spoczynku”. A  skoro rzeczy, które nadają flow mo-
jemu życiu, wymagają kreatywnego myślenia, więc 
mówię sobie czasem – zatrzymaj się i  porób swoje 
nowo odkryte NIC. 

 Pewnie czytacie i myślicie – laska wyjechała do 
Londynu, robi NIC, marudzi coś o  czasie na buja-
nie w obłokach – WTF? Skąd ma kasę? Jak tak moż-
na? Te pytania zadawały mi dziesiątki osób. Można, 



50

jak się okazuje. Czułam się trochę jak studentka (na 
Uniwersytecie Życia). Oczywiście, jestem uprzywi-
lejowana, bo mam zawód, który mogę wykonywać 
wszędzie, stałe zlecenia, przyjaciół i  dorosłe dzieci, 
dzięki czemu jestem odpowiedzialna tylko za samą 
siebie. Jednak to wszystko wymyśliłam sobie wcze-
śniej i  teraz realizowałam. Okazuje się, że przeno-
sząc się do Londynu oszczędzałam na swoim życiu 
doczesnym. Jestem dowodem na to, że tak można. 
Szczegóły na priv.

Czujecie tę radość? Zapewniam Was, mam ją, gdy 
to piszę. Cały ten pomysł z pisaniem daje mi radość. 
Śmieję się, czytając swoje notatki. Wiele z  nich nie 
nadaje się do publikacji. Te, które decyduję się przy-
toczyć, pokazują pewną drogę, którą, jak wierzę, by-
łam prowadzona przez pewną siłę od jakiegoś czasu. 
Niedawno gdzieś usłyszałam: „Przyjrzyj się rzeczom, 
które ci się wydarzają, ludziom, których spotykasz, 
czy zbiegom okoliczności, których doświadczasz, bo 
to wszystko nie jest przypadkowe”. 

No właśnie.

 27.05.2020 STARA DUSZA, ALE MŁODY UMYSŁ.

„Jestem spokojna. Czekałam tak długo, a  to, co się 
dzieje każdego dnia, to jakiś bezkres (moje ulubione 
słowo). Wiem już od Gosi Górnej, że mam podnosić 
wibracje ziemi, ale nie wiedziałam dotąd, jak to ro-
bić. Okazuje się, że poprzez moje spełnienie, robienie 
tego, co przynosi mi pasję i szczęście. Przez zabawę. 
Czas więc pokazać swoje dary i  talenty bez względu 
na ocenę. Mam się nie chować, tylko wyjść i cieszyć 
się życiem. Wówczas wzrasta moja energia i emanuję 
wysokimi wibracjami. Mam wyłapywać dostarczane 
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mi informacje, np. w snach (3 –6 rano), pytać uniwer-
sum, a poprzez uziemienie zapamiętać je i z nich ko-
rzystać. No i świecić przykładem. Czuję już od grud-
nia, że wszystko będzie dla mnie pozytywne, że mam 
przestać się zamartwiać o pieniądze, bezpieczeństwo 
swoje i ziemi. Wszystko będzie dobrze.

Komunikat, który dostałam podczas pierwszej 
pełni w  tym roku, mówiący, że muszę przepuszczać 
światło przez siebie i z wydechem wypuszczać z siebie 
brudy – stał się jeszcze bardziej jasny. Czuję, że tego 
światła wokół mnie pojawiło się bardzo wiele. Jestem 
pewna, że będzie go coraz więcej. I to światło przynosi 
mi wiele nowego”. 

28.05.2020  STAND YOUR GROUND

„(...) Kilka dni temu przyśnił mi się Janusz, siedzący 
w  pozycji kwiatu lotosu w  medytacji, wysyłający do 
mnie komunikat – czakra gardła. Czakra gardła, czyli 
komunikacja, a  ja wciąż pracuję nad poprawieniem 
komunikacji. Nad precyzyjnym wyrażaniem myśli, 
które są tak szybkie, że trudno je złapać. Mam wraże-
nie, że myślę coraz szybciej. Gubię litery i przestawiam 
je pisząc. Czasem myślę, że może miałam jakiś mikro 
udar. Ale jeśli mam moc uzdrawiania, to te komór-
ki problematyczne powinny się rozpuścić i udrożnić 
ewentualne braki przepływów. To w miejscach zastoju 
zatrzymuje się energia i tworzą raki, guzy itp.

Dziś w trakcie medytacji pojawił mi się znów ob-
raz czakry gardła. Szukałam, gdzie jest przybloko-
wana. Zobaczyłam, że mam zwężenie przepływu po-
wyżej splotu słonecznego. Starałam się to rozpuścić, 
przepuszczając światło. Było trudno, bo się wybijałam 
z  rytmu, ale kilkakrotnie udało mi się wpuścić tam 
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kulę światła błękino-granatowego z dużym halo wo-
kół. Będę to robić do skutku. Chcę się w tym szkolić 
i wierzę, że mi się to uda. Janusz, dziękuję Ci i chy-
lę czoła. Łzy mi popłynęły, gdy o Tobie pomyślałam, 
bo naprawdę martwiłam się o Ciebie, gdy zniknąłeś 
z moich urodzin (...)”.

•
O  co chodzi z  tymi kolorami? Jestem artystką, 

więc świat barw był mi bardzo pomocny. Od zawsze 
widziałam kolory abstrakcyjnych pojęć albo imion 
bliskich osób. Teraz do tych umiejętności, a może bar-
dziej wrażliwości doszła i taka, że gdy myślę o prze-
puszczaniu światła przez siebie albo o  aniołach, to 
widzę je w różnych odcieniach barw. Czuję, że to jest 
bardzo ważne, choć nie jestem jeszcze pewna, z  ja-
kiego powodu. Początkowo myślałam, że jest to ja-
koś związane z czakrami, ale teraz, gdy wiem na te-
mat czakr trochę więcej, jestem pewna, że na pewno 
nie. Bliższa mi jest teoria znana z koloroterapii, która 
w uproszczeniu mówi, że każda barwa emituje inną 
częstotliwość drgań, podobnie jak komórki ludzkiego 
ciała. Skoro wszystko jest energią, a w zdrowym ciele 
musi być jej równowaga, to być może kierując świa-
tło w niedomagające miejsce synchronizuję jakoś jego 
długość, czyli barwę, aby osiągnąć taki balans w zmie-
nionym chorobą miejscu? Nie wiem, jak to wytłu-
maczyć, bo nie robię tego świadomie, tzn. wcale nie 
analizuję, co komuś dolega. Czuję, że coś jest nie tak, 
więc tylko wyobrażam sobie wchodzące w coś/kogoś 
światło i widzę, że przybiera ono określone natężenie. 
Być może jestem tylko przekaźnikiem?
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30.05.2020 THE ANGEL CAFE IS OPEN!

„Dziwne uczucie spokoju. Oswajam je i robię na nie 
miejsce w sobie już na zawsze. Szczęście mnie ogar-
nia. Czuję połączenie ze wszechświatem. Słucham 
Black Coffe. Jest mi bliski od chwili, gdy pierwszy raz 
go usłyszałam. A dzisiejszy poranek spędziłam w An-
gel Cafe. Zastanawiam się, czy nie zwariowałam?

(...) Dziś w  medytacji zostałam poprowadzona 
do Angel Cafe. Ale zacznijmy od początku. Najpierw 
pojawiło się we mnie światło o  różnych długościach 
i tworzyło kulę, złożoną z gęsto przeplatających się ze 
sobą różnokolorowych okręgów. Po chwili dostałam 
komunikat, aby w tym czystym świetle wyjść na ulicę. 
Początkowo trudno mi się było przebić przez tę kulę, 
ale udało się i  trochę skrępowana sytuacją wyszłam 
z  domu. Idąc bez celu, całkiem niedaleko, po prawej 
stronie, zobaczyłam kawiarnię. Przypominała trochę 
tę, którą kiedyś tak lubiłam, w Greenwich Village w NY. 
Kafejka na rogu ulicy, obsadzonej wysokimi topolami, 
z wejściem za rogiem. Raczej pusto na zewnątrz. Dwa, 
trzy metalowe stoliki z drewnianymi krzesłami wokół, 
były zajęte. Wewnątrz scena. Sporo krzeseł i  stolików 
ustawionych bardzo gęsto. Pod ścianą drewniany bar, 
masywny, majestatyczny – trochę jak ołtarz z renesan-
sowego kościoła.

Pusto. Najpierw myśl, że to przez lockdown. Po-
tem słyszę komunikat, że to Angel Cafe – otwórz oczy! 
Otwieram (jakby oczy duchowe) i widzę anioły. Przy 
sobie tego wielkiego czerwono-granatowego – mojego 
anioła stróża. Obok inne. W  międzyczasie zaczynam 
widzieć wielkie światło we mnie i wiem, że chcę nim 
trochę popracować nad swoją czakrą gardła. Rozpusz-
czam to, co dzieje się tam, a  może bardziej między  



56

splotem słonecznym a gardłem. Obserwuję. Nagle wi-
dzę czarną dziurę. Myślałam, że to jest mój kanał prze-
pływu, weszłam tam, ale to nie to. To jest pustka/dziura, 
która powstała z jakiegoś powodu. Przychodzi pytanie: 
kiedy? Widzę siebie jako zarodek, czyli jestem pod ser-
cem swojej mamy. Mamo, kiedy przestałaś śpiewać? Ty 
zabroniłaś sobie mówić. Zabroniłaś i mnie. Ta dziura 
w sercu to może Twoja choroba? Nie wiem, co to było. 
To Twoja sprawa. Ale wiem, że to wszystko jest już nie-
ważne. Kocham Cię i widzę, jak poszczególne dziurki 
sklejają się, a potem rozpuszczają. Jesteśmy naprawione 
– możesz już śpiewać i śmiać się na całe gardło. W tym 
procesie widziałam mojego anioła, stojącego cały czas 
przy mnie, za moimi plecami. Teraz przez chwilę trzy-
mał moją głowę, ale prosił o to i inne anioły z Cafe.

Nie zdążyłam przepuścić przez siebie rzeki, aby 
sprawdzić, jak płynie we mnie, bo świat zewnętrzny 
mnie wezwał. Sprawdzę to jeszcze (...)”.

•
Pierwszy raz robiłam taką medytację. Byłam bar-

dzo zaskoczona jej skutecznością. W to, że wszyscy 
jesteśmy otoczeni zastępami aniołów, już wierzę i co-
raz częściej pamiętam o tym w trudnych sytuacjach, 
prosząc je o pomoc. Ułatwia to bardzo sprawę, bo cu-
downym zrządzeniem losu przestaję się zamartwiać 
powierzanymi im sprawami, widząc skuteczność ich 
działania. No ale pójść w medytacji do Angel Cafe? 
Jeśli mi się udało tam być i zrobić to, co zrobiłam, to 
znaczy, że w medytacjach można wędrować w każ-
dym wymyślonym przez siebie kierunku? Ciekawe.

Jedno jest pewne: od tej chwili zaczęłam czuć moc 
głosu, którego dotąd bałam się używać. Nie mówiłam 
mamie o tym, ale nasze relacje zaczęły się od tej chwili 
ocieplać.
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2.06.2020 SEN CZY JAWA?

„Nie wiem, kiedy ten czas tak szybko przelatuje. 
Niby nic nie robię, a  dzień za dniem upływają mi 
w poczuciu szczęśliwości i wyjątkowości. Tyle wspa-
niałych rzeczy się dzieje. Czuję w  końcu, że oddy-
cham. Słucham pięknej muzyki, medytuję, chodzę 
na długie spacery, czytam – delektuję się sobą. Sma-
kuję życie. Pozwoliłam sobie w  końcu na to. Wcze-
śniej tylko troszeczkę, a  teraz taplam się w  sobie  
z wdzięcznością.

Od jakiegoś czasu śnią mi się sny związane z czysz-
czeniem, oczyszczaniem, segregacją. Kilka dni temu 
w śnie szukałam w firmie brudnych talerzy. Częstym 
motywem jest szukanie toalety lub niemożność sko-
rzystania z niej.

Dziś było podobnie. Coś intensywnie sprzątałam, 
a potem nagle znalazłam się w kinie. Każdy przyniósł 
jakieś kamienie, minerały, kryształy, które położyliśmy 
w kręgu. I ja też dołączyłam swój, choć nie pamiętam, 
który. Czy długi, jasny anielski czy kulisty iskrzący się 
brązowo?

Usiadłam w tylnym rzędzie wśród osób, z którymi 
przyszłam. Nagle ktoś mnie przywołał z początku sali. 
Była tam znajoma mi osoba z jakimś słynnym reżyserem 
i jego partnerką. Byłam onieśmielona i nie wiedziałam, 
co mam ze sobą zrobić. Oni zresztą też. Zaproponowali, 
abym usiadła z nimi na scenie, pod ekranem.

Stwierdziłam, że to nie jest moje miejsce i muszę 
wrócić do znajomych. Gdy wróciłam, nikogo już tam 
nie było. Projekcja rozpoczęła, się, ale scena znalazła 
się z drugiej strony. Tylny rząd, w którym usiadłam, 
nagle oświetliły światła projektora, oślepiając mnie. 
Przerażona uciekłam i schowałam się przed konsoletą 
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operatora. (...). Widzę, że jestem w ciąży i ta ciąża ja-
koś szybko się powiększa. Urodziłam wielkie dziecko, 
wyglądające w chwili narodzin jak dwulatek. Szybko 
zaczęło chodzić i mówić. Było tłuściutkie, różowe, ra-
czej smutne. Bo to nie było chyba w  ogóle dziecko, 
tylko mądrość.

Dużo się jeszcze działo. Dużo chodzenia, tam i z po-
wrotem. Wielu ludzi. Faceci z brodami. Jakieś dziwne 
hotele, miejsca itp. Czułam się zmęczona tym, co się 
działo, naciskami wielu osób jednocześnie. Byłam 
zniecierpliwiona i zbytnio ich nie słuchałam. Chroni-
łam się. Chciałam mieć trochę czasu dla siebie. Potem 
to kino – dlaczego mnie chcą na tej scenie? Dlaczego ta 
znajoma osoba odciąga mnie od mojego towarzystwa  
i chce, abym była z nimi na scenie? Dlaczego ten re-
żyser z żoną też byli onieśmieleni sytuacją? Dlaczego 
film zaczął być wyświetlany po drugiej stronie sali? To 
nie był film, to było światło, skierowane na mnie i wy-
glądało to tak, jakbym była na scenie. Chociaż ucie-
kam od tego. OMG – co ja tutaj wypisuję. Kiedyś po-
wiedziałabym, że świruję. Teraz przyglądam się tym 
przepływom przeze mnie. Pozwalam na to. Czasem 
analizuję, jak teraz, czasem tylko zauważam.

Co sennik.us mówi o tych symbolach:
•    Światło, świecące nam prosto w  oczy — może 

oznaczać, że wkrótce wszystko się wyjaśni. 
Zapalanie światła jest tutaj traktowane jako 
poznanie prawdy, którą przed nami ukrywano. 
Silne światło zapowiada, że wcielimy w  życie 
trudny i bardzo odważny plan.

•   Rodzić – znak, że uda nam się uwolnić od do-
tychczasowych zmartwień. Czekają całkowicie 
nowe możliwości i okres, który będzie obfitował 
w narodziny nowych idei i planów.
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•   Dziecko – pojawienie się małej istoty zapowia-
da przyjście zupełnie innych czasów. Dziecko 
w snach oznacza marzenia, plany, projekty, po-
mysły, które powstają, są na etapie realizacji, doj-
rzewają. Niemowlę to symbol oznaczający pro-
jekt czy pomysł, który dopiero się pojawił”.

3.06.2020 POZYTYW I NEGATYW, CZYLI 
NIEOGRANICZONA PRZESTRZEŃ

„Dzisiejszy sen też obfitował w szczegóły i choć za-
pamiętałam tylko niektóre, dostałam komunikat – 
podobnie jak w realu, zapamiętasz dokładnie to, na 
co jesteś gotowa. Gotowa zrozumieć czy rozpoznać 
sens.

W  dzisiejszym śnie znów czyściłam, sprzątałam, 
układałam. Tym razem przyśnił mi się stół z białym 
obrusem, a przy stole wśród wielu osób rozpoznałam 
tylko swoich nieżyjących już wujków. Wszyscy jedli, 
ale nie było nic do picia, więc powiedziałam mamie, że 
poszukam szklanek. Ale co mamy pić? Mama mówi, 
że ma tylko czerwone wino (?). Ale po co szklanki, 
skoro jest wino? I tak się plączę w tym szkle, nie mo-
gąc skompletować odpowiedniej zastawy. A wszystko 
wokół zaczyna wraz ze mną lewitować. Nie ma pod-
łogi, ścian, sufitu. Jest nieograniczona przestrzeń. Wi-
dzę to następująco – gdy nie ma podłogi, to nie ma 
gruntu i  stabilizacji. Ale w  chwili, gdy buduję swój 
świat na nowo, to tam te podstawy są niepotrzebne. 
Z czasem powstaną nowe.

Cały czas zdziwiona, widzę nagle obraz, pozytyw  
i negatyw, i słyszę myśl od Slavecka – każda rzecz ma 
dwie strony. To my wybieramy stronę, nadając zna-
czenie według tego, jak czujemy. Mamy wybór!
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(...) Nasza ludzka natura każe nam nadawać 
wszystkiemu jakąś strukturę. Wszystko po to, aby-
śmy w naszym świecie 3D mogli to ogarnąć. Ale je-
śli nie nadamy struktury, to nasz świat staje się ni-
czym nieograniczony. Dla kogoś może i  powstaje 
wówczas chaos, ale ja widzę tylko bezkres. Bezkres 
możliwości. W  końcu, odkąd pamiętam, mówi-
łam, że słowo bezkres jest dla mnie najważniejsze  
i szukałam go we wszystkich aspektach swego życia. 
Czucie bezkresu było zawsze na moim «list of de-
mands» na pierwszym miejscu.

I  co z  tym mogę dziś zrobić? Jaki kształt temu 
nadać? Czy chcę to zrobić? Jakże kuszące jest pozo-
stanie w tej chwili lewitacji. Czuję się podobnie, gdy 
nie chcę wychodzić z medytacji. Tam jest mój świat. 
No właśnie, a gdyby to połączyć? By móc, tak jak Neo 
w  Matrixie, założyć okulary, gdy się chce wejść do 
świata materii i związanego z nim nadawania znaczeń. 
A może udałoby się to po prostu wytrenować?  Tak jak 
trenuję to, że medytować można w każdym miejscu 
czy pozycji. Z nogami poplątanymi, idąc, robiąc obiad 
czy prowadząc auto. Niezależnie, czy jesteśmy w  ci-
szy, hałasie czy w ruchu. To byłoby piękne, aby naszą 
uważność móc tak przestawiać.

Czyli nadawanie znaczeń jest po to, aby nasz mózg 
nie zwariował w nadmiarze wyborów. A ustruktury-
zowanie działań np. po to, aby zauważyć upływają-
cy czas. Tutaj przypomina mi się plemię afrykańskie, 
o  którym pisaliśmy w  Focusie, dla którego pojęcie 
czasu jest inne od naszego. Jednostkami czasu są czas 
na zjedzenie posiłku, na taniec czy obrządek. Każdy 
w związku z tym może inaczej pojmować te jednostki. 
Jak oni funkcjonują? Czy czas jest dla nich tym, co 
strukturalizuje życie w społeczności?
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Zaczęłam szukać w  internecie informacji o  tym 
plemieniu i  wow – tego jest więcej. Pierwszy na-
potkany artykuł mówi i  o  amazońskim plemieniu 
Amondawa, które zamieszkuje brazylijski stan Ron-
dônia. W  ich języku także nie ma takiego określe-
nia, jak czas. Czas dzieli się tylko na dzień i noc oraz 
pory suchą i deszczową. Indianie nie mają więc wie-
ku. (...) Raczej żyją w świecie wydarzeń niż postrze-
gają te zdarzenia jako umieszczone w  czasie. Jedy-
nym realnym biologicznym zegarem jest starzenie 
się naszych ciał.

(...) W wielu amazońskich językach, w tym w ję-
zyku Amondawa, nie ma cyfr i liczb powyżej piątki. 
Bez nich czasu nie da się zmierzyć. Wygląda więc 
na to, że pojęcie czasu nie jest wrodzone i stanowi 
raczej wynik doświadczenia.

(...) Tak przywykliśmy do 24-godzinnej doby, 
60-sekundowej minuty i  60-minutowej godziny, że 
przyjmujemy je za pewnik i coś naturalnego, a tym-
czasem to wynalazek Babilończyków. Bez kalendarza 
i rozbudowanej koncepcji czasu nie zbudowalibyśmy 
naszej cywilizacji. Jednocześnie czas stał się naszym 
najgorszym wrogiem, bo to on pogania nas do ciągłej 
pracy.

Czemu to służy? Budowaniu świata materialne-
go! A co ze światem duchowym, czyli czuciem? Po co 
on? Po co czuć? Po to, abyśmy za dużo nie rozumie-
li, bo wtedy łatwiej nas ogarniać. Po co? Aby mieć 
władzę. Władza i  wiedza są zupełnie niepotrzebne 
w świecie duchowym, ale są niezbędne w świecie fi-
zycznym.

Nie jestem buntowniczką ani anarchistką. Po pro-
stu pozwalam swoim myślom płynąć i ćwiczę się w ich 
obserwowaniu. Zadaję sobie pytania. Do niedawna 
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były to tylko flesze, które pojawiały się nagle, a  ja je 
odpędzałam jak natrętne muchy. Nie chciałam prze-
chodzić do żadnych nowych wymiarów (teorie New 
Age) i wszystko krzyczało – nie idź tą drogą, ale nagle 
zdałam sobie sprawę, że ja nigdzie nie muszę iść, prze-
chodzić, opowiadać się za czyjąś prawdą. Nie muszę, 
bo już zbudowałam swój świat. Mam go w sobie.

Wiele «moich» prawd już znałam i przekazałam 
swoim dzieciom wcześniej, np.:  
 • Brud serca przyciąga brudne energie;

• Wszystko jest energią więc i Bóg;
• Bóg jest miłością, więc nie może karać;
•  Nie można bać się duchów, bo one są po to, aby 

nam pomagać;
•  Miłość to nie zatrzymywanie czy ograniczanie, 

to dawanie wolności;
Chyba w  końcu jestem gotowa, aby zebrać te 

wszystkie moje prawdy i doświadczenia. Sama jestem 
ciekawa, co jeszcze rozpoznam i uchwycę. Napisałam 
«moje», ale nie ma moich prawd, skoro jest współod-
czuwanie, czyli empatia. Wierzę też, że istnieje jakaś 
świadomość zbiorowa, do której każdy z nas może się 
podłączyć zawsze i  wszędzie. To właśnie dzięki niej 
można wytłumaczyć, że tak wiele nieznanych sobie 
osób, z różnych środowisk i z różnym doświadczeniem 
nagle zaczyna mówić o tym samym. O rodzaju zrozu-
mienia, które, podobnie jak i w moim przypadku, po 
prostu pewnego dnia przyszło. A ja dziś przelewam na 
papier tylko to, co pozwoliłam sobie zauważyć”.

4.06.2020 A PO CO CI TA AKCEPTACJA?

„A po co ci ta akceptacja? Obudziłam się dziś z takim 
pytaniem (...). Przyznaję, miło jest, gdy cię zauważą, 
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chwalą albo w chwili, gdy ktoś potwierdza twoje teo-
rie. Ale przecież liczy się to, co robię dla siebie, a nie 
czyjeś. Mam zadowalać przede wszystkim siebie, bo 
to moje życie.

Czy to jest tak, jak cukierki? Zachciewajki jedze-
niowe? Takie stare nawyki z poprzedniego(!) życia?

Czy to taki sam nawyk, jak utrzymywanie znajo-
mości, z których się dawno wyrosło i które zaczyna-
ją ciążyć? Po co je podtrzymywać? Nie wiem. Może 
w obawie, aby przeżyte razem piękne chwile i  towa-
rzyszące im kiedyś elementy dekoracji wciąż trwa-
ły? Aby nie odeszły w niebyt pamięci, bo się do nich 
przyzwyczaiłam i dawały mi jakieś poczucie stałości 
w życiu. Czy więc z tego powodu je zatrzymuję? (...)”.

8.06.2020 STREFA CIENIA, CZYLI WESZŁAM  
W DRZWI, KTÓRE BYŁY ZAMKNIĘTE

„Wszechświat miał dziwny plan dla mnie na tę pełnię 
w Strzelcu (5.06). Ta pełnia była połączona z zaćmie-
niem. Działały wielkie siły, które miały znaczny wpływ 
na to, co się wydarzyło (...). Od samego rana w sobotę 
byłam bardzo zdenerwowana. Wyjechaliśmy późno 
i mieliśmy wstąpić do Slavecka i Pauliny po naszyjniki 
ślubne Agnieszki. Bolał mnie brzuch z nerwów, że się 
spóźnimy(!). Czułam wręcz złość. Wiem, że wszystko 
ma się dziać dokładnie tak, jak ma się dziać, ale ina-
czej zaplanowałam sobie tę podróż. Marcin rzucił tyl-
ko, że to moje niespełnione oczekiwania i próba kon-
troli wszystkiego są pewnie przyczyną bólu brzucha.

(...) Jednak do Sylwii Achionye[17] dojechaliśmy 
przed czasem. Marcin poszedł na pierwszy ogień jej 
autorskiej metody refleksologii połączonej z ustawie-
niami w polu. W czasie trwania jego sesji próbowałam 
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się zrelaksować medytując, a że zerwała się burza, za-
snęłam na ponad godzinę i nerwy trochę puściły. Jed-
nak głowa wciąż się zamartwiała, analizując, o czym 
napomknęłam Sylwii na początku sesji. Zastanawia-
łam się, jak ta kobieta da radę. Od rana przecież pra-
cuje. Sesja Marcina trwała 2,5 godziny, a  teraz moja 
– bez przerwy. Ale po co ja dziś tu, z tą złością, bólem 
i  w  takiej konfiguracji? Po co mi to? No ale jestem 
tu z jakiegoś powodu. No i zaczęło się. Dostałam na 
wstępie wykład na temat «zamartwiania się» i  ne-
gatywnego ciężaru, który ono niesie. Dobrze, ale 
jestem dopiero na etapie zmiany języka i  elimino-
waniu tego rodzaju negatywów z  życia. Ćwiczę się. 
Zgodnie z  instrukcją Sylwii miałam «wysłać umysł 
na Bahamy, aby zajął się panienkami», a  pracować 
jedynie z pozycji czucia. Potem był wykład o ogród-
ku i jego uprawianiu. Dobrze. Ale w tej chwili przy-
szedł do mnie komunikat – ale co, jeśli nie znamy 
tego ogródka? 

Krzyżowałam cały czas stopy i  ręce, a  Sylwia to 
odczytała jako odgradzanie się od tego, co ona mówi. 
Broniłam się. W pewnej chwili wspomniałam o usta-
wieniach hellingerowskich, na których byłam w grud-
niu, o  tym, co widziałam w  polu i  też o  tym, co do 
mnie przyszło kilka dni temu. (...) Sylwia, poleciła 
wejście w medytację. (...)

Zobaczyłam swoją twarz w popękanych, ostrych, 
trójkątnych fragmentach lusterek. Wiedziałam, że 
tam jest nie tylko moje odbicie, ale i  fragment mnie 
samej. Jak w Królowej śniegu Andersena. (...) Czy dla-
tego czułam się zawsze podświadomie smutna? Czy 
dlatego moje dzieci mają w  sobie smutek? Ciekawe, 
czy to, co zobaczyłam, pomoże nam wszystkim żyć 
pełnią? Czy mam im to powiedzieć? Może kiedyś?
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Masowała Sylwia te zaszłości na moich stopach 
i odniosłam wrażenie, że wraz z każdym uciskiem me-
ridian mój ból brzucha ustawał. Czyżby był związany 
z tym ostrym fragmentem lusterka, który w medytacji 
wyjęłam sobie z brzucha i który był fragmentem mo-
jego odbicia? Teraz nic nie wiem na pewno. Czuję się 
wyłupana ze skały. Ciężka. Ale uczucia, emocje, które 
we mnie są, widzę jako krystalicznie czyste.

Wieczorem, po kolacji siedliśmy w kręgu na pod-
łodze i medytowaliśmy. Marcin tym razem usiadł po 
mojej lewej stronie. Po prawej miałam Artura, na-
przeciwko Agę.

Podczas medytacji ze strony Marcina przyfrunę-
ła ćma i tak krążyła nad nami, a w tle na niebie świe-
cił księżyc w pełni.(...)”.

•
Tego dnia straciłam swoją tożsamość. Runęło 

wszystko to, co uznawałam za pewnik. Nic dziwnego, 
że jadąc tam, byłam tak zdenerwowana. Teraz czu-
łam ulgę. I choć byłam bardzo zmęczona, zasypiałam 
z wiarą, że był to ważny krok w odnajdywaniu zagu-
bionych kawałków siebie.

Oczywiście sprawdziłam symbolikę ćmy. I tak:

 Tak jak ćmy potrafią wyczuwać ultradźwięki 
– tak ludzie im podlegli często mają dobrze 
rozwiniętą intuicję. Dodatkowo wzmacnia ten 
aspekt symbolika księżyca. Symbol intuicji, emocji, 
podświadomości, zdolności parapsychicznych, 
proroczych snów i gości  
z innych światów... 
motylenocne.dzs.pl

No właśnie – idealny cytat na chwilę, gdy piszę to 
swoje świadectwo. Ale skoro i dla mnie samej wciąż 
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to są rzeczy kontrowersyjne, być może jest to właśnie 
argument świadczący o  tym, że nadal widzę granicę 
pomiędzy światami, które opisuję. Pomiędzy realnym 
światem materii i tym nierealnym światem duchowo-
ści i  energii. Pytanie tylko, czy to dzielenie światów 
jest mi potrzebne. Mieczysław Bielak[18] mówi coś, co 
bardzo do mnie przemawia: „Bądź w tym świecie, 
a jakby z innego świata”.

Póki co, staram się kształtować swoją jakość życia 
na nowo. Może nie jest to proces łatwy, ale jakże fa-
scynujący.

12.06.2020 NIC NIE WIEM

„Ufam? Wierzę? Układać coś chcę w sobie, ale po co? 
Skąd niepokój? Skąd zawroty głowy? Skąd narzekanie? 
Dlaczego znów wróciły oczekiwania? Sprawdzanie? 
Wydawało by się już, że jestem taka silna . A w ostat-
nich dniach sporo było tych przypadków konfrontacji 
ze starym. Widzę ciemność. Narzekam. Oczekuję. Nie 
kreuję. Okleiła mnie taka papka bylejakości, strachu, 
szarości, pajęczyny. Kokonik. A gdzie się podział ten 
motyl piękny, który tańczy, porywa, inspiruje? Gdzie 
ja? Gdzie moje? Gdzie cudze? Jak przestać oblepiać 
tego motyla tym czymś, co skleja skrzydła? Jak nie 
brać do siebie tego syfu, który sobie sama kreuję?

To nie moje!!!! Nie chcę tego. Czy ta deklaracja 
wystarczy? Na pewno czasem warto sobie o tym przy-
pominać.

Co jeszcze? (...) Chciałabym pamiętać też częściej  
o swoich aniołach. Tak rzadko wracam do nich my-
ślami. Dotąd brałam wszystko na swoje barki i  cią-
gnęłam ten wózek. Teraz chcę im pozwolić, aby to 
one mi pomagały. Wysyłam was, moje anioły, abyście 



66 67

z innymi aniołami osób, które są w tym boskim pla-
nie, uzgodniły i omówiły wszystko, co mnie dotyczy. 
Proszę tylko o prowadzenie.

Kiedyś, mówiąc przestrzeń, chciałam, aby była 
pusta, bo wydawało się, że to idealny balans do mo-
jego zagonionego życia. Teraz proporcje się widocz-
nie zmieniły. I przestrzeń, w której się chowam, na-
pełniam nowymi znaczeniami. Tylko teraz już się nie 
chowam, odpoczywam tam, uczę się, otwieram oczy. 
Widzę siebie na jakiejś polanie o zachodzie słońca, jak 
rozpościeram skrzydła i tańczę. Jakże brakuje mi tańca 
w codziennym życiu. Tańczę, czarując. Niech zakryte 
karty się odkrywają. Niech blask, który widzę wokół 
i który czuję, jak mnie oświetla od środka, będzie za-
raźliwy i zasila innych. Widzę kolory i zapachy. Gęste 
życie. Radość. Spokój. Miłość bezwarunkową. To 
wszystko jest teraz moją przestrzenią. Zakładając, że 
przestrzeń to źródło, to czuć przestrzeń, znaczy czuć 
źródło. Podpiąć się do niego?

Widziałam wczoraj, jak mi się oczyszcza aparat 
mowy. Gardło i  język. I  nie chodzi tu tylko o  możli-
wość porozumiewania się, ale ogólnie o komunikację. 
(...) W głębi ducha wierzę, że wszyscy jesteśmy w stanie 
porozumiewać się między sobą. Niezależnie od języ-
ków, którymi mówimy. Zarówno ja, jak i wielu moich 
znajomych spotkaliśmy się z  sytuacjami, gdy mimo 
braku znajomości języka napotkanej osoby, świetnie się 
rozumieliśmy, choć obie strony posługiwały się jedynie 
językiem gestów czy mową ciała. Wygląda to tak, jakby 
było to porozumienie bardziej zmysłowe. Być może na 
poziomie energetycznym człowieka?

(...) Nie trzeba wiele – wystarczy odczytać inten-
cję rozmówcy i wysłać swoją, a to możemy robić in-
tuicyjnie, z pozycji czucia właśnie. Jeśli te intencje są 
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zbliżone do siebie i  są na jednym poziomie wibracji 
– rozmowa płynie, rozumiemy i jesteśmy rozumiani.

Zagadnienia komunikacji interesują mnie również 
ze względów zawodowych. Komunikacja wizualna jest 
przecież moją pasją. Szukam różnych sposobów, tric-
ków. Podpatruję. Szukam analogii w  różnych kultu-
rach. Co nas wszystkich łączy? 

Niezależnie od szerokości geograficznej, w  której 
żyjemy, łączą nas właśnie emocje. Ale jak nauczyć się 
je rozpoznawać skoro zagłuszyliśmy intuicję i od tak 
dawna chowamy się za maskami konwenansów czy 
kalkulacji? Być może część naszych problemów udało 
by się rozwiązać, poprawiając przede wszystkim komu-
nikację z własnym Ja? Bo gdy tak naprawdę znamy sie-
bie, to umiemy komunikować swoje potrzeby. Wyrażać 
siebie bez oglądania się na innych. Robiąc to z pozycji 
serca, zawsze jesteśmy autentyczni i jedyni w swoim ro-
dzaju. Gdy zaś idzie to wszystko w parze z czystością 
naszych intencji, okazuje się, że łatwiej nam spotkać 
osoby, które «nadają na tych samych falach», a z nimi 
zawsze jest po drodze”.

•
Tutaj należy się małe uzupełnienie z  punktu wi-

dzenia artysty. Wojtek Urbański na swoim kanale YT 
we vlogu z  15.06.2020, zatytułowanym Myślenie Pa-
smowe przedstawił znaczenie komunikacji pozawer-
balnej w odniesieniu do muzyki, ale można to porów-
nanie odnieść do wszystkich dziedzin sztuki.

Dla odbiorcy to, co słyszy (widzi), jest zazwyczaj 
wrażeniem, często nieuświadomionym, bo i nie musi 
być uświadomionym. My zaś jako Twórcy powinni-
śmy świadomie skomponować muzykę (obraz, dzia-
łanie, dzieło), aby oglądający odebrał pożądane przez 
nas wrażenie!
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Chcę to przetestować w  swoich pracach. Tę nić 
porozumienia między twórcą, a  odbiorcą. Na jakim 
poziomie przebiega? Co wpływa na to, że zostaję za-
uważona w masie wypowiedzi?

