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Byłam umierająca…

Pewnego ranka obudziłam się skąpana we krwi . W szpitalu 
szybko postawiono diagnozę: rak jajników . Otworzyli, wyjęli, 
zaszyli, a potem powiedzieli mi, że nic z tego nie będzie . Za 

późno, zbyt zaawansowany . Ich zdaniem pozostawał mi tylko rok życia . 
Co więcej, w lepkim półśnie, gdy zaczynałam wybudzać się z narkozy, 
usłyszałam jeden głos zwracający się do drugiego: „Nie wiem, dlaczego 
operuje się takich ludzi… Jest stracona, daję jej najwyżej trzy miesiące” . 
Nie miałam jeszcze czterdziestu lat, a zanosiło się na to, że umrę . Tak 
jak moja babka i matka: zbyt młoda i na tę samą chorobę .

Doświadczałam rozdzierającego bólu, a jednocześnie szalałam  
z wściekłości z powodu tej miażdżącej mnie rzeczy, której nie byłam  
w stanie kontrolować . Nie rozumiałam ani co, ani dlaczego mi się przy-
darza . Byłam bezsilna i zagubiona . Ponieważ byłam umierająca, nie 
pozostawało mi nic innego, jak umrzeć…

Pamiętam bardzo dobrze, jak pewnego ranka, gdy leżałam w szpita-
lu, przyszedł do mnie ten tybetański jegomość . Stał tam przy moim 
łóżku i gdy go zobaczyłam, pomyślałam, że przeszłam już do innego 
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świata . Wyjaśnił mi, że został przysłany przez jedną z moich przyjació-
łek, a potem zapytał: „Czy chcesz wyzdrowieć i żyć?” Nie wiedziałam, 
czego chcę . Tak bardzo bolało, że chciałam tylko jednego, by ból się 
skończył . A potem pomyślałam o mojej córce, chciałam widzieć, jak 
dorasta . I pomyślałam, że chcę zrozumieć, znaleźć sens tego wszystkie-
go: mojego bólu; mojego życia… Ostatecznie odpowiedziałam „tak” . 
Mężczyzna spojrzał na mnie ze spokojem i odrzekł: „Bardzo dobrze, 
pomogę Ci, ale mam trzy warunki . Najpierw spróbujesz wrócić do życia 
i znaleźć jego sens . Następnie, będziesz robić to, co Ci powiem .  
I w końcu, gdy poczujesz się dobrze, przekażesz innym to, czego się 
nauczysz” .

W ten sposób wszystko się zaczęło .
Odwiedzał mnie codziennie . Przychodząc, pytał: „Chcesz dzisiaj 

żyć?” Gdy walka była zbyt trudna, strach paraliżował, odpowiadałam 
„nie” . Wtedy wychodził bez słowa, a ja zostawałam sama z moją tortu-
rą . Godziny i dni błądzenia w cierpieniu, w poszukiwaniu sensu…

Ale przez większość czasu odpowiadałam „tak” . I nauczył mnie .
Najpierw pokazał mi, jak przestać uciekać w morfinę, i jak stawiać 

czoła bólowi . Jak go słuchać, by usłyszeć, co miał mi do powiedzenia . 
Jak za nim bez przerwy podążać, by odkryć jego sens . Jak przez niego 
przejść, by utrzymać postępy . Odkrywałam, doświadczałam, odczuwa-
łam . Podjęłam ryzyko i zmniejszyłam dawki leków przeciwbólowych, 
nie chciałam tracić kontaktu z tym, co działo się w moim ciele . Zaak-
ceptowałam ból, trochę, bardziej, bo musiałam przez to przejść . Przeży-
łam tę dziwną podróż do końca, aż do momentu, w którym cierpienie 
opuszcza ciało i robi odwrót, a w jego miejsce pojawia się ukojenie .
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Powiedział mi również, dlaczego i jak doszło do tego, że zawiodłam, 
lądując u bram śmierci . Zaczęłam swoje poszukiwania, robiąc przegląd 
wszystkich wydarzeń z mojego życia od samego początku . Powoli na-
zywałam rzeczy, odkrywałam moją przeszłość w innym świetle… Było 
tak, jakbym ponownie stawała na własnych nogach . Czułam, że wszyst-
kie cierpienia, skumulowane od tak dawna, usztywniły moje ciało do 
tego stopnia, że prawie całkowicie uniemożliwiły mi życie .

