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Od autora

Kocham cię Ŝycie. Kocham wszystko, co istnieje na 
Ziemi – kaŜde źdźbło trawy, kamień leŜący na drodze, po-
wiew wiatru, deszcz, śnieg skrzypiący pod nogami 
i ciebie słońce, które oświetlasz mą drogę, abym nie zbłą-
dziła. 

śycie, jesteś dla mnie nauczycielem – cierpliwym, wy-
magającym, stawiającym coraz to nowe wyzwania. 
Abecadłem, dzięki któremu uczę się, jak dojrzeć to, czego 
nie widzą oczy, usłyszeć to, co ukryte w zgiełku codzienno-
ści, mówić całą sobą. Obdarowałeś mnie radością, cier-
pieniem, samotnością, rozczarowaniami, problemami 
oraz poraŜkami, wszystkim co budzi we mnie świadomość 
mocy mojej Duszy. To doświadczanie emocji przygotowuje 
mnie do wypełnienia mojego zadania na Ziemi. KaŜdy 
nowy dzień sprawia, Ŝe pomimo niepogody, wciąŜ zbliŜam 
się do światła, które potrafi odsłonić tajemnicę sensu na-
szego istnienia. 

Wiem, Ŝe kiedy robię to, do czego jestem stworzona, otu-
la mnie energia Reiki. Mam poczucie celu, angaŜuję się w 
pracę duszy. Wówczas rozkwitam, otrzymując w zamian 
słodycz spełnienia, która po prostu jest. Wystarczy wycią-
gnąć rękę. 

Dziękuję za dar, jaki otrzymałam.
     

Barbara
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WSTÊP

KaŜdego dnia rodzimy się i umieramy. Mamy róŜne 
doświadczenia – pokonujemy przeciwności losu, przeŜy-
wamy chwile radości, a jednak wciąŜ czujemy niedosyt. 
Stawiamy sobie cele – zdobywamy wykształcenie, poszu-
kujemy prawdziwej miłości, budujemy dom, sadzimy 
drzewo, zwiedzamy świat i nawet jeśli osiągamy sukcesy 
jesteśmy zagubieni. Pragniemy znaleźć sens Ŝycia wszę-
dzie i we wszystkim – tylko nie w sobie. „Uwięzieni 
w ciemnej, ciasnej celi, którą zbudowaliśmy własnymi 
rękami i którą uwaŜamy za własny wszechświat, nawet 
nie umiemy zacząć sobie wyobraŜać innego wymiaru rze-
czywistości”.*

Jednym z naszych Ŝyciowych zadań jest nauka. NaleŜy 
ją jednak pojmować nie tylko jako zdobywanie wiedzy 
czy gromadzenie doświadczeń, ale równieŜ czerpanie 
mądrości, przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Owa 
docierająca w róŜnych formach mądrość przodków sta-
nowi o nas źródło prawdy, a jednocześnie jest rozwiąza-
niem trosk i obaw. Dzięki niej moŜemy znaleźć odpo-
wiedź na  pytania, które jakŜe często zadajemy sobie 
w trudnych momentach Ŝycia: Po co? Dlaczego? W jakim 
celu? Mądrość tę stanowi Reiki, znajdziemy ją teŜ w me-
dytacji. To dziedzictwo, z którego warto korzystać, nie 