Bo jeśli w każdej minucie powstaje na świecie tak 
wiele przeróżnych treści, niekiedy podobnych do sie-
bie, to tylko te mikro różnice w strukturze, wynikające 
być może z intencji i wyjątkowości twórcy, pozwalają 
na ich odróżnienie.

13.06.2020 NEXT LEVEL?

„Co mówi moje ciało? Jest spięte. Czuję, że niosę cię-
żar. Ale to nie moje. Mam wrażenie, że cały ubiegły 
tydzień był jakby sprawdzianem od losu. Cały czas 
byłam atakowana dramatami innych osób. Teraz wi-
dzę, jak wiele brałam ich na siebie w przeszłości. Teraz 
stop. Nie chcę tego. Mogę pomóc/wspomóc, ale sta-
wiam granice. Dlaczego najczęściej są to osoby, z któ-
rymi nie mam kontaktu miesiącami czy latami? Przy-
chodzą po to, by zainfekować mnie czy też by pobrać 
moją energię? Wampiry energetyczne – nie wchodzę 
w to więcej(...)”.

14.06.2020 COŚ SIĘ KOŃCZY, COŚ SIĘ ZACZYNA

„(...) Taniec jest moją siłą i  miłością, moim lekiem, 
a teraz nie mogę tańczyć tak, jak kocham. Gdy tańczę, 
wszystko przestaje być ważne, moje ciało odpręża się, 
a  ja poruszając się potrafię «rozmasować» swoje na-
pięte za dnia mięśnie. Tak dawno prawdziwie tego nie 
robiłam. Nie płynęłam. Może ból lewego barku wyni-
ka z tego właśnie, że coś tam zamroziłam. Co zatem? 
Pasję?



70

Weszłam w medytację i pozostałam w niej około 
dwóch godzin. Wchodząc poprosiłam o prowadzenie 
i pokazanie mojej drogi. Zobaczyłam, że po mojej le-
wej stronie pojawiła się zakapturzona postać. Najpierw 
przestraszyłam się, ale przypomniały mi się moje 
anioły, więc poprosiłam je, aby otoczyły mnie opieką. 
Uspokoiłam się widząc, że anioły nie odseparowały 
mnie od tej postaci. Teraz wiem, że był to mój przewod-
nik. Widziałam chyba swoje wcześniejsze wcielenia. 
Byłam w różnych płciach. Często widziałam się jako 
szamankę, królową czy wojownika. Widziałam, jak 
odcinałam jakiemuś mężczyźnie prawą stopę, dając ją 
Bogu w ofierze. Widziałam, jak morduję wojowników  
w  czasie rytuału. Widziałam dużo mężczyzn z  róż-
nych okresów historycznych, w mundurach. Jakby za-
ginione postacie. Dzieci potopione w kanałach. Od-
cięłam się od tego, bo te obrazy były okropne. 

Zobaczyłam ciężkie życie mojej babci i czułam, że 
noszę sporo jej ciężaru. Skoro już to zauważyłam, to 
podobnie, jak to robiłam wcześniej na ustawieniach 
u Izy Kopp, poprosiłam o uzdrowienie zaobserwowa-
nej sytuacji. Pozostawiam sprawy przodków w ich rę-
kach, jednocześnie dziękując za to, że jestem.

Wtem znalazłam się na szczycie góry i zobaczyłam 
z lewej strony postać jakiegoś żółto-pomarańczowego 
bóstwa, które powoli zaczęło mnie wypełniać. Potem 
zobaczyłam inne – błękitno-granatowe. Białe. Nie 
wiem, ile ich dokładnie było, ale tworzyły we mnie 
jakby warstwy matrioszek.

Widziałam swój ból w  lewej ręce i  w  barku, po 
czym wymasowałam bolące miejsce światłem. Wów-
czas pokazał mi się jeszcze jeden fragment lusterka 
z  moim odbiciem, tym razem oka. Był wbity w  bo-
lące ramię. Usunęłam go i  «spaliłam» w zwizualizo-
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wanym, podczas niedawnej sesji u  Sylwii, kominku. 
Popiół rozsypałam dla użyźnienia ziemi. Po lewej 
stronie spostrzegłam odwróconego do mnie pleca-
mi mężczyznę z plecakiem. Spytałam: Kto to? Odpo-
wiedź brzmiała: To nie jest ważne. Puść to. Niech na 
razie odejdzie i pójdzie swoją drogą. (...)

Podczas tej medytacji przychodziły do mnie jesz-
cze różne rzeczy, osoby i  zwierzęta. Wezwałam mo-
jego jelenia, aby był przy mnie i  mnie prowadził. 
Miałam wrażenie, jakby była mi dana komunia. Mia-
łam nad sobą, a  potem i  w  sobie światło. Moje ręce 
wyciągnęły się do niego, a  w  ustach cały czas czu-
łam napełniający mnie płyn, wypływający kropla 
po kropli z  dolnej części tyłu czaszki. Czy ten płyn 
to naturalne DMT? Mój język się po nim rozwijał  
i schodził z tej góry jako zielona wstęga. A może dy-
wan? Na pewno droga.

Potem po lewej stronie zobaczyłam misę jadelito-
wą, która zaczęła się napełniać wodą. A  ja ją piłam. 
W tej chwili przyszedł do mnie komunikat: Twój ję-
zyk będzie cię żywić. Zanim mój język się rozwinął, 
dostałam od jednej ze swoich warstw dwa minerały. 
Nie znam się na tym – powiedziałam. Jeden z  nich 
w chwili ofiarowania wypadł mi między palcami i po-
toczył się, a  w  ślad za nim poszła moja droga. Mój 
rozwijający się wstęgą język. To był drogowskaz. Do-
stałam komunikat – wszystko w swoim czasie.

Język ma mnie żywić? Przypomniałam sobie, 
że Gosia Górna też mówiła mi o tym kilka miesięcy 
temu. Tylko co mam mówić, jeśli sama niczego nie 
wiem?”.

•
Przytaczam swoje wizje medytacyjne i sny, aby po-

kazać pewne procesy i kolejność myśli, które do mnie 
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przychodziły czy też były mi pokazywane w  chwili, 
gdy byłam gotowa je odczytać. W  zapiskach z  tego 
dnia pojawiła się informacja o  naturalnym DMT. 
Wówczas naprawdę nic na ten temat nie wiedziałam. 
Zaczęłam szukać informacji i  faktycznie – wszyscy 
mamy możliwość wytwarzania tej substancji w swoim 
ciele. Służy ona temu, aby w sytuacjach kryzysowych 
przeżyć. Słyszeliście zapewne o osobach, które wyko-
nywały nadludzki wysiłek w chwili walki o przetrwa-
nie z  ciężkimi obrażeniami ciała i potrafiły działać, 
aby siebie albo kogoś uratować. Na Wibracjach 2020 
uczestniczyłam w  świetnym wykładzie dr. n. hum. 
Krzysztofa Koleckiego poświęconym tej substancji, 
zatytułowanym Nowy paradygmat wypraw w  głąb 
świadomości z DMTx.

Nie wspominałam chyba też jeszcze, że te moje do-
skonałe tripy przychodzą w chwili, gdy jestem trzeźwa 
i nie są efektem brania jakichkolwiek substancji wspo-
magających. Zauważyłam też pewną prawidłowość: 
w chwili, gdy np. wypiję alkohol, moja percepcja się 
spłyca. Uwielbiam wino i często piję je właśnie w celu 
uziemienia, zwłaszcza wówczas, gdy zbytnio odlatuję.

20.06.2020 POZBĄDŹ SIĘ STRACHU 
I POKAŻ, KIM JESTEŚ

„(...) Wczoraj rano podczas codziennych ćwiczeń 
znów poprosiłam Wszechświat o  prowadzenie. 
Po ćwiczeniach obowiązkowa kawa i  «prasówka». 
Na facebookowej grupie Medytacje Księżycowe[19]  
natknęłam się na ciekawy artykuł. Naprawdę? Na 
Księżycowych cytowany jest Robert Rient? Znałam go 
lata temu z tekstów w Coachingu i już wtedy myślałam 
– nawet fajnie gada. Ale wiedziałam też, że jego teorie 
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są zbyt «odjechane» jak dla mnie. Teraz weszłam na 
jego stronę i  oczom nie wierzyłam, oglądając filmik 
Gdzie kończą się iluzje o tak zwanym przebudzeniu? 
To były moje rozkminki, moje słowa, dotyczące na-
tury, przebudzenia i utraty świadomości. Oczywiście 
do mnie to dopiero przyszło. Odkrywam to. A on ma 
już tę wiedzę, ugruntowaną wieloletnimi poszukiwa-
niami. Był częścią mojego starego świata. Mamy wie-
lu wspólnych znajomych. Chadzaliśmy tymi samymi 
korytarzami. Poczułam, że po ostatnich odkryciach, 
które sprawiły, że straciłam swoją tożsamość, w koń-
cu łapię równowagę. Przez moment poczułam, że 
wróciłam do domu. Napisałam więc do niego maila 
z wdzięcznością. Odpisał, czym mi i tym razem zaim-
ponował. Pewnie gdzieś się jeszcze spotkamy na szla-
ku. Teraz dopiero wiem, że nie zwariowałam. Jestem 
częścią zbiorowej świadomości.

(...) Ostatnio znów często towarzyszy mi muzyka 
mojego kochanego DJ-a Black Coffee. Znów zaczęłam 
tańczyć. Moje ciało się stale buja. Czuję tę wspania-
łą energię całą sobą. Jestem pewna, że Black Coffee 
jest szamanem. Dziś pod jego świeżo opublikowanym 
zestawie Sweet Harmony[20] (Electro Junkiee Mix) od-
nalazłam kolejne słowa drogowskazy, np. te Mahatmy 
Gandhiego:

 Happiness is when what you think, what you say 
and what you do are in harmony.

Dziś ognisko przesilenia. Noc Kupały. Mam ocho-
tę, nadzieję na tańce. Obudziłam się z wizją, że pod 
dębem, pod którym mamy się spotkać, rozsuwają się 
płyty tektoniczne i  wychodzi stamtąd piękne, czy-
ste, zielone światło. Duch Ziemi. Czuję, że moc bę-
dzie z  nami i  choć są chmury na niebie, wierzę, że  
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wybrałam dobrze, deklarując swój udział w tej właśnie 
imprezie, choć bardzo też ciągnęło mnie, aby tańczyć 
dziś chakarerrę w  innej części Londynu, w  towarzy-
stwie ludzi, skupionych przy mojej ulubionej milon-
gowni Martina na Covent Garden”.

21.06.2020 OPOWIEDZ MI SWOJĄ HISTORIĘ

„Tak rzadko, gdy dwoje ludzi się spotyka, chce wysłu-
chać opowieści o sobie nawzajem. Mówią raczej o sa-
mych sobie, skupiając się na swojej opowieści. Swojej 
historii. Swoich oczekiwaniach.

Wierzę, że odtąd, gdy kogoś spotkam na swojej 
drodze, będę prosić o jego historię. I będę słuchać, bez 
analizy, gdzie jest miejsce dla mnie.

Pięknie przeżyłam ostatnią dobę. Zaczęło się od 
ogniska przesilenia z  Pięknymi Duszami. Czułam 
się po trochu inspiratorką tego, co się wydarzyło, bo 
jakoś nikt specjalnie nie chciał się angażować w  or-
ganizację tej imprezy. W powietrzu czuć było siłę ja-
kichś tarć. Puściłam intencję, abyśmy się jednak wszy-
scy spotkali. Być może po raz ostatni, bo większość 
z nas rozjeżdżała się w różnych kierunkach. Wiłyśmy 
z  dziewczynami wianki, wspominając romantyczne 
historie. Wciąż coś wisiało w powietrzu i chyba była 
to pierwsza nasza impreza z tak dziwną energią. Gdy 
zobaczyłam Sylwię Achionye, poprosiłam, aby konty-
nuowała pracę z  uwalnianiem energii czakry gardła 
w nas wszystkich. Robiła to doskonale, z sercem. Gdy 
nasze głosy były już silne, a my rozbawieni, Klaudia 
zaproponowała coś nowego. Podzieliła nas na gru-
py według znaku zodiaku. Każdej z grup podała ja-
kiś dźwięk do naśladowania. Powoli je włączała lub 
wyłączała. Dyrygowała, a  my wszyscy brzmieliśmy 
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jak orkiestra. Absolutna harmonia. W  wiankach na 
głowach. Magia chwili. A wszystko pod tym cudnym 
rozłożystym dębem w  Noc Kupały, gdzieś na Rich-
mond w Londynie.

(...) Nie wiem, czy wszyscy jeszcze się spotkamy. 
Nie wiem, po co to wszystko się wydarzyło, ale dzięki 
temu wiem, że czuję. No i bez obaw mogę być sobą”.

•
Wspominałam już kilkakrotnie o  Pięknych Du-

szach, ale chyba nie wyjaśniałam, o co chodzi. Grupa 
powstała z osób, które w Wielkanoc 2020 przypadko-
wo spędziły razem ten świąteczny dzień. Wyobcowani 
wędrowcy, których tego dnia połączyła osoba Marci-
na. Każda z osób, idąc na spotkanie z nim, miała inne 
oczekiwania. Nie znali się. Spędzili beztroski dzień 
nad wodą w starej żwirowni nieopodal lotniska He-
athrow. W czasie, gdy od początku lockdownu samo-
loty nie latały, to miejsce było oazą spokoju. Ukryte 
wśród pól(!), niedostępne, z kryształowo czystą (przy-
najmniej tak wyglądało) taflą wody, stało się później 
naszą bazą, miejscem kąpieli, pikników i tańców przy 
ognisku. Tego dnia wykorzystali piękną, prawdziwie 
letnią pogodę oraz energię grupy, robiąc przypadko-
wo zainicjowaną medytację w plenerze. Zadziała się 
magia, bo te czyste serca i ich intencje połączyły się. 
Dołączyłam do nich pod wieczór. Wsiąkłam i ja. Każ-
da z tych osób, jakże inna, weszła w grupę z przeróż-
nymi darami. Każda ze swoją historią, więc opowieści 
się niosły, a energia czystej przyjaźni płynęła. 

Panował lockdown, większość z  nas nie mogła 
pracować, a  na zewnątrz przepiękna pogoda sprzy-
jała przebywaniu w  naturze. Mieszkając w  różnych 
częściach Londynu, a  często i  poza nim, staraliśmy 
się spędzać intensywnie weekendy. Uczyliśmy się od 
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siebie wzajemnie i wymienialiśmy doświadczeniami. 
Każde ze spotkań było intensywne, fascynujące i obfi-
tujące w najróżniejsze ceremonie, wzajemne healingi, 
tańce, medytacje czy zwykłe rozmowy. Bez alkoholu, 
jak się okazuje, też można się świetnie bawić. Wieści 
się rozeszły i dołączały do nas kolejne osoby. Niczego 
od siebie nie oczekiwaliśmy. Cieszyliśmy się byciem ze 
sobą, celebrując wspólnie spędzany czas. Tych kilka 
wspaniałych miesięcy w tak silnym kontakcie emocjo-
nalnym zaowocowało u mnie odkryciem siebie i swo-
ich talentów na nowo, a  co za tym idzie kształtowa-
niem nowych celów i pragnień. Nawet nie wiecie, jak 
wielki ślad zostawiła we mnie nasza przyjaźń. Jestem 
Wam wszystkim bardzo wdzięczna :). Kocham Cię. 
Przepraszam. Wybacz mi, proszę. Dziękuję.

26.06.2020 HUMAN BEING

„Zauważyłam, że nie umiem już spamiętać tego, co 
mi się śni. Złapać snów. Wiem, że śnię, ale ich nie pa-
miętam. Zaczęło się to chyba wówczas, gdy chciałam 
świadomie śnić i coś popsułam. Nawet intencja, aby 
zapamiętać sen, nie działa. Czuję jakby kurtynę, którą 
mi coś zasłonięto.

W nocy, w trakcie medytacji (od kilku lat to ro-
bię, nie mogąc zasnąć), kiedy wybudzałam się ze snu, 
pokazał mi się dziwny przekaz. Tak, jakbym widziała 
niezsynchronizowany obraz drgający, rwący się, na-
kładający, poszarpany. Nie mogłam też nijak wpuścić 
białego światła do siebie. Jak już się pokazało, to tyl-
ko w postaci kilku słabo świecących rozproszonych 
punkcików. W trakcie usilnych prób weszło we mnie 
światło, ale ciemnoniebieskie i  jakoś też się szarpa-
ło, łącząc z obrazami. Była tam jedna jasno niebieska 
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postać, ale w trakcie tych zakłóceń widziałam kilka 
postaci. Miała kształt humanoidalny. Wyglądała jak 
spiker w TV, widziany do połowy. Na moje pytanie, 
co teraz mam robić, otrzymałam przekaz – human 
being. Potem dostawałam jakby instrukcje w punk-
tach, ale mogłam zapamiętać tylko pierwszy – pale-
nie fotografii – a reszta została zakryta.

Kompletnie nie rozumiem. Co to jest? Dlaczego 
tak się porobiło? Czy w instrukcji ze zdjęciami chodzi 
o to, aby zapomnieć przeszłość (uwiecznioną na zdję-
ciach)? Palenie – oczyszczenie? Aaaa i  pokazały mi 
się jakieś popioły. Być może to był mój dom kiedyś, 
w innym wcieleniu? Czy dlatego tak bardzo boję się 
pożarów?

(...) W poniedziałek 22.06 przegadałam z Magdą 
Garlicką 9 godzin przez telefon bijąc swój absolutny 
rekord czasu gadania. Nawet się śmiałam, że chyba 
mnie zahipnotyzowała i  dlatego straciłam rachubę 
czasu. Poprosiła mnie o zwrócenie uwagi na to, co ma 
poprawić na swojej stronie i jak ma to zrobić, aby była 
bardziej czytelna, w zamian oferując sesję hipnozy. Su-
per wymiana i propozycja, ale czuję jakiś dystans. Czy 
to dlatego, że zbyt szybko to się dzieje? Czy też dlatego, 
że nie czuję hipnozy ze względu na fakt, że boję się stra-
cić kontrolę? A może właśnie to jest rozwiązanie? Może 
to hipnoza jest właśnie narzędziem do przyspieszania 
procesów? Przecież chcę zamienić tę nieustającą chęć 
kontroli na każdym kroku w  wiarę w  prowadzenie.  
W  prowadzenie i  w  to, że na końcu drogi wszystko 
będzie dobrze, bo wszechświat mi sprzyja, a wszystko, 
co się dzieje, jest dla mojego dobra! (...)”.
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29.06.2020 WŁAMANIE DO SYSTEMU

„Włamanie do systemu – to właśnie mi się śniło. Ja-
kaś banda włamała mi się cichaczem do głowy i nikt 
(poza mną) tego nie zauważył. Nieustannie szuka-
łam możliwości ustalenia, kto, po co i  dlaczego to 
robił. Męka w śnie. A w realu niespodzianka – brak 
internetu w domu. Bardzo utrudniona sytuacja, bo 
mam na dzisiaj umówione dwie konferencje on-line. 
Zdarzyło się to chyba po to, abym nabrała dystansu. 
Bo mi się system rozpieprzył. Moj system obronny 
padł wraz z  internetem. A  system miałam niezły – 
przyjmuję tylko kreatywne zadania za dobre pienią-
dze, dzięki czemu mam czas na myślenie i kreowa-
nie, relaks i bujanie w chmurach. Bo to mnie nakręca 
i robię wówczas wspaniałe i kreatywne rzeczy. 

Od kilku dni mam jednak mega dużo roboty, 
którą przyjęłam, bo wydawało mi się, że to «tyl-
ko» łatwizna graficzna. Myślałam – fajnie. Dosta-
ję teksty, robię szybko grafikę i  wystawiam faktu-
rę. Pieniądze są mi potrzebne, a  i  z przyjemnością 
to robię. Tym większą, że przy okazji opracowuję 
koncepcje i  strategie, a  to jest to, co lubię najbar-
dziej (...). Tymczasem jeszcze ktoś chce i to, i tamto 
i tak dalej. W efekcie nie mam czasu na kreowanie. 
Bardziej przypomina to znaną z  przeszłości taśmę 
produkcyjną. Arbeit macht frei (niem. praca czyni 
wolnym) już przecież nie jest moją prawdą, więc 
o co chodzi? Nie chcę już tak pracować. Co zrobić? 
Wszystko, co sobie wypracowywałam przez ostatnie 
miesiące, padło.

Dlaczego tak się stało? Czy ja w ogóle nie chcę pra-
cować? O co chodzi? Według moich założeń na koniec 
czerwca miałam już mieć spokojną sytuację finansową. 
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Zarabiać fajne pieniądze, obsługując nowego długody-
stansowego klienta. Co poszło nie tak? (...)”.

•
No tak, można powiedzieć – odezwały się du-

chy przeszłości lub echa moich dawnych zachowań. 
Przeszłych? Te przekonania – praca uszlachetnia; 
musisz, bo jak nie ty, to kto; weź tę pracę, bo może 
nie dostaniesz innej; dzięki temu, że pracujesz teraz 
dużo, będziesz mogła ... – odbijają się czkawką i  te-
raz. Wciąż, jak widać, zdarzają się przebicia z mojego 
starego świata, a ja mam czasem wrażenie, że walczę 
z  wiatrakami. Dlaczego walczę? Bo nie chcę tego.  
I niby jest ok. Radzę sobie. Podążam za swoimi «aktu-
alnymi» ideami i nagle łup, jak diabeł z pudełka, wy-
skakuje stara Ja. No nie. Nie chcę.

Czego więc chcę? Co jest dla mnie ważne?
Kreowanie – na pewno. Zawsze było ważne, ale 

wstydziłam się przyznać, że to o to mi chodzi. Tu mam 
pole do uprawy. Ale jak już wcześniej pisałam, aby być 
kreatywna, muszę żyć na luzie. Płynąć. Nie martwić się 
o pieniądze i o rachunki. Wiem teraz, że to nie jest takie 
dziwne. Jestem przecież kobietą. A ona ma być i kreować. 
Co, jeśli nie mam przy sobie męskiej siły sprawczej? Mu-
szę ogarnąć i to pole. Ile kobiet wcześniej, przede mną to 
robiło? Umiem i ja. Ale wiem już też, że nie chcę działać 
i za żeńskie, i za męskie. Stąd teraz moje rozterki.

06.07.2020 JESTEM W PRZEPŁYWIE

„(...) Układam. Porządkuję. Kontroluję. A  Rado[21] 
we wczorajszej ceremonii mówił: «Puść kontrolę». 
Dobrze mówił. Tak jak i Marcin wcześniej. A ja boję 
się puścić kontrolę, aby nie odlecieć zbytnio ze świata 
materii. Tego, który znam.
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Puścić kontrolę. Co to znaczy? Po co to analizu-
ję? Przecież wiem. Czuję. Gdy odlatuję, jest mi dobrze 
i beztrosko. Podczas rytuałów Nocy Kupały to właśnie 
beztroskę zapraszałam do swojego życia. Nie wiem.

Dziś jestem w przepływie wczorajszych wydarzeń. 
Może to znów kakao tak długo mnie trzyma? Trzę-
sę się wewnętrznie, mam połączenie jak w medytacji. 
Nie mogę pracować.

(...) Wątroba odpowiada za żal, gniew, niewy-
powiedzianą złość. Żal pojawił się, bo poczułam się 
samotna po wyjeździe Marcina, Agi, Artura. Złość, 
że znów wchodzę w  stare struktury (pracę na wa-
runkach, które nie są moje, spotkania, których 
nie czuję), wściekłość na siebie samą, bo weszłam 
w  zawodowy kontakt z  G., aby przepracować go na 
nowo. Nasze wcześniejsze relacje były pełne złości  
i mojej niewykrzyczanej wściekłości. Pora to zmienić.

Gdy wczoraj Rado spytał o  intencję, poprosiłam  
o  umiejętność połączenia pracy, pasji i  znajomych, 
czyli mojego życia w  świecie materialnym z  życiem 
w świecie duchowym. Wiem, że da to wszystkim wie-
le dobrego. Więc chcę pójść tą drogą i chcę się tego 
nauczyć.

Rado, czyli Radek Holdakowski dał mi wskazów-
kę – wizualizuj siebie, stojącą na dwóch nogach, jedna 
jest duchowa, druga materialna. To dzięki obu jestem 
zasilana. Dobre. Czuję to.

Podjęłam decyzję o  powrocie do Polski. Będzie 
to kolejny sprawdzian, tym bardziej, że będę jeszcze 
bardziej sama i nastawiona na to, z czym Universum 
mnie zetknie. Do tego czasu muszę ćwiczyć wiarę 
w siebie, w prowadzenie i w drogę. A także akceptację.

Spisuję kilka afirmacji, ćwiczeń, aby móc się 
z nimi oswajać:
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•  Gdy czegoś potrzebuję, określam intencję lub 
proszę anioły o pomoc i dostaję to, o co proszę.

•  Udaje mi się tak dzielić czas, by starczało go na 
wszystko.

•  Aby nie dać się wciągnąć zbytnio w pracę, zapi-
suję czas, który jej poświęcam. Wówczas łatwiej 
mi też wystawiać rachunki.

•   Dzielę się swoją wiedzą, przemyśleniami wyrów-
nując to, co do mnie przychodzi.

•   Czas jest względny, więc obojętnie, kiedy coś ro-
bię, trafiam we właściwy punkt.

•  Pamiętam, że każda myśl, każde słowo jest 
energią”.

•
Domyślam się, że nie jest łatwo zrozumieć sens 

wypowiadanych przeze mnie kwestii. Jest tak wiele 
wątków. Staram się skracać opisy, pozostawiając je-
dynie spostrzeżenia. Wycinam prywatne dygresje, 
aby ochronić prywatność osób, które stanęły na mojej 
drodze. Czasami zapisuję swój proces podążania za 
myślą, która przyszła do mnie. Uczę się zadawać py-
tania. Powyżej zamieściłam też ćwiczenia, które po-
zwalają mi utrzymać i pogłębiać procesy, zachodzące 
we mnie. Czemu to wszystko ma służyć? Temu, by być 
zdrową i szczęśliwą. A co najśmieszniejsze, rodząc się, 
mamy dużo więcej jednego i drugiego.

08.07.2020 UWIERZYĆ W COŚ, CO NIEMOŻLIWE

„Dziś w końcu byłam na sesji u Magdy Garlickiej. Po-
czułam, że czas to zrobić, gdy Magda pokazała mi się 
podczas jednej z medytacji. Nie miałam specjalnych 
oczekiwań. Byłam tylko ciekawa. O co w tym wszyst-
kim chodzi? Czy to, co ja robię w medytacjach, jest 
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OK? Jest prawdziwe, moje, czy też to iluzja, wytwór 
mojej wyobraźni?

Przystępując do sesji, nie wiedziałam nic o  hip-
nozie regresyjnej. Magda poświęciła mi wiele godzin, 
za co jestem jej wdzięczna. Wiele mitów się rozwiało. 
Najważniejsze: byłam cały czas świadoma tego, co się 
dzieje. Mogłam w  każdej chwili powiedzieć «stop». 
Porównałabym hipnozę do oglądania filmu. Widzisz 
obraz. Główna zasada jest taka, aby niczego nie ana-
lizować, tylko pozwolić obrazom swobodnie przepły-
wać, a opisując je, nie cenzurować wypowiedzi.

Magda co jakiś czas zadawała pytania (bezcenne). 
Ja wyłączałam myślenie i pozwoliłam słowom płynąć. 
Czułam się świadoma każdej minuty. Pojawiały się 
obrazy, które już wcześniej widziałam w medytacjach, 
ale dzięki pytaniom Magdy dochodziły nowe. Przy 
Magdzie czułam się bezpieczna, więc po prostu zanu-
rzałam się w nie. Chwilami zastanawiałam się, czy to 
jest kreacja mojego Ja. A może stoi za tym coś jeszcze, 
np. bycie wybrańcem? Okazuje się, że widzenie nie jest 
niczym wyjątkowym. Każdy ma taką umiejętność, tyl-
ko nie każdy umie to zauważyć. Może mnie po prostu 
łatwiej niesie, bo jestem artystką? Łatwiej jest mi dać 
sobie przyzwolenie na to i wyłączyć analizę umysłu,  
w imię obserwacji procesu.

Podczas pierwszej wizji pokazał mi się węgiel, a ja 
jako kryształ, minerał czarno-fioletowo-zielony od-
bijam światło i  mam świadomość, że jestem częścią 
większego kolektywu. Pojawia się polecenie: «Idź do 
światła». Poszłam. Zobaczyłam siebie jako humano-
ida, wciąganego w coś na kształt statku kosmicznego, 
przypominającego formą grzyb. Widziałam swoje bia-
łe nogi, a pod nimi oddalającą się ziemię. Widziałam 
siebie jako jakąś roślinę i jednocześnie miałam świa-
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domość naprawiania swojego DNA, którego końca 
nie mogłam dostrzec, bo pionowo ustawione spirale 
kończyły się gdzieś wysoko w świetle. Dostałam prze-
kaz: «Jesteś matką». Magdy pytanie: «Jesteś w ciąży?». 
«Nie! Ja karmię i odżywiam».

Potem oglądałam inne swoje wcielenia. Część 
z nich znałam już z medytacji. Gdzieś wysoko w dżun-
gli amazońskiej (?) byłam kapłanką, która ucinała gło-
wy wojownikom w imię jakiegoś rytuału. Ona/Ja bała 
się tego, ale wierzyła wówczas, że jest to potrzebne.

Byłam królową dobrą i mądrą, skąpaną w złocie. 
To wcielenie pokazało mi, że dobroć i mądrość przy-
ciąga innych. Ludzie idą za tobą.

W  innym wcieleniu byłam wojownikiem, gdzieś 
w Japonii (?) odzianym w żelazo, który walczył w imię 
słusznych idei, wyzbywając się siebie i tego, co do nie-
go należało. Liczyło się dobro i idea. Chyba wtedy uto-
piłam się podczas walki w jakimś pięknym błękitnym 
morzu, wśród srebrnych ryb. Kiedy szłam do światła, 
wyszła do mnie piękna, biała i  mądra postać, która 
nazywała się Miriam. Była to moja przewodniczka. Ta 
postać kazała mi wrócić, bo mam zaopiekować się cór-
ką, która ma ważną misję do spełnienia. I tutaj pokazał 
się relatywizm czasu – miałam świadomość, że tamto 
wcielenie jest w jakiś sposób powiązane z obecnym.

Mam wrócić do domu aby zaopiekować się Cór-
ką! Od chwili urodzin najstarszej, wiedziałam, że jest 
wybrańcem. Jak wiele razy uniknęła śmierci? A teraz 
sama jest w ciąży.

W  innym wcieleniu byłam małym 2–3-letnim 
dzieckiem, które urodziło się w  bardzo szczęśli-
wej, pięknej rodzinie. W  domu o  białych ścianach. 
Gdzie była miłość, radość i  śmiech. Lubiłam tam 
być, ale wiedziałam, że to szczęście zaraz się skończy.  
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Pożar zimą strawił ten piękny dom, a  ja umierałam 
samotnie jako małe dziecko, przygnieciona ciężką 
belką stropową. Widziałam zło, które wznieciło ten 
pożar. To krótkie wcielenie nauczyło mnie, że na-
wet w  okrutnym świecie możliwe są miłość, radość 
i szczęście.

Widziałam się często w płomieniach. Czasem im 
się przyglądałam jakby przez szybę. Może dlatego 
przez większość obecnego życia bałam się pożarów?

Na pytanie Magdy: «Co ze związkami w  twoim 
życiu?» przyszła odpowiedź: «Nie jestem z tej plane-
ty, jestem światłem i mogę mieć związek tylko z taką 
istotą». Czy jest dużo takich istot? «Tak jest nas bar-
dzo dużo» – dostałam odpowiedź. Wiem już, że bliska 
relacja nie jest mi jeszcze pisana. Muszę jeszcze coś 
zrobić. Pokazano mi jednak energię osoby, która na 
mnie czeka (...). Dostałam informację, że to samo się 
odsłoni, więc nie zawracam sobie tym teraz głowy.

Magda zadała pytanie, czy skoro jestem istotą 
świetlną, to znam język światła. Odpowiedziałam, że 
tak. «Powiedz coś w tym języku» – poprosiła. Chyba 
moje Ego na chwilę się włączyło, bo nie mogłam sobie 
niczego przypomnieć. Po długim czasie odpowiedzia-
łam: «Nie mogę w tej chwili». Ale zaraz potem doda-
łam: «Język światła to przecież język miłości!».

Na pytanie o moją podróż do Polski dostałam od-
powiedź: «OK, tam czekają na ciebie przewodnicy. 
(...) Masz dzielić się swoim światłem, bo to podnosi 
wibracje Ziemi i ludzi». Dowiedziałam się też o swo-
ich darach – jasnowidząca, jasnomówiąca, jasnoczu-
jąca. Mogę leczyć, przez uważność, przez ręce, przez 
wysyłanie światła. Teraz jeszcze nie mogę tego robić, 
bo uczę się wierzyć. Mam uwierzyć w swoje dary. Gdy 
uwierzę, będę mogła z nich korzystać.
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Aby to wzmocnić, zbieram siebie z kawałeczków. 
Już niewiele ich brakuje do układanki. Na pytanie 
Magdy, czy wrócę do Londynu, przyszła odpowiedź: 
«Ona nigdzie nie może długo być, jest wędrowcem, 
jak ptak». Zbieram więc te lusterka, na które rozpry-
słam się kiedyś, żyjąc według czyjegoś scenariusza. 
Ochraniałam się w  ten sposób. Teraz pozbierana 
i silna mogę o wiele więcej. (...) Teraz jestem jedną 
energią. Jednym płomieniem. Czuję, jak zdrowieję. 
Nadal nie jem mięsa i już tak pozostanie. Odchodzę 
też od ryb i owoców morza. Lubiłam to, ale nie chcę 
żywić się czyimś życiem. OMG jak bardzo moje ży-
cie się zmieniło! Czy nadążę? Ja, hedonistka? A może 
tylko warto zaufać prowadzeniu? I manifestować to, 
co jest dla mnie ważne?

(...) Zaufaj podszeptom swojej duszy. Miej odwa-
gę być sobą bez maski. Dusza pragnie, byś zrozumiała 
swoją moc. Miej odwagę. Jeśli tego nie zrobisz, zosta-
niesz w tyle. Jeśli czekałeś na znak , to właśnie go do-
stałeś. Idź do światła i do wiedzy. Stajesz oko w oko 
z  karmą! Odchodzisz od czegoś. Zaufaj znakom 
i  snom. Spotkanie jest na wyższym stopniu świado-
mości. Wiem, co mnie czyni radosną i to otrzymam. 
A w moim przyszłym życiu widzę wiele radości, śmie-
chu i tańca. Bo to takie proste, a wielce podnosi wi-
bracje”.
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•

 Uważaj na swoje myśli, gdyż staną się twoimi 
słowami. Uważaj na swoje słowa, gdyż staną się 
twoimi czynami.  
Uważaj na swoje czyny, gdyż staną się twoimi 
nawykami.  
Uważaj na swoje nawyki, gdyż staną się twoim 
charakterem.  
Uważaj na swój charakter, gdyż on wyznaczy twój 
los. 
#laotzu #thaoism

To mogłyby być idealne słowa na pożegnanie 
mojej londyńskiej przygody. Słowa na drogę. Czułam 
się w tym czasie bardzo samotna. Pakowałam się do 
wyjazdu. Moje myśli pochłaniała praca i logistyka 
wyjazdu. Zdarzyło mi się uczestniczyć jeszcze raz 
w silent disco, a w zasadzie w ecstatic dance, w parku 
gdzieś w północno-wschodniej części miasta. Było 
super, choć taneczne wrażenia zatarły się, a ten dzień 
zapamiętałam z innego powodu.