Widziałam, jak rysują się coraz wyraźniej cienie i blaski mojej histo-
rii . Przypomniałam sobie chwile jasne, pełne ciepła i wyjątkowych za-
pachów . Białe patio, fontannę z przejrzystą wodą i kobietę łagodną, 
wyciągającą do mnie ramiona, w które wpadałam z całych sił, a to na-
pawało mnie szczęściem . Przypomniałam sobie łaskotanie w brzuchu, 
oraz ciepło ramion i piersi, w które się wtulałam .

A potem, pewnego ranka, nie mając najmniejszego pojęcia jak, 
przeszłam z jednego miejsca w inne, znalazłam się w zimnym salonie, 
pod surowym spojrzeniem babki i jednej z ciotek, która nie znosiła 
małych dziewczynek . W głębi salonu, mały, wesoły blondynek skupiał 
na sobie przychylność wszystkich: „Jak ten maluch kocha swojego 
ojca…” W moim brzuchu łaskotanie zmieniło się w bolesny ucisk . Mo-
jej matki już tam nie było, ojca również . Inni kochali mojego brata, ale 
nie mnie . Kim byłam? Gdzie byłam? Co się tam działo i dlaczego?

Przypomniałam sobie kolejne dni, gdy szeptano na temat śmierci 
mojej matki . Czułość, jaką otaczano mojego młodszego brata i pusty 
wzrok, który zatrzymywał się na mnie . Czułam, że byłam niepotrzebna, 
zawadzałam . Ale nie wiedziałam, co mi zarzucano, ani jaki błąd popeł-
niam, by na to zasłużyć .
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Powtarzające się infekcje ucha nauczyły mnie, że aby być kochaną 
lub przynajmniej otrzymywać pozory zainteresowania, trzeba być 
chorą . Więc chorowałam, często . Bez wątpienia, zbyt często… Pewnej 
niedzieli po południu, zaprowadzono mnie do zakonnic: tak było 
prościej dla wszystkich . Miałam siedem lat . Poczułam ponownie smak 
metalu i beznadziejność tej niedzieli . Zapach wosku i zupy w roz-
mównicy, oraz oschły pocałunek siostry zakonnej, oddelegowanej do 
przyjęcia mnie . Przypomniałam sobie, iż myślałam, że bez wątpienia 
musiałam być przyczyną wielkiego nieszczęścia, i że nie pozostawało 
mi nic innego, jak tylko milczeć i podporządkować się regułom inter-
natu .

Gdy potrzeba ciepła i miłości stawała się zbyt silna, chorowałam lub 
udawałam chorą, by móc schronić się w ambulatorium .

W dniu, w którym skończyłam dwanaście lat, matka przełożona 
wezwała mnie do swojego gabinetu, by oznajmić mi, że usłyszała we-
zwanie od swojego Boga dla mnie, i że powinnam przygotować się, by 
zostać zakonnicą . Odmówiłam . Miałam tylko jedno pragnienie: opuś-
cić ten klasztor . W międzyczasie spędzałam całe tygodnie w izbie 
chorych, próbując powstrzymać niekończące się zapalenia oskrzeli . To 
dlatego zdecydowałam, że będę lekarzem, by leczyć chorych lub osoby 
takie jak ja, które potrzebują nimi być, by poczuć, że ktoś je kocha . 
Ostatecznie zostałam studentką medycyny…

Przypomniałam sobie również o dniu, w którym otrzymałam  
w prezencie pierwszy lot samolotem . Byłam na drugim roku studiów . 
Mój wzrok spotkał się ze wzrokiem pilota . Poczułam na nowo miłe 
łaskotanie podobne do tego, którego doświadczałam mając dwa i pół 
roku . Gdy wziął mnie w ramiona, było mi dobrze, ciepło, pojawiła się 
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na nowo nadzieja . Życie . Nawet jeśli w moim wnętrzu czaił się strach 
przed nieuchronnym niebezpieczeństwem, które mogło jednym ciosem 
zakończyć ten stan zachwytu . Nawet, jeśli mieszały się z nim chłodne, 
oskarżycielskie spojrzenia mojej babki i ciotki, których wciąż nie rozu-
miałam .

Gdy zadzwonił telefon, miałam dwadzieścia lat, moja suknia ślubna 
była gotowa . Samolot mojego pilota, mojego narzeczonego, właśnie się 
rozbił . A z nim cała moja przyszłość .