* Sogjal Rinpocze, Tybetańska Księga śycia i Umierania, Bertelsmann 
Media, Waszawa 2001, str. 61
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kryje w sobie Ŝadnych tajemnic, ani nie wyposaŜy nas 
w magiczne siły. Jest jednak ścieŜką pozwalającą na lep-
sze poznanie siebie, którą moŜe podąŜać kaŜdy człowiek. 
Reiki i medytację moŜna porównać do alfabetu. Jego zna-
jomość pomaga w rozmowie z własnym wnętrzem, roz-
wija intuicję. Taka rozmowa uzmysłowi nam, jakich cier-
pień przysparza pogoń za Ŝyciem zewnętrznym, jeśli nie 
zadbamy o nasze wnętrze, pozwoli pojąć, Ŝe człowiek 
sam dla siebie moŜe być źródłem zmartwień i kłopotów 
– brakiem szczęścia. Obie techniki uspakajają umysł, wy-
ciszają emocje, zrywają łańcuchy ograniczeń, a wprowa-
dzając harmonię uzdrawiają ciało, duszę i umysł. To je-
den z wielu etapów rozwoju duchowego, który wskazuje 
drogę ku światłu. Staje się ona wówczas bardziej zrozu-
miała, mniej kręta, po prostu łatwiejsza. To klucz do bra-
my spełnienia, którą kaŜdy z nas moŜe otworzyć, sposób 
na powrót do siebie samych. 

„Jeśli jesteśmy przygotowani, to zarówno śycie, jak 
i Śmierć niosą za sobą wielką nadzieję. Nauki te odkryw 
ją przed nami szansę na zdobycie zdumiewającej, nie-
ograniczonej wolności, która pozwoli nam wybrać śmierć 
i narodziny”. *

Celem niniejszej publikacji jest wykazanie przydatności 
medytacji i Reiki na drodze do oświecenia. Uczą nas one czy-
tania „księgi Ŝycia”, dzięki czemu stajemy się bardziej świado-
mi jego sensu, z większą pokorą przyjmujemy to, co daje nam 

* TamŜe, str. 31
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los. Zaczynamy rozumieć, Ŝe wszystko jest w nas: miłość, 
zdrowie, szczęście. 

Analiza metod, technik, eksperymentalne badania, 
własne doświadczenia, rozmowy, zabiegi Reiki pozwoliły 
mi na opracowanie metody, która przywraca chęć istnie-
nia. Pomaga w pokonaniu trudności Ŝyciowych, zwalcza-
niu dolegliwości chorobowych. Pragnę ukazać, Ŝe prze-
waga materii nad wnętrzem człowieka, prowadzi do 
braku równowagi energetycznej organizmu, która jest 
przyczyną chorób. PoniewaŜ nie jesteśmy tylko ciałem, 
nasz duch teŜ ma swoje potrzeby, których nie jest w sta-
nie zaspokoić Ŝadnym towarem ze świata materii. Mądrość 
i mistycyzm Wschodu, obserwacja przyrody, troska o har-
monię między tym co wewnątrz i na zewnątrz, to droga 
do szczęścia, która chroni nas od zagubienia się w chao-
sie nieświadomości. Pamiętajmy, Ŝe nie jesteśmy tylko 
ciałem.
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¯ycie

Nasze istnienie jest przelotne jak jesienne chmury,
Narodziny i śmierć są jak ruchy tancerza.

śycie przypomina blask błyskawicy na niebie,
Pędzi niczym strumień po urwistym zboczu.

Czym jest Ŝycie? MoŜna określić, Ŝe jest to „dynamicz-
ny stan organizmu, polegający na nieprzerwanym ciągu 
procesów przemiany materii i energii, związanych z wy-
mianą tejŜe materii i energii z otoczeniem”.* Większość 
moich rozmówców określa go jako przygotowany plan, 
który stał się juŜ stereotypem. W młodości zdobywamy 
wykształcenie, poszukujemy partnera, rodzimy dzieci, 
urządzamy dom, kupujemy samochód, gromadzimy pie-
niądze – to czas budowania własnego ego. Tak rozumieją 
szczęście osoby w wieku od 15 do 45 lat. Zaduma naj-
częściej pojawia się po 50 roku Ŝycia, myślimy wówczas 
– no cóŜ, wszystko przemija, nawet nie wiem kiedy. Budzi 
się strach przed śmiercią, który powoduje większą wiarę 
w Boga. Właśnie w tym momencie niektórzy przypomi-
nają sobie złe uczynki, coraz częściej budzą się w nocy 
zlani potem, z zasadniczym pytaniem: co zrobiłam/em ze 
swoim Ŝyciem?