Transport publiczny w  czasie lockdownu w  nie-
których dzielnicach działał wieczorami słabo, więc 
powrót do domu zajął mi ponad dwie godziny. Ostat-
ni autobus uciekł, więc zdecydowałam się przejść pie-
szo odcinek, dzielący mnie od stacji metra Hounslow 
Central do domu. Pamiętam, że bardzo się bałam, 
ponieważ w  nocy ta dzielnica nie budziła zaufania. 
Niepokoiłam się tym bardziej, że musiałam przejść 
koło pubu, o  tej porze zazwyczaj pełnego pijanych 
mężczyzn różnych narodowości. Po raz pierwszy po-
prosiłam anioły o  wsparcie, abym stała się dla nich 
niewidzialna. Magia. Tak się stało. Wcześniej często 
nawet w ciągu dnia byłam w tym miejscu zaczepiana. 
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Tej nocy przeszłam niezauważona i – mam wrażenie 
– naprawdę niewidoczna”.

•
Piszę ten akapit wiele miesięcy później i  wiem 

już, że to poproszenie aniołów o bycie niewidzialnym 
działa. Tak tłumaczę fakt, że choć nie noszę na twarzy 
maski, nikt nie zwraca mi uwagi. Ludzie mnie widzą, 
ale jakimś magicznym zrządzeniem losu nie dochodzi 
do nich, że tej maski nie mam. Wierzę, że te ostatnie 
dwa zdania, za kilka lat będą kompletnie nieczytelne 
i  o  covidowych restrykcjach pamiętać nie będziemy 
i my, ale obecnie „taki mamy klimat”.

22.07.2020 ŚNIŁO MI SIĘ

„(...) Byłam na jakimś jakby evencie plenerowym. Było 
ciemno, co było dziwne jak na tak wielką imprezę. Pełno 
namiotów z wystawcami. Wielki basen, w którym pływa-
łam. Woda była ciemna, ale nikomu to nie przeszkadzało. 
Wyszłam z wody ubrana w czarny strój, który był mokry, 
ale nie przejmując się tym założyłam na to suche ubranie 
i tak chodziłam przez resztę eventu. Zobaczyłam stojak  
z  kolorowymi strojami do tanga i  chciałam sobie ku-
pić jakąś suknię, ale przyszła właścicielka i powiedziała 
ostro, że to nie dla mnie.

Zmartwiona poszłam dalej. Natrafiłam na wielki 
stół, na którym było wystawione jedzenie do degu-
stacji. Wzięłam kawałek pysznego ciasta. Nagle obok 
mnie wyrósł piękny mężczyzna, właściciel firmy ca-
teringowej, obsługującej przyjęcie. Rozmawialiśmy 
o jodze i hipnozie. Bardzo mi się podobał, ale nieste-
ty on nie był zainteresowany mną jako kobietą. Po-
szłam więc dalej. Przechodziłam przez jakieś rozko-
pane przejście, w poprzek którego mijały się pociągi,  
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szybko jadące w  przeciwnych kierunkach. Przez ja-
kiś czas stałam pomiędzy nimi, bojąc ruszyć się dalej. 
Gdy w  końcu udało mi się przejść na drugą stronę, 
musiałam wspiąć się na brzeg skarpy. Pomagali mi 
w tym jacyś 12-14-letni chłopcy.

I  tam znów spotkałam mężczyznę od cateringu. 
Zobaczyłam go z  daleka, w  domu, który miał wiel-
kie okna zamiast ścian. Trwała tam sesja jogi, której 
zaczęłam się przyglądać. Spojrzałam do tyłu i  zoba-
czyłam w oddali miejsce po nocnym evencie. Woda, 
w której się nocą kąpałam, była czarna jak smoła!

Czego byłam obserwatorką?
Choć stałam między biegnącymi pociągami, 

byłam pewna swojej drogi i  mimo że moja biegła 
w dwóch przeciwnych kierunkach, nie przejmowałam 
się tym. Szłam do przodu bez strachu, a piasek pod 
moimi stopami był czysty i lekko mokry.

Miałam we śnie wrażenie, że my, istoty często 
spotykamy się w naszych życiach z  jakiegoś powodu. 
Uczymy się od siebie wzajemnie. Bardzo chciałabym 
się ogrzać przy ogniu tego pięknego mężczyzny ze snu. 
Interesował mnie pod tak wieloma względami. Dzięki 
niemu nabrałam dystansu do mojego przeszłego życia”.

26.07.2020 GLASTONBURRY

„No i udało się. Być tam. Pół roku temu pierwszy raz 
Marcin powiedział mi, że musimy tam pojechać. Kil-
ka razy umawialiśmy się i nic. Czekałam? Trochę. Ale 
gdy dowiedziałam się, że i  tym razem odwołujemy 
wyjazd z powodu pogody, nie zmartwiłam się zbytnio. 
W ostatniej chwili, w piątek po południu, padła jed-
nak decyzja Magdy Garlickiej, aby jechać niezależnie 
od pogody.
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Gdy wreszcie – mimo późnego wyjazdu i pomy-
lenia drogi – dojechaliśmy na miejsce, lunął deszcz. 
Lało pełnym niebem. Woda to oczyszczenie. Cali 
mokrzy, ślizgając się w błocie i owczych kupach, do-
pięliśmy celu – weszliśmy na Tor.

Magiczne miejsce, ale ze względu na okoliczności 
przyrody nie weszłam, jak mi się wydawało, w  pole 
tego miejsca. Skupiłam uwagę na symbolice orna-
mentów na bramie. Górowała gołębica, symbol ducha 
świętego, czyli zrozumienie. Okna biforiowe to du-
alizm świata materialnego i duchowego. Poniżej 5 nisz 
na postacie. Z tego jedna z prawych pełna i dolna lewa 
zachowana szczątkowo. Kto to? Święty Michał, które-
mu dedykowana była świątynia, której resztki są na 
górze? Poniżej, z lewej waga, czyli sprawiedliwość. 
Po prawej dojarka, dojąca krowę – obfitość. Brama 
wejściowa, do której prowadzą schody od zachodu 
z  przejściem na wschód, to oczywiście też symbol 
przejścia z  życia doczesnego do wiecznego. Do tego 
jeszcze tarcza z kierunkami geograficznymi i wypisa-
nymi innymi magicznymi miejscami w UK.

Schodząc, zrobiliśmy krótką medytację. Zobaczy-
łam obraz, na którym było wiele rzek. W miarę zbliża-
nia się do mostu, który dzięki swojej konstrukcji (dwa 
łuki) kierował wszystkie rzeki w dwa koryta, dostałam 
przekaz, że to dobro i zło. Dalej pokazał się już następ-
ny most z jednym łukiem, za którym woda obu rzek 
łączyła się w jedno morze, które na horyzoncie zlewa-
ło się z niebem i stawało się z nim jednością. Nie było 
już żadnych podziałów. Nie ma żadnych podziałów. 
Jest jedność prowadząca nas wszystkich do nieba.

(...) Poszliśmy do ogrodów, które były naprawdę 
wyjątkowe. Pełno miejsc do medytacji. Pełno przy-
stanków intencyjnych. Dwa dęby, których wibracje 
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czułam bardzo mocno. Można siedzieć i nieustannie 
podziwiać piękno i wyjątkowość tego miejsca. Sym-
boliczny tunel przejścia ze starego świata do nowego. 
Chodzenie boso po mokrej trawie. Chwilami gorące 
promienie słońca między strugami deszczu. Piękno. 
Majestat. Prawdziwość. Dobro. Moc. Przyjaźń. 
Czuło się tam magiczną moc. Ale nas dopadła głu-
pawka. Śmialiśmy się do utraty tchu, co jest dobre, ale 
dla mijających nas osób było zupełnie niezrozumiałe. 
Robiłam różne intencje, jedne odsyłałam, inne zapra-
szałam. Cała mokra siedziałam w  strugach deszczu. 
Byłam w bardzo głębokiej medytacji. Nie pamiętam, 
co i  jak się działo. Ale pamiętam, że pojawił mi się 
w polu Slaveck, który powiedział: «Teraz już wiesz». 
«Ale co?». «Przypomnisz sobie we właściwym czasie».

Wisienką na torcie tej wyjątkowej podróży był zro-
biony nam przez Magdę masaż dźwiękami, w jednym  
z  zamykających się już ze względu na późną porę 
sklepów. 268 funtów – tyle kosztowała każda misa ze 
szkła, przypominająca kształtem kieliszek bez nóż-
ki. Każda innej barwy, dedykowana innej czakrze. 
Dźwięki, które wydobywały, były tak głębokie, że or-
gany wewnętrzne dostawały drgań. Wszystko grało. 
Podobnie dźwięk kamertonów. W przestrzeni – głu-
chy dźwięk. Przy uchu – niebiańskie dźwięki. Zadzi-
wiające, że w tej kakofonii dźwięków nasze organizmy 
przyjmowały tylko tyle drgań, które mogły przyjąć. 
Inne dźwięki stawały się nieistotne.

To zdecydowanie był jeden z piękniejszych week-
endów mojego życia. Traktuję go jako symboliczne 
zamknięcie jakiegoś etapu. Dzisiejsze kakao u Magdy. 
Medytacje. Kąpiel w  dźwiękach. Uściski. Rozmowy. 
Przestrzeń. Drgania w ciele. Wdzięczność. Niech pro-
wadzi mnie ta droga. Niech objawia się to, za czym 
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serce goni. (...) I słowa: puść kontrolę. Niech się dzieje. 
Czuję, jak szybuję, gdy ją puszczam. Jeszcze się boję 
pozwolić sobie na ten lot. Z drugiej strony, nic mnie 
nie trzyma. Mogę szybować. To uczucie bezkresu, 
za którym w życiu tak często podążałam, jest przede 
wszystkim wtedy, gdy realizujesz to, co jest dla cie-
bie ważne. Gdy puszczasz kontrolę. Kontrola oślepia  
i podstawia fałszywe figury. One nic nie mówią. One 
tylko zasłaniają światło.

Jestem w przepływie. Już się tego nie boję”.
•

Wszystko, co nas spotyka, to efekt systemowo 
narzuconych działań. Mniej lub bardziej świadomie 
przekazujemy regulacje systemowe następnym po-
koleniom. Nie chcę mówić o wielkich rzeczach. Chcę 
zwrócić uwagę na te maluśkie. Udowodniono, że wraz 
z dorastaniem nasza inteligencja maleje[19]. Niemowlę-
ta uczą się same z szybkością światła. Rodząc się, mają 
i atawistyczną chęć życia, i elementarną radość. Z każ-
dym ograniczeniem, które im narzucamy, odbieramy 
im możliwość nauki. Z czasem słyszymy:

•  że musimy się dzielić, nawet wówczas, gdy nie 
mamy ochoty, bo sami nie mamy wystarczająco 
dużo;

•  że nie możemy komunikować tego, co dla nas waż-
ne, bo dzieci i ryby głosu nie mają, a dorosły zawsze 
ma rację;

•  że musimy albo nie możemy;
•  że nasze potrzeby są mało istotne, bo... .
Niesiemy te ciężary przez życie i w tym znoju nie wi-

dzimy, że wokół zawsze świeci słońce, niebo jest błękitne 
i słychać radość życia przyrody. Nawet kiedy są chmu-
ry, to ponad nimi słońce wciąż grzeje. Kto słuchał, ten 
wie, że ten gwar radosny jest gdzieś obok. Całkiem 
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niedaleko. Zawsze. Jedna z bliskich mi osób zauważyła 
ostatnio, że powinniśmy spojrzeć na radość psa na spa-
cerze i przypomnieć sobie, że kiedyś i my ją mieliśmy.

Pies jest ciekawy świata.
Pies cieszy się z każdego odkrycia.
Pies rusza się nieustannie. Bądź jak pies.

26.07.2020 WYSYŁAM ANIOŁY

„Wysyłam anioły, aby pomogły mi przejść tę drogę. 
Niech załatwią z  aniołami innych pomocnych osób, 
aby kwestia przenosin i  ratowania dobytku (skąd to 
słowo?) przeszła sprawnie i bezboleśnie.

Ratowanie dobytku. Do tej chwili miałam wraże-
nie, że los wrzucił mnie w te wszystkie rzeczy, abym 
pomogła siostrze. Ale dopiero teraz, kiedy pisałam te 
słowa, spod palców wyszło ratowanie dobytku. Kto 
w rodzie tracił? Kiedyś i  ja traciłam. Teraz zauważy-
łam, że odgrywałam czyjąś rolę straty w tym wciele-
niu. To nie jest moje. Zostawiam to osobom, których 
dotyczyło, a  zapraszam w  to miejsce właściwy stan 
rzeczy. Dobrostan. 

Dobra materialne są nam pomocne na tej zie-
mi, ale możemy się bez nich obejść. To stan umysłu. 
Oczywiście, nie wyrzucajmy. Jeśli chcemy poluzować 
przestrzeń, oddajmy niepotrzebne rzeczy tym, któ-
rym będą służyć.

Sprzątam – czyszczę – pozbawiam się ciężaru – 
oswajam – porządkuję w głowie i w przestrzeni – ro-
bię miejsca na nowe.

Odpoczynek. Nie musisz robić wszystkiego na 
raz. Możesz podzielić czynność na etapy i po każdym 
z nich odpocząć, np. zjeść posiłek, zrobić medytację 
czy po prostu zrobić coś innego, w trakcie czego zaan-
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gażowane będą inne ośrodki w mózgu. Każdy z tych 
odpoczynków to pożegnanie czegoś. Jakiejś przeszło-
ści, np. pracy, którą się właśnie wykonało.

Zły nastrój wynika z naszych oczekiwań. Oczeku-
jemy czegoś, kogoś. Mamy jakieś plany. W chwili, gdy 
poddajesz się prowadzeniu, nie musisz niczego ocze-
kiwać. Ufasz drodze. Wszystko jest dokładnie w tym 
czasie, w którym ma być i dokładnie takie, jakie ma 
być. Najlepiej dla ciebie. Każda chwila jest ważna 
i może być piękna. To od ciebie zależy, jakie nadasz jej 
znaczenie. Masz wybór.

Pójdź za dźwiękami. (...) W niezliczonej ich ilości 
złap jeden, który cię intryguje, pociąga i  idź za nim. 
Tam. Gdzie? W siebie! Nie musisz fizycznie podążać, 
możesz podążać uwagą.

Kiedyś żałowałam każdej pięknej przygody, która 
się kończyła. Każdego rozstania. Teraz wiem, że tuż za 
rogiem czeka inna piękna historia”.

01.08.2020 TAKIE RZECZY

„(...) Ogarniam rzeczywistość po przyjeździe. W moich 
wizjach widziałam, że jadę do PL czyścić swoje życie. No  
i  czyszczę. Cieknące krany, wysokie po szyję piękne 
chwasty w ogródku, brak internetu w domu, brak moż-
liwości połączeń z UK itp. itd. (...)

Co będę robić? Jaki jest plan? Chcę tańczyć, aby 
czuć lekkość bytu, swoje ciało i energię płynącą wo-
kół”.
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08.08.2020 TAKIE PIĘKNE OKOLICZNOŚCI 
PRZYRODY

„(...) Wspaniałe rzeczy – plaża nad jeziorem, ogród, 
pyszne jedzenie, ognisko, gadki szmatki. A moje serce 
łka. Nie umiem zluzować i się wyciszyć. Cały czas sły-
szę hałas wokół siebie. Nie mogę znaleźć ciszy. A jest 
tu tak pięknie. Firaneczki w  ogródku powiewają na 
letnim wiaterku. Jest bezchmurne niebo.(...)

Czego chcę?
•  Pływać w jeziorze, siedzieć w ogródku w cieniu 

na kanapie za zasłonkami, czytać książkę.
Czego nie chcę?
•  Iść na plażę, słyszeć hałasu, poddawać się stra-

chowi.
Hahaha, i wychodzi na to, że nawet tu spieram się 

sama ze sobą. Odpuść – mawiali Marcin czy Rado.
Odpuszczam więc i idę obserwować motyle”.

10.08.2020 MAŁE CUDA

„Małe cuda się zdarzają. Są obecne i będą zauważane. 
Dzisiejszą noc przespałam w pięknym ogrodzie u ko-
chanych D. w Giżycku. Nie pamiętam, kiedy mi się ta-
kie coś udało. Cudne doświadczenie. Cudna noc. Co 
prawda asekuracyjnie pod daszkiem, osłonięta kota-
rami przed wiatrem, ale warto było. Rano gimnastyka 
na zroszonej trawie i  od razu luz. Dopiero teraz do 
mnie dotarło, że jestem na urlopie. Niby to wiedzia-
łam, ale cały czas z tyłu głowy miałam jakieś napięcie 
i pracowałam. Dziś mam zamiar trenować się w stanie 
pod tytułem «Ale laba».

Jest upał, a  ja siedzę w  cieniu w  pięknym ogro-
dzie. Rozkosz. Rozluźniam ciało. (...) Pojawia się myśl 
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o sprzedaży mieszkania i szukania miejsca bliżej na-
tury. Miejsca na takie spotkania, jak te w Londynie. 
Czy to miejsce z mojej wizji u Gosi Górnej? Czy też ze 
snu sprzed kilku tygodni? Nie wiem. Wiem, że chcę 
mieć tę ciszę w sobie już zawsze i być może uczyć jej 
innych. (...)

Mam nadwagę. Jem zbyt dużo. Wszystko jest ta-
kie pyszne. Louise L. Hay w Lecz swoje ciało pisze, 
że żarłoczność to beznadziejna rozpacz; obłędne na-
pychanie się i czyszczenie z nienawiści do siebie. Ta 
książka już kiedyś uratowała mi życie. Nie mogłam 
jej odnaleźć przez 10 ostatnich lat. Mam nadzieję, że 
i  teraz mi pomoże. Przeglądam też filozofię Osho, 
o  której wciąż słyszałam, a  niewiele wiedziałam. 
Osho mówi o sobie, że jest świadomością. Jakoś bar-
dzo to do mnie przemawia. (...)”.

11.08.2020 PODRÓŻE NOCĄ

„(...) Dziś jedziemy do B.. Następny etap drogi. Wczo-
raj u  Osho wyczytałam słowa, które towarzyszą mi 
przez dorosłe życie – o wolności w związku. Myśla-
łam, że jestem patologią, gdy chcę, by związek był 
otwarty. Ale ja po prostu nie chcę więzić drugiej osoby 
i ograniczać jej w wyborach. Chcę, abyśmy mogli po-
dróżować własnymi drogami, spotykając się od czasu 
do czasu z potrzeby serca na wzajemną wymianę wra-
żeń i bliskość. Ja mimo że rozstaję się z ludźmi w spo-
sób fizyczny, czuję z nimi bliskość. Mogę dzięki temu 
być z wieloma osobami równocześnie. O tym właśnie 
Osho mówił: że do takiego stanu trzeba dążyć. A  ja 
już to mam. Cieszę się, że nie jestem dziwakiem i ob-
ślizgłym, zimnym gadem bez uczuć”.
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13.08.2020 PIENIĄDZE

„Potrafię zarabiać duże pieniądze! Przeczytałam wła-
śnie tę afirmację ze wskazaniem, żeby zaobserwować, 
jakie uczucia te słowa niosą. Poczułam ścisk w brzu-
chu i mrowienie w plecach. Skurczyłam się. Dlaczego? 
Czułam się, jakbym chowała się przestraszona gdzieś 
w krzakach. O co chodzi? Co to za przekaz?

Potrafię zarabiać duże pieniądze.
Potrafię zarabiać duże pieniądze.
Potrafię zarabiać duże pieniądze.
Po co?
Potrafię zarabiać duże pieniądze.
Potrafię zarabiać duże pieniądze.
Potrafię zarabiać duże pieniądze.
Na siłę szukam odpowiedzi.
Pustka. 
Obrazy – brak uczuć. Zimno. Dreszcze. Czyje to 

było?
Pieniądze służą człowiekowi w  życiu. Po co mi 

one, jak nie mam pragnień? Nie mam potrzeb. Jak  
to? Przecież mam. Przeraża mnie nadmiar rzeczy, 
ale mieszkanie w domu z pięknym ogrodem, wśród 
lasów, wyjazd nad morze, w góry czy do Portugalii, 
kupno lnianego ręcznika, pójście na turecki ham-
mam, picie wina o zachodzie słońca. To są moje po-
trzeby. Życie w świecie materialnym kosztuje. Choć 
oczywiście jest też cała masa małych rzeczy, których 
koszt jest niewielki, a  sprawiają równie dużo przy-
jemności (...)”.

•
Wiele osób ma problemy z zarabianiem pieniędzy. 

Utrzymaniem ich. Mnie łatwo przychodziły, ale przez 
lata miałam mechanizm ich oddawania. Doszło do 
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tego, że wolałam nie zarabiać wcale, bo czemu ma słu-
żyć moja praca, skoro nie mogę zbudować sobie bez-
piecznej «poduszki» finansowej? Gdy tylko poczułam 
się bezpiecznie, zaraz znajdowałam się w  sytuacji, 
w  której ktoś potrzebował bardziej i  natychmiast. 
Więc pożyczałam, a  raczej oddawałam, często wie-
dząc, że nigdy do mnie nie wrócą. Pieniądze paliły mi 
ręce. Nie umiałam tego ogarnąć. To zdarzało się stale. 

Na gwiazdkę 2018 dostałam w  prezencie sesję 
coachingową u Moniki Pawłowicz[23]. Bliskie mi oso-
by wiedzą, że nie lubię tego rodzaju pracy ze sobą. 
Wówczas wydawało mi się to takie sztuczne. Poza 
tym dowiedziałam się, że ta osoba jest bardzo mło-
da. Niewiele starsza od moich córek. Na pierwsze 
spotkanie poszłam z nastawieniem – czego ta gów-
niara może mnie nauczyć o życiu? Jednak szybko zy-
skała moje zaufanie i  po kilku sesjach ustawiłyśmy 
mój mindset także w obszarze pieniędzy. Co najważ-
niejsze, to ona wyłapała, gdzie może leżeć przyczyna 
moich zachowań.

(...) Dobry człowiek oddaje pieniądze, dzieli się 
nimi. Taki model miałam wdrukowany. Gdy zaczęłam 
przyglądać się ustawieniom hellingerowskim i pracy 
w  polu, zaczęłam zauważać, jakie emocje wywołują 
we mnie pieniądze. Dzisiejsze zapiski rozpoczęłam 
jednym z  ćwiczeń, dzięki któremu mogłam obser-
wować, jak reaguje moje ciało w chwili konfrontacji 
z  pytaniem, problemem, zagadnieniem, zadaniem. 
Taka uważność to kolejna pomocna technika, która 
przybliża mnie do łapania tych pochowanych gdzieś 
w środku emocji, a co za tym idzie do uwalniania ich. 
Jednym słowem udrożnienia przepływów energetycz-
nych.
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Ale miało być o pieniądzach. Muszę tu zaznaczyć, 
że pieniądze lubią mieć cel. Stąd moje szukanie po-
trzeb trochę po omacku. Przez lata myślałam, że ich 
nie mam, a co za tym idzie nie marzyłam. Wydawało 
mi się, że niczego już nie pragnę. Że wszystko mam. 
Mam za dużo. I fajnych, i niefajnych rzeczy czy spraw. 
Zapomniałam o sobie. Dlatego teraz z taką determi-
nacją szukam drogi do siebie samej. Oświecam ją so-
bie. Robię mapy marzeń i  celów, nawet tych najbar-
dziej abstrakcyjnych, ale niosących radość. I chcę się 
dzielić tą radością. Chcę nią emanować, bo widzę, że 
nie tylko ja jej potrzebuje”.

16.08.2020 SPRZĄTANIE

„No i czyszczę zgodnie z planem. Choć często sama 
w głowie jeszcze mam bałagan, nienazwane emocje, 
gonitwę myśli. I  choć sama jeszcze nie wiem, czego 
chcę, to wewnętrznie się ugruntowałam. Jakie piękne 
słowo – kojarzy mi się z korzeniami drzewa. Mam za-
puścić korzenie? A moje plany powrotu do Londynu? 
A moja Portugalia wyśniona? Może bardziej moja fa-
tamorgana? Ale w ciele, gdy o tym myślę, czuję, jak się 
kąpię w morzu i to nie jak turysta, tylko jak tubylec. 
Skoro ciało czuje, tak będzie. 

(...) Uprzątnęłam to. Mam czyste pole pod zasianie  
i zbiór. Co ma się stać, z  jakiegoś powodu dzieje się 
dokładnie tak, jak ma być. Śniłam, że straciłam nogę. 
A więc oparcie i balans. Chyba muszę w realu zatrzy-
mać się i rozejrzeć wokół. Bez paniki. Wszystko bę-
dzie ok. Na razie jednak sprzątamy”.

•
Chyba nie pisałam jeszcze o  tym, że sprzątając 

po powrocie swoje mieszkanie, znalazłam książkę, 
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którą kupiłam chyba 2012 roku na jakimś lotnisku. 
Taka łatwa lektura na podróż. W  ramach ćwiczenia 
języka, po angielsku. Jakoś dawałam radę. Nie znałam 
wszystkich słów, ale łapałam szybko kontekst i  szło. 
Zawsze to jakaś lekcja. Czytać lubiłam zawsze. Mia-
łam napięty grafik, ale wybierając lekturę w innym ję-
zyku znajdowałam wytłumaczenie: nie marnuję czasu 
czytając, tylko poprawiam swoje skillsy.

Szczerze powiedziawszy, utożsamiałam się trochę 
z autorką książki, głównie ze względu na zamiłowa-
nie do wysokich obcasów. No i obie pracowałyśmy dla 
wydawnictw. Wówczas jednak byłam rozczarowana 
lekturą. Kupując książkę miałam nadzieję na takie tro-
chę lepsze romansidełko, a okazało się, że niezupełnie 
jest to tego rodzaju literatura. Coś mi w niej nie grało. 
Niby czytadło, a  jednak nie. Teraz okazało się, że to 
opowieść biograficzna. Kolejny dowód na to, że życie 
pisze znacznie bardziej kolorowe scenariusze niż naj-
lepszy scenarzysta brazylijskich seriali. Przeczytawszy 
ją raz jeszcze, pojęłam w końcu, co autorka miała na 
myśli. Mówię o Szamanie na szpilkach Anny Hunt[27]. 
Autorka opisuje swoją drogę od dziennikarki robiącej 
wywiady z celebrytami do zostania szamanką. Nie jest 
to może Droga szamana Michaela Harnera, ale jest mi 
znacznie bliższa, bo oprócz pokazania magii rytuałów 
ceremonialnych opisuje rozterki kobiety, którą we-
zwał szamanizm. Rozterki, z którymi i ja się zmagam 
od chwili, gdy irracjonalne historie zaczęły rujnować 
moje dotychczasowe fajne życie. 

18.08.2020 NÓW – COŚ SIĘ KOŃCZY, COŚ ZACZYNA

„Nów, czyli kończymy to, co stare i już nam nie służy.     
Każdy nów na pewnym poziomie jest czasem narodzin  
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i  śmierci. Nów dzisiejszej nocy pokazuje, jak myślę. 
Na jaką skalę. Mam czyste intencje, że chcę zacząć ro-
bić coś nowego. Coś, co mnie porwie. Przyniesie duże 
pieniądze i  odwagę, by je brać. Wyjazd do Portuga-
lii? Nie wiem, ale mieszkanie blisko natury i miasto 
gdzieś blisko też jest OK”.

 Czego potrzebuję, aby czuć się bezpiecznie? 
Czy słyszysz mnie w sobie? (...) 
Jak długo mam błądzić w zapomnieniu? 
Na zewnątrz nie ma nas. 
Światło i przestrzeń w nas decyduje o istnieniu  
ShataQS Światło.

19.08.2020 JELEŃ W GARDLE

„Obudziłam się o  4.10 w  nocy. Chyba specjalnie na 
medytację księżycową Marii Moonset[24] o 4.42. Trud-
no mi było oderwać się od gonitwy myśli, więc inten-
sywnie oddychałam. Przepuszczałam światło przez 
poszczególne organy. W  sercu było czarno i  musia-
łam napracować się w tej gęstej czarnej mazi. Powo-
li rozświetlałam się. Poprosiłam swoje zwierzę mocy  
i anioła stróża o pomoc. Gdy poczułam zapach sierści 
jelenia, moja uwaga skierowała się na gardło i błyska-
wicznie mój jeleń tam się pojawił. Był we mnie. Łączył 
mnie z gwiazdami i ziemią. Moja głowa była rozświe-
tlona, a nogi ciężkie. Pomyślałam – uziemione. Popra-
wiłam – ugruntowane. 

Gardło ze zwierzęciem mocy. Czyżby powoli dopeł-
niał się przekaz Gosi Górnej? A co, jeśli to tylko podą-
żanie za myślą? Tak ma przecież być. Ale ja naprawdę 
nie wiem, co i jak. Czym mogłabym się dzielić z ludź-
mi? I jeszcze pozwolić sobie (!) brać za to pieniądze.
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Szukam ciszy. Potrzebuję jej. Widzę, czuję swój 
dzień w przyszłości i dostrajam się do niego. Tak jest 
prościej niż zamartwiać się powyższymi pytaniami.

(...) Bolał mnie kark. Dostałam komunikat: pod-
nieś głowę. Czytam to jako: «mierz wysoko, pozwól 
sobie, wstań z  kolan». Myślałam, że już nie klęczę. 
A  jednak. Głęboki oddech. Wydmuchać negatywne 
emocje, jak radzi Sylwia Achionye.

Ale po co ten pośpiech? Mogę wolno, we własnym 
tempie czyścić ten swój mentalny światek. Przecież wia-
domo było, że jak wrócę po tak długim czasie, to bę-
dzie trzeba nadrobić zaległości pielęgnacyjne. W domu 
i  w  ogrodzie też. A  skoro mój obecny pobyt w  PL to 
sprzątanie, czyszczenie życia, to spokojnie, na luzie 
i z uśmiechem róbmy swoje. Reszta sama, we właściwym 
czasie pokaże się pod tymi śmieciami. Co ratować? Co 
uschło? Co jest zagłuszone i potrzebuje uwagi? (...)”.

24.08.2020 TAKIE TAM

 „Okazuje się, że ciężko jest mi słuchać. Zdarza mi się 
spotykać osoby, które mnie irytują. Które wiedzą lepiej. 
Złapałam to dwa dni temu, kiedy M. przyszła do mnie  
w towarzystwie koleżanki. Ja chciałam pogadać z M., 
bo mamy tyle wspólnych tematów, ale ona przypro-
wadziła koleżankę, która właśnie wie lepiej i po co ma 
coś robić, zmieniać. Zauważyłam, że lubi pławić się 
w swoich wersjach, sosach itp. Ja też taka byłam. Za-
stanawiałam się, po co ta wizyta.

Przyszło do mnie: «naucz się słuchać. Pokazuj 
swoją wersję, ze swojej perspektywy. Nie namawiaj. 
Bądź uważna».

Z jednej strony szkoda mi czasu na takie sytuacje,  
z drugiej każda napotkana osoba jest naszym przecież 
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naszym lustrem i nauczycielem. Skoro została posta-
wiona mi na drodze, stało się tak po to, by pokazać 
mi, co mam do przepracowania, jak mówi Radykalne 
wybaczanie.

Gdy sobie to uzmysłowiłam, zeszła ze mnie ta cała 
irytacja i  poczucie zmarnowanego wieczoru. Skoro 
uczę się, jak pomagać ludziom, chcę odnaleźć drogę 
i do takich osób. Aby to zrobić, muszę je słyszeć. Ser-
cem. Tylko z pozycji serca. 

Kilka dni temu natknęłam się w necie na Barba-
rę Zalewską[25] i wsiąkłam. Obejrzałam kilka jej wy-
wiadów. Ona ma dużo takich umiejętności, które wi-
działam u siebie, ale nie brałam tego za umiejętność 
czy dar. Gdy pokazywała, na czym polega jej trans, 
bardzo mi to przypominało moją gimnastykę czy 
taniec, który sama robię, aby się usprawnić. Mówiła 
o  tym, że widzi, jak pokarm przechodzi przez jelita 
i może wskazać, gdzie są zastoje. Ja też to umiem zro-
bić. U siebie. Umiem nawet myślą rozmasować bolące 
miejsca, czy zeskanować swój organizm. Ale ona to 
umie też u innych. Jej wchodzenie w pole jest zbliżone 
do tego, co i u siebie czasem widziałam. Ale u mnie 
to tylko okruchy. W  hipnozie wyszło, że mam dary 
jasnowidzenia, jasnosłyszenia i  uzdrawiania, tylko 
muszę w to uwierzyć. Marcin wspominał Slaveckowi, 
że mówię o rzeczach, o których on czytał w książkach. 
Nawet nie mogłam sobie uzmysłowić, o co mu cho-
dziło. Teraz wiem i chcę to wzmacniać. Ćwiczyć się. 
Ciekawe jest też to, że teraz mam wrażenie, że sku-
piam się na wyłapywaniu różnych nici z  otoczenia. 
Spotykam się z ludźmi i czuję, jakbym robiła pajęczy-
nę. Dziwne. Skąd takie porównanie? (...)”.
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25.08.2020 DZIŚ, JUTRO, WCZORAJ

„Dlaczego nie piszę? Tak wiele myśli przelatuje, ale 
i przychodzi wiele informacji, z którymi czuję potrze-
bę ułożenia się. (...)  

Wczoraj zrobiłam sobie auto healing. Trwało to 
ze dwie godziny. Czułam się wspaniale. Wierzę, że 
to działa. Problem jest, że tylko u  mnie. Jak działać 
na innych? Wiele lat temu podczas terapii, która była 
następstwem nawiedzających mnie chorób psychoso-
matycznych, zadano mi pytanie: «Gdzie przekierujesz 
tę silną energię, którą rozwalasz swój organizm?».

Wówczas powiedziałam bez przekonania, że 
chciałabym móc pomagać innym. Ale jak? Szukam 
nauczyciela. 

Jak mam zrezygnować ze swojego życia? Na razie nie 
wiem, jak pogodzić te moje dwa odmienne światy (...)”.

06.09.2020 PYTANIA I WIELKA KASA W TLE

„Dawno nie pisałam, a tyle się wydarzyło. Odbyło się 
wesele Agnieszki i  Bartka. Cudowny weekend pod 
Babią Górą. Naprawdę warto było zadać sobie trud, 
aby w tym uczestniczyć. Wspaniała inicjatywa ślubu 
poza systemem. Innego niż wszystkie. Swojego. Ra-
zem robiliśmy dekoracje. Częściowo gotowaliśmy. 
Było nocne ognisko i  ceremonia kakao. I  było też 
wejście weselników na Babią Górę. Przeszłam mniej 
więcej jedną trzecią trasy i wycofałam się. Było bar-
dzo gorąco, a  ja nie jestem przyzwyczajona do tego 
rodzaju wędrówek. Zrobiłyśmy za to sobie z Izą Lon 
wspaniały przystanek gdzieś na półce skalnej zawie-
szonej nad strumykiem. Było bardzo mało miejsca, 
ale udało nam się nawet przysnąć w tym szemraniu,  
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pachnieniu i lśnieniu w świetle upalnego dnia. Zmę-
czone upałem i  drogą, wśród szumiących drzew. 
Gdzieś na skraju szlaku. Cudne było i późniejsze zej-
ście w dół. Zbierałyśmy zioła, hubę, jagody i maliny. 
Leniwie celebrowałyśmy czas, pozostając w tej pięknej 
żeńskiej energii. 

(...) Wróciłam właśnie z Festiwalu Wibracje. Oce-
niam go na 7 na 10. Pierwszego dnia odbierałam z lot-
niska portugalską kapelę Kumpanija Altazara. Znajo-
ma poprosiła mnie, abym zrobiła to w jej zastępstwie. 
Zgodziłam się. Przecież chcę pojechać do Portugalii. 
No i  sprawdzić, jak opanowuję swój strach przed roz-
mową po angielsku. Bezcenne. Wyszło spoko. Trochę 
długo trwała ta podróż, więc ledwo zdążyłyśmy z przy-
jaciółką rozbić nasz namiot przed zmrokiem. Potem 
kilkugodzinny taniec przy scenie głównej. Kolejne 
dni przyniosły mnóstwo muzyki, ale i świetne wykła-
dy, np. ten o DMT, Mudra - joga (!), wspaniały Magdy 
Dębowskiej o energii męskiej i energii kobiecej, który 
nieodzowna Kupa Chrustu uwieczniła na swoim kana-
le[26]. Wszystko wspaniale, ale nie czułam energii grupy. 
Wielu znajomych, a każdy osobno. Chciałam tam być, 
aby spotkać się z  ludźmi, którzy myślą podobnie (...). 
Tymczasem wciąż słyszałam w  głowie pytanie: o  co 
tu chodzi? Miałam wrażenie, że już kiedyś, gdzieś to 
widziałam. Te namioty nocą, w  strugach deszczu. To 
siedzenie na dywanach w półmroku, w światłach świec 
wśród grupek ludzi przypominało znane mi kadry z fil-
mów o Maroku. Ci ludzie nie bawili się. Niewielu z nich 
niosło radość. Oni omawiali interesy. 

(...) Dużo wielkich słów i sztandarów. Brakowało 
czystości serca. Na pewno była tam kupa wrażliwców, 
dzieci słońca, light workerów, ale w takiej cepeliadzie 
trudno było się złapać.
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(...) Po powrocie do domu miałam wrażenie, że 
wróciłam z innego świata. Że wszystko, co tam widzia-
łam i słyszałam, jest niemożliwe i niepojęte. A przecież 
nie tylko ja to czułam i widziałam. Np. teoria dr. n. hum. 
Krzysztofa Koleckiego (Nowy paradygmat wypraw 
w głąb świadomości z DMTx) mówi, że wewnątrz na-
szej świadomości jest portal do innych cywilizacji i że 
poprzez iniekcję oraz stałe podtrzymywanie DMT 
w organizmie możemy eksplorować i pozyskiwać wie-
dzę, potrzebną do rozwiązywania problemów społecz-
nych czy ekonomicznych naszej cywilizacji. Te teorie 
trzymają się kupy. Mają sens. Jak z pozycji naszego ma-
terialnego świata, możemy to wszystko zaakceptować? 
Wykład, o którym mówię, odbywał się w czasie olbrzy-
miej burzy. Organizatorzy wyłączyli światło, więc facet 
prowadził go po ciemku i  bez mikrofonu, a  myśmy 
wszyscy siedzieli i słuchali z rozdziawioną buzią.  

Mam wrażenie, że mimo wszystko był tam taki 
jakby zalążek nowego świata. Jeszcze trochę szuler-
skiego, jak w  jednej ze scen z HellBoy’a (Hellboy II: 
The Golden Army, 2008, reż. Guillermo del Toro), 
gdzie na targu spotykają się różne byty. A  wszystko 
na przemian w promieniach słońca i w strugach desz-
czu, który rzęsiście obmywał nas wszystkich. Tematy, 
sceneria, pogoda, ludzie freaki i to błoto mogłyby być 
dobrym materiałem na scenariusz filmu SF.

(...) Zobaczyłam swoje zdjęcia z wyjazdu, gdy sie-
dzieliśmy z towarzystwem w strefie gastro. Nie podo-
bam się sobie. W swojej głowie wciąż jestem drobniej-
sza i subtelniejsza. A zrobiła się ze mnie wielka kobieta. 
Nie wiem, czy chcę, aby tak było. Dlaczego? Przecież 
jestem silna wewnętrznie, ale i  miękka kobiecością. 
Moje ciało teraz bardziej lubię, tylko styl, który jest tak 
wygodny, nie do końca się jeszcze ze mną układa”.
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09.09.2020 NIECH MNIE NIESIE

„Ciekawe, jakie rzeczy teraz zauważam. Obudziłam się  
w panice, że od godziny powinnam być na help desku. 
Zaraz przyszło olśnienie: przecież sama decyduję, jak 
pracuję i kiedy, z jaką intensywnością. Liczy się efekt 
pracy. Spałam dłużej, bo musiała nastąpić regeneracja 
po wczorajszym wspaniałym dniu.

Wczoraj Córka 3  spytała mnie, czy chciałabym 
z nią jak co roku obejrzeć coś na festiwalu Docs Against 
Gravity. Oczywiście. Zawsze. Zmieniłam więc swoje 
plany. Na szybko przeszukałam repertuar. Z pięciu fil-
mów, które wybrałam, cztery i jej się spodobały. Ko-
niec końców po lunchu w Cafe Kulturalna wylądowa-
łyśmy na absolutnie wspaniałym filmie Ale Pięknie[27] 

(2019, reż. Erwin Wagenhofer).
Potem spacerkiem na Powiśle, herbatka z  dziec-

kiem i  tango na Wybrzeżu (7 tand przetańczonych). 
Crème de la crème. Powrót przed północą i  spacer 
przez śpiące miasto z poczuciem szczęścia absolutne-
go. Spokój. 

Czuję spokój i dzisiaj. Nie popędzam. Niczego nie 
muszę. Myśl, że powinnam wyjść na spacer, kusi. Ale 
cały dzień uczę się czegoś nowego przed kompem. 
Nie mam wyrzutów sumienia, że czytam czy słucham 
muzyki. Pracowałam. Wysprzątałam mieszkanie. 
Zrobiłam placki ziemniaczane. Więc nie jest to dzień 
jałowy. Dla mnie jest ważny i piękny. Poświęciłam go 
sobie w całości. Nawet wymasowałam i naolejowałam 
ciało. Słonko świeci. Błogo. (...) Czy mówić głośno, 
co do mnie przychodzi? A co, jeśli to tylko projekcja 
mojego Ego? Wiem, że mam czyste intencje. Chcę 
móc mówić głośno o świecie, w którym się znalazłam, 
dzieląc się spokojem i radością, znalezionymi w sobie. 
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(...) Słucham muzyki ukochanego Black Coffee. 
Tańczę. Mam wrażenie, że cały czas jestem w przepły-
wie. Dobry dzień przeżyłam. Prosty, dobry dzień”.

•
Praca. Jest tak ważnym elementem naszego do-

rosłego życia. Na pracy, w pracy mijają nam dni. To 
ona jest dla wielu elementem, nadającym życiu sens. 
Często też określa, kim jesteśmy, a może raczej naszą 
pozycję w społeczeństwie. Praca to kontakty między-
ludzkie. Bez pracy większość z  nas nie umie funk-
cjonować. I nie chodzi mi tylko o to, że dzięki niej 
mamy środki na zapełnienie lodówki i przysłowiowy 
dach nad głową. Właśnie w  czasie pandemicznego 
zatrzymania widać, jak trudno jest zorganizować so-
bie dzień, gdy narzucony nam przez pokolenia obo-
wiązek pracy został zawieszony na chwilę wraz z ca-
łym światem. Budziliśmy się z pytaniem, jak i czym 
wypełnić dzień. Wiele osób straciło pracę. Dla wielu, 
praca straciła rację bytu. Wszyscy w  przyspieszo-
nym tempie mieliśmy szansę przyjrzeć się na nowo 
tej ważnej sferze. Wiele znanych mi osób skorzysta-
ło z tego resetu. Zaczęło robić swoje. Okazało się, że 
wszyscy mamy jakieś drobne umiejętności, talenty 
czy możliwości, potrzebne w  lokalnych społeczno-
ściach, np. naprawianie sprzętu czy robienie komuś 
zakupów. 

Wiele osób przez lata pracy w  korporacyjnych 
Mordorach marzyło, że kiedyś znów powrócą do tego, 
co kochali, a z permanentnego braku czasu odwieszali 
na kołek swoje pasje. 

Okazja przyszła i  wykorzystali ją. Może po-
czątkowo nieśmiało, jedynie dla zabicia czasu, bez 
przekonania, że ich szczenięca fascynacja może 
być kiedykolwiek źródłem przychodów. Na nowo, 
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według zasady: kocham to robić, więc robię to  
z  sercem. Dzielą się efektem swojej pasji. Nawet 
w  twardych regułach rynkowych wyprodukowane 
produkty czy usługi wykonywane z  potrzeby serca 
i  z  miłością mogą  wygrywać  na rynku z  masową 
tandetą. Może nie będziesz światowym potentatem, 
produkującym dla nieznanego klienta, o  którego 
wciąż trzeba zabiegać, ale będziesz miał grupę miło-
śników, którzy zawsze będą do ciebie wracać. Po ten 
unikatowy wytwór twoich rąk i  twojej wyobraźni. 
Proste rozwiązania są zawsze najlepsze. I o ile mniej 
energii zużywają. I dają zadowolenie. I uśmiech na 
tylu twarzach twoich klientów.

Na naszych oczach tworzą się zasady nowej eko-
nomii. O  przepraszam, to my tworzymy te zasady. 
Świat się zmienia, więc zmienia się też nasza świa-
domość. Książka Frederica Laloux Pracować inaczej 
udowadnia, że pracy można przywrócić prawdziwy 
sens, a ludziom dać możliwość realizacji ich talentów. 
Przy tym, jako efekt uboczny zmiany sposobu zarzą-
dzania zwielokrotniona jest efektywność biznesowa 
(ten model na rynku polskim skutecznie wprowa-
dza Andrzej Blikle). Autor podkreśla, że w  zdrowej 
strukturze zatrudnienia nie ma potrzeby hierarchii,  
a system efektywnej pracy powinien opierać się na ela-
stycznie przejmowanych przez pracowników rolach: 
jeśli jesteś w czymś dobry i lubisz to robić – właśnie to 
robisz. Pracodawca powinien postawić na motywację 
wewnętrzną zatrudnianych osób oraz na budowanie 
długotrwałych relacji ze współpracownikami i klien-
tami. 

Badania pokazują, że statystycznie dla większo-
ści zatrudnianych bardziej liczy się dobra atmosfera 
w pracy niż wysokie zarobki. 
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Ile osób, tyle możliwości. Dla matki z dzieckiem 
wartością dodaną będzie na pewno posiadanie ela-
stycznego czasu pracy. Dla osoby samotnej możliwość 
rozmowy ze współpracownikami itp. Nieważne prze-
cież, jak pracujesz, liczy się efekt tego, co robisz.

Słyszałam o  szybko rozwijającym się serwisie 
Zappos.com[28], którego właściciele co prawda pła-
cą pracownikom stawkę minimalną, ale wartością, 
dla której ludzie przychodzą do pracy, jest dobra at-
mosfera i możliwość wspólnego imprezowania. Dwa 
razy w tygodniu na koszt firmy w czasie godzin pracy 
zamawiana jest pizza i beczka piwa. W końcu każdy 
ma swoje potrzeby. Możliwości są ograniczone tylko 
naszą wyobraźnią. W  miejsce imprezowania można 
wstawić cokolwiek innego, ale warto mieć z tyłu gło-
wy słowa prezesa tej firmy, Tony’ego Hsieh’a: 

 Nie myślę o sobie jak o prezesie czy liderze. Raczej 
jak o architekcie, którego zadaniem jest takie 
zaprojektowanie miejsca pracy, by wszyscy czuli 
się tu jak najlepiej, by mogli dać z siebie to, co 
najlepsze.

Złamano wszelkie zasady tradycyjnego zarządzania,  
a firma szybuje w rankingach wzrostu. Można? Można! 

 11.09.2020 NOWY DZIEŃ

„(...) Czy to jest ta praca dla mnie? Co i gdzie porwa-
ło by mnie? Kiedyś przeżywałam, gdy w pracy brako-
wało wyzwań, możliwości kreatywnego spełnienia, 
ale czy praca ma być pasją czy też zapełniać kieszeń? 
Dążę do tego, aby było jedno i drugie i jeszcze sza-
cunek do siebie. Do tej pory myślałam: chcę zarabiać 
tyle, ile mi potrzeba, ale wczoraj z jakiegoś powodu 
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wpadłam na live Sławka Sieradzkiego[29], w  którym 
namawiał do określania kwoty, jaką chcemy zarabiać. 
Zatem ile? Do czego są mi potrzebne pieniądze? Czy 
są po to, abym czuła się doceniana? A może bym mo-
gła wieść swobodne życie, w stylu, który przyjdzie mi 
do głowy? (...) Choć i teraz, ze znacznie mniejszymi 
środkami niż te, którymi wcześniej dysponowałam, 
robię to. Udaje mi się żyć swobodnie. Zostaje za-
tem docenianie. OK. Niech się dzieje. To ważne dla 
mnie. Miałam taki okres w życiu, w którym nie mia-
łam szacunku do siebie samej i wobec tego nikt nie 
miał szacunku do mnie. Nie wiedziałam wówczas, 
że to ja wybieram. Że mogę być odpowiedzialna za 
swoje życie. (...) Rozumiem teraz, że ten bałagan był  
w moim życiu dlatego, że to ja dawałam przyzwole-
nie na to. Obecnie już nie godzę się na to. Wybieram 
bycie docenianą i szanowaną zarówno w domu, jak 
i w pracy!

Chcę żyć dźwięcznie i czysto. X., proszę, uszanuj 
moje prawo. Nie zgadzam się, abyś wpływał na moje 
obecne życie i wybory. Dziękuję ci za to, że przy tobie 
mogłam przeżyć to, na co obydwoje zgodziliśmy się 
jako dusze. Wystarczy. Odejdź w  spokoju. Niech się 
dzieje. 

Biorąc pod uwagę to, że mamy wszystko w sobie, 
zastanawiam się, w których fragmentach mnie jest pa-
sja i spokój, miłość i radość? Na pewno jest wtedy, gdy 
medytuję, gdy jestem w  lesie, gdy pływam w  morzu. 
Z pasją też każdego dnia odkrywam siebie. Dziwne, że 
taniec nie przyszedł mi od razu na myśl. Ruch wciąż 
jest dla mnie bardzo ważny. (...) Bliskość i przyciąganie. 

Właśnie wyświetlił mi się post Izy Kopp związany  
z  moimi dzisiejszymi przemyśleniami: dlaczego ko-
biety tracą pasję do pracy i zarabiania? Właśnie teraz 
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ten temat? Jaka synchronizacja. Jest to dla mnie kolej-
ny dziś dowód na bycie prowadzoną.

Iza mówi, że przed płaceniem rachunków trzeba 
najpierw zasilić w sobie to, co kobiece. Czyli np. wydać 
pieniądze na przyjemność. Mówi, że kobieta w swojej 
cykliczności musi krążyć między żeńskim a męskim. 
Jeśli gdzieś się zasiedzi, jest zastój i brak pasji.

Rozumiem to dziś tak, że zbyt długo dbałam 
o  wszystkich i  o  wszystko pozostając w  energii mę-
skiej i zapominając o swoim kobiecym. Zasiedziałam 
się w tym ogarnianiu świata. Aby ruszyć, mam stanąć 
teraz przy mamie. Pokazała mi się też babcia B., która 
sama musiała dbać o rachunki, bo dziadka mentalnie 
przy niej nie było. I tak, jak nauczyły mnie ustawienia 
hellingerowskie, mówię i  ja teraz – Babciu, to twoja 
droga. Zostawiam ją tobie. Ja nie chcę już sama dbać 
o świat. Pragnę wsparcia”.

14.09.2020 SEN CZY JAWA

„Mam wrażenie, że dzisiejsza noc jest jakby małym 
schodkiem prowadzącym wyżej. Położyłam się dość 
wcześnie, zmęczona po wrażeniach wczorajszych 
warsztatów pracy nad emocjami w  ruchu, w  trakcie 
których uzmysłowiłam sobie, że czerwony punkt, jaki 
często czuję w swoim centrum, jest uwięzioną we mnie 
złością. Widziałam ją, jak siedzi głęboko i nie mogłam 
jej stamtąd wygrzebać. W kolejnych zadaniach warsz-
tatowych widziałam, że ta złość ma dokładnie takie 
same kształty jak te, które widziałam w  trakcie sesji 
u Sylwii Anchionye. Czerwone ostre trójkąty, świetli-
ste, atakujące z każdej strony. Szarpiące mnie. (...) Jak 
mogę wydostać tę złość z siebie i się jej pozbyć? Mam 
wrażenie, że zasypiałam z  tym pytaniem. W  nocy 
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obudził mnie silny ból brzucha. Swoim zwyczajem 
spróbowałam się odprężyć i wymasować bolące miej-
sce oddechem. Masowałam też i  światłem. Weszłam 
w tę wizualizacje i mam wrażenie, że robiłam jakieś 
manewry, jakby operację w kilku odcinkach jelit. Ból 
zaczął ustępować, a ja powoli zaczęłam być w letargu. 
Nagle zobaczyłam siebie podążającą jako energia za 
jakąś kobietą. Dwa kroki za nią. Czułam jej zapach. 
Ona przyspieszyła kroku. Nagle odwróciła się spoj-
rzała mi w oczy, których przecież nie było, ale ona je 
wyczuła i wykrzyczała: «Widzę cię! Jesteś mną!». Na-
sze oczy stały się jednością i  nagle przeskoczyłyśmy 
w jeszcze inną przestrzeń. Hotelowy pokój czy taras. 
Przewijały się tam różne osoby. Nie pamiętam, jakie, 
ale znałam je. Miałam świadomość, że uwierzyłam  
w swoje super moce  i  one  zaczęły  działać. (...) Wi-
działam,  że mogę leczyć. Że leczę. Że widzę przy-
szłość. Że żyję w kilku wymiarach równocześnie. (...) 
Uwierzyłam, że wskakuję na wyższy level dzięki temu, 
że w końcu udało mi się to wszystko zauważyć, Teraz 
tylko mam się uczyć czuć.

Na tych warsztatach zauważyłam jeszcze coś – 
czułam się nieswojo, bo i uczestniczki, i jedna z osób 
prowadzących, Beata, zaczęły z  zainteresowaniem 
wypytywać o  moje doświadczenia z  pracy z  ciałem, 
o  których wspomniałam nieopatrznie podczas ćwi-
czeń. Nie chciałam nic mówić, bo źle mi było z tym, że 
wiem, a może bardziej czuję, a to nie ja prowadziłam 
warsztaty. One potem chciały jeszcze pogadać, ale ja 
starałam się odciąć od tego. Wracając z Magdą powie-
działam jej o swoich rozterkach. Wówczas przyszło do 
mnie, że mam się przecież dzielić. Gdzieś z tyłu głowy 
czułam, że i tu znalazłam się nieprzypadkowo. Że te 
osoby też były moim treningiem. Nawet jak to piszę 
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sama dla siebie, czuję się dziwnie, jakbym się chcia-
ła wywyższać. Dlaczego? To właśnie to uczucie, poza 
niedowierzaniem, hamuje mnie przed dzieleniem 
się tym, co do mnie przychodzi. Nie wiem, jak sobie 
z  tym poradzić? Gdzie jest balans? Celowo nie uży-
wam słów «wiem lepiej», bo ja nie wiem – ja czuję, 
choć daleka jestem do użycia stwierdzenia, że lepiej. 

Mózg mój wciąż odrzuca te moje «czucia». Rzeczy, 
które się dzieją, określa jako nierealne i nieprawdopo-
dobne. Ale ciało i podświadomość czują i widzą bez-
miar możliwości ich wykorzystania. 

Brzmią mi w głowie słowa Leopolda Staffa z wier-
sza Problemy, który to towarzyszy mi od dzieciństwa: 

 Problemów się nie rozwiązuje. 
Problemy się przeżywa, 
Jak dnie, których, gdy miną, już nie ma. 
Jak szaty zużyte, z których się wyrosło,  
spadają z ramion 
i w drzwi ostatnie 
wchodzisz nagi i wolny jak świt.

Ale ja nie umieram przecież. Wręcz przeciwnie. 
Zaczynam żyć. Dlaczego więc pozbywam się swoich 
rzeczy? Bo niewiele potrzebuję tych materialnych. 
Mam wiele w swojej głowie i w sercu. Wystarczająco. 

A  Agnieszka właśnie w  tej chwili podesłała mi 
taką wiadomość:

Dziś wibracja 9, czyli «zakończenie»: podążanie za 
swoimi uczuciami – do Wolnej Woli.

Kolejny dowód na synchronizację myśli i zdarzeń, 
które do mnie przychodzą. Może faktycznie jesteśmy 
w jakiejś grze?” 
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17.09.2020 GDZIE JESTEM? KIM JESTEM?

„Niby u mamy, a wiem, że wszędzie, tylko nie tu i nie 
teraz. Co z moim tu i teraz? Dlaczego uciekam przed 
krokiem, który mam zrobić? Co chcę zrobić? Wyzna-
czyć granice wszystkim wokół mnie. Moje granice. 
Pokazać, co dla mnie ważne. Którą drogą kroczę. Dziś 
jest nów. W uszach dźwięczy pytanie: czym chcesz się 
karmić? 

Miałam poranną spinkę. Zgodnie z intencją nowiu 
czyszczę systemy z moją mamą i siostrą. Mój organizm 
reaguje biegunką. A ja mam przeświadczenie, że ta de-
strukcja i chaos, które teraz robię, są niezbędne. Mam 
tylko postawić granice dla tego, co dla mnie ważne. 
Myślałam, że muszę wyczyścić wszystko. Ale wówczas 
zabrałabym innym ich cząstkę działania. To ich sprawy. 
I im je zostawiam. 

Teraz robię jakby zaczyn. Niech rośnie z  tego 
chleb, który będzie karmił nas wszystkich. Jaka piękna 
metafora mi się narodziła. Dziękuję.

A dziś wibracja dnia – 3. «kreatywność»: komu-
nikacja, przyjaźń, piękno i szczęście.

Moje szczęście jest we mnie. Lubię spokój. Nie 
chcę, aby ktokolwiek mi organizował moje życie pod 
pozorem tego, że coś muszę. Nie chcę być skłaniana 
do rzeczy, które są mi obce. 

W sobotę jest rocznica śmierci taty. Mama zamó-
wiła mszę na 7 rano. Wiem, że nie liczyła, że będę. 
Wierzę w to. 

7 rano. Kościół. Maska, bo covid. Przymus. Sta-
ry kod: musisz tam być, bo nie wypada. Wszystko 
krzyczy: nie idź. Gdzie jest moja granica, którą chcę 
przekroczyć, aby mama była zadowolona? Ale gdzie 
jestem ja? 



116 117

Gdy powiedziałam siostrze o  tym, co mnie boli, 
pojawił się obraz krwawiącego serca. To było moje 
serce, choć pewnie jej też. Moje, bo staram się być de-
likatna w tym, co sygnalizuję. To ja nie pokazywałam 
wcześniej granic, dlatego tak wiele osób je przekra-
czało. A  granice są jednak nieuniknione w  znanym 
nam świecie materialnym. Marzę o tym, by w moim 
świecie granice nie były potrzebne. Aby każda istota 
szanowała przestrzeń swoją i innych istot. Kreuję swój 
świat. 

Dwa światy. Na razie żyję w obu. Pojawiła się myśl: 
pamiętaj o dwóch nogach, jak mówił Rado. Jedna za-
sila mój świat materialny. Druga duchowy. Dzięki 
temu stoję stabilnie. Mam balans.

Gdzie jestem więc? Gdzieś między światami. Czy 
dobrze mi tu? Chyba nie, bo stale drżę w niepewności, 
co mogę, chcę, powinnam. Ale «powinnam» już pra-
wie się nie zjawia. Mogę wszystko, co tylko chcę. Ale 
nie wiem, czego chcę, bo choć mam wszystko w sobie, 
wolno to odkrywam. 

Mam, ale chcę być wśród drzew. Trwać z ludźmi,  
z  którymi wzrastam. Chcę czuć moc działania. To 
moje chcenie!!!

Więc rób to, kreuj. Chcesz przecież, więc możesz. 
(...) Kim jestem? Szarą myszką? Boginią? Świa-

tłem? Pięknością dnia? Mądrością? Szajni? Tak 
niektórzy się do mnie zwracają, mniej lub bardziej 
żartobliwie. Kim jestem? Nie wiem, ale czuję, że 
światło pasuje do wszystkiego. Ze światłem mi bli-
sko. Czy z ciemnością również? Ależ tak. Ciemność 
jest przeciwieństwem światła, ale we wszystkim 
trzeba zachowywać balans, aby istnieć. Każdy z lu-
dzi jest i jednym i drugim. I światłem, i ciemnością 
jednocześnie.
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Jakie mam zadanie? Przyjmijmy, że zgadzam się 
z  tym co powiedziała Gosia Górna: mam podnosić 
wibracje ziemi, dzieląc się. Dzielenie się jest w  zgo-
dzie z wartościami, które mnie żywią. Tak jak korzeń 
– podzielony, nabiera siły i rosną z niego nowe rośliny. 
Mocniejsze. 

Dziwnie się czuję, pisząc w ten sposób, ale wiem, 
czuję, że to nie są moje słowa. One przeze mnie prze-
pływają. Dokładnie tak, jak w filmie Ale pięknie, który 
widziałam z  Córką 3  na tegorocznym Docs Against 
Gravity (...). Czy to natchnienie? Pewnie tak. Ale tego 
właśnie chcę doświadczać i doświadczam jako artyst-
ka. Z jednej strony jestem skrępowana, że kiedyś ktoś 
to może przeczytać, ale jakaś część mnie chce, aby to 
dotarło do innych osób, by moje rozważania były po-
mocne innym poszukującym i otwartym.

Piszę to, będąc u mamy. Jesteśmy w osobnych po-
kojach. Niby drzwi pootwierane, ale każda z nas zato-
piona w swoich światach. Oczywiście, że chciałabym 
wtulona rozmawiać z nią, śmiać się czy cieszyć wza-
jemną obecnością. Nie umiemy jeszcze inaczej. Za-
uważam, jak ona lubi swój świat. Zostawiam ją i to też 
jest ok. Czuję ciepełko w sercu, jak o tym myślę. Ob-
dzwoniłam swoje dzieci. Taka check-lista. Rozumiem, 
że każda z nich ma swoje sprawy. Super. Moja głowa 
chce wciąż mieć potwierdzenie, że są szczęśliwe, choć 
serce wie, że są i cieszy się ich szczęściem. Nie musimy 
więc dzwonić do siebie nieustannie i wchodzić sobie 
na głowę. Ale bardzo pragnę, aby było tak, że gdy je-
steśmy sobie potrzebne, to jesteśmy dla siebie blisko, 
bez «muszę», ale z sercem. Bezgranicznie.

Czuję olbrzymią wdzięczność za swoje życie”. 
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21.09.2020 PIĘKNIE JEST

„Pięknie jest, odkąd popracowałam fizycznie na 
działce przy usuwaniu koniczyny. Życie rozpieszcza. 
Piękna wrześniowa pogoda, słońce i  praca fizyczna 
zneutralizowały nawet negatywy maminego gada-
nia. Ja naprawdę widzę pod jej czarnowidztwem małą 
skrzywdzoną dziewczynkę. Wiem, że łaknie atencji, 
ale szybko się męczy cudzą obecnością i  dobrze jej 
chyba w  tym samotnym świecie z  telewizorem włą-
czonym  24 godziny na dobę.

Mi też jest dobrze w moim pięknym życiu. Cały 
czas widzę dookoła siebie piękne rzeczy. Jestem sama. 
Chciałabym móc się podzielić z  kimś bliskim tym, 
co dla mnie ważne, ale czy chciałabym, aby stale ktoś 
przy mnie był? No nie wiem. 

(...) Dwa dni temu śnił mi się sen, w którym miesz-
kałam w  luksusowym, ale bardzo surowym, wręcz 
zimnym apartamencie na szczycie wieży. Wpuszcza-
łam tam nielicznych. Nieliczni mieli siłę i energię, aby 
tam wejść. Bardzo chciałam, aby tętniło tam życie, ale 
nie było go tam. Wyszło mi, że to ja tę wieżę sobie 
zbudowałam. Na pustyni, na której odbywa się Bur-
ning Man Festival. Wokół ludzie się bawili, a ja wciąż 
uciekałam do swojej wieży. 

Na kogo czekam? Na giganta? Istotę światła, któ-
ra będzie w  stanie zajrzeć do tej wieży ze snu? Gdy 
tak myślę, włącza mi się kontrolka starych przekonań. 
Nie wywyższaj się! Kim ty jesteś, że się wywyższasz? 

Gdy tak się dzieje, gdy serce chce, a  rozum ma 
wątpliwości, wysyłamy wówczas zmącony obraz ener-
getyczny, jak mówią prawa fizyki kwantowej. A że jest 
zmącony, nie sposób go odczytać. Potencjalny od-
biorca dostaje sprzeczne komunikaty, np. «zapraszam 
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cię», «dorównuję ci» kontra «nie przychodź, bo nie 
jestem ciebie warta». No tak. Ma to sens”.

22.09.2020 CO DZISIAJ?

„Przyśniły mi się jakby współrzędne M100 C4 w kon-
tekście jakiegoś miejsca, które mogłoby być moje lub 
dla mnie ważne. Jak to zapisałam, to zobaczyłam, 
że może to być też określenie koloru 100% Magenta 
+ 4% Cyjan (z  CMYK). Google po wpisaniu tej se-
kwencji podpowiada: stop absolutny, galaktyka trój-
kąta, podręcznik programowania. Na razie nic mi nie 
mówi, o co chodzi. 

(...) Znów uaktywnił się Bartek z pytaniem: «Kie-
dy opowiesz,  jak zostałaś światłem? Mnie to napraw-
dę interesuje!». Najpierw roześmiałam się, a  potem 
stwierdziłam, że dlaczego nie. I tak mam niewiele za-
jęć. Przeczytam swoje zapiski i napiszę to.

Ciekawe zadanie.
Poza tym wiodę spokojne życie. Wydawać by się 

mogło, że nic się w nim nie dzieje. Ale wewnątrz mnie 
– bogactwo, całe galaktyki przechodzą. Niemożliwe 
w świecie materii, ale w świecie, który czuję, jak naj-
bardziej. Jestem fragmentem Wszechświata. Wszyst-
ko nakłada się na siebie i  przenika. Niektóre frag-
menty mocniej się ze sobą ścierają. Może wówczas 
następuje ten «STOP absolutny» :)?

(...) Jakoś w Polsce, w porównaniu z Londynem, 
trudniej mi przepuszczać przez siebie światło. Czuję 
się jakby rozmieniona na drobne. Moja uwaga jest 
bardziej rozproszona i pewnie dlatego tak się dzieje. 
Zalecenie – więcej kontaktu z przyrodą i częstsze me-
dytacje. Wszędzie można przepuszczać przez siebie 
światło. Nawet siedząc w  ciemnościach. W  uwięzie-
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niu. Oczy nie muszą go widzieć. Możemy wyłapać je 
wprost z kosmosu. 

Co jutro? Nie robię żadnych planów. Chcę wsłu-
chiwać się i rezonować. Odbierać i nadawać fale.

Północ tuż tuż, ale dopadło mnie, aby jeszcze i to 
zapisać:

Od jakiegoś czasu wciąż widzę podwójne albo lu-
strzane cyfry. Niektórzy mówią, że to przekaz anielski. 
Mój dzisiejszy z godziny 19:19 to: 

 Uwierz w siebie oraz w swój cel życiowy. 
Jesteś gotowa i możesz podążać za własnymi 
marzeniami. Bądź pozytywny oraz podejmij kroki 
bez ociągania się.”

27.09.2020 NIEWIARYGODNE?

„Niewiarygodne? A  jednak dzieje się. Nie dość, że 
piękne rzeczy, to jeszcze dzieją się tak, jak je sobie 
wymarzę czy zamanifestuję. Ubiegły tydzień przy-
niósł tak wiele dowodów. Dwa razy milonga, spo-
tkanie z  Mirunią i  TomAshem wraz z  celebrowa-
niem wieczorku, czas spędzony z Córką 3 , rozmowy 
z przyjaciółmi. Wow. Czuję, jak wibruję tymi wspa-
niałymi momentami. Tym tańcem w trakcie milong. 
Nie da się opisać piękna, które powstaje wewnątrz. 
Czyniąc piękne rzeczy, stajemy się pięknem i wibru-
jemy nim, upiększając świat. Płakać mi się chce ze 
szczęścia.

Dziś śnił mi się mocny sen. Dziwny świat – świat 
kontroli, bez zgromadzeń. Gdy z  G. wychodziłyśmy 
z  budynku, w  którym pracowałyśmy, musiałyśmy się 
wylegitymować i  tłumaczyć, co tam robiłyśmy. Dla-
czego jesteśmy razem? G. trzymała w  workach dwie 
suknie wieczorowe. Denerwowała się, co powie i nagle  
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wyjęła z torebki jakieś czerwone paski, jakby opaski 
na rękę, uprawniające do swobodnego poruszania 
się. Byłam nawet zła, że mi wcześniej nic o tym nie 
powiedziała. Skąd je ma? Dostała, aby jej córki mo-
gły się swobodnie poruszać. Niby nie można się było 
gromadzić, ale przechodząc przez saunę czy ham-
mam, wśród mnóstwa zażenowanych osób, zobaczy-
łam parę, która nie kryjąc się, na legalu uprawiała 
seks. Czułam to zażenowanie jeszcze długo potem, 
idąc jakimś wielkim holem. Na lotnisku? Zgubiłam 
się, bo zauważyłam trzy banknoty po 20 zł, leżące 
gdzieś w kącie. Sięgnęłam po nie. I znów znalazłam 
się w biurze, gdzie G.  dawała mi jakiś projekt swo-
jej pracownicy do korekty. Pytam, po co są zrobione 
cienie za postaciami. Bez tego było lepiej. Dziew-
czyna, która to robiła, zaczyna coś kręcić i w końcu 
przyznaje, że projekt był robiony przez kogoś innego. 
Koleś nie zostawił wersji pośrednich, więc nie moż-
na było wrócić do oryginału zdjęcia. Nagle weszłam 
w przestrzeń, szukając tego kolesia i widziałam czy 
czułam raczej, że jego energia zanikła. Zablokował 
przepływ energetyczny u  siebie i  już nie dało się 
nic z nim zrobić. Niedługo umrze. Taką nowinę im 
przekazałam. One w szoku, bo go tam nie było i to 
wszystko zobaczyłam w  jego polu. Umiałam odna-
leźć go w  przestrzeni! I  go jeszcze skanować! Zro-
zumiałam, że mogę wyczuć czyjąś energię życiową 
i to mój nowy dar, który mogę wzmacniać, jeśli chcę. 
Wyszukać kogoś na odległość, połączyć się i widzieć 
przestrzeń energetyczną – aurę tej osoby. 

No i co z tego? Zapisując sen, trafiłam na artykuł 
o świadomym śnieniu. Ten mój sen miał kilka z jego 
aspektów. Poza tym, że zapamiętałam wątki i nie dzia-
łały w nim prawa fizyki, zachowałam świadomość, że 
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śnię. Wówczas jednak nie miałam wiedzy, że mogę też 
tym kierować. Natomiast gdy śniłam o wejściu w czy-
jąś energię, wiedziałam, że to bardzo ważne odkrycie, 
więc mam to zapamiętać, bo będzie to miało wpływ 
na moje życie na jawie.