Zapominamy, Ŝe „jesteśmy dziećmi Wszechświata, 
a nasz ludzki byt jest odbiciem jego struktur. Będąc cząst-

* Mała Encyklopedia Powszechna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 1997, str. 1217
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kami Jaźni wcielamy się w ciała, by się doskonalić i roz-
wijać swą świadomość we wszystkich strefach Bytu. 
Materia nas doskonali. KaŜde nasze Ŝycie jest indywidu-
alnym doświadczeniem i ma swój cel i sens.”* 

RóŜnimy się, kaŜdy z nas ma inną drogę i cel. Sami 
decydujemy, jak do niego dotrzeć, osiągnąć pełnię szczęś-
cia, które ciągle rozpływa się we mgle, mimo wraŜenia, 
Ŝe jest tuŜ, tuŜ. To pragnienie wolności odsłania róŜne 
strefy naszej świadomości, abyśmy mogli doskonalić Ŝy-
cie. Ono właśnie zmusza do poszukiwań w  nas samych, 
poza materią, odpowiedzi na podstawowe pytanie – kim 
jesteśmy? W starym testamencie napisano „Człowiek pa-
trzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na 
serce”.

Dzięki Reiki i medytacji moŜemy znaleźć odpowiedź 
na pytania – czego się mamy w Ŝyciu nauczyć, jak zestro-
ić własne wibracje z rytmem Kosmosu? Techniki te po-
magają zrozumieć cel naszych chorób, zaakceptować 
starość,która moŜe być piękna, jak równieŜ śmierć –  wy-
zwolenie, przejście w inny wymiar rzeczywistości. 

Od najmłodszych lat przyzwyczajamy się do słuchania 
autorytetów. Rodzice, szkoła, uczelnia, najbliŜsze otocze-
nie dostarczają nam wzorców do naśladowania. Część 
z nich przetwarzamy, inne w mniejszym lub większym 
stopniu bezkrytycznie przyjmujemy. Wzory te wtłaczają 
nas w ramy własnego, mniej lub bardziej świadomego, 

* Henryk Rekus, Numerologia, Studio Astropsychologii, Białystok 2004, 
str.17
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postrzegania świata. „Zobacz! Oto ludzie są niby w pod-
ziemnym pomieszczeniu na kształt jaskini. (…) W niej 
oni siedzą od dziecięcych lat w kajdanach; przykute mają 
nogi i szyje tak, Ŝe trwają na miejscu i patrzą tylko przed 
siebie” – pisał Władysław Witwicki w utworze „Państwo 
Platon”. Bo juŜ grecki filozof zauwaŜył, Ŝe wzorce są jak 
kajdany, które nie tylko utrzymują umysł w intelektual-
nym bezruchu, ale teŜ kształtują odbiór informacji, two-
rząc naszą jaskinię. Powielając je nieświadomie stajemy 
się niewolnikami samych siebie; mimo cierpienia ograni-
czając coraz bardziej swobodę myśli i czynów. Ten od-
wieczny problem ludzkości zauwaŜył teŜ Czesław Miłosz: 
„Ludzie wypełniający świetlicę poddają się pewnemu 
zbiorowemu rytmowi: myśleć inaczej, niŜ myśli zbioro-
wość, wydaje się absurdem. Zbiorowość składa się z jed-
nostek, które wątpią, ale wypowiadają przepisowe zdania 
i śpiewają przepisowe pieśni; tak postępując stwarzają 
zbiorową atmosferę, której same z kolei się poddają.”*

Leniwa natura człowieka, łatwy dostęp do informacji 
powoduje, Ŝe buduje on jaskinię podobną do innych, bo 
dzięki temu wydaje się ona bezpiecznym schronieniem. 
Postrzegać Ŝycie w odmienny sposób w niektórych krę-
gach uwaŜane jest niemal za zbrodnię. Naszym więzie-
niem są przekonania, Ŝe jesteśmy tym, co czynimy, a nie 
tym, który obserwuje – wiecznym świadkiem.