(...) Skoro jesteśmy w stanie kontrolować własne 
sny, możemy sprawić, że śniona sytuacja potoczy się 
tak, jak ją sobie wykreujemy. Podczas świadomego 
śnienia pracuje przede wszystkim nasza podświado-
mość, a że we śnie wyłączona jest autokorekta naszych 
przekonań i obaw z realu, możemy powierzyć jej roz-
wiązywanie naszych tzw. trudnych spraw. (...)”.

29.09.2020 CYFRY ANIELSKIE

„Ostatnio wciąż je widzę. Powtarzające się sekwencje 
cyfr itd. Wierzyć, nie wierzyć, że w tej masie tego typu 
zdarzeń jest jakiś przekaz? Zaczęłam czytać o  tym, 
bo pełno tego w necie. Czytałam np. o dzisiejszej se-
kwencji na zegarze 11:11:

 1111 – jest jak błysk jasnego światła zapalonej 
żarówki. Oznacza to, że wszechświat słyszy twoje 
myśli i przekształca je w realne formy. Czy cieszy 
cię fakt, że te myśli zostały przechwycone przez 
wszechświat? Jeśli twoje myśli nie są właściwe, 
poproś swoje anioły, aby pomogły ci, jeśli masz 
trudności z kontrolowaniem swoich myśli.

No dobra, proszę więc anioły, aby mi w tym pomo-
gły. Kontrolować myśli, aby działo się to, czego chcę 
i czego właśnie potrzebuję. Skoro stałam się świado-
mym kreatorem, chcę piękna, dobroci i miłości wokół 
siebie! Chcę czuć światło i  czystą energię i umieć ją 
pożytkować dla pomnożenia tych wartości, które są 
dla mnie ważne.
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Czy to, czego chcę, jest tym, czego potrzebuję? Nie 
wiem, dlatego też zdaję się na prowadzenie. 

Dziś podczas rozmowy z Agnieszką przypomniała 
mi się wizja sprzed kilku dni, kiedy widziałam siebie, 
jak dostosowuję się do przepływów – przypływów 
i odpływów. Kiedy dajemy sobie zgodę na prowadze-
nie, bez oczekiwań, cieszymy się każdą chwilą. Po-
bieramy zasilanie i zasilamy innych. Yin i yang. Koło 
życia. 

I jeszcze jedno spojrzenie na zegar, a tam 14.14:
 14 – Zawierz aniołom, żeby pomogły ci zachować 
pozytywne nastawienie. Twoja postawa dzięki 
temu będzie optymistyczna i pogodna. 
 1 i 4 jako 114 lub 144 – Aniołowie mocno 
nalegają, abyś obecnie czuwał nad swoimi 
myślami. Doradzają ci, byś wyraził życzenie, 
ponieważ jesteś sytuacji, kiedy twoje myśli 
zamanifestują się właśnie teraz (...)
obudzeni.net”.

3.10.2020 ZMIANY

„Kolejna sobota, kolejny tydzień, miesiąc, rok. Każ-
dy dzień jest niby taki sam, jak poprzedni. Te same 
obowiązki. Rytmy. A  jednak tak wiele zmian wokół. 
Czy jest coś stałego? (...) Tak. Sama zmiana jest stała. 
Zmiany w energetyce wszystkiego wokół. Jak zmieni 
się moja, gdy wezmę M. na ręce? Na razie zupełnie 
nie czuję tego, że jestem babcią. Co to znaczy? Nadam 
temu własne znaczenie w  przyszłości. Teraz wiem 
tylko tyle, ile widziałam i jak patrzę na swoją babcię 
z perspektywy dziecka. Starsza, pomarszczona, dobra, 
zabiegana, karmiąca, dbająca o  czystość i  fizyczną, 
i  duchową. Nie wiem, czy sprostam wysoko posta-
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wionej poprzeczce mojej babci. Czy coś się zmienia 
dla mnie? Na pewno tak. I choć niczego nie muszę, 
to chcę być blisko, przytulać, rozmawiać i karmić. Być 
blisko. Jakaś część mnie tego bardzo potrzebuje. Czy 
to ta sama część, która odpowiadała za bycie mamą? 
Nie wiem.  No i znów. Skądś przyszło pytanie. Uderzy-
ło z mocą: «Jak masz na imię? Jakie jest Twoje imię?» 
Odpowiedź: «Kalana». Google podpowiada – miasto 
w Estonii, Klan ognia, kowal z Gothic (gra?) itp. 

Po co takie pytanie się pojawiło? Czy wszystkie 
powstałe gry, filmy, książki są odbiciem czegoś, co 
gdzieś było, jest lub będzie? Czy twórcy mają przebi-
cia i widzą to? Czytają ze źródła?”.

6.10.2020 ZNOWU? ZNOWU TO SAMO?

„Dziwnie się czuję. Bolała mnie głowa, miałam go-
rączkę, więc przespałam prawie całą dobę ciurkiem. 
Czy znów z niczego wywołuję w sobie chorobę? Pa-
miętając, jak często kiedyś ściągałam na siebie choro-
by psychosomatyczne, tym razem zrobiłam medyta-
cje między snem, próbując rozpuścić ból. Niestety, nie 
udało się. Żadna z moich metod nie działała. 

Jestem przekonana, że chciałam takiego doświad-
czenia. Może po prostu miałam się zatrzymać? Odpo-
cząć? Byłam pewna, że już poradziłam sobie ze ścią-
ganiem chorób w sytuacjach skrajnego przemęczenia. 
A  tu proszę, jakiś stary trigger zadziałał. Może chcę 
się tylko trochę pokokosić? Akceptuję, skoro przyszło. 
Niech i tak będzie. 

Co z moją pracą? Pasowało mi w niej dotychczas, 
że każdy zajmował się czymś, na czym się zna i co po-
trafi robić najlepiej. Nie było rozbudowanej struktury. 
Czułam partnerstwo. Zupełnie jak w książce Frederica 
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Laloux Pracować inaczej. Teraz robi się trochę korpo. 
Czy przez to, że mając ograniczone kontakty ze wzglę-
du na covid, nie ma little chat, pitu pitu przy kawce, 
więc nagle wszyscy zaczynamy mieć problem z  ko-
munikacją? Czuję, że nie dostaję informacji, że moja 
praca jest potrzebna, ma sens. Nie widzę się z nikim. 
Po prostu ogarniam kuwetę. Pasjonujące to to nie jest. 
I  mimo świadomości, że staram się pracować najle-
piej, jak potrafię, wiem, że może i  szybciej niż inni, 
daje mi to tylko połowiczną satysfakcję. Nic tak nie 
angażuje w  pracy, jak sukces i  atmosfera. Teraz nie 
czuję ani jednego, ani drugiego.

Czym chciałabym się obecnie zajmować?
Chcę więcej czasu spędzać w przyrodzie. Dlaczego 

więc tego nie robię?”.

8.10.2020 JAK ZOSTAŁAM COVIDIANKĄ

„Może właśnie taki tytuł powinna mieć moja książka? 
Jaka książka? Przecież nie myślałam o książce. Skądś 
jednak przyszła ta myśl ulotna, jak i inne. 

Zacznę od snu spisanego dziś w  nocy. We śnie 
w pewnej chwili zobaczyłam nakaz: zapisz, by zapa-
miętać! Kiedyś bym pewnie spała dalej, nie chcąc się 
wybudzić. Teraz pomyślałam: no i cóż, że się wybu-
dzę? Zrobię medytację i dalej wrócę spać, śnić. Nie 
chcąc otwierać oczu, wykorzystałam nową technikę, 
która jest oparta na zaufaniu do siebie i  poniekąd 
puszczeniu kontroli. Spisywałam sen z  zamknięty-
mi oczyma, aby nie tracić wątku sennego (nawet da 
się przeczytać te moje bazgroły w notesie). Moment, 
który uchwyciłam: byłam z  jakąś grupką ludzi jak-
by na podwórku mojego dzieciństwa. Nagle z  gru-
py oderwał się mały chłopiec (blondynek 10–12 lat) 
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i stwierdził, że może mieć połączenie (?), ale w win-
dzie. Przed sobą zobaczyłam ruiny wielkiego hotelu 
i od razu wiedziałam, że w środku musi być wyso-
ka i  niezniszczona winda. On dosłownie pofrunął 
w tym kierunku. Podążyłam za nim z troski, ale by-
łam zbyt ciężka i nie mogłam latać. Zaczęłam grzę-
znąć w  czarnym, obrzydliwym błocie. To nie było 
przyjemne, pachnące słońcem bagno torfowe z mo-
jego dzieciństwa. To była obrzydliwa śliskość, zim-
ność i zgnilizna. Nagle poczułam olbrzymią energię 
za sobą. Coś, bo to nie był człowiek, wciągało mnie 
z  olbrzymią siłą do dziury w  ziemi, wypełnionej 
brudną wodą. Było ciemno. Miałam wrażenie, że 
chce mnie posiąść (!!!!). Nie tylko w  ludzki, ciele-
sny, seksualny sposób, on chce całą mną zawład-
nąć. Wejść w  moje ciało i  umysł. Zagarnąć duszę. 
Sprawdzał moją wytrzymałość. Moje ciało stawało 
się płaskie, jak worek termofora. Moje siły słabły. 
Miał silną męską energię, ale jego ręce były jak węże, 
głowa płaska jak kapelusz grzyba, miałam wrażenie, 
że go skądś znam, ale nie mogłam i nie mogę sobie 
przypomnieć, skąd. Był wyższy ode mnie. I gdy wal-
cząc zaczęłam tracić ciało, usłyszałam nakaz z  ni-
kąd: przepuść światło. Resztką sił zaczęłam to robić. 
Nie miałam siły na pełne światło, więc wypuszcza-
łam świetlisty kurz w ten syf dookoła. Wiedziałam, 
że jego drobinki wejdą w każdą otchłań, dając ma-
luśkie światełeczka. Iskierki. Jak ich będzie dużo, 
będę mogła je połączyć, tak jak zrobiłam to już raz 
w marcu podczas sesji z Gosią Górną (wtedy połą-
czyłam światło z  kropel wody i  to światło oczyści-
ło mi głowę). Tak też się stało. Kurz zaczął praco-
wać. A mnie przypomniało się miano, którym mnie 
nazywano w  Syrenim Śpiewie (nieistniejącym już  
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legendarnym klubie warszawskim). Nazywano mnie 
Szajni («nie szukaj imienia, masz je od dawna»). 
Gdy światło zaczęło działać, woda stała się błękit-
na. Choć wystarczyła chwilka mojego braku uwagi 
i  na powrót wracała do brudu, więc proces musia-
łam powtarzać. Zadziwiające, że to światło wzmac-
niało i moje siły, choć jego produkcja wymagała ode 
mnie wielkiej energii. Zastanawiałam się, jak długo 
będę musiała to robić? Czy na zawsze zostanę w tym 
miejscu? Przepuściłam światło żółte, białe, błękitne. 
Sprawdzałam, które trwalej wykona pracę. Wówczas 
przyszło wsparcie. Pewnie wcześniej też było, skoro 
pojawił się komunikat o tym świetle. Pojawili się Ja-
nusz i K.. Czuję olbrzymią wdzięczność za ich opie-
kę i czuwanie. W tym miejscu postanowiłam proces 
utrzymania światła powierzyć swoim aniołom. Mia-
łam wrażenie, że z jakiegoś powodu to ja pozwoliłam 
na to, co się wydarzyło. Czułam, że byt, który chciał 
mną zawładnąć, wcale się tego światła nie boi. On 
nie słabł. Może i nie miał mocy zawładnięcia mną, 
ale też nie rozpuszczał się, co zazwyczaj dzieje się 
w długiej ekspozycji na światło. Przyglądał się temu, 
co się dzieje. Poprosiłam o wsparcie moich strażni-
ków: Marcina, Bartka i Marka. Usiedli wokół mnie, 
jak wtedy, podczas ceremonii tańca ekstatycznego, 
i zabrali mnie z tego okropnego miejsca. Mogłam się 
w końcu wybudzić. Uff. Potem zasypiałam i budzi-
łam się jeszcze kilkakrotnie. Zapisałam jeszcze jedną 
informację: musimy jeść morwy, bo one, kształtem 
przypominając szyszynkę, pozwalają nam ją oczysz-
czać (!!!?). 

Jestem pewna, że te sny są poniekąd związane 
z moją wczorajszą decyzją o poddaniu się kwarantan-
nie, po tym, jak dowiedziałam się, że koleżanka, z któ-



130 131

rą jadłam niedzielny obiad, ma pozytywny test. Gdy 
zadzwoniła do mnie, zastanawiałam się, co mam zro-
bić. Stały mi przed oczyma osoby, z którymi miałam 
kontakt w ciągu tych kilku dni. Moje dzieci, które tak 
negowały moją beztroskę. Mam im powiedzieć czy 
nie? Szybko przyszła decyzja, że jednak powiedzieć 
muszę. Poczułam, że wymaganą społecznie reakcją 
z  mojej strony jest odizolowanie się. Poinformowa-
łam więc wszystkich. Czułam nacisk wewnętrzny, aby 
to zrobić. Jednak jakaś wątpliwość etyczno-moralna 
dudniła w  uszach: «skoro nie wierzysz, to dlaczego 
i po co grasz w tę grę?».  

Nie umiałam sama sobie odpowiedzieć na to py-
tanie. Akim Azad swoim logiczno-filozoficznym my-
śleniem podsumował: «przeszłaś na ich stronę, stałaś 
się covidianką, bo grasz w ich grę ich kartami». Ma ra-
cję. Przykro to słyszeć. Trudno jest też zaakceptować 
w sobie istnienie tej szarej przestrzeni dualnej. Niby 
dobro. Niby zło. Czy musimy to określać? Akim zadał 
jeszcze jedno pytanie, po tym, jak opisałam, że w pod-
jęciu decyzji o kwarantannie kierowałam się dobrem 
(?) innych osób: «dlaczego nie myślałaś o sobie i o tym 
co jest dla ciebie dobre?» No właśnie. Dlaczego? Dla-
czego nie przeszłam nad tym do porządku dziennego 
– jak zachoruję, to będę w domu, ale dopóki nie przyj-
dą do mnie smutni panowie i nie zabronią mi wycho-
dzić, żyję własnym życiem? Przecież kocham wolność 
i  umieram więziona. Ale jeszcze bardziej nie lubię 
kłamać, a  mając wiedzę, że potencjalnie mogę roz-
nosić chorobę (wierzę w wirusa, nie wierzę w system 
ubezwłasnowolnienia), i tak nie mogłabym spokojnie 
egzystować. Myślałam o tych osobach, które się boją, 
że mają prawo wiedzieć. Ale wówczas potwierdzam, 
że wierzę w ich grę. Dlaczego nie pomyślałam o sobie? 
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Ależ ja pomyślałam o sobie. Nie chciałam żyć w oszu-
stwie. Bo moja prawda nie musi być czyjąś prawdą. 

Ciężko mi się pogodzić z  tym dualizmem świata 
materialnego. Ale aby było światło, musi być też mrok. 
Jesteśmy pełni energii przeciwstawnych i właśnie ich 
balans utrzymuje nas w równowadze. 

Wracając do snu – czy to właśnie było mi ukaza-
ne? Czuję, że jest coś więcej. Skąd siła tej obrzydliwej 
istoty, która chciała mną zawładnąć? Ja sama ją wy-
karmiłam, stąd być może wrażenie, że ją znam. Dla-
tego jest oswojona z moim światłem i dlatego światło 
jej nie rozpuszcza. 

Tej nocy dostałam jeszcze jedną lekcję – mam się 
chronić! Ale przecież wierzę w to, że miłość i światło 
są najczystsze i rozpuszczają wszystkie negatywy. Do 
tej pory ta wiara mnie chroniła. Dlaczego teraz to nie 
zadziałało? 

Przed kim czy przed czym mam się chronić?
Po poniedziałkowym śnie miałam wrażenie, że 

wskoczyłam na kolejny poziom tej gry. Pokazano 
mi, że tak naprawdę to jeszcze jakaś część mnie chce 
«pochorować». Więc skoro taka jest moja wola, to 
voilà – nie mogę rozpuścić bólu. Czy to tę część siebie 
karmię? Czy to jest mój gad, który chce mnie zdobyć 
i przejąć nade mną władzę? 

Tego dnia wyciągnęłam kartę pt. Przestrzenność:
 What I no longer need? Help me, God, to release 
whatever people, places, or things drain my vital 
essence. Show me what will fill me with enthusiasm 
and joy!
karty Toshy Silver The wild offering oracle

Co zatem drenuje moje siły życiowe?
Na pewno sytuacje i ludzie, z którymi jest mi nie 

po drodze. Łatwiej mieć usprawiedliwienie w postaci 
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choroby niż odwrócić się od tego świata i pójść swoją 
drogą. Słabość i siła.Czy słabością jest widzenie w każ-
dym człowieku istoty potrzebującej światła i miłości? 

Naprawdę w  większości osób widzę dobro, więc 
jak mogę się od nich odwrócić? Dzielę się więc swo-
imi przemyśleniami, tym, co jest mi bliskie i mnie sa-
mej pomaga. Może pomoże i komuś jeszcze?”. 

9.10.2020 SROKA

„Drugi dzień w zamknięciu. Na razie jest ok, tzn. nie 
rzuca mi się na psychikę. Szukam zajęć. Mam nadzie-
ję, że powoli zrobię porządki w domu. Mam potrzebę 
zostawienia po sobie czystej przestrzeni. Nie wiem, 
skąd mi się wzięło to «po sobie». Może ujrzałam wła-
śnie srokę, która przychodzi do mnie każdego dnia 
z  rana i  czasem nawet puka w  szybę, aby wejść do 
domu? Gdy usłyszałam kilka dni temu, że sroka to 
symbol śmierci, chciałam w  początkowym odruchu 
odrzucić to info i przyjąć tylko to:

 Sroka prosi cię, abyś się obudził i był świadomy 
każdego aspektu swojego życia. Jako zwierzę 
mocy, sroka daje ci możliwość uwolnienia 
i usunięcia wszystkiego, czego już nie 
potrzebujesz, co Ci już przeszkadza. Pomaga 
w przetwarzaniu doświadczeń, które Cię obciążają 
i przeklasyfikowaniu ich zgodnie z prawdziwą 
wartością. Sroka pokaże Ci także to, co piękne 
w Twoim życiu i pomoże Ci zrozumieć, do czego 
powinieneś dążyć. Nie chodzi o wartości materialne, 
ale o to, co naprawdę lubisz. 
lastomine.com

Jednak symbol śmierci też we mnie rezonuje. Nie 
to, że chcę umierać i szykuję się na inny świat. Może 
bardziej do innego świata się ustawiam?
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W sumie to cieszę się, bo to kolejny znak, który 
mówi o spójności wszystkiego, co się właśnie rozgry-
wa. Tak, robię sobie przestrzeń. Żegnam się z czymś, 
co jeszcze wybrzmiewa, ale już jestem w blokach star-
towych do nowego. 

Jak trudno tak na co dzień uchwycić takie momen-
ty. Mieć uważność, aby to złapać, przyjrzeć się temu 
i porozkoszować się chwilą. Czyżby sens zamknięcia 
się w domu był właśnie taki? Celebruję. To my nada-
jemy znaczenie wszystkiemu. Ja nadaję takie właśnie. 

 Sroka uczy nas, że ziemski świat jest ściśle 
powiązany ze światem duchowym. Potrafi 
poruszać się w obu tych światach, uczy nas nieść 
światło w ciemności i odkrywać ciemność  
w świetle. 
bafka.ovh

Świat nie jest i nie może być jedynie czarno-biały. 
Od kilku dni nie widzę jej, ale dziś mi się przyśniła. 
Gdy zobaczyłam srokę, wystraszyłam się. Wszystko 
rozegrało się w ułamku sekundy. Wleciała do namio-
tu, w którym byłam, i dziobnęła mnie w prawe ucho. 
Jakby chciała coś powiedzieć. To zabolało i obudziło 
mnie. Myślałam, że ogród, w którym miałam rozbity 
namiot, jest gdzieś w Anglii, bo nawet do kobiety, któ-
ra strzygła trawę, zwracałam się po angielsku. Okaza-
ło się, że to był ogród mojej babci. (...)”.
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13.10.2020 DOM

 Dom jest moją opoką, składnikiem emocji. Cisza. 
Spokój. Samotność. Śmierć.
 w interpretacji Louis a Barragana. 

„Należy żyć opowieścią, to też on powiedział. Jaka jest 
moja opowieść – zamkniętej w domu, w czasie kwa-
rantanny po kontakcie z koroną? Jakże surrealistycz-
nie brzmiałoby to jeszcze niedawno? Mam nadzieję, 
że równie surrealistycznie będę to odbierać w  przy-
szłości.

Bez dwóch zdań – zamknięcie sprzyja oglądaniu 
filmów. Ja oglądam przeważnie dokumentalne. Nie-
zwykła propozycja (The Proposal 2018, reż. Jill Magid) 
opisuje tworzenie wystawy poświęconej twórczości 
Barragana, a  w  zasadzie temu, że prawa do całego 
dorobku po nim są w rękach jednej osoby, która ni-
kogo do tego nie dopuszcza. Zamknęła się w swoim 
domu w  Szwajcarii z  całym archiwum zawodowym 
tego niezwykłego architekta. Niesamowite jest to, że 
przez takie działania efekty pracy tej świetlistej po-
staci pokrywają się kurzem. Brak przepływu energii, 
zastój sprzyja umieraniu. Więc i on, który mógłby być 
nieśmiertelny dzięki swoim dziełom, zapada się w ot-
chłań niepamięci. W zamknięciu umieramy! I choć-
byśmy nie wiem jak bardzo kochali ciszę i spokój, to 
warto o tym pamiętać.

Drugim wspaniałym artystą, którego dziś pozna-
łam, był również architekt, związany z  architekturą 
krajobrazu, ale i  doskonały projektant i  rzeźbiarz – 
Isamo Noguchi (Leonie, 2010, reż. Hisako Matsui). 
Oba nazwiska niby znane, a  jednak nieznane, ale 
ich prace są mi znajome i już wcześniej pojawiały się 
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gdzieś w  mojej przestrzeni. Fascynujące jest to, że 
obydwu łączył kontakt z naturą. Słuchali jej, tworząc 
swoje prace.  

Gdy tak sobie siedzę na kanapie, w  moim cen-
trum zarządzania światem, stale bazgrolę długo-
pisem rysuneczki w  kalendarzu. Nawet jakiś czas 
temu przeszła mi przez głowę myśl – czy ja to gdzieś 
widziałam? Co steruje moją ręką? Uważam, że nie 
umiem rysować. Ale te rysunki są fajne. Niektóre 
mają ciekawe formy. Są zręczne. No dobra – mam 
trochę wyćwiczoną  rękę i oko dzięki edukacji w pla-
styku i  na studiach, ale moim rysunkom brakowa-
ło polotu. A  tu proszę. Czyjaś ręka prowadzi moją. 
Może zacznę rysować?  

«Artyści tworząc piękne rzeczy, są szanowani we 
wszystkich społeczeństwach. Mówią językiem mię-
dzynarodowym, ogólnozrozumiałym» – to stwier-
dzenie matki Isamo przyciągnęło moją uwagę. Wiem, 
o co jej chodziło, ale proza życia wygląda nieco ina-
czej. Być jednak szanowanym to mieć szacunek naj-
pierw do siebie samego. Nieważne, co się nosi, ale jak! 
Te słowa Leszka Chmielewskiego, współtwórcy marki 
Marios, wypowiedziane jakieś 25 lat temu, wciąż mi 
towarzyszą. 

Jeśli wierzysz, robisz to, co dla ciebie ważne 
i  idziesz przez życie z  podniesioną głową – nie ma 
bata, szacunek musi być”. 

15.10.2020 MISUNDERSTANDING

„(...) Jak mało trzeba, aby powstało niezrozumienie. 
Jedyne, co jest potrzebne, to szukanie przeciwieństw, 
zamiast szukać tego, co nas łączy. Łączy w związkach, 
ideach, przyjaźniach, tańcach itd. Wszędzie”.
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26.10.2020 CO WIDZĘ? CO CZUJĘ?

„Obserwuję. Widzę zdarzenia. Niepokoje społeczne. 
Czuję, że nie chcę nakręcać towarzyszącej im nega-
tywnej energii. Każdy ma jakąś rolę do spełnienia. 
Moja rola to wzbudzać pozytywne emocje, aby móc  
transformować negatywne. 

Co czuję? Ból, że tak wiele niezgody wokół (...).
Czym się karmisz, tym się stajesz – te słowa dzwo-

nią mi w uszach. A ja nie chcę zasilać agresji pod żad-
ną postacią, a przede wszystkim tej, która ma pozory 
słusznej sprawy. 

Weekend spędziłam z  Izą Lon, Zosią, Jarkiem 
i  innymi. Byliśmy na ognisku urodzinowym Arami, 
którą poznałam na Wibracjach. Ma dziewczyna po-
wer. Podobnie jak wcześniej, grali z Ramzim i teraz. 
Cudnie ze sobą rozmawiali za pomocą dźwięku bęb-
nów. Wspaniały był ogień, mgła na okolicznych po-
lach i gwiazdy, gwiadozbiory, plejady, konstelacje, no 
i oczywiście księżyc rosnący, bo pełnia za kilka dni. 
To wszystko mnie ładowało. Więc dlaczego czułam 
się tak zmęczona? Tyle interesujących osób wokół. 
Tyle historii, a  ja momentami miałam wrażenie, że 
ze zmęczenia wpadnę do ognia, tańcząc. O  co cho-
dzi? Dlaczego? Skoro mam coś naprawiać, coś sklejać, 
uczyć, pokazywać to, co budziło niezgodę we mnie? 
Może alkohol? Mimo, że była to impreza urodzino-
wa, a ja sama pijam wino, to przez ostatnie miesiące 
odzwyczaiłam się od zabawy z jego udziałem. Widzę, 
jak obniża wibracje, a wszyscy dążymy do tego, aby je 
podwyżaszać. Czemu ma więc służyć na tego rodzaju 
spotkaniach? Nie mam wiedzy ani umiejętności, by 
to zrozumieć, więc zostawiam. Tak czy siak, jestem 
wdzięczna za doświadczenie, które mnie spotkało.
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Ciekawe doświadczenia tego dnia pokazały mi, 
gdzie jest moje miejsce. Potwierdziło się to, o  czym  
tyle razy słyszałam. Po prostu mam być. Z  jakiegoś 
powodu jestem tylko dopełnieniem.

Zrobiłyśmy z  Magdą magiczny spacer. Pokazała 
mi pola i zagajniki. Mokradła. Krowy. Zachód słońca 
i zapachy jesiennych łąk, ech. 

Widzę, jak to we mnie rezonuje. Zbieranie kasz-
tanów. Łażenie po polach. Zwierzęta. Drzewa. Przy-
roda. Po powrocie robiłyśmy kadzidełka z geranium, 
mięty, kocimiętki, jałowca i dziewanny. Pozwijałyśmy 
takie jakby cygara i zawiesiłyśmy u Magdy w kuchni 
do suszenia. Będziemy mieć piękne zapachy na zimę. 
Takie historie również mnie kręcą.

 Karmię ten swój piękny świat i się dzieje. Wymy-
śliłam sobie, że każdego dnia będę szukać kolejnych 
magicznych miejsc wokół. Dziś odnalazłam w końcu 
tę piękną polanę z białym piaskiem, którą jakiś czas 
temu podczas spaceru z J. odkryłam oświetloną bla-
skiem księżyca.

Kreuję te piękne rzeczy także po to, aby w  tak 
trudnych dla wielu czasach nie poddać się nostalgii 
i depresji. I to działa. Jestem bardzo wdzięczna, że ta-
kie pięknoty umiem sobie wyczarować. Sprawiają mi 
przyjemność cyklicznie powtarzane rzeczy. Sen. Me-
dytacje. Gimnastyka i kawa z rana. Poranne rytuały. 
Moje próby życia prosto, soczyście, lekko i pięknie. 

Oczywiście, zdjęcia z soboty, które ludzie powrzu-
cali na FB, a na których byłam oznaczona, spowodo-
wały lawinę pytań. Jest lockdown, a tu spotkania i za-
bawa? Gdzie dystans, maseczki i takie tam? Polaryzuje 
mi się otoczenie. Córka 1 , świeżo upieczona mama, 
nie chce mnie znać i ze mną rozmawiać bo stwarzam 
zagrożenie nie separując się. 
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W pierwszym momencie chciałam się odznaczyć 
z tego oznaczania, ale to byłoby niezgodne z moją teo-
rią transparentności. Ukrywać coś, aby nie drażnić in-
nych? Niby rozsądne, ale zmusza do lawirowania, a ja 
tak nie chcę. Umacniam się więc w kreowaniu swoje-
go świata, w którym chcę żyć. W końcu jestem «light 
worker» :). A  w  moim świecie nie ma relatywizmu, 
krętactwa, mataczenia. Stop! Nie poświęcam uwagi 
rzeczom, które mnie nie zasilają. Skupiam się na tych, 
które pomagają mi w mojej drodze”.

27.10.2020 CZEGO JESTEM PEWNA?

„Czy można być czegoś pewnym? Nie. W chwili, gdy 
przyjmujemy zasadę, że sami kreujemy życie, okazuje 
się, że sprawy pewne, znane dogmaty możemy zmie-
nić już w chwili, gdy pomyślimy o zmianie. Według 
mechaniki kwantowej sama myśl zmienia ustawienia 
energii, co przekłada się na przekształcenia w postrze-
ganiu rzeczywistości, a więc i samej rzeczywistości.

Weźmy mój przykład z mandatami (chyba w 2018 
roku?). Dostawałam je co chwilę i dopiero w chwili, 
gdy powiedziałam: «Koniec, nie będę ich dostawać 
więcej» – skończyło się. Czy zaczęłam lepiej jeździć? 
Nie, ale wraz ze zniknięciem obawy, że dostanę man-
dat, czyli zniknięciem samospełniającej się przepo-
wiedni, pojawiła się pewność, że nie ma powodu, 
abym je dostawała, bo przecież jeżdżę bezpiecznie dla 
siebie i otoczenia!

 Tak niewiele trzeba, abyśmy żyli wspaniale, tak 
jak to sobie wymarzymy. Uważajmy na nasze myśli.                

Umówiłam się z  Magdą na spacer w  moje ma-
giczne miejsce, które, jak wczoraj sprawdziłam, jest 
znacznie bliżej, niż myślałam. Biała wydma w  lesie. 
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Chciałabym, aby świecił księżyc, tak jak pierwszego 
dnia, gdy to miejsce zobaczyłam (...)”.

28.10.2020 MOJE EGREGORY I CZY DA SIĘ  
Z NICH ODPIĄĆ

„Rypło się. Wczorajszy wieczór potoczył się zupełnie 
inaczej, niż planowałam. Wpadły do mnie dziewczyny 
z prośbą, abym pomogła im robić plakaty na demon-
stracje w sprawie zmian prawa aborcyjnego.

Wcześniej uprzedzałam moje kochane laski, że 
serce mi się podzieliło, bo z  jednej strony jestem za 
wolnością wyborów wszelkich, a z drugiej strony nie 
chcę swoją energią zasilać form protestu, które są wy-
kreowaną socjotechniką. Tematem zastępczym. Czu-
ję, że za tym tematem stoją zupełnie inne historie. 
Widzę tam krew. Nie utożsamiam się z hasłami, które 
niosą w sobie bardzo niskie energie. Tam jest czarno. 
Szkoda mi, bo widzę, jak wiele młodych ludzi dało 
się wpuścić w ten kanał. To mięso armatnie dla rzą-
dzących. Zawsze tak było. Młodzi są jeszcze czyści, 
pełni ideałów i wiary, że mogą zmieniać świat. I jest 
to cudowne. Ale łatwo też nimi sterować – i to wła-
śnie wykorzystują rządzący pod każdą szerokością 
geograficzną. Tyle wspaniałych istnień pochłonęły 
wcześniej takie zrywy społeczne – choćby Powstanie 
Warszawskie.

 Nie chcę zasilać tego. Nie jest łatwo wibrować 
teraz wyższymi częstotliwościami energii. Tak wiele 
rzeczy straciło swoje naturalne brzmienie. Cóż robić? 
Jak zasilać się samemu, by móc zasilać innych? 

(...) Córka 3  poszła jednak na demonstracje. Roz-
mawiałam z  nią około 18. Wszystko OK. Miała iść  
i na drugą. Rozumiem ją. Integruje się ze swoimi. To 
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jej świat. Niech ma siłę do działania. I choć boję się 
o nich wszystkich, niech działają z sercem. 

Wciąż zbyt wiele myślę o innych. Co dziś zrobiłam 
dla siebie?

(...) Zobaczyłam, że obcowanie z  pięknem roz-
puszcza towarzyszące mi z różnych względów napię-
cie. Hurra, więc mam kolejny konkret. Oprócz tańca, 
muzyki jest jeszcze piękno i szacunek zarówno do wy-
tworów rąk ludzkich, jak i do przyrody. To są rzeczy, 
które dają mi pozytywne i w dodatku jeszcze bardzo 
wysokie wibracje. Dziękuję. Jestem bardzo wdzięczna 
za te małe rzeczy.

Są i duże. Dziś na przykład po raz kolejny pokło-
niłam się intelektowi Krzysia Gonciarza. Mówił o to-
lerancji, o umiejętności nawiązywania dialogu, o szu-
kaniu cech wspólnych, a nie rozdzielania walczących 
ze sobą. A może innych słów użył? Wiem jedno: było 
to całkowicie zbieżne z  tym, co i  moje serce mówi. 
Nakłanianie do dialogu. Szukanie wspólnych cech, 
a  nie różnic w  drugim człowieku. Jesteśmy przecież 
lustrami dla siebie nawzajem.

 Wszyscy jesteśmy ze sobą powiązani i pochodzimy 
z tego samego źródła nieskończonej miłości. 
Spójrzmy na siebie z czułością, zamiast szerzyć 
nienawiść, nieufność czy nietolerancję w świecie. 
Przestańmy maskować swoje uczucia, zagłuszać 
emocje i wstydzić się głosu intuicji. Otwórzmy się 
na siebie nawzajem, a życie stanie się znów placem 
zabaw. Dzieci to świetni nauczyciele. Uczmy się 
od nich łatwości nawiązywania nowych relacji, 
autentyczności, szczerości, zachwytu i bliskości. 
akademiaducha.pl

 Egregor, jak mówi Wikipedia, to forma kolektyw-
nej świadomości. Słowo pochodzi z języka greckiego, 
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w  którym oznacza obserwatora. Czym więc karmię 
swój egregor? Swego obserwatora? Pięknem, szuka-
niem tego, co nas łączy. Płaczę. Dużo powiedziane. 
Łzy mi lecą. Zawsze to coś. Dziś drugi raz ma to miej-
sce. Po raz pierwszy kilka minut temu, gdy oglądałam 
zdjęcia nowej łazienki Magdy. Wzruszyło mnie pięk-
no tego miejsca i to, że w końcu ma wyremontowaną 
łazienkę i może z niej korzystać. 

Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję. Sobie samej, moim 
aniołom i moim rodzicom, że jestem tutaj. Wdzięcz-
ność wielką czuję i ulgę (...)”.

•
Tutaj jeszcze słowo, które właśnie usłyszałam. 

Mieczysław Bielak w  filmie Jak odzyskać moc[30] 
powiedział coś, co bardzo dobrze czuję. Póki jesteśmy 
obserwatorami świata, to możemy się śmiać ze 
wszystkiego, co nas spotyka i wybierać te rzeczy, które 
nam służą. Zaś w chwili, gdy w coś wkładamy emocje, 
stajemy się uczestnikami gry, która obok nas się toczy. 
Mało tego, wszystko, co nas spotyka, jest odbiciem 
lustrzanym tego, co mamy w  sercu. Jeśli w  sercu 
mamy lekkość, radość, miłość i  beztroskę, to takie 
rzeczy przychodzą do nas. Takie rzeczy widzimy! 