„Prawdziwe szczęście jest w nas” 
Sai Baba.

* Czesław Miłosz, Zniewolony umysł, ParyŜ 1953, s. 154.
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Kim jestem?
Sai Baba mówi: „Dopóki człowiek nie dowie się kim 

jest, nie uniknie skutków. Dopóki nie uświadomi sobie, 
Ŝe Bóg jest obecny wszędzie. Dopóki nie umie zrozu-
-mieć, Ŝe jedynym celem narodzin i śmierci w ludzkiej 
postaci jest urzeczywistnienie natury jaźni (atmy) nie 
uniknie stanu utrapień”. To dlatego tak waŜne jest pyta-
nie – kim naprawdę jestem? Zadaje go sobie tysiące 
ludzi. Odpowiedź składa się z imienia i nazwiska. To  
namacalne, widoczne. To po prostu ja – mam przecieŜ 
ręce, nogi... 

No tak, ale kim jestem? Bo oprócz ciała jest jeszcze 
umysł, przez który przepływa tysiące myśli, więc komu 
się pojawiają? I znów to samo pytanie... W końcu myśli 
same kierują się ku sercu. I znowu posłuŜmy się słowami 
Sai Baby: „A zatem, kiedy umysł pozostaje w sercu „ja”, 
które jest źródłem wszystkich myśli, znika i jaźń, która 
istnieje jako jedyna, zaczyna świecić swoim blaskiem. 
Cokolwiek człowiek robi, powinien robić to bez egocen-
tryzmu „ja”. W ten sposób przejawia swą naturę Sziwy 
(Boga)”*

Nie jesteśmy stworzeni z ziemi, wody, powietrza, ete-
ru. Nie jesteśmy ciałem ani umysłem, Ŝadną konkretną 
formą. Jesteśmy świadomością i w kaŜdym z nas znajduje 
się ocean Boskiego nektaru. Jesteśmy nieśmiertelną jaź-
nią, która jest odpowiedzialna za przepływ energii z czę-
ści świadomej do nieświadomej. Reiki to dar, dzięki któ-

* Sri Ramana Mahariszi, Nauki Duchowe, Poznań 2006, str. 20
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remu energia ułatwia rozjaśnienie jaźni. Jesteśmy 
wszechprzenikającą świadomością, najwyŜszą błogością, 
w której zachodzi proces budowania wszechświata. 

„Twoją prawdziwą naturą jest świetlistość, to Ty jesteś 
tym, co lśni”

Dusza i ciało 
Według Platona ludzi od reszty świata materialnego 

odróŜnia to, Ŝe mają duszę, która pochodzi wprost ze 
świata idei. Jest ona wieczna, moŜe teŜ poznawać inne 
idee. Inna cecha duszy, to zdolność do poruszania się sa-
mej z siebie. Z ideą nieśmiertelności duszy wiąŜe się idea 
jej preegzystencji: istniała przed narodzeniem i została 
uwięziona w ciele, które jest jej grobem. Jej celem jest 
odrzucenie ciała przez śmierć, aby powrócić do świata 
idei. 

Dr Andrzej Kaczorowski pisze: „Dusza jest to matryca 
informacji o istnieniu ducha, czyli infoenergia. Zatem 
przez duszę duch oddziałuje na ciało i odwrotnie, ciało 
komunikuje duchowi swoje spostrzeŜenia, postulaty 
o istnieniu ducha. Obrazowo moŜna to przyjąć: duch jest 
ciałem człowieka, dusza jest koszulką, a ciało ubra-
niem.”*.

„W hinduskiej Trójcy: Brahmy, Wisznu i Śiwy, Duch 
Święty odpowiada Śiwie, znanemu jako nauczyciel lub 

* Andrzej Kaczorowski, Reinkarnacja w Hipnozie, Studio Astropsychologii, 
Białystok 2007, str. 21
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wyzwoliciel, poniewaŜ jego wszechpochłaniająca Miłość, 
kiedy jest inwokowana z planów Materii, wiąŜe siły zła 
i transutuje przyczynę i skutek ludzkich błędów, a przez 
co uwalnia człowieka z więzienia karmy.*

Wiele tekstów i interpretacji moŜna na temat duszy 
przytoczyć. Chciałabym się jednak podzielić własną wie-
dzą na ten temat. Jak czuję duszę, kim dla mnie jest i jaką 
spełnia rolę? Powiedzieć teŜ, jak ją zraniłam. 

Przemawia do nas kaŜdego dnia, udziela nam wskazó-
wek, lecz tak jesteśmy zajęci materią, Ŝe nie zwracamy 
uwagi na potrzeby naszego wnętrza. Wiem o tym, dlatego 
staram się je poznać najlepiej jak potrafię. Staram się 
z całych sił i serca być  obok moich emocji i problemów, 
usiłuję stać się obserwatorem samej siebie. To pomaga mi 
zmieniać poglądy i zachowania. Widzę więcej, mogę 
nieść pomoc tym, których dusza została zraniona, co 
przede wszystkim objawia się dolegliwościami ciała 
i umysłu, o czym piszę w dalszej części ksiąŜki.

Dusza jest zakotwiczona w splocie słonecznym, w nim 
odczuwamy radość i miłość – ileŜ to razy słyszymy od 
zakochanych, Ŝe mają „motylki w brzuchu”. W splocie 
słonecznym mieści się teŜ cierpienie, równieŜ to, jakiego 
doznaliśmy jeszcze przed urodzeniem. Niechciane dziec-
ko juŜ w łonie matki czuje się odrzucone. Znam to 
z własnego doświadczenia. Do dziś bębny, przypominają-
ce bicie serca matki, wyzwalają u mnie poczucie lęku 

* Saint Germain, „O alchemii” Formuły przemiany samego siebie, Wy-
dawnictwo Centrum 2008, str. 276
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i niepewności. Wagę tego okresu w naszym Ŝyciu po-
twierdzają teŜ relacje osób poddanych hipnozie. Te 
pierwsze rany goją się dzięki zabiegom Reiki – znika  nie-
zrozumiały wcześniej lęk, cierpienie, wynikające z braku 
akceptacji. Dzieje się tak, poniewaŜ pokarmem delikat-
nej, czułej duszy jest miłość, piękno i dobro, którym jest 
właśnie energia Reiki. Dlatego kaŜdy zabieg pomaga 
utrzymać oraz zabezpieczyć nasz splot słoneczny przed 
emocjami płynącymi z zewnątrz.* 

Staram się dbać o moją duszę, choć dawne zranienia 
zostawiły juŜ trwałe zmiany. Dziś marzenia o wędrów-
kach po Alpach, które tak kocham, spełnić się mogą tylko 
podczas medytacji. Moje serce jest coraz słabsze. Kiedy 
czuję jak przepełniają go emocje i lęki, przykładam ręce 
z pełną miłością i wiarą, przekazując mu ukojenie i spo-
kój. Proszę mych opiekunów, aniołów o usunięcie blo-
kad. Rozmawiam z nim jednocześnie dziękując za to, Ŝe 
tyle lat pracuje dla mego ciała, przepraszam za popełnia-
ne błędy, staram się uwolnić od trosk i niepokojów, prze-
syłając kryształowe światło bez względu na to, co będzie. 
Ma niebywałą siłę dzielenia się miłością, chcę aby mogło 
spełnić swą rację istnienia na Ziemi. Aby było przygoto-
wane do alchemicznego małŜeństwa – połączenia duszy 
z Umiłowanym Świętym Chrystusowym Ja. 

* Medytując nad białym ogniem, w którym znajduje się promienisty płomień 
w komnacie naszego serduszka, wymawiając mantrę „jam jest” ochraniamy 
swe serce przed emocja cokolwiek zawiera serce, przenoszone jest do innych 
czakr.