Dziś także wpadł mi filmik, dający do myślenia. 
Do czego mogą być wykorzystywane technologie pro-
dukujące hologramy. Trudno to ogarnąć rozumem, 
bo technologia tak szybko się rozwija, że dla nas ma-
luczkich pozostaje często niezrozumiała.

Fajnie jest oglądać smoki ziejące ogniem nad sta-
dionem podczas rozgrywek baseball’owych w  Korei 
Południowej (film został usunięty z  YT) albo prze-
mianę stadionu Ptasie Gniazdo[31] w Pekinie w  lego-
wisko smoka. Show must go on. Te fantastyczne zwie-
rzęta mogą budzić grozę nawet oglądane na ekranie. 
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Wspaniałe! Rzeczywistość rozszerzona, bo o niej mó-
wię. Jakie wspaniałe osiągnięcie nauki i  technologii! 
Ale pamiętajmy, liczy się intencja! Do czego można 
użyć tego typu oprogramowania?

A może już jest używane tylko jeszcze sobie tego 
nie uświadamiamy? Może właśnie w  tej chwili sły-
szysz pukanie do drzwi?

Jedno jest pewne: tym, co nas wyzwala od uczest-
nictwa w tym całym spektaklu, jest cisza w sobie, by-
cie obserwatorem i pewność, że wszystko jest jedno-
ścią. Może to i foliarska teoria, ale pomaga mi nabrać 
dystansu i odsunąć emocje, gdy oglądam coraz to bar-
dziej nieprawdopodobne show. 

30.10.2020 SNY. ZNOWU?

„Tuż przed pełnią, więc sporo się dzieje. Z  uporem 
maniaka robię wszystko, aby te swoje wibracje stale 
podnosić, skoro jestem tu na ziemi właśnie po to. Jak 
to robię w Polsce? W tym swoim obecnym centrum 
wszechświata? Robię wszystko, co daje mi radość i jest 
dla mnie przyjemne. Łapię mikrozachwyty, takie jak 
np. patrzenie w  niebo i  obserwacja światła. Tańczę 
tango, ale i tańczę w domu moją autorską wersję ec-
static dance. Wyciszam się też np. spacerując po lesie, 
aby uspokoić głowę. 

 (...) Sen. Nagle jestem na plaży – wiem, że to 
Sopot, bo za mną jest Zatoka Sztuki, ale przed sobą 
widzę raczej rzekę niż morze. Już kiedyś śniłam to 
kilka razy. Wszędzie tłumy. Przed sobą zobaczyłam 
wyspę, więc płynę tam i  z  powrotem, w  poprzek 
tej rzeki. Widzę barkę do spławu drewna, a  przed 
nią na mieliźnie w półmroku jest kilka osób i jakaś 
dziewczyna tańczy w  bardzo uwodzicielski sposób.  
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Przyszła do mnie wiadomość, że ona już nie żyje. 
«Jak to, przecież jest piękna, pięknie się porusza? 
Dlaczego nie żyje?» Czyżby cenzor dwuznacznej sy-
tuacji w śnie mi się włączył? Przecież nawet jeśli ona 
prowokowała, to seks według mnie jest radością i ży-
ciem. Seks oczyszcza i odradza. Gdy zadałam to py-
tanie, dostałam odpowiedź: «Liczą się intencje, dla 
których coś robisz». Widocznie jej intencje nie były 
zupełnie czyste.

Usłyszałam muzykę w Zatoce Sztuki. Poszłam tam, 
ale nie zostałam wpuszczona. Wiadomość: «to już nie 
jest dla ciebie». Nie czuję żalu. Przecież jestem tylko 
obserwatorem.

(...) Mam dziś wrażenie, że jestem znów w wiel-
kim przepływie, choć gdy to piszę,  samo określenie 
mnie wzdryga. Tego w racjonalnym świecie nie spo-
sób opisać w racjonalny sposób. 

Iza opublikowała czytanie na listopad. Uderzyła 
mnie karta Maga. Ten obraz mam w  głowie bardzo 
często. Mam wrażenie, że i ja tak patrzę jako obserwa-
tor na świat i sprawy, które się dzieją. Patrzę z wielkiej 
perspektywy. Stąd też ten przymus odejścia na chwilę 
od hałasu zewnętrznego. Bo w ciszy więcej widać. 

Moje odkrycie dzisiejszego wieczoru – Chili Gon-
zales (a w zasadzie Jason Beck) i jego płyta Solo Piano. 
Muzyka, którą chyba słyszałam świadomie pierwszy 
raz, a jest mi znana. Wpada w ucho i siedzi w głowie. 
Jeden z  filmów na YT z  utworem z  tej płyty zaczy-
na się od kadru, w  którym na klawiaturze fortepia-
nu leży słowo tender (delikatny). Dodano przed nim 
«Pre» i powstało PreTender (samozwaniec?) i potem 
na końcu «Less». Powstało PreTenderLess (bez uda-
wania?). Co świetnie określa tego artystę. Uwielbiam 
tego rodzaju wrażliwość twórczą. Kocham i muzykę. 
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Kiedy kilka godzin później słuchałam Taco Ha-
mingway’a pojawiła się myśl. Jak wiele się zmieniło od 
płyty Marmur do jego nagrań obecnych np. Europa. 
Niewiarygodne, jak świat sprzed dwóch czy trzech lat 
stał się mało istotny”.

1.11.2020 BŁĘKITNA PEŁNIA

„Przyniosła wir ze sobą. Od rana miałam korowód 
ludzi, zdarzeń i spraw, a po 22 jeszcze magiczny spa-
cer z Magdą i psami do mojego miejsca. Drugi raz 
tego samego dnia, bo kilka godzin wcześniej byłam 
tam z Córką 3 . Las w nocy przynosi jeszcze inne do-
znania. Jest trochę groźnie, ale też i bardzo malow-
niczo. Na mojej białej plaży zdjęłyśmy buty, aby się 
uziemić i stanęłyśmy obok siebie pogrążone w swo-
ich myślach. Czułam, jakbyśmy były twierdzą. Mia-
łam wrażenie, że psy chroniły naszą przestrzeń. Było 
tak pięknie. Była w  tym wyjątkowość i  magia. Nic 
więc dziwnego, że po powrocie padłam szczęśliwa, 
ale mega zmęczona do łóżka. Śniło mi się, oj śniło. 
Pamiętam, że miałam bilety na jakieś dwa filmy fe-
stiwalu filmowego, który odbywał się chyba w Bia-
łymstoku. Stałam na przystanku na Lipowej, przy 
białym kościele i  zastanawiałam się, jak mam tam 
dojechać. Podszedł do mnie młody chłopak i chyba 
mnie pokierował. Na pewno wchodziłam tam sama, 
jadąc schodami ruchomymi do góry. Wszystkie oso-
by wchodzące miały przejść przez rodzaj castingu 
(?). Byłam zła, bo po co i  dlaczego? I  nagle znów 
pojawił się ten chłopak. Adorował mnie. Gdzieś 
chodziliśmy. Przedstawiał mnie swoim znajomym. 
Nie krępował się tulić do mnie czy mnie całować 
publicznie. Czułam się dziwnie. Z  jednej strony  
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podobało mi się. Z drugiej rozsądek pytał: jakie jest 
twoje miejsce w tym zdarzeniu? Po co się to dzieje?

 (...). Potem znów cięcie i  jestem jakby na plaży 
pod parasolką, na leżaku. Cały czas towarzyszy mi ten 
chłopak. A ja wciąż nie wiem, co mam z tym zrobić. 

Nie wiem, czy wówczas się obudziłam, czy to był 
fragment snu, czy byłam w  medytacji, ale przyszło 
do mnie moje serce, które miało jeszcze jedną obręcz 
wokół. I myśl przyszła: masz jednak zamknięte serce, 
a musisz je otworzyć. Chwyciłam palcem za tę obręcz, 
a ona pękła, tak jak pęka zajączek z czekolady, a cze-
kolada pod wpływem ciepła palca mięknie. Wiedzia-
łam, że nie mogę tego tak zostawić. Tę obręcz mam 
rozpuścić światłem. Zaczęłam to robić. Bardzo trud-
no było mi otworzyć głowę. Ale udawało się wpuścić 
światło do serca i je tam utrzymywać.

I ta myśl: masz to zapamiętać! Ta obręcz hamowa-
ła mnie przed miłością. Miłością nie tylko partnerską, 
ale i koleżeńską. Mam sporo osób wokół siebie, które 
bardzo lubię i z którymi lubię spędzać czas. Jest tam 
podziw, szacunek, czułość, zainteresowanie, ale jest 
też jakaś cieniutka kurtynka, która chroni moje serce 
przed miłością.  

Czy w związku z tym, że miałam tę obręcz na ser-
cu, nie mogąc kochać, nie dawałam siebie zbyt mało 
dla innych? A może dawałam dużo więcej niż potrze-
ba (spalając się), aby ukryć ten swój deficyt? Może 
stąd moje trudne relacje z dziećmi?

Choć w tym śnie był flash, że tylko dzieci kocham 
miłością absolutną, spokojną.

Marcin pewnie by powiedział, że jest dokładnie 
tak, jak ma być. A samo wyobrażenie jego osoby bu-
dzi we mnie spokój i  uśmiech na twarzy. Córka 3  
powiedziała mi wczoraj, że ten dzień spędzony ze 
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mną był jednym z piękniejszych w jej życiu. To był 
dobry dzień. Pięknie coś takiego usłyszeć. A myśmy 
były tylko na bazarku, razem ugotowałyśmy obiad, 
byłyśmy na długim spacerze, przedzierając się przez 
las. Łuskałyśmy orzechy. Zrobiłyśmy ciasto i  po-
spałyśmy wtulone w siebie. Nie uciekałam od tego. 
Chciałam, by to trwało. Wyłączam telefon, by mnie 
nie atakował. A może taka jest właśnie miłość – po-
święcenie swojego czasu i uwagi drugiej osobie? Ot 
tak. Po prostu. (...)”.

2.11.2020 ZAZWYCZAJ

„Zazwyczaj piszę rano, jednak dziś nie mogę się 
oprzeć uczuciu, że skoro tyle pięknych, ważnych dla 
mnie rzeczy przyszło, warto choć garstkę z nich zapi-
sać choć noc ciemna.

Obejrzałam Kupę Chrustu, której tematem tym 
razem było to, jak pozbyć się smrodliwej przeszłości. 
Zainspirowana pytaniem, zaczęłam drążyć. Te listy 
do siebie piszę z  obecnej perspektywy, choć pierw-
szy napisałam z  przyszłości. Skoro czas jest względ-
ny i umowny, to możemy z uważnością podróżować 
w czasie. Dopiero teraz wpadłam na pomysł, że mogę 
wrócić do chwil z przeszłości. Na przykład tych, któ-
re mogły wpłynąć na moje obecne relacje z dziećmi. 
Mogę wrócić do tego miejsca bez emocji i uzdrowić 
ten moment energetycznie, aby nie odbijał się czkaw-
ką w przyszłości. 

(...) Bezcenne jest mieć ponadprogowe porozu-
mienie z własną matką. To dobrze wróży na polu nie 
tylko emocji, ale i powodzenia w życiu moim i moich 
córek. Warto spróbować, bo przecież moim marze-
niem jest, aby moje dzieci były szczęśliwe. 
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Tak więc niech się dzieje. Uruchamiam wszelkie 
swoje umiejętności i  wiedzę, aby to sprawić. Mamy 
czas. Całą wieczność.

Może zacznijmy od tego:
 Modlitwa przebaczenia uzdrawiająca 
karmę rodową 
 Boski Stwórco, Ojcze, Energio, Źródło, jeśli 
zdarzyło się cokolwiek w przeszłości we mnie 
i w moim rodzie, co wpływa na negatywny 
stan rzeczy obecnie, niech to się oczyści, zmyje, 
uwolni, przetnie wszystkie negatywne wpływy, 
wspomnienia, blokady, energie i wibracje. Niech 
przemieni je w czyste światło i miłość. 
Niech się tak stanie. Stało się. Amen.
Transformacja Życia - Theta Healing (FB)

Co jeszcze? Lubię swoje życie. Robiłam dziś medy-
tacje i widziałam przy sobie morze światła. Jednak nie 
znikło. Ono cały czas jest we mnie i to dzięki niemu 
mam poczucie, że jestem szczęśliwa. Nie pamiętam 
zbyt wiele z tych medytacji, ale wiem, że zdarzyły się 
tam rzeczy, które zostaną mi przypomniane w odpo-
wiednim momencie”.

 3.11.2020 KOTWICA

„Kotwica pojawiła mi się we wczorajszej medyta-
cji jako symbol dostępu do duszy. Będę chciała tę 
medytację powtórzyć, bo mimo że byłam bardzo 
świadoma podczas wchodzenia w nią, odcięłam się 
czy też zasnęłam w chwili, gdy dotknęłam jej istoty. 
Obudziło mnie wszechogarniające światło, dobroć 
i bezkres. Od prowadzącego padła komenda, że wy-
chodzimy (!). Zrozumiałam, że na razie tyle jest mi 
dane poznać czy zrozumieć. I jest OK. Czy znak ko-
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twicy zatrzymuje mnie w miejscu? Czy mam rzucić 
kotwicę i  nie płynąć dalej? Zatrzymać się tu? Całe 
światło z  medytacji było złote, ciepłe, a  sam znak 
metalicznie srebrny. Dziwne (...)”.

4.11.2020 DOUBTS (WĄTPLIWOŚCI)

 Ofiarowanie wszystkiego boskości nie oznacza, 
że negatywy się nie pojawiają. Możesz zawsze 
powiedzieć – Uwolnij mnie z bycia więźniem 
wątpliwości. Przerzucam ten ciężar na Ciebie. 
Pokaż mi swoją wolę, przywróć wiarę i pewność 
siebie. 
karty Toshy Silver The wild offering oracle

„Taką kartę wylosowałam wczoraj wieczorem. Długo 
zastanawiałam się, jak i  do którego momentu w  ży-
ciu moich dzieci dojść, aby zakrzywić rzeczywistość? 
Zmienić przeszłość. Nałożyć miłość, czułość i spokój 
na czarne dziury, schowane głęboko. Im więcej myśla-
łam, tym większy żal się pojawiał. Bo coś przegapiłam 
i  nie mogę tego odnaleźć. A  tu proszę – taka karta. 
Tak więc to czynię, przerzucam cały ciężar, który czu-
ję, na Ciebie, Źródło i proszę: wzmocnij mnie.

Wczoraj miałam wzorcowy przykład samospeł-
niającej się myśli. Bardzo chciałam tańczyć, ale kilka 
razy wybierając się i  jadąc na tango wiedziałam, że 
partnerów dobrze tańczących przychodzi niewielu, 
więc na pewno nie będę miała z kim tańczyć. Spełniło 
się to oczywiście. Jak ciężko pozbyć się tych negatyw-
nych myśli! Może i  to czarnowidztwo przerzucić na 
Ciebie, Źródło? Tak więc to czynię (...)”.
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6.11.2020 ZAZDROŚĆ

„Zazdrość, a w zasadzie myśl o niej przyszła do mnie 
dziś podczas porannych ćwiczeń, gdy usłyszałam sło-
wa: «Przyjrzyj się emocjom, jakie budzą się w tobie na 
samo słowo zazdrość. Tak długo je chowałaś, że może 
ciągle są schowane i dlatego nie umiesz ich zauważyć 
i nazwać?»

Wydawało mi się do tej pory, że zazdrość jest 
mi obca. Nie czułam jej w sobie. Owszem, bliscy mi 
mężczyźni, którzy mnie otaczali, dość szybko stawali 
się zazdrośni. Wówczas wielokrotnie wpędzali mnie 
w  poczucie winy, bo miałam w  sobie wolność. Bę-
dąc nawet bardzo zakochaną, poświęcałam uwagę 
innym. Zauważałam inne istoty, a one czasem mnie 
adorowały. Często tego nawet nie czułam, przypisu-
jąc ich zainteresowanie jedynie formom grzeczno-
ściowym. Może i  tak było. Miałam czyste intencje, 
więc swobodnie czułam się przy innych, nie dopa-
trując się w ich zachowaniu żadnych podtekstów.

Czy byłam zazdrosna? Teraz widzę, że czasem 
jakiś kolec ranił moje serce. Ale tak ważna dla mnie 
wolność wyboru pozwoliła mi dawać wolną drogę 
kochanej osobie, jeśli widziałam, że tego potrzebuje. 
(...) Nie chciałam zamartwiać się o  rzeczy, na które 
i tak nie miałam wpływu. Chowałam więc te emocje 
głęboko, tak że nawet teraz, z perspektywy czasu ich 
nie widzę. Chowałam czy też rozpuszczałam, widząc 
nadrzędną rolę wolności każdego człowieka? (...) Na 
pewno daleka jestem od zakładania kajdan bliskim 
osobom. Być może dając wolność innym, także sobie 
pozostawiam furtkę wolności (...)?”
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7.11.2020 SAMOTNOŚĆ CZY PRZESTRZEŃ?

„(...) Czy już każdy mój dzień ma tak wyglądać? Z jed-
nej strony lubię samotność, ale, co tu dużo mówić, 
brakuje trochę tej iskry, pasji, interakcji z męską ener-
gią. Boję się jednocześnie, że taki kontakt zabierze 
mi przestrzeń, którą kocham w  byciu samą. Marzy-
łam o tej przestrzeni tylko dla siebie, gdy pracowałam 
ponad siły latami i  wychowując dzieci, spałam po 4 
godziny na dobę. Marzyłam tylko o 5 minutach. Speł-
niło się. Teraz mam duuuuużo więcej. To wytchnie-
nie po latach harówki. Mama i babcia, jak wierzę, też 
szukały spokoju w samotności. Ale one nie wiedziały, 
że można wszystko wykreować tak, jak się pragnie. 
Można mieć jedno i drugie. Ja już to czuję. Sam świę-
ty spokój już mi nie wystarcza, więc kreuję te swoje 
mikrozachwyty dzień po dniu. Niech życie nabierze 
formy, której potrzebuję (...)”.

8.11.2020 WEBINAR U MARKA TARANA 
„ŚWIATŁOŚĆ ŚWIATA”

„(...) Słowa Marka Tarana wciągają. Trochę jego opinii 
już znałam z książki Święty Graal, święta krew (Micha-
el Baigent, Richard Leigh, Henry Lincoln Gandalf), 
która porwała mnie wiele lat temu. Taran rozwija 
zawarte w niej teorie gnostyczne o fundamentalnym 
znaczeniu Marii Magdaleny w osiągnięciu błogostanu 
przez ludzkość. Mówi też, że to kobieta jest świętym 
Graalem, ukrytym i poszukiwanym przez pokolenia 
męskiej dominacji.

Taran ciekawie opowiada ciekawe rzeczy. Duży 
nacisk kładzie na czas obecny, w którym dzięki budze-
niu się świadomości kobiet mamy szansę przywrócić  
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znaczenie żeńskiej energii, jako tej budującej, wpro-
wadzającej ład i harmonię. Bo gdy kobiety wkraczają, 
wszystko się zmienia energetycznie. Wystarczy, aby tyl-
ko były.

Pierwszy raz w  życiu robiłam medytację otwar-
cia serca. Było super. Po kolei w  świętym ogniu pa-
liłam zasłony serca (winę, karę, poczucie grzechu, 
lęk, litość, żal, ale i  chwilowe zakochiwania się) aby 
w końcu otworzyły się piękne wrota (!) mojego serca. 
Widziałam je jako wypełnione płaskorzeźbami w ko-
lorze złota i  czerwieni. Gdy się otworzyły, ujrzałam 
palący się ogień mojego życia. Wtem pojawił się ptak. 
Nawet zastanowiłam się, czy to nie Feniks. Ale nie. To 
był sokół. Nie to, że znam się na ptakach, po prostu 
miałam pewność, że to on. Potem sprawdziłam oczy-
wiście w  necie, bo zapamiętałam, jak wyglądał. No 
cóż, zgadzało się. Poczułam, że objawiło mi się kolej-
ne moje zwierzę mocy. Co oznacza?

 Sokół to niezwykły przewodnik! Gdy go 
przywołasz, odczujesz jego siłę. Otrzymasz 
jego wzrok, czyli jasnowidzenie oraz widzenie 
dokładnie tego, co nawet ktoś próbuje przed tobą 
ukryć. Jego szybkość – to szybkość decyzji. Sokół 
w spokoju obserwuje, co się dzieje i uderza we 
właściwym momencie, zawsze trafiając do celu. 
zwierzetamocy.org

I jeszcze jedno – sokół, podobnie jak jeleń (moje 
pierwsze zwierzę mocy) jest łącznikiem między nie-
bem a  ziemią. Tyle istotnych dla mnie informacji 
przyszło. Będę zatem częściej w  medytacji wracać 
w to miejsce, by otwierać drzwi serca. Sokole, użycz 
mi swojej mocy, bądź moim przewodnikiem.

Taran medytacje nazywa podróżami. Podczas 
tego spotkania były trzy. Pierwsza, poświęcona «zdję-
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ciu naszyjnika», czyli otwarciu czakry gardła. Druga 
otwarciu czakry serca. Trzecia oczyszczeniu czakry 
podstawy. Niestety, teoria, poprzedzająca tę trzecią 
medytację, przedstawiona była w takiej niezgodzie ze 
mną, że przespałam tę podróż w zasadzie w całości. 
Dlaczego w niezgodzie? Rezonuje ze mną to, że bez 
względu na to, gdzie kierujesz światło, ono oczysz-
cza i rozpuszcza ciemność. Bez oceniania. Nasze do-
świadczenia są dokładnie takie, jakie mają być, aby-
śmy mogli odrobić swoją ziemską lekcję. Światłość 
jest najwyższa i najczystsza. Tak uważam. Tymczasem 
Taran stwierdził, że choćby poprzez religię mamy 
w swoim osobistym kielichu dużo brudu i kukułczych 
jaj, takich jak: wstyd, bycie zbyt uległą lub zbyt męską, 
kontakty seksualne itp. Dopiero jak je odnajdziemy 
w sobie, nazwiemy i wrzucimy w ogień, a więc oczy-
ścimy kielich, możemy stać się światłem.

No nie. Mówił to z takim zaangażowaniem i emfa-
zą, że poczułam się brudna. Być może tak to odebra-
łam, bo wykład prowadził mężczyzna? Ciekawe, czy 
te same opinie, głoszone przez kobietę, budziłyby we 
mnie podobne odczucia?

Wiem, że jestem światłem i  akceptuję wszystko, 
co we mnie jest. Nawet zasłony serca ;). Przynajmniej 
wiem teraz, jak się ich pozbyć”.

9.11.2020 KOLEJNY PIĘKNY DZIEŃ

„Wszystkie aktywności dnia dały mi elementarną 
radość. Rytmy pracy przeplatałam gotowaniem, pra-
niem, rozmowami z  przyjaciółmi przez telefon itp. 
Byłam na spacerze. Czytałam. Zrobiłam medytację. 
Piszę. Sporo, jak na 14 godzin. Czynności, których 
kiedyś nie zauważałam, wypełniają teraz mój dzień. 
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Spacery po lesie pozwalają złapać balans. I  to jest 
wspaniałe.

Dlaczego więc żachnęłam się podczas medytacji 
koherencji serca i głowy w chwili, gdy jako pierwotną 
intuicyjnie wybrałam intencję radości? Zdałam sobie 
sprawę, że już ją mam i zaczęłam szukać po omacku 
czegoś w zamian. Lepszej radości. A radość to radość. 
Nasze serce nie odbiera, jaki jest jej powód. Dlaczego 
radość z powodu np. nowej pary butów ma być lepsza 
od radości, która wypływa z rytuałów dnia codzien-
nego? Dlaczego nie widzimy i  nie doceniamy tych 
małych iskierek, które ogrzewają nasze serce każdego 
dnia?

Dziś po raz pierwszy usłyszałam, że koheren-
cja serca i głowy jest wówczas, gdy czujemy spokój. 
Mamy poczucie, że wszystko do siebie pasuje i pły-
nie, współbrzmiąc. Okazuje się, że jest to stan ab-
solutnej równowagi emocjonalnej, hormonalnej, 
układu sercowo-naczyniowego i  odpornościowego. 
To stan aktywizujący procesy naprawcze organizmu. 
I taki właśnie stan przyniósł mi dzień dzisiejszy. Do-
bry dzień (...)”.

10.11.2020 WĘŻE Z ŻÓŁTEJ WALIZKI

„Dużo ich było. Różne. Śniły mi się małe, zielone, ale 
i wielka kobra. Bałam się ich. Okalały mnie. W pew-
nej chwili znalazłam się z dziewczynami w jakimś klu-
bie. Tańczyłam i nagle znów je widzę, bo przylazły za 
mną i tu.

Krzyknęłam do G. i M., aby sprowadziły pomoc. 
Przyszło do mnie, że muszę się odprężyć, aby stać się 
dla tych węży niewidoczna, bo one wyczuwały strach 
i karmiły się nim. W pewnej chwili lewitowałam nad 
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nimi. Niektóre rozpełzły się, zagrażając innym lu-
dziom. Czułam się bezsilna. Miałam też świadomość, 
że znalazły się przy mnie, bo ktoś poprosił mnie 
o przewiezienie żółtej, kanarkowej walizki kabinowej 
do UK. Nie otwierałam jej, ale wiedziałam, że to z niej 
wylazły. Zdałam sobie sprawę, że w środku był także 
pakunek z liśćmi Marysi. Byłam zła na siebie, że zgo-
dziłam się wyświadczyć komuś przysługę, a ten ktoś 
zawiódł moje zaufanie (...).

Interpretacja snu w oparciu o senniki, ale z pozycji 
intuicji:

 •  Żółta walizka – przyjęłam czyjś ciężar. Znowu 
komuś pomagałam, nie myśląc o swoich potrze-
bach i wyniknęły z tego kłopoty;

•  Węże, czyli kłopoty, nie dotyczyły mnie, gdy by-
łam spokojna i w stanie medytacji. 

Czyżbym i  w  życiu realnym mogła omijać prze-
szkody, nie karmiąc się strachem? (...)”.

11.11.2020 GWIAZDY W NAS

„J. zabiera mnie dziś na grzyby. Byłam tak podekscy-
towana, że obudziłam się o 5 rano i  już nie mogłam 
zasnąć. Weszłam więc w  medytację. Przyszły mi do 
głowy moje nerki, o  których V. od dłuższego czasu 
wspominał, że jakoś słabo z  nimi. Odpowiadające 
im receptory na stopach są bardzo bolesne, mimo 
wielu sesji refleksoterapii. No więc teraz zaczęłam je 
sobie wizualizować. Obie były początkowo czarne, 
choć w prawej chwilami pojawiało się nikłe świateł-
ko. Przepuszczałam przez nie to światło, intensywnie 
oddychając. W lewej pokazała mi się dziura wielko-
ści fasoli, którą, zanim jeszcze o tym pomyślałam, za-
częłam leczyć, zasklepiając ubytki tkanki. W pewnej 
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chwili coś się spaliło, choć bez ognia i pojawił się czar-
ny dym. Wchodziłam w różne miejsca. Skanowałam 
struktury. Zastanawiałam się nawet, że dość szybko 
mi to idzie. I  choć trudno było mi utrzymać uwa-
gę, a więc i światło w jednym miejscu, to widać było 
poprawę – czarne miejsca stopniowo się rozjaśniały. 
W pewnej chwili moje nerki pokryte były  wieloma 
świetlistymi blikami, a  układ świecących punktów 
bardzo przypominał układy planetarne, które wręcz 
w pewnej chwili zlały się z gwiaździstym niebem. To 
było niesamowite doznanie. Miałam świadomość, że 
jestem połączona z Uniwersum. Mam w sobie wpisa-
ny jego obraz! (...)

Ciekawa jestem, czy rytuał, który przeprowadzi-
łam, naprawił moje nerki, które podobnie jak wątroba 
oczyszczają organizm z toksyn. Sprawdzimy w środę 
u V. Wierzę, że pomogłam sobie. Czułam moc. Zmę-
czona na chwilę zasnęłam bardzo głębokim snem. 
Czuję, że to było dopełnienie procesów naprawczych.

O  8, zgodnie z  planami, wyjechałyśmy do lasu. 
Bywałam tam kiedyś, ale nigdy na grzybach. Nie pa-
miętałam, jak tam jest pięknie. Nie wiedziałam też 
wcześniej, że jednak umiem zauważać te grzyby (pod-
grzybki). Kiedyś idąc do lasu «na grzyby» widziałam 
tylko czerwone muchomory oraz inne trujące piękno-
ty. Z jakiego powodu ta umiejętność została mi teraz 
dana? Może po to, by poczuć zwykłą radość ze zdoby-
cia kolejnej sprawności?

(...) Uczestniczę online w Mindful Joy Summit[32]. 
Gosia Górna przypomniała mi o  ważności wypo-
wiadania intencji podczas porannych medytacji. Już 
kilka razy to do mnie przychodziło, ale sama jeszcze 
o tym zapominam. Sister Jayanti nakłania do trzyma-
nia wysokiego poziomu swoich baterii, by móc zasilać 
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przestrzeń wokół. Jak to robić? Poprzez wchodzenie 
do środka siebie! Każdy z nas ma wpływ na to, którą 
wersje siebie wybiera i co zasila. Mózg wywiera wpływ 
na ciało przez to, jak myślimy. W  swoim wykładzie 
przytoczyła świetny przykład z  łodzią. Jeśli łódź na-
bierze zbyt wiele wody, zatonie. Łodzią jesteśmy my, 
a wodą świat zewnętrzny i jego problemy. Ważne jest 
więc, abyśmy kreowali nasz wewnętrzny świat i pozy-
tywne myślenie dla dobra własnej fizjologii. Jesteśmy 
unikalnymi bytami, a naszym potencjałem są pokój, 
miłość, prawda i radość.

Fajny pomysł mi przyszedł do głowy, gdy słucha-
łam potem medytacji Sister Jayanti[33]. Wyobrażając 
sobie miejsca czy sytuacje, które wywołują we mnie 
wysokie wibracje np. radość, pomyślałam, że można 
by się taką myślą dzielić. Zobaczyłam to tak: chodzę 
po pięknym zamglonym sosnowym lesie w poczuciu 
szczęścia i  nagle powstaje we mnie jakby promień 
rozszczepionego pryzmatem światła. I  płynie dalej, 
rozsyłając to wielokolorowe rozszczepione światło 
szczęścia dookoła. Ciekawe!!!!!

Rady Siostry Jayanti:
 •  Limitować sobie rzeczy, myśli, które nam  

nie służą;
 •  Znajdować rzeczy, które nas rozwijają  

i wzbogacają;
 •  Połączyć się wewnętrznym okiem z jedną duszą 

i podesłać jej światło.
Kolejna wizja, podczas medytacji:
Chodziłam po cmentarzu, a wszędzie leżały jesien-

ne przegniłe liście. Kolory rdzawe, jak krew w błocie. 
Był tam wykopany grób zbiorowy. Pusty. Czekał na 
osoby, które wkrótce tam będą złożone. Nie chciałam 
tego, ale pojawiła się myśl, że to się musi zdarzyć.
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Szłam dalej i  zobaczyłam skarpę, taką jak dla 
skoczków. Widziałam ją od dołu i  szłam do góry. 
Skarpa była pokryta gęstą, soczystą trawą i  mchem. 
Było to bardzo przyjemne – iść tak po tej miękkiej 
murawie. Na końcu droga zwężała się i najpierw zo-
baczyłam złote rogi, a  potem wyszedł mi naprzeciw 
jeleń, moje zwierzę mocy.

Wychodząc z medytacji spojrzałam na zegar – jest 
23. Czyli 11 11.11.2020, a chwilę wcześniej pomyśla-
łam o moim marzeniu w życiu – miłość, bezkres, ra-
dość. Niech się dzieje zatem”.

13.11.2020 CIEMNOŚĆ LISTOPADOWA

„Budzę się – ciemno. Myśli niezbyt wesołe. (...) Te 
moje rozterki jakoś wpisują się w  to, co pisze Maria 
Moonset [31]:

 Nów w Skorpionie (15.11.2020) to właśnie 
czas, kiedy możemy doświadczyć głębokiej 
odnowy i wewnętrznego odrodzenia, ale tylko 
jeżeli z odwagą zanurzymy się w to, co w nas 
najmroczniejsze i odważymy się popatrzeć na to, 
co budzi nasz lęk i inne silne reakcje. Rodzi się 
w nas ogromna potrzeba głębokiej transformacji, 
ale by ją przejść, potrzebujemy puścić to, co w nas 
już chce odejść. To czas małej wewnętrznej śmierci 
i odrodzenia, zanurzenia się w ciemności, która, 
kiedy przestaniemy się jej lękać i próbować ją 
kontrolować, staje się przestrzenią regeneracji, 
odżywienia, odpuszczenia.

Co zatem budzi mój lęk? Co jest po czarnej stronie 
lustra Alicji? (...)

No dobrze, wystarczy tej czerni. W  zamian po-
czułam dziś po raz kolejny wyraźne prowadzenie. 
Przesłuchując na wyrywki wczorajsze wykłady, tra-
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fiłam na Diane Musho Hamilton[32], która jest me-
diatorką, uczy słuchać i  rozmawiać z pozycji serca. 
Mówiła chyba do mnie. Jej rady, jeśli chodzi o trud-
ne rozmowy:

•  Słuchaj ciała, oddychaj i wypuszczaj. Dąż do har-
monii w ciele, bo jeśli jesteś zdenerwowany, dru-
ga strona przejmie te emocje.

•  Słuchaj drugiej osoby i jej perspektywy. Wysyłaj 
komunikat: aktualnie jestem dla ciebie. Słucham.

•  Staraj się odseparować problem od emocji w dys-
kusji.

•  Rozmawiaj z  pozycji serca, a  nie ego. Musimy 
rozpoznawać swoje intencje.

Co zatem jeszcze trzymam? Pracę? Nie, raczej to 
czarnowidztwo wobec siebie i karmienie mojego ego. 
Bo one chce być doceniane, głaskane, ważne. Tymcza-
sem patrząc na siebie z pozycji serca – jestem wystar-
czająca. Jestem dokładnie taka, jak mam być. Idealna. 
Mam czyste intencje, które wysyłam. Pracuję, dając 
swoje umiejętności i czas najlepiej, jak umiem. Zdej-
muję moim szefom duży kawał roboty z głowy.

Wiem też, że moja droga jest piękna, mam przy 
sobie cały zastęp aniołów, światła i moich przodków, 
którzy mi pomagają.

Zatem, żegnaj moje ego. Zostaję przy sercu. Po-
zwalam sobie na urzeczywistnienie mojej cudownej 
drogi, która jest zapisana w gwiazdach.

Trafiłam dziś też na FB wpis Izabeli Kopp na temat 
stosunku do pieniędzy. Jedno z  polecanych ćwiczeń 
mówi:

 W medytacji znajdź blokady w swoim ciele. 
Oddychaj nimi i odczytuj obrazy i osoby, które 
się pojawiają z pola. Pooddychaj nimi. Potem 
powiedz: Dziękuję. Już wystarczy. 
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Zrobiłam to. Czułam tylko brzuch i  nadbrzusze. 
Nadbrzusze, lewa strona to mój zatrzymany przez X. 
ostatni płacz. Próbowałam łkać. Nawet trochę oczy 
mi zwilgotniały, ale jeszcze nie puściło. Ból brzucha 
– widziałam tatę. Musiałam być mała, bo nie mogłam 
znaleźć powodu. Czułam silny niepokój. Pokazały mi 
się moje żylaki. To też odbieram jako zastój w ciele. 
Czyje są? O  czym mi mają przypominać? Są skazą. 
Ale ja jestem tylko dzieckiem. Dostrzegam to. To nie 
moje. Widzę was i zostawiam wam wasze sprawy. Wy-
starczy.

Pieniądze to energia męska ojca. (...) Komu płacę? 
Komu wyrównuję? Z kim się dzielę? To nie są moje 
sprawy. Wystarczy. Zostawiam je wam, moi przod-
kowie i teraz jest czas, aby spłynęła na mnie obfitość. 
Aby energie, wkładane w ciężką pracę przez całe ży-
cie, wyrównały się i  aby wróciły do mnie pieniądze, 
których sobie odmawiałam, nie przyjmując ich czy też 
je oddając.

Moje stare ja mówi: «Ale po co ci pieniądze, skoro 
jak dotąd świetnie sobie radziłaś bez ich nadmiaru? 
Przecież nie masz potrzeb!».

Ale teraz, bogatsza o  to, co do mnie przychodzi, 
przygotowałam się. Robię mapę marzeń, które chcę 
spełniać. I w końcu na przykład podróżować. Dlacze-
go wcześniej nie chciałam? Bo zazwyczaj byłam roz-
czarowana kolejnymi modnymi destynacjami. Teraz 
wiem, jakie podróżowanie mnie pociąga: woda, las, 
muzyka, taniec, nauka u  mistrzów, rozmowy, smaki 
i aromaty. Chcę czuć bryzę na twarzy, płynąc łodzią 
mojego brata. Marzę. Ja już tam jestem. Czuję to”.
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15.11.2020 GŁĘBOKA CZERŃ

„Głęboka czerń towarzyszyła mi w nocy, na ognisku 
podczas spotkania u Izy Lon. Dziwne uczucie – po-
wierzchowny spokój był podszyty czymś lepkim. Lę-
kiem? Starałam się to wytańczyć w  rytmie bębnów. 
Nie udało się. Była przy mnie. A ja czuwałam w go-
towości. Było naprawdę bardzo miło. Śmialiśmy się 
do rozpuku, co tak rzadko się zdarza w obecnych cza-
sach. Dlaczego więc byłam w gotowości? O co chodzi?

Wypowiedziałam intencję pokazania mi rzeczy, 
nad którymi mam teraz pracować. Zastanawiałam się 
potem, czy coś pokręciłam z tą intencją, bo widziałam 
tylko ciemną dziurę, gdy zamykałam oczy. A to wła-
śnie była moja lekcja (...). Magda zwróciła uwagę na 
słowa Marka Tarana, że tylko w  ciemności możemy 
zobaczyć naprawdę ważne rzeczy. Jak bardzo brakuje 
mi mistrza, który by mnie prowadził. (...)”.

•
Podczas tego spotkania dotarło do mnie, że doj-

rzałam do tego, by mieć nauczyciela, który by mnie 
poprowadził, bo być może błądzę. Gdzie mogę pójść, 
a czego się wystrzegać? Do tej pory szłam za głosem 
intuicji. Te wszystkie wizje, przeczucia czy wnioski 
przychodziły do mnie i  towarzyszyły mi bez wspo-
magaczy. Nie chciałam przyspieszać procesów, bo 
początkowo były mi tak obce, że musiałam się z nimi 
oswoić. Nikt też nigdy nie mówił mi, że trzeba brać 
cokolwiek, aby widzieć. Gdzieś wpadła mi nawet wy-
powiedź Michaela Harnera (tego od Drogi Szamana), 
który mówił, że są szamani, którzy aby wejść w stan 
wizyjny, używają jedynie dźwięku, np. rytmicznego 
uderzania w  bębenek. Dźwięk powoduje wibracje. 
Wystarczy się tylko mu poddać. I ... można odlecieć. 
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Uwielbiam taniec. Zatracić się w nim. Poddać się 
rytmowi. Płynę. Podążam wówczas za dźwiękiem 
i już mnie nie ma. Iza śmieje się, że jestem „pogodyn-
ką”, bo gdy tańczę przy ognisku, potrafi się zmienić 
pogoda, np. przestaje padać deszcz. Nie wiem, czy tak 
jest zawsze, ale kilka razy się to zdarzyło. Taki zbieg 
okoliczności. Być może to taniec i  rytm są właśnie 
moją medycyną?

17.11.2020 KRÓLOWA ANGIELSKA

„Elizabeth jadła ze mną śniadanie, a towarzyszyła jej 
jakaś dama dworu czy też asystentka. W moim śnie 
to one miały interes do mnie, co nie zmieniało fak-
tu, że czułam się z  lekka zdenerwowana tą wizytą. 
Starałam się schować swoją niepewność pod płasz-
czykiem dopasowania się do zaszczytnych gości, co 
spowodowało tylko znużenie JKM. Wydarzenia mia-
ły miejsce w  jej budynku, ale też i  w  moim. Jakby 
w wieży kamiennej z wielkimi oknami biforiowymi. 
Cały czas rozkminiałam, czego ode mnie chcą. Sta-
nowczo zbyt wiele tego myślenia w moich snach i na 
jawie. To jakaś obsesja analizowania. Gdzie radość 
chwili? 

Moja interpretacja snu w  oparciu o  senniki, ale 
z pozycji intuicji:

•  Królowa – archetyp matki. Jeśli śnisz, że widzisz 
królową, to niedługo znajdziesz swojego ducho-
wego przewodnika, który pomoże ci się stać lep-
szym człowiekiem. 

Chciałam się podporządkować, co doprowadzi-
ło do znużenia i w efekcie odejścia królowej. Jadłam 
śniadanie z królową, która się wprosiła do mnie, choć 
była u  siebie. Moja relacja z  mamą? Pasuje. Jednym 
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słowem mam rozmawiać z mamą tak, jak z  innymi. 
Mam mówić bez ogródek, co myślę i jak.

•  Śniadanie – symbol rozpoczęcia nowego dnia, 
nowego planu, sukcesu, zaufania do osoby, która 
się wprosiła.

(...) Zrobiłam medytację prowadzoną duszy. Wi-
działam swoich przewodników duchowych. Nie było 
ich zbyt wielu. Trzech? Czterech? Jeden był starcem, 
po jego prawej stronie była znacznie młodsza ko-
bieta. Nagle zobaczyłam czarną szczelinę. Odrucho-
wo odsunęłam się (w  prawo). Potem przyszła myśl 
– dlaczego uciekasz, przecież chciałaś się zapoznać 
z ciemną stroną światła. Czułam się chroniona, więc 
wpłynęłam w  tę szczelinę. I płynęłam w niej w dół 
baaaaardzo długo, widząc głęboką czerń, od czasu 
do czasu rozświetlaną ciemnozielonymi i bordowy-
mi przebłyskami. Dopłynęłam do jakiegoś miejsca 
i poczułam, jakby magnes od strony serca, który wy-
ciągnął z  otchłani czerni ciemnofiloetowy kryształ, 
z  którego krawędzi fazowania emanowały właśnie 
widziane wcześniej przebłyski zieleni i bordo. Dziw-
ne, że w tej czerni widziałam w ogóle kolory. Jednak 
musiało być tam choć troszkę światła, skoro kolory 
były czytelne.

Moje serce dosłownie wessało kryształ i  odnio-
słam wrażenie, że to jakiś mój zagubiony i  brakują-
cy element, bo tak precyzyjnie zatkał w moim sercu 
dziurę, o  której wcześniej nie miałam pojęcia. Serce 
i ten fazowany kryształ stały się jednością.

(...) O co chodzi? Nie wiem, ale cieszę się, że da-
łam temu puzzlowi światło serca, bo cokolwiek było 
tam ukryte, oczyściło się natychmiast, a w rozszcze-
pieniu światła na fasetach pojawiały się znacznie ja-
śniejsze odcienie.
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Podczas rozmowy z Izą Lon przyszło do mnie, że 
im więcej osób coś oświetli, tym więcej zagubionych, 
zmęczonych walką dostanie spokój wieczny. Tak nie-
wiele trzeba.

Mam wrażenie, że z każdej strony zjawia się co-
raz więcej osób z czystym sercem i  intencjami, aby 
czynić dobro, a wraz z nimi układają się kolejne ele-
menty układanki. Jak to mówi Magda: Przypadek? 
Nie sądzę”.

22.11.2020 PORA ZAJĄĆ SIĘ SOBĄ  
I SWOIMI MARZENIAMI

„(...) Brakuje mi mentora, doradcy, partnera. Czu-
ję jego obecność, ale go jeszcze nie dostrzegam. Nie 
wiem, którą drogą iść. Co robić? Czemu się pokłonić?

Kilka dni temu gratulowałam Córce 1 , że spełnia 
moje marzenia, bo ma prozaiczną rzecz: dokładnie 
taki fotel do karmienia dziecka, o  jakim i  ja marzy-
łam, będąc młodą mamą. Spytała, dlaczego ja sama 
nie spełniałam swoich marzeń. W tamtym okresie ży-
cia nie umiałam tego. Musiałam się nauczyć na nowo 
marzyć i, co było jeszcze trudniejsze, realizować te 
marzenia. Jak bardzo warto uczyć się od dzieci.

(...) Wszystko mamy w  sobie. Jesteśmy dosko-
nałym odwzorowaniem wszechświata. Więc jeśli są 
w nas pytania, są i odpowiedzi”.

23.11.2020 MAMA

„Czuję czułość do niej, gdy to piszę. Chyba nigdy 
wcześniej nie widziałam tego tak mocno w  sobie. 
Śniła mi się dziś. Pamiętam fragment – musiałyśmy 
coś załatwić. Czekałyśmy na coś w  jakimś biurow-
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cu, którego recepcja wyglądała jak SPA. Poprosiłam 
mamę, abyśmy wyszły na zewnątrz rozejrzeć się po 
okolicy. Przed nami rozpościerał się najpiękniejszy 
widok na świecie. Miękkie światło słońca nie razi-
ło w  oczy i  było jak namalowane pastelami. Blada, 
ale jednocześnie ostra żółć, mieszająca się ze stono-
wanym błękitem spokojnej wody morza. Dokładnie 
taki obrazek widziałam 1,5 roku wcześniej w czasie 
rejsu Zawiszą po Bałtyku. Bałtyk też czasem przybie-
ra takie delikatne barwy. Czuło się piękno i majesta-
tyczny spokój. Tutaj było widać jakieś zamglone frag-
menty lądu po bokach. Tak, jakbyśmy były w czymś 
w rodzaju zatoki. Chciałam to nakręcić kamerą, ale 
nagle mama weszła mi w kadr, wchodząc do wody. 
Zawołałam ją, zupełnie tak, jakbym zwracała się do 
dziecka, aby nie szła tam. A ona stała w tej wodzie po 
kolana, w mokrych spodniach, bezbronna, zastana-
wiając się, czy już iść w stronę słońca czy jeszcze nie. 
Ona, zawsze taka rozważna, tym razem nie patrzyła 
na konwenanse. Chciała tam iść. Wiedziałam, że tym 
razem nie mogę iść za nią.

W  śnie było pięknie i  czule, ale 3 dni spędzone 
z  nią wypompowały mnie. Zauważyłam, że głównie 
dlatego, że bardzo chciałam ją zadowolić, a w zasadzie 
nie martwić jej moimi wyborami. Zwróciła mi nawet 
uwagę, że mój wyjazd do Londynu wyostrzył we mnie 
te rzeczy, których ona nie pochwala. Stwierdziła, że 
może zawsze taka byłam, tylko udawałam, że jestem 
inna. Wyczuła i to. Nasz śledczy. Tak z siostrą ją na-
zwałyśmy. Ona naprawdę byłaby dobra w tej robocie.

O jakie zmiany jej chodziło? To, że myślę i robię, 
co mi do głowy przychodzi? Obie nie umiemy, jak wi-
dać, rozmawiać, bo ani ona nie powiedziała konkret-
nie, ani ja nie spytałam, co dokładnie ma na myśli.
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Niemniej jednak, sądząc po tej czułości, która się 
pojawiła we mnie, jest jakiś progres”.

25.11.2020 MYŚL ULOTNA ZŁAPANA, 
ZATRZYMANA. NIECH KIEŁKUJE I PRZYNOSI 
PLONY

„Myśl ulotna przyszła dziś nad ranem. Zajęta rytuała-
mi poranka zapomniałam o niej, ale przyszła znowu. 
W zasadzie poczułam ją.

Przez ostatnie dni mam zapętloną na Youtubie 
parę tangową (Eugenia Parrilla & Yanick Wyler). Je-
stem wręcz zafascynowana tą kobietą. Jej sposobem 
ekspresji w  ruchu. Czuję jej taniec tak, jak gdybym 
to ja tańczyła. Jestem nią. Prowadzący też mnie fa-
scynuje, bo ją czuje. Wie, jak ją poprowadzić, by ta 
uderzająca chemia między nimi dawała przyjemność 
nie tylko tancerzom, ale i oglądającym. Gdy czułam 
w  ciele napięcie każdego z  mięśni podczas wykony-
wanych przez Eugenię ruchów i swoją radość z  tego 
faktu, wpadła mi do głowy myśl, że to właśnie pod-
czas tańca czuję, że żyję. To z tego czerpię energię. To 
on redukuje moje napięcia, zmęczenia, złe nastroje. 
Jestem realistką, więc nie będę instruktorką tańca. 
Jestem za to doskonałym przykładem i  materiałem 
zachęcającym innych, że można tańczyć w  każdym 
wieku. Może przekuć to w  biznes? Nie wiem. Samo 
przyjdzie. Tym bardziej, że czuję prowadzenie.

Kiedyś miałam kontuzję kolana i 5 miesięcy spę-
dziłam na kanapie. Po powrocie na parkiet okazało się, 
że moja technika tańca się poprawiła. Jak to możliwe? 
Nie miałam przecież treningów ani nie tańczyłam, ale 
oglądając filmiki tangowe wizualizowałam sobie, jak 
precyzyjnie stawiam stopy, mam idealną dysocjację 
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i balans potrzebny do wykorzystania praw fizyki dla 
pogłębienia ruchu. Przepraktykowałam to dodatko-
we narzędzie, jakim jest wizualizacja, na sobie. Dzięki 
niej można poprawić właśnie technikę ruchu.  

W chwili, gdy powtórnie złapałam inspirację, czu-
łam się w olbrzymim przepływie, który wraca, ilekroć 
się temu «przyglądam». Spokój, który czuję. Symbole 
w  snach, wizje miejsc i  osób, do których zmierzam, 
często w poprzek dróg. Przypadkowe zdarzenia, które 
po kolei układają tę moją drogę. Choćby wpadnięcie 
na Eugenię Parillę. Przecież ona jest tancerką świa-
towego formatu. Tańczyła z  najlepszymi, a  ja do tej 
pory nawet o niej nie słyszałam, choć taniec jest moją 
wieloletnią pasją. Dopiero teraz. Dlaczego dopiero te-
raz? Wcześniej była Maria Fux, Ohad Naharin, Pina 
Bausch. Niesamowite jest to, że ci ludzie otwierali 
przede mną drzwi we właściwych momentach. Gdy 
byłam na to gotowa. Jakie drzwi otworzą się przede 
mną wraz z dzisiejszym odkryciem?

Martwiłam się, że w marcowej wizji u Gosi Górnej 
nie widziałam tanga wokół mnie. Bo pewnie z takim, 
którego zaznałam przed pandemią, długo nie będę 
mieć kontaktu. Ale tańczyć mogę na wiele sposobów. 
Ufam i daję się ponieść źródłu, które mnie prowadzi”.

30.11.2020 UMARŁAM I NARODZIŁAM SIĘ  
NA NOWO

„Umarłam i narodziłam się na nowo wczorajszej nocy. 
Śniło mi się, że zobaczyłam otwarte na oścież okno, do 
którego «podpłynęłam» zdziwiona. Przecież zamyka-
łam je, kładąc się spać, bo na dworze jest bardzo zimno, 
jak przystało na tę porę roku pod tą szerokością geo-
graficzną. Byłam zdrętwiała z zimna. Nagle poczułam, 
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że przez to okno przyszła śmierć i  zabrała mnie. Po-
ciągnęła mnie gdzieś do góry, lecz z jakiegoś powodu 
zmieniła plany i puściła, a ja znalazłam się we wszech-
ogarniającej fioletowej, świetlistej galaretce, a  wokół 
pływało coś, co przypominało kształtem i  strukturą 
plemniki widziane pod mikroskopem. Wiedziałam, że 
to inne istoty. Takie, jak ja, ale nie miałam z nimi kon-
taktu. Byłam jedynie obserwatorką.

Obudził mnie dzwonek budzika. Nigdy go nie 
używam, ponieważ budzę się sama, ale wczoraj 
nastawiłam go wyjątkowo, aby zdążyć do Wilanowa 
na Ustawienie Energii w Polu według metody Barta 
Hellingera, prowadzone przez Izę Kopp.

Było kompletnie inaczej niż poprzednio. Tylko 11 
osób, w związku z czym miałam wrażenie, że bardziej 
skorzystałam z procesów, niż gdy na sesji było nas po-
nad 20. Mieliśmy więcej czasu, w związku z czym Iza 
wstawiała więcej swoich dygresji, no i było więcej ćwi-
czeń. Przybyłam tam z intencją pracy z zastojem za-
wodowym w moim życiu. Jednak po kilku godzinach 
ćwiczeń, będąc reprezentantką u innych i po chwilo-
wej medytacji, której intencją było pokazanie cyklicz-
ności w rodzie, przyszło do mnie, że to już! Teraz. Ten 
moment, w którym zobaczyłam tak wiele samotnych 
kobiet w moim rodzie, moje córki, z którymi mam ja-
kiś sztywny i chłodny układ, mamę, która przysypia, 
gdy mówię o tym, co czuję. Ten moment wpłynął na 
zmianę intencji. Izy interpretacja – zamrożone ko-
biety. Jak to do mnie pasuje. Zamrożona. Czekająca. 
Wszędzie, gdzie jestem, jest OK. W miarę. Letnio. Bez 
fajerwerków. A ja chcę czuć ten power. Ten bezkres. 
Działać.

Iza nakazała mi wybrać reprezentantkę mnie, 
mamy, babci, prababci i wszystkich kobiet, które cze-
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kały na wroga. Dlaczego na wroga? Były same. Musiały 
ochraniać dobytek, dzieci i siebie, wiedząc, że jak przyj-
dzie wróg, to mogą być gwałcone i poniewierane. Bały 
się. Nie miały męskiej ochrony. Bo mężczyźni walczyli 
z wrogiem. Było im tak niewyobrażalnie ciężko. 

Czy dlatego i  ja czuję wciąż, że mam za dużo na 
głowie, że o wszystkich muszę się troszczyć i o wszyst-
ko dbać? Że wszyscy czegoś ode mnie chcą? Jestem 
tym zmęczona. A zamrożenie to odpoczynek. Ja tak-
że musiałam dźwigać zarówno żeńskie, jak i  męskie 
w swoim życiu. I to jest już ponad moje siły. I to nie 
jest mój ciężar, jak się teraz okazało. Niosę ciężary 
przeszłości.

Moja reprezentantka podeszła do prababci, po-
dobnie jak reprezentantka kobiet. Próbowały ją ob-
jąć, ale ona pozostała skulona ze spuszczoną głową. 
Nie dawała się sprowokować do jakiegokolwiek ru-
chu. Zatopiona w bólu. Mama w oddali odwrócona 
bokiem. Babcia jedną ręką jakby podtrzymywała ją 
za plecy, ale z daleka. Bez czułości, z lekkim współ-
czuciem. Podtrzymywała lekko, nie mogąc mocniej. 
Reprezentująca mnie powiedziała, że ma ochotę 
walnąć prababcię, bo ona tak stoi i nie reaguje, zasty-
gła w bólu. Gdy zaczęła ją w końcu szarpać, aby się 
ocknęła, ta tylko płakała. Gdy ja stanęłam na swoim 
miejscu, nie czułam nic. Zero energii od tej osoby – 
mojej prababci. Iza kazała mi to pozostawić, wypo-
wiadając słowa: zostawiam to wam, ponieważ choć 
bardzo chciałam, nie mogę wam pomóc, bo nie mam 
na to wpływu.

Iza stwierdziła też, że mama mnie nawet nie wi-
dzi. Wychodziło mi to już wcześniej w dzisiejszych 
ćwiczeniach, ale i  na poprzednich ustawieniach. 
Dla niej nie jestem dzieckiem, ale jestem jej matką.  
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Podobnie miałam i ja z Córką 1 . Też poniekąd prze-
jęła rolę mojej mamy. Karciła mnie. Nie akceptowała. 
Dotychczas i my nie umiałyśmy inaczej. 

Iza dostawiła reprezentantkę kobiet, które są 
«w żeńskim». I to z jej obrazu od tej chwili mam czer-
pać energię dla dobra siebie i kobiet ze swego rodu. 
Co też czynię.

Przed swoimi ustawieniami reprezentowałam 
w ustawieniach innych uczestników – «złość na męż-
czyzn», «kobiety, do których dążę», «ojca», a po mo-
ich «alkohol» i «serce». Wszystkie te wybory są istot-
ne i pokazują dużo więcej o mnie samej. Ale o  tym 
innym razem.

Kilka dygresji Izy:
•  Nasze emocje, związane z  obfitością, relacjami, 

pieniędzmi są takie same, jak emocje wobec 
tego, co dźwigamy za mamę.

•  Jeśli w życiu chcemy kogoś ratować, np. z nałogów, 
złych relacji, to zawsze gdzieś w tle jest mama.

•  Jeśli stajemy w miejscu mężczyzny (za niego) np. 
by bronić bliskich, nie mamy siły iść dalej.

•  Związek, w którym nie było serca, a tylko interes, 
kończy się, gdy ten interes zostanie zrealizowany.

•  Jeśli mamy w sobie jakieś deficyty, to osoby, które 
stają nam na drodze, są naszymi lustrami i wy-
dobywają je na wierzch.

•  Gdy para się od siebie odsuwa, to tylko po to, 
by zrobić porządek z relacjami z matkami (męż-
czyźni) i ojcami (kobiety).

•  Kobieta, która konkuruje z matką «chłopca» jest 
dla niego niewidzialna, bo on mając pretensje, 
przedstawia je nie jej, a matce.

•  W życiu są tylko dwie motywacje do działania: 
ból z powodu straty albo zysk.
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•  Trzeba zostawić ratowanie mamy. Wszystkie 
osoby dorosłe są odpowiedzialne za siebie

•  Osoba dorosła nie boi się, że jak powie «stop», 
to coś traci. Ona tylko zyskuje, bo jest w zgodzie 
z sobą.

Wierzyć? Nie wierzyć? Gdy włączyłam telefon po 
sesji, zobaczyłam zaproszenie (!) od Córki 2  na so-
botę. Zaproponowała, abyśmy wszystkie spotkały się 
u niej na obiedzie. Niewiarygodne, bo wcześniej to się 
prawie nie zdarzało.

Kiedy wracałam do domu, przyszła mi do głowy 
myśl, aby przed końcem roku wrócić do UK (...). Ku-
piłam bilety na 29.12.

Tymczasem działam. W piątek wieczorem, podczas 
sesji terapii dźwiękiem w  lesie w  Choszczówce, pod 
dachem namiotu kopułowego, miałam wizję, że rozpa-
dłam się na świetliste atomy. Dźwięki serwowane przez 
Dawida Skrzypka [35] dochodziły z różnych stron, z róż-
nym natężeniem i  częstotliwością. Najpierw rozbiły 
całe moje jestestwo, a później układały je w porządku 
na nowo. W pewnej chwili zobaczyłam świetlistą złotą 
bramę na wysokości splotu słonecznego. Nie weszłam 
w nią, pozostając obserwatorką. Skierowałam uwagę na 
pękającą wokół mojej czaszki jakby glinianą skorupę. 
Potem towarzyszyła mi już tylko światłość i  wróciło 
doskonałe połączenie ze źródłem.

Przyszłam tutaj bardzo zmęczona po całym dniu 
i dodatkowo z bólem głowy. Po sesji zaś «obudziłam 
się» wypoczęta, a ból odszedł w nieznane.

Piątek – sesja w  lesie. Sobota – warsztaty body 
movement z Caroline Mathias pt. Freedom and De-
cision (Wolność i Decyzja!). Niedziela – ustawienia. 
Taki wyjątkowy weekend miałam. A na dodatek jesz-
cze dziś jest pełnia księżyca i to z zaćmieniem. 
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Zrobiłam medytację zbiorową z  grupą Medyta-
cje Księżycowe. Czułam olbrzymi przepływ. Widzia-
łam się na szczycie góry. Po policzku spływały mi łzy 
szczęścia, że udało mi się dotrzeć tak wysoko. Czer-
pałam energię z tej góry. I z ziemi. I z gwiazd. Gdzie 
zwróciłam głowę, tam podglądałam jakiś fragment 
swojego życia. Tego, jak się toczy. Czułam wszech-
ogarniającą wdzięczność. Dłonie zwróciłam ku nie-
bu i  poczułam, jak ku niebu idą ode mnie olbrzy-
mie snopy energii i potem wracają, zasilając i mnie. 
Z wdzięczności za to, że był takim pięknym lustrem, 
zwróciłam X. skrzydła, których mu ujęłam, prze-
pracowując swoje zadania. Za to, że zapłakał kiedyś 
nade mną, życzę Y. spokoju serca. Z. zobaczyłam 
jako zgarbionego staruszka bez sił, więc wysłałam 
mu kulę energii wspierającej z  intencją, aby z  niej 
skorzystał, jak będzie gotowy.

Po tym wszystkim z moich palców zaczęły wyra-
stać drzewa, a mi ponownie zaczęła spływać po po-
liczku łza szczęścia. Ta medytacja trwała w sumie go-
dzinę. Była tak silna, że kilkakrotnie otwierałam oczy, 
aby z niej wyjść i nie dawałam rady. Byłam w przepły-
wie. Zakotwiczeniu. Wieczór spędziłam u M., tańcząc 
tango. Czyż to nie piękne?”

5.12.2020 ODRABIANIE LEKCJI

„Czego nauczyłam się ostatnio? W  czym się wpra-
wiam? Co zauważam? Na czym skupiam uwagę?

Dużo się dzieje, więc tym bardziej jestem wdzięcz-
na, że umiem, uczę się odpuszczać. Zauważyłam, że 
nawet czerpię radość z  tego, np. zrezygnowałam 
z  opłaconych już zajęć body movement. Kiedyś nie 
byłoby opcji, abym zrezygnowała z  raz podjętych 
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wyzwań, bo chciałabym sobie udowodnić swoją siłę 
i  determinację. Tym razem zauważyłam, ile te zaję-
cia online po angielsku i hiszpańsku budzą we mnie 
niepotrzebnego stresu. A moja decyzja wynika z fak-
tu, że teraz potrzebuję wyciszenia i  dlatego z  pełną 
świadomością wybieram spokój. Przez dwa ostatnie 
dni nawet nie wychodziłam na spacer. Jeszcze budzi 
to we mnie trochę poczucia winy. Miałam silnie wryte 
w głowę, że trzeba się ruszać, by nie zardzewieć. Ale 
hej – tak też jest OK.

Jakiś czas temu zauważyłam, że podczas rozmowy 
bardzo chcę wtrącać swoje zdanie, dzielić się swoim 
doświadczeniem. Przerywałam. Byłam niecierpliwa. 
Nie mam pojęcia, skąd i  kiedy się to wzięło. Teraz, 
gdy zauważę, że się wyrywam, wyciszam się, kierując 
uwagę na kręgosłup. Czekając na swoją kolejkę w roz-
mowie, przepuszczam oddech po kręgosłupie w  dół 
– uziemiając się. Prosta technika, która sama przyszła, 
ale dzięki niej uważniej słucham innych.

Zawsze irytowało mnie też, gdy pisząc np. maile 
odruchowo nadużywałam różnych form zaimka «ja». 
Teraz więc wycinam te słowa niepokorne, bo skoro 
irytuje to mnie, to co dopiero innych. Nie znaczy to 
wcale, że rezygnuję z siebie. Skupiam się bardziej w so-
bie dla siebie i przez to dopiero do innych. Wszystko 
przychodzi do nas w odpowiednim czasie. W czasie 
idealnym, gdy jesteśmy gotowi zrozumieć i  skorzy-
stać. Podsumowując, cytuję dzisiejszy post Izy Kopp:

 (...) Sukces jest też tam, gdzie umiesz powiedzieć 
stop, kiedy trzeba. Najpierw sobie. Potem innym. 
sukces jest w działaniu i przychodzi poprzez 
doświadczanie.
 Sukces nosi się w sobie. I nikt nie może ci go 
odebrać, jak już go w siebie wlejesz.  
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Sukces jest w zwykłym byciu ze sobą.  
W prawdzie o sobie. Całej prawdzie. (...)

(...) By ruszyć z miejsca, trzeba wykonać pierwszy 
krok. Wydaje mi się, że ja drobię ostatnio wokół siebie 
malutkimi kroczkami. Czy więc tak naprawdę stoję 
w miejscu?

Czy wielkim krokiem może być zatrzymanie się? 
Zatrzymanie w sobie?

Ma to sens. Nawet w tangu. Najpierw jest inten-
cja, potem wizualizacja i ruch z siebie, z ziemi, aby nie 
stracić równowagi i utrzymać dynamikę kroku.

Inaczej – siła kroku i jego wielkość zależą od na-
szej intencji, wizualizacji, uziemienia.

Kończy się rok. 29.12 wracam do Londynu. 
Wracam, bo boję się straty finansowej, związanej ze 
zmianą przepisów o podwójnym opodatkowaniu po 
Brexicie. Boję się też utraty wolności, bo będą wpro-
wadzane wizy wjazdowe do UK. Dlaczego się w ogóle 
boję, skoro to ja kreuję swoją drogę?

Wracam, bo wciąż chcę sobie i  innym udowad-
niać, że sobie radzę? Dlaczego mam cokolwiek udo-
wadniać? Będę pamiętać o tym uczuciu, które złapa-
łam na początku dzisiejszego wpisu. Hej – jest OK. 
Czyli ten punkt także mogę wykreślić z głowy.

Wracam, bo mam nadzieję, że po raz kolejny wy-
rwana z toru codzienności znajdę w końcu to, czego 
szuka moje serce. Ale czego szuka? Pasji i spokoju. Nie 
chcę już walczyć i dźwigać. Chcę być radosna i żyć so-
czyście, a to może się zdarzyć wszędzie”.
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9.12.2020 TAKI SOBIE DZIEŃ

„Taki sobie dzień się zaczął. Szary, marudny, spokojny, 
zimowy (choć wciąż bez śniegu). Miałam jakieś cięż-
kie sny i ból gardła nad ranem. Gardło, czyli wyraża-
nie siebie. Nie mogłam wstać. A  jak już wstałam, to 
w nerwowej gotowości do pracy. Jakiś niepokój mną 
targał, w  związku z  czym nie zrobiłam rano swoich 
ćwiczeń. (...).

Mam wrażenie, że rozłupuję skorupkę, którą je-
stem otoczona. A ten pancerzyk ochronny powstaje, 
gdy się czegoś boję. Wówczas chowam się w środku 
siebie. Kulę się. Drętwieję. Nie dopuszczam swoich 
uczuć, intuicji, myśli do siebie, zagłuszając wszystko 
czym się tylko da. I choć wiem, jak bardzo pomocne 
byłyby spacer, ruch, taniec, medytacja, nie czynię nic. 
Zamarłam w pół kroku. Szczęście, że to złapałam, że 
znów udało mi się zaobserwować siebie. (...)”

13.12.2020 LIST DO SIEBIE SAMEJ

„Spokojny dzień, spokojny weekend. Niby nic, a tyle 
się wydarza. Dzień do dnia podobny. Nic specjalne-
go nie robię. Poświęcam się swoim rytuałom. Czasem 
coś dodam – spacer, książka, robienie na drutach, 
spotkanie ze znajomym, rozmowa przez telefon, obej-
rzany vlog Goncia, mikrozachwyty. Takie małe nic, 
a mam poczucie, że żyję pełnią. Nie mam już poczucia 
zmarnowanego czasu, co kiedyś, w czasie «powinnaś»  
często mnie nawiedzało. Wyzbyłam się i tego. Jest mi 
dobrze. Jest mi dobrze, bo mam świadomość, że moi 
bliscy są szczęśliwi. Jest mi dobrze, bo nic nie muszę. 
Pławię się w  dostatku. Mam gdzie mieszkać. Mam 
z  czego ugotować wspaniały posiłek. Mam wokół 
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wiele osób, które chcą ze mną porozmawiać. Jestem 
szczęśliwa. Mogę robić nic, wsłuchując się w muzykę, 
w ciszę czy w deszcz. Wsłuchując się w siebie mogę 
przemierzać kontynenty, galaktyki, lądy i  oceany. 
Czuję bezkres, o który tak często prosiłam.

Jak widać, nie trzeba mieć, aby tego zaznać. Wystar-
czy wsłuchać się w siebie. We mnie jest wszystko. Jaką 
drogą pójdę? Co nowego odkryję? Czy to ważne? Może 
najważniejsze jest to, że ja silna mogę zasilać innych? 
Tych, którzy widzą ciemność, boją się, nie widzą per-
spektywy, czują ból albo chowają się przed sobą. Mogę. 
Nie muszę. Radość czuję. Słucham muzyki, moja świa-
domość, podążając za dźwiękiem, odkrywa tak wiele. 
Drgania świata i  ciała. Znane przestrzenie i  zupełnie 
obce. Nie boję się. Ufam swojej drodze i  temu, że je-
stem prowadzona. Każdy wybór jest dobry. Na każdej 
drodze, którą pójdę, mogę znaleźć skarby i pułapki, ale 
prowadzona wiem, że jestem i będę szczęśliwa. Szczę-
śliwa, więc mam czym się dzielić.

Jutro są urodziny Córki 1 . Tak wiele przeszłam. 
Tak często błądziłam. Tyle szczęścia i tyle nieszczęść 
(jak wówczas myślałam). Jedno się nie zmieniło – od 
samego początku miałam świadomość, że to moje 
dziecko zostało stworzone, bo jest jakimś bardzo waż-
nym elementem układanki. Coś ważnego wiąże się 
z  jej byciem na świecie. Obarczałam ją swoim prze-
świadczeniem, że być może tylko komuś poda rękę 
i  będzie to ważne dla świata. Mówię «obarczałam», 
bo ona boi się tego i ma prawo nie rozumieć. Dlatego 
wybiera proste życie. Cieszę się, widząc ją szczęśliwą. 
Bardzo. Sama znalazła swoją własną drogę do niego. 
Bo choć ja widzę dalej i szerzej, to ona potrzebuje tu 
i teraz. Jutro są jej urodziny i zaćmienie słońca. I nów. 
I koniec, i początek”.
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15.12.2020 DLACZEGO PISZĘ?

„Piszę, aby nie uleciało. Abym później mogła prze-
myśleć ideę, która wraz z myślą ulotną zaświeciła się 
w głowie. Na chwilę. Niezapisana poleciałaby i już by 
jej nie było. Pewnie nieistotna. A może jednak ważna?

Ważną się staje, gdy ktoś jej daje uwagę. Uważ-
ność.

Ale czy ktoś da temu uważność? Po co ci to pisa-
nie? – słyszę.

Gdybym pisała książkę, zaczęłabym ją od słów, że 
piszę ją dla ciebie. Skoro trafiła w twoje ręce, widocz-
nie dla ciebie przeznaczone są moje słowa.

Czyli jednak chcę się podzielić czymś, co mnie 
«oświeciło» czy też «oświetliło»? Nie wiem, choć kusi 
myśl, że skoro moje pomysły wzbudzają uśmiech 
u osób, które miały okazję ich wysłuchać, to dlaczego 
się nimi nie dzielić z szerszym gremium? W tak smut-
nych czasach może by się komuś zrobiło weselej? I ty-
tuł już mam nawet. Narzucony przez Bartka jakieś pół 
roku temu: Jak zostałam światłem. Dobry tytuł, bo od 
razu ustawia pozycję zbioru tych myśli niepokornych 
na półce z żartobliwymi historiami. I ta idea też mi się 
podoba. Nie chciałabym trafić na półkę z poradnika-
mi, bo ja nic nikomu nie radzę. Dzielę się swoim spo-
sobem postrzegania. Może dzięki niemu nabierzesz 
perspektywy i  zobaczysz szerszy horyzont? A  może 
tylko uśmiechniesz się, a to w dobie wszechobecnego 
stresu też jest bezcenne.

Negatywne myśli są jak ciemność. Nie ma światła, 
więc nie widzisz nic. Żadnej drogi. Wystarczy jednak 
wprowadzić odrobinkę blasku, choćby poprzez wspo-
mnienie radośnie spędzonej chwili, i  zaczynasz wi-
dzieć już coś więcej.
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Czyż nie dzieje się tak, gdy w szary, nudny dzień 
nagle przypomnisz sobie słoneczną chwilę z  minio-
nych wakacji, gdy beztrosko bujałeś na fali? Wciąż wi-
dzisz ten promyk słońca, obserwowany przez na wpół 
zamknięte powieki. Robi się ciepło. Twoje ciało od-
pręża się, a piękna chwila trwa, choć w realnym świe-
cie dawno jest za tobą. Jest ci znów dobrze. W takich 
chwilach otwiera się serce. Widzisz więcej. Wierzysz 
w swoje możliwości. Odprężony umysł nadaje szerszą 
perspektywę marzeniom, omijając wątpliwości.

A co by było, gdybyśmy od czasu do czasu wyłą-
czali wewnętrznego krytyka? Naszą głowę? Głowa tyl-
ko wie. Wie, że dziś jest zimno, nudno i ponuro.

Ale gdy łączymy się z  sercem, czujemy w  ciele 
wpływ wspomnienia, któremu się poddaliśmy – od-
prężamy się i jest nam znów dobrze.

Każdy człowiek dąży do tego, aby czuć się dobrze 
i bezpiecznie. Więc może przyzwyczajmy się do fak-
tu, że sercem też można patrzeć, a nawet widzieć? Na 
początek wspomnienia, marzenia, pasje. Każda rzecz 
widziana z pozycji serca, bez kalkulacji głowy, pobu-
dza nasze krążenie i pobudza do życia.

Nie namawiam, aby tylko bujać w  obłokach, ale 
aby zobaczyć, że mamy wybór. Świadomość wyboru 
jest jak ocean możliwości”.

16.12.2020 JAK WODA

„Jest 00.05. Słucham Pei Blessed We Are [35]. Moje cia-
ło i umysł falują. Czuję się oczyszczona przez kontakt 
z pięknem. Z pięknem jej głosu. Kontakt z pięknem, 
podobnie jak z wodą, oczyszcza. Piękno absolutne, ja-
kim jest przyroda, jest jak tlen. Regeneruje. Odżywia. 
Zasila.
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Cd. rano
Wciąż płynę. Od dłuższego czasu sama jestem falą, 

a jednocześnie czuję jej dotyk na plecach. Poddaję się 
jej. Jest mi dobrze i bezpiecznie. O nic nie muszę się 
martwić. Czuję przypływy i przepływy.

Woda płynie, burzy się, wiruje. Już mała kropla 
drąży skały. Oczyszcza, odświeża, przepływa, odpły-
wa, niesie, zasila, unosi, zmienia stan skupienia.

Ile porównań do zmagań każdego dnia. Zmagań? 
Czy my się zmagamy czy też czujemy, że żyjemy? 
Dźwigamy życie czy się nim delektujemy?

Zadziwiające, że łatwiej nam zauważyć ciężar niż 
lekkość bytu. A przecież oba istnieją. Aby zrzucić cię-
żar, wystarczy tylko przestać walczyć z materią. Poło-
żyć się na fali i dać się unieść.

Wpadło mi w oczy hasło reklamowe w Zwierciadle: 
 Wierzę, że zapewnienie ludziom poczucia 
bezpieczeństwa to nie tylko misja, ale i fajna 
przestrzeń biznesowa. 

A gdyby naprawdę stworzyć taką przestrzeń? Gdy-
by tak wszystkie działania biznesowe i całą komunika-
cję oprzeć na zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa?

Teraz, gdy każdy sunie po ruchomym gruncie, do-
piero widać, jak bardzo ludzie boją się zatopienia. Aby 
tylko utrzymać się na powierzchni – to dla wielu jedy-
ny widzialny cel. Stabilność daje ludziom poczucie bez-
pieczeństwa. Ludzie boją się zmian. A przecież zmiany 
mają też pozytywny aspekt. Dzięki temu, że wszystko 
płynie (stare łacińskie panta rhei), to po burzy świeci 
słońce. Mijają kłopoty, robiąc miejsce radości.

Wracając do myśli o  poczuciu bezpieczeństwa, 
czyli o stabilnym gruncie: jedyną stałością w tych nie-
pewnych czasach jest właśnie poczucie zmiany.
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Skoro teraz ktoś widzi, że jest mu źle, to niech bę-
dzie pewien, że w zmianie może zobaczyć swoje wy-
bawienie.

Teoria feng shui mówi, że aby coś do nas przypły-
wało (np. dostatek, dobrostan) musimy wprowadzić 
ruch. Przestawić coś. Sprzątnąć. Pozbyć się czegoś, co 
nam już nie służy, bo na przykład się zepsuło. Jakkol-
wiek to rozumieć.

Czyż stary świat nie zepsuł się nam ostatnio, 
i czy odkąd to się stało, nie budzi się w nas sprze-
ciw? Dlaczego na siłę walczymy, aby go zachować? 
Trzymamy się starych idei, pomysłów, myśli, związ-
ków itp. Łatamy coś. Sklejamy. Ratujemy. A  może 
łatwiej byłoby dać się ponieść tej fali energii, która 
nas zalewa wraz z  tym sprzeciwem? Przestać ma-
chać rękoma na siłę.

Wraz z  przepływem energii krew w  nas zaczyna 
szybciej krążyć. Przybywa sił, aby pokonać przeszko-
dę. Taki atawizm przetrwania. A gdyby wykorzystać 
ten ruch ku życiu i dać się ponieść? Kusi? I niech kusi, 
bo za tym jest tylko lekkość bytu.

Bądź więc jak woda”.

17.12.2020 ODDYCHANIE

„Czy pamiętasz o oddechu? Czy zwracasz uwagę, jak 
oddychasz?

Natura tak nas ukształtowała, że nie musimy 
o  tym myśleć, a  wspaniała inżynieria naszego ciała 
samoczynnie wymusza ten odruch, abyśmy utrzymali 
procesy życiowe.

I wszystko jest super, jeśli żyjemy «pełną piersią», 
mamy otwartą głowę i bezkres możliwości wokół. Go-
rzej, gdy pojawia się stres. Nasz organizm odbiera to 
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jako potencjalne zagrożenie. Kuląc się w sobie i przy-
gotowując do obrony, zwalnia wszelkie procesy, aby 
oszczędzić siły przed walką.

Przez wiele lat i ja żyłam skulona. Jest to tak silne 
wspomnienie, że choć dziś należę do tych szczęśliw-
ców, którzy nauczyli się oddychać całym sobą i  się 
w tym trenują, na samą myśl o tych latach zbierania 
stresujących doświadczeń, czuję ucisk w  żołądku 
i moje ciało ponownie kuli się w bezpiecznej pozycji. 
Zwinięta w  kłębek chronię organy wewnętrzne, ale 
nie mam już siły do obrony – jestem zombie. (...).

Wracając do oddechu – wczoraj podczas zooma 
z Izą, Agą i Bartkiem po części, w której omawialiśmy 
otrzymany od Izy plan mojej duszy, zrobiliśmy odde-
chy Wima Hofa. Bartek prosił, abyśmy się skupili na 
doznaniach. No i  poleciało, bo po raz pierwszy po-
wiedziałam głośno coś, co dawno zauważyłam. Od-
dychanie tą metodą przypomina medytację. W końcu 
mamy skupioną uwagę na tym, co się dzieje z naszym 
ciałem. Wchodząc w medytację, wyrównuję i pogłę-
biam oddech. Dzięki oddechowi tworzy mi się jakby 
komin, przez który energia hula, dzięki czemu mam 
szybkie połączenie ze źródłem. Zauważyłam, że mój 
oddech jest jakby w kole. Wdech idzie z przepony ku 
górze, przez głowę, a wydech wzdłuż kręgosłupa. Iza 
zauważyła, że to podobnie jak w  oddechu tantrycz-
nym. Rysunek, który mi podesłała, jest dokładnym 
opisem tej drogi oddechu. Nigdy o tym wcześniej nie 
myślałam. Jeśli to umiem, nigdy się nie ucząc, to być 
może jest to dowód na istnienie jakiejś myślowej zbio-
rowości, do której każdy ma dostęp, a zatem ma także 
na nią wpływ?”
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18.12.2020 GŁĘBSZE DOŚWIADCZANIE

„(...) Przyśniło mi się, że trzymam w  ręku garstkę 
czarnych wkładów do długopisu. I zastanawiałam się, 
czy i do czego ich użyję. To pewnie podświadomość 
reaguje w  ten sposób na namowy znajomych, abym 
napisała książkę. Wciąż jednak nie wiem, co mogła-
bym w niej pisać, a wszystko, co mówię i co do mnie 
przychodzi, wydaje się takie trywialne.

Kolejny grudzień, a ja po raz trzeci nie mam swo-
jej strony internetowej. Tym razem coś poszło nie tak, 
kiedy pod koniec października wykupywałam kon-
tynuację domeny. Na początku grudnia odesłałam 
klienta, aby tam obejrzał moje portfolio i okazało się, 
że moja strona jest niewidoczna. Wiem o tym od kil-
ku dni. R. J. czeka na hasło do działania, aby mi w tym 
pomóc, a do mnie przyszło, że skoro trzeci rok z rzę-
du wywala mi moją stronę w grudniu, to może war-
to zmienić coś w swoim życiu i zacząć zajmować się 
czymś innym niż do tej pory. Kompletnie nie wiem, 
czym i jestem bardzo ciekawa, jak się sprawy potoczą. 
Chcę móc to przeczytać z perspektywy lat, aby zoba-
czyć, jak się to wszystko rozegrało.

Gdy puszczam wolno wyobraźnię, szukam obra-
zów, podpowiedzi czy wskazówek, co robić. Czym się 
mam zająć?

Wczoraj S. podczas naszego spotkania zadała py-
tanie, co chciałam robić jako dziecko. A ja marzyłam, 
by tańczyć, zajmować się gimnastyką artystyczną, ba-
letem, muzyką. Potem w podstawówce doszło jeszcze 
pisanie opowiadań i malowanie. Dziwne, bo teraz jako 
dorosła osoba słyszę, że mam ozdabiać świat. A może 
moja strona www ma być dedykowana ozdabianiu 
świata? (...)”.
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20.12.2020 MAKE IT GOD’S

„Rzadko losuję sobie, ale dziś wylosowałam dla siebie 
taką kartę:

 Relase the idea of me. As soon as you start to say 
– the money; the relationship; the job, freedom 
arrives. When there is no grasping, the right 
actions get showns. Free me from the prison of my, 
dear Lord. 
karty Toshy Silver The wild offering oracle

Przygotowuję się do wieczornej ceremonii online 
z Robertem Rientem. Podałam intencję odmrożenia 
kobiet w moim rodzie, abyśmy zrzuciły w końcu cię-
żar pokoleń i z lekkością mogły zasilać świat.

Robert Rient w mailu powitalnym napisał:
 ...Twoja intencja jest kluczowa, pielęgnuj ją, 
sprawdzaj, czy jest żywa, ewoluuje. Sprawdź, czy 
uda Ci się odkryć, jaka motywacja stoi za Twoją 
intencją. I znajdź w tym poszukiwaniu relaks, 
wolność...

No i proszę, jak mam rozumieć tę kartę? Mój ród. 
Ja. Jak ewoluuje intencja? Odmroźmy wszystkie ko-
biety, nie tylko z mojego rodu, abyśmy zrzuciły ciężar 
pokoleń i z  lekkością mogły zasilać świat. No ma to 
sens.

Dlaczego chcę tego odmrożenia? Skąd wiem, że 
jesteśmy zamrożone? Czuję, że podobnie, jak ja kie-
dyś, wiele kobiet żyje bez zapału, wypełniając obo-
wiązki wobec rodziny i  społeczeństwa, zapominając 
o marzeniach. Często zagonione, zmagające się z cię-
żarami ponad miarę. Same. Bez pasji. Nie pozwalamy 
sobie na siebie. A każdy ma do tego prawo. Odbieram 
to też jako zamrożenie. Jakże byłoby pięknie obudzić 
się do życia.
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(...) Zrobiłam medytację, próbując odpowiedzieć 
sobie na pytanie, dlaczego Y. jest tak blisko mnie 
energetycznie? Co nas do siebie ciągnie? Trudno 
mi było to złapać, ale przypomniał mi się dzisiejszy 
sen i postanowiłam wejść w Y. i zobaczyć jego serce. 
Było zwapnione od dołu, więc wrzuciłam tam tro-
chę światła, aby to oczyścić, choć nie wiem, czy to 
jest dobre, aby wchodzić w kogoś i ingerować w jego 
energię.

Niemniej jednak zrobiłam jak wyżej. Krążąc 
pomiędzy nami widziałam jakby lodowe obeliski. 
Przechodząc przez jego organy, widziałam kanciaste 
krawędzie. Tam nie było easy going. Ani łąki, ani po-
wietrza. Momentami skały. Momentami ciemno.

Złapałam też, że byłam nim i sobą jednocześnie, 
ale gdy widziałam jego serce, widziałam je po swo-
jej lewej stronie. Dopiero jak je trochę rozświetliłam, 
przeszło na prawą. Na moją prawicę. Stanęło w mę-
skości.

Zrobiłam, ile mogłam, z  wdzięcznością za tyle 
wspaniałych chwil, za śmiech i za tę łzę, którą kiedyś 
uronił nade mną. Idź swoją drogą, a ja pójdę swoją, bo 
czuję, że nie jest to dla mnie jeszcze (?) dobra relacja.

 Wyciągnij rękę
 Zapomnijmy o świecie na chwilę i wróćmy, 
wróćmy do cichego, świętego teraz  
Czy słuchasz? Ten oddech zaprasza cię  
napisz pierwsze słowo nowej historii 
Twoja nowa historia zaczyna się tak: 
Masz znaczenie 
Jesteś potrzebna  
– pusta i naga gotowa powiedzieć tak, tak, tak  
Czy widzisz słońce świeci, dzień po dniu  
Czy masz wiarę czy nie wróble niosą śpiew swoich 
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pieśni nawet gdy ty zapominasz śpiewać własne 
Przestań pytać: Czy jestem wystarczająco dobra 
Pytaj tylko: Czy pojawiam się z miłością?  
Życie nie jest prostą linią to sztorm darów,  
Proszę – wyciągnij rękę
Julia Fehrenbacher (tłumaczył Robert Rient)

Już po. Nie spodziewałam się niczego ani niczego 
nie oczekiwałam, więc z czystą głową spokojnie pod-
dałam się temu ciekawemu procesowi.

Robert Rient stworzył wirtualny krąg (ponad 160 
dusz), a jego osobowość trzymała przestrzeń. Zapo-
wiedział, że pracuje teraz tylko z życiem, więc mamy 
poddać się jedynie żywemu. W pewnym momencie 
mieliśmy sobie wyobrazić kolor, który utożsamia 
nam się z żywym. Dla mnie to szmaragdowa zieleń. 
W pierwszej części była podróż do wszystkich kie-
runków świata i przypisanym im sił, by tów, zjawisk, 
plemion itd. Na południowym wschodzie spotkali-
śmy babcie, kobiety w rodzie. Nie pamiętam, czy to 
w tym momencie przyszła do mnie informacja, że je-
steśmy wszyscy wodą. Jeśli w moim rodzie są zamro-
żone kobiety, wystarczy zmienić wodzie stan skupie-
nia, podgrzać ją i dać się ponieść powstałej fali.

Przydało mi się to spostrzeżenie w drugiej części, 
gdzie przy dźwiękach bębna mieliśmy po prostu od-
prężyć się i  dać się ponieść wizji albo i  nie, jeśli by 
było inne prowadzenie. Pamiętając o umowie, że pod-
dajemy się tylko żywemu, poszłam za dźwiękiem. Co 
jest żywego w mojej intencji – to, do czego dążę, czyli 
lekkość zasilania. I zobaczyłam jakby wieżę, złożo-
ną z poprzednich pokoleń kobiet, siebie, a nade mną 
moje córki i wnuczkę. Nagle położyłam się, tworząc 
naturalną granicę w  pionie wieży. Przypomniałam 
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sobie swoją myśl o wodzie. Pomyślałam, że przecież 
według horoskopu chińskiego jestem ogniem i wów-
czas od tych kobiet z dołu poszedł ku górze strumień 
wody. Zielony gejzer. Przechodząc przeze mnie, szedł 
prosto w górę. Potem było dużo światła od góry. Kula 
światła, bąbel gliteru, oświetlający przyszłość. Trwa-
łam w  tym odczuciu, dopóki bęben brzmiał. Gdy 
ucichł, wizja prysła.

Dopiero teraz, pisząc, złapałam, że ten zielony gej-
zer był dokładnie tego koloru, który sobie na wstępie 
wyobraziłam jako kolor życia, a który kiedyś pojawił 
się w medytacji w moich żyłach, kiedy zamiast krwi 
były rośliny.

WOW – poszło. Robert Rient zapowiedział, że 
możemy podzielić się tym, jeżeli będziemy mieć cał-
kowitą pewność, że chcemy i  jesteśmy na to gotowi. 
Tak już przyzwyczaiłam się do tego pisania, że dla 
mnie jest to fragment rozważań i  jakby kontynuacja 
wcześniejszych doznań. Gdy piszę, dostrzegam szcze-
góły i nie wynika to z analizy. Raczej z faktu, że oglą-
dam to raz jeszcze. Zupełnie jak film w zwolnionym 
tempie”.

26.12.2020 I PO ŚWIĘTACH

„Zaraz wracamy do domu. Cieszę się, że jakoś udało 
nam się te święta spędzić tak po prostu. Każdy robił 
to, na co miał ochotę. Bez obwiniania. Bez oczekiwań. 
Takie świąteczne bycie ze sobą. (...) Tak czy siak – do-
syć. Cieszę się, że wracam na swoje śmieci. Widzę, 
jak ważne są dla mnie kawałek własnej podłogi i by-
cie samej ze sobą. Teraz, po sześciu dniach, nie mając 
możliwości skupienia się na tym, co dla mnie ważne, 
marzę o spokoju.
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Gdy ludziki wychodzą z propozycjami Sylwestra, 
ja uciekam w drugą stronę. Jak bym chciała go spę-
dzić? Gdzie?

Najchętniej niewielkie grono, gdzie rozmowy są 
rozwijające, gdzie mogłabym ewentualnie potańczyć 
i wrócić szybko do domu. To ostatnie pewnie będzie 
niemożliwe, bo jest godzina policyjna od 19 do 6.

Więc co? Zostaję w domu?
Czemu nie.
Śnił mi się sen:
Byłam w kosmosie na statku kosmicznym i dole-

cieliśmy do innego wymiaru. Widziałam to bardzo 
dokładnie, ale niewiele pamiętam. Był to wymiar bliź-
niaczy (spotykałam tam znajome osoby), ale tak jakby 
już wiele wyżej w rozwoju, bo były już tam przerobio-
ne rzeczy istotne.

Pamiętam, że dostałam rodzaj listy, którą mam 
wziąć «na ziemię» do przekazania wśród «swoich» 
bądź też do nauczenia innych. Niestety, nic nie pamię-
tam. Może mi się przypomni w trakcie dnia. A może 
mam ją czytać poprzez siebie?

Wszystkie rzeczy, które mi się zdarzają, następują 
po to, abym określiła, czego chcę! Dotyczy to wszyst-
kich. Na każdym kroku, przypatrując się zdarzeniom, 
sprawdzam instynktownie, co we mnie i z nimi rezo-
nuje. Co jest dla mnie dobre, a co nie”.

28.12.2020 SOKÓŁ I GONCIU

„A  tak. Obejrzałam sobie ich podcast. A  co? Obaj 
mega inspirujący. W zasadzie obaj mając te same prze-
strzenie kreacji w sobie, które i ja znam, wypowiada-
li słowa, które i ja wypowiadam. Na przykład o tym, 
jak nie znoszą rutyny. O tym, jak ważny jest dla nich 
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czas, kiedy są sami ze sobą i w zasadzie «robią nic», ale 
chłoną wszystko, by później móc wydawać to z siebie 
przetransponowane. I obaj robią czasem takie rzeczy, 
które i im samym wydają się głupie, ale z jakiegoś po-
wodu do nich przyszły. Z racji swoich doświadczeń, 
mają już jednak pewność, że po drugiej stronie znajdą 
się odbiorcy, więc robią to. I  to właśnie dla dawania 
ludziom radości warto tworzyć, jak mówią. Dla rado-
ści tworzenia też, więc również i dla siebie samego!

A ja wciąż kreuję, ale dotąd nie wydaję dalej. Za-
trzymałam w sobie przepływ?

Autocenzor pracuje i ogranicza, wydając werdykt: 
«A po co ty to robisz, to głupie i tyle osób już to robiło 
przed tobą». Więc zamiast ruszyć, stoję w miejscu.

A może to dlatego nie mogę też ruszyć z innymi 
rzeczami, choćby wyjazdem do UK (odwołano loty)?

A może? A może nie? Wkurza mnie moja posta-
wa. Wiem, że trzeba działać. Wiem, że się boję. Chcia-
łabym mieć jakieś wsparcie obok. Kogoś, coś, a  tak 
rzucam się, jak wyjęta z wody ryba, której brakuje po-
wietrza. Duszę się.

Tyle razy ustalałam, co jest moją «wodą».
Ciągle coś rozkminiam, a gdzie zabawa? Gdzie ra-

dość? Gdzie lekkość, której pragnę?
W cholerę to wszystko.
No i  w  reklamie Samsunga (z  Sokołem), którą 

obejrzałam, ukłuło zdanie:
 Nie licz na to, że ktoś zwróci uwagę na twój biznes, 
jak sam na siebie nie zwracasz uwagi!

Nie licz na to, że ktoś zwróci uwagę na twój biznes, 
jak sam na siebie nie zwracasz uwagi!

Nie licz na to, że ktoś zwróci uwagę na twój biznes, 
jak sam na siebie nie zwracasz uwagi!
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Ale ja zwracam – tylko nie idę dalej. Kotwica? 
Może o to właśnie chodzi? A może o to, by się czasem 
poroztkliwiać trochę nad sobą, aby puściło to wielo-
letnie niepłakanie i  abym w  końcu mogła się wyry-
czeć? Dziś już kilka razy byłam tego bliska, miałam 
łzy w oczach. Gonciarz i Sokół – ciekawe, czy płaczą 
z takich rozterek. Bo choć oglądając Krzysztofa Gon-
ciarza przez tyle lat, widziałam kilka razy jego łzy, to 
miałam wrażenie, że był to jedynie «środek wyrazu 
artystycznego». Faceci nie mają chyba takich rozkmi-
nek. Jakoś im łatwiej. Kiedyś mówiło się o PMS (ze-
spół napięcia miesiączkowego), ale ja od tak dawna 
nie mam okresu, że to nie to, choć symptomy podob-
ne. Chyba, że zwalimy na zbliżającą się pełnię. O rany, 
chyba zwariowałam.

Klaudia Pingot mówi, że nasz mózg (twór siatko-
waty) działa tak, że koncentrujemy uwagę na tym, co 
dla nas w  danej chwili ważne. Gdy jesteśmy smutni 
i  źli, widzimy wokół tylko takie rzeczy i  odwrotnie. 
Pisałam już o tym wcześniej. Nieważne więc, z jakimi 
rzeczami się stykamy, ale jakie znaczenie temu nada-
jemy!

Dobrze jest widzieć sens i  przyjmować z  pokorą 
wszystko, co nas spotyka. Im częściej poddajemy się 
temu, co nieznane, tym lepiej umiemy «dostrzegać 
okazje».

Trening mentalny. Moc Wizualizacji 7.0 (zmysły 
+ emocje + energia). Zrobiłam to. Fajne. Miałam so-
bie wyobrazić siebie w  niedługiej przyszłości. Gdzie 
jestem, z  kim, w  co jestem ubrana, co mnie otacza, 
jakie są zapachy, smaki itp.

Widziałam siebie w pokoju, który parę dni temu 
zobaczyłam w  medytacji. Nie był z  mojej bajki, 
ale urządzałam się, wiedząc, że to tylko na chwilę.  
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Widziałam siebie w  ogrodzie na pogawędce z  kimś. 
Królował angielski i kreatywne myślenie. Pisałam coś. 
Widziałam siebie, podróżującą pociągami i  to dość 
często. Wczesna wiosna, ale już zielono. Pachniało 
ziemią i roślinami. OK. Zobaczymy.

Czas wyjść z duchowej szafy z ufnością, jak mówi 
Grace Carter. Tylko to, co wypowiadane jest z  mi-
łością, jest ważne. Należy słuchać intuicji. Znaków. 
Symboli. Kreacja jest istotna. Trzeba wprowadzać 
nowe pomysły w życie, będąc uziemionym.

 Spal wszystko, co jest w głowie, ten ból i dowody, że 
nie jestem dobra. Czas powstać z popiołu. Jestem 
wolna. Użyj swoich skrzydeł. Idę za swoją gwiazdą 
i przeznaczeniem. Action. 
Chcę – robię.  
Sylwester – baw się, aby podwyższyć wibracje. 
PLAY”.

29.12.2020 PODDAĆ SIĘ TEJ SILE

„Deszcz pada całym niebem, więc nic dziwnego, że 
spałam do 10.30 (!), nie mogąc się wybudzić ze snu. 
Byłam na jakiejś wielkiej imprezie, która była gdzieś 
nad rzeką. Stoliki, obrusy, długie suknie i  takie tam. 
(...) Był też wysoki zamek, jakieś wysokie kubiki. Kil-
ka razy w  tym śnie schodziłam z  czegoś wysokiego 
i potem znów byłam na szczycie. Taka sinusoida ży-
cia. (...)

Deszcz – oczyszczenie. Dziś wibracja 9. «zakoń-
czenie» – podążanie za swoimi uczuciami do Wolnej 
Woli.

Wieje bardzo silny wiatr. Tyle znaków zmiany. Aż 
mam dreszcze. (...) I teraz jeszcze wpadłam na komu-
nikat od M. Biniaka i B. Sochy:
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 Odrzuć umysł, który zamyka energię w formę, 
czyli blokuje energię w nas samych.

Gdy poddajemy się przepływom w  nas, łączymy 
się ze źródłem. Stajemy się pełnią. I z pozycji tej pełni 
możemy pomagać innym. Nic nie musisz robić poza 
tym, aby czuć pełnię. Świecisz wówczas ze środka i lu-
dzie chcą być z  tobą, aby wzmocnić swoje wibracje. 
Wielokrotnie byłam zdziwiona, gdy będąc w przepły-
wie mówiłam «takie mądre» rzeczy. Wiem już, jak to 
jest. Więc co? Odcinam się od głowy. Chcę się poddać. 
Już widziałam swoją drogę, która jest jasna. Znam ci-
szę w sobie i poczucie miłości absolutnej.

Dywagacje ostatnich dni – jechać do UK czy nie 
jechać i  jak jechać – wychodziły z  pozycji strachu 
o jutro, czyli troski o materię. I to one mnie przyblo-
kowały.

Jestem ogromnie wdzięczna za to, że znów pojawi-
ło się moje prowadzenie.

Chcę emanować miłością i kreować piękne rzeczy, 
np. taki dobrostan. Wystarczy tylko dostroić się do 
częstotliwości ziemi.

Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję”.

30.12.2020 CZASEM WARTO POCZEKAĆ, AŻ 
SPRAWY SAME SIĘ WYJAŚNIĄ

„Tak długo byłam zmartwiona, że teraz nie umiem się 
cieszyć i radować. Tyle zaproszeń na imprezy sylwe-
strowe, a ja nie chcę nigdzie iść. Czy czekam na coś? 
Nie. Raczej wciąż wsłuchuję się w siebie".
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31.12.2020 SUMMA SUMMARUM

„Dzień, jak co dzień. Powoli mija. Ja już spokojniej-
sza. We wtorek wieczorem (29.12), kiedy jechałam 
autem, nagle przyszła mi do głowy piosenka zespo-
łu Rysy Przyjmij Brak. Włączyłam ją, bo wierciła mi 
dziurę w  głowie. I  zadziała się magia. Na tle ciem-
niejącego nieba pokazał się w tym momencie piękny 
księżyc w pełni, a ja w tej właśnie chwili zrozumiałam 
sens słów utworu:

 ...zamknij drzwi 
niech już nikt nie wchodzi 
zamknij oczy, nie wpuszczaj obcych spojrzeń 
zamknij usta, zamknij usta 
przyjmij brak, przyjmij brak 
rozłóż ręce i przyjmij brak 
chcesz nie możesz, przypomnij sobie mnie...

Przecież tylko to było mi potrzebne. Nieświado-
mie ograniczałam bodźce, aby usłyszeć swój głos we-
wnętrzny ale i usłyszeć źródło. Przypomniałam sobie.

Wczorajszy wieczór pokazał mi, że ten mój brak 
decyzji wynikał z tego, że nie słyszałam siebie. Zagłu-
szałam mojego wewnętrznego narratora. W  szumie 
informacyjnym zaproszeń, rozmów czy czyichś ocze-
kiwań gubiłam siebie.

Powoli robię rachunki, aby nie zostawiać tego na 
nowy rok. Tyle wspaniałych istot poznałam. Tyle było 
wzruszeń. Uniesień serca. Tyle inspirujących doznań. 
Jestem szczęściarą.

Pamiętam, jak w styczniu, na warsztatach u Gosi 
Górnej, robiąc Future Script 2020, nie umiałam zde-
cydować się na walutę, w której spoglądam na swo-
je oszczędności pod koniec roku. Mimo że ten rok 
kompletnie wywrócił wszystkie moje plany do góry 
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nogami, to kwoty na kontach określiłam w zbliżony 
sposób. Czas więc i na Future script 2021. 

(...) Grudzień 2021 – zmieściłam się w dwóch la-
tach z  wykonaniem planu zwielokrotnienia swoich 
przychodów. Przetransponowuję zarobione pienią-
dze z pożytkiem i radością dla siebie, świata i innych. 
Moim powołaniem jest służenie innym. Jak to było? 
«Służ innym, a  i  oni będą tobie służyli». To będzie 
temat mojej następnej książki. Jestem bardzo szczę-
śliwa, bo marzenia się spełniają, a  ja w końcu mogę 
ruszyć z miejsca.

Najpierw na tańce. Wybrałam pójście do M. 
na wieczór sylwestrowy ze względu na małe gro-
no uczestników, no i na fakt, że tylko tu będę mogła 
tańczyć. Zatańczenie tango w  wieczór kończący ten 
dziwny, ale wspaniały rok, to jest to, czego mi dziś 
potrzeba. Jestem bardzo wdzięczna. Mam wielkie łzy 
wzruszenia w oczach”.
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0&t=28s. 
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https://www.youtube.com/watch?v=eMAtiDXnjB
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[6] s. 14, Iza Lon: 
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[7] s. 17, Iza Kopp:
https://ogrodysukcesu.pl/pl
[8] s. 20, Gosia Górna: 
https://www.gosiagorna.com
[9] s. 21, Przez więzienie do wolności – spotkanie Ro-
berta Rienta z Michałem Shootmanem Majewskim:
https://www.facebook.com/watch/live
/?v=842563653246249&ref=watch_permalink 
https://robertrient.pl
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[10] s. 30, 6 sekund Serca: 
https://www.youtube.com/watch?v=pcwsr67fwtQ
[11] s. 31, Alfie Kohn No Contest: The Case Against 
Competition:
https://www.alfiekohn.org/article/case-competitio-
n/?print=pdf
[12] s. 36, Magda Garlicka: 

https://pl.magdagarlicka.co.uk/sessions
[13] s. 38, Jurek Łazewski 7 nieb patriarchy Henocha:
http://www.centrumzamenhofa.pl/art,533,siedem-
-nieb-patriarchy-henocha
[14] s. 43, Wojtek Urbański Ekologia Publicznej prze-
strzeni dźwiękowej:
https://www.youtube.com/watch?v=VhtWWCaFzEg
[15] s. 45, Slaveck Dziara: 

https://www.youtube.com/channel/UC5wM-
tVEk9cTpHrYBaNbLVcQ/null
[16] s. 45, Paulina Dziara:
https://www.facebook.com/Alchemy-8-Ho-
use-1503258913139685
[17] s. 63, Sylwia Achionye:
https://www.facebook.com/sylwia.acostam
[18] s. 66, Mieczysław Bielak:
https://www.youtube.com/watch?v=cnirBkcEY-
uk&t=31s
[19] s. 72, Medytacje Książycowe: 
www.facebook.com/groups/930704027006603
[20] s. 73, Black Coffee # Sweet Harmony (Electro Jun-
kiee Mix):
https://www.youtube.com/watch?v=r5dHg0skd6g
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[21] s. 79, Rado czyli Radek Holdakowski: 
https://m.facebook.com/groups/546175199285607?i-
d=546175199285607&ref=content_filter&_rdr
[22] s. 91, Newborn babies may be more developed than 
we think:
https://www.theguardian.com/science/2013/dec/08/
newborn- babies-more-developed-cognitive-deve-
lopment
[23] s. 97, Monika Pawłowicz:
https://m.facebook.com/mpawlowiczcoaching/vide-
os/?ref=page_internal&mt_nav= 0
[24] s. 100, Maria Moonset:  
https://moonsetstory.blogspot.com
[25] s. 102, Barbara Zalewska: 

http://www.barbarazalewska.pl
[26] s. 106, wykład Magdy Dębowskiej na kanale Kupa 
Chrustu: 
https://www.youtube.com/watch?v=M6ZYTRdZkPA
[27] s. 108, Ale Pięknie:
https://www.youtube.com/watch?v=4SJ-
jcy3RO10&fbclid=IwAR1vkK1FT32m-
ZuziNL0yp87tFW3aKHmTU0i_cCM5Bn4M-
5FS5IWLlmOjjwk
[28] s. 111, Zappos.com:
https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/swiat-nalezy-
do-ludzi-odwaznych-zappos-do-czlowieka-
szalonego,17832.html
[29] s. 112, Sławek Sieradzki:
https://www.facebook.com/slawomir.sieradzki.1
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[30] s. 142, Jak odzyskać moc Mieczysław Bielak:
https://www.youtube.com/watch?v=MbfqZYUF3vA
[31] s. 142, Smoki na stadionie:
https://nexus.leagueoflegends.com/pl-pl/2017/12/
dev-summoning-the-worlds-dragon
[32] s. 158, Mindful Joy Summit:
https://mindfuljoysummit.com
[33] s. 159, Siostra Jayanti:
https://www.inspiredstillness.com
[34] s. 161, Diane Musho Hamilton:
https://www.dianemushohamilton.com
[35] s. 173, Dawid Skrzypek Fale zdrowia:
https://www.facebook.com/Fale-zdro-
wia-106058954531768
[36] s. 182, Peja Blessed We Are: 
https://www.youtube.com/watch?v=YiDpIaXQDrI-
&list=RD8P2ywlJ8j5A&index=5



alicjajuchnicka.com