Przypomniałam sobie dom zimny jak rozmównica, pełen białych 
kitli, ckliwych słów i twarzy wyrażających litość, w którym próbowałam 
umrzeć . Mówili „depresja”, ale ja czułam w moim brzuchu, dokładnie  
w tym samym miejscu co strach, że być chorą już nie wystarcza, i że  
z każdym zawrotem głowy, pełnym pustki i rozpaczy, całkowicie ucho-
dziło ze mnie życie .

Pewnego dnia zrozumiałam, że muszę coś zrobić ze swoim życiem, 
zanim mi umknie . Opuściłam sanatorium i pozwoliłam się pchnąć 
potężnemu podmuchowi . A jeśli matka przełożona z czasów, gdy mia-
łam dwanaście lat miała rację? A co jeśli moja odmowa na Boże powo-
łanie kosztowała życie mojego narzeczonego? Wtedy wstąpiłam do 
karmelu .

Przypomniały mi się te lata ponownego zamknięcia . Lata trudne  
i bolesne, które są mi jednak drogie, spędzone na poszukiwaniu odpo-
wiedzi na pytania „dlaczego” i „jak”, dręczące mnie od dzieciństwa . Na 
wołaniu Boga, którego nie znajdowałam . Na słuchaniu mojego ciała, 
pozbawionego wszelkiej przyjemności, po to, by rozumieć, co w nim 
zamieszkuje w każdej chwili . Otrzymałam wiele odpowiedzi . Pewne-
go dnia w Wielkanoc, po pięciu latach, zrozumiałam, że wszystko to  
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miało sens . Nie wiedziałam tylko jaki . Poczułam się żywa, zamieszkana  
i wyruszyłam ku życiu, próbując je odnaleźć .

Ach, życie! Moje ponowne spotkanie ze światem! Już nie było mowy 
o studiach medycznych – odejście z zakonu definitywnie poróżniło 
mnie z rodziną, która odcięła mi dopływ środków do życia . Znalazłam 
posadę salowej w szpitalu . Nauczyłam się opiekować ciałami innych 
ludzi . Zostałam asystentką lekarza . Później oddaliłam się w kierunku 
nowych horyzontów . Poznałam, czym jest handel, przedsiębiorczość .

Poznałam również moje własne ciało… Poznałam, co to miłość, 
pragnienie, przyjemność, macierzyństwo . Troski, zmartwienia, rozsta-
nia, lęki . Nieprzytomne poszukiwania tej miłej pieszczoty z dzieciństwa, 
w wielu ramionach . Życie szalenie spiętej matki i ostatecznie przedsię-
biorcy . I kobiety zakochanej również . Oraz porzuconej przez ukocha-
nego mężczyznę, na kilka tygodni przed tym, gdy obudziłam się umie-
rająca, skąpana w krwi .

I od zawsze na wierzchu, jakby wytatuowana w każdej komórce 
mojego ciała, potrzeba zrozumienia i znalezienia sensu, a ja nie wiedzą-
ca, gdzie szukać, ani jak…

Gdy cała we krwi zostałam przyjęta do szpitala, mój umysł był kar-
tezjański, racjonalny . Nie miałam żadnego pojęcia o tym, co dzieje się  
z moim życiem . Ale dzień po dniu, przez dziesięć lat, tybetański  
mędrzec uczył mnie patrzeć nowym wzrokiem, słuchać inaczej, czuć  
i odczuwać całą sobą . I czułam, że było to dla mnie dobre . W miarę, jak 
moje ciało rozumiało i uwalniało się od bolesnych śladów przeszłości, mój 
umysł też pokonywał pewną drogę, a mój sposób patrzenia się zmieniał .

Tybetański mędrzec doprowadził mnie aż po granice lęku przed 
śmiercią .
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Otwarł dla mnie drzwi innej egzystencji takiej, gdzie od wyleczenia 
ważniejsze jest uzdrowienie . Rozwiązał mój język i moją świadomość . 
Towarzyszył mi i zachęcał do wychodzenia poza intelekt, następnie 
poza emocje, by wejść w kontakt z odczuciami i słuchać, co za ich po-
mocą mówi ciało . Pomógł mi obudzić pamięć tkanek, które nosiły  
w sobie zaczątek moich cierpień, ślady i wpływy wszystkich niepokoją-
cych doświadczeń z mojego życia oraz tych, które otrzymałam jako 
moje dziedzictwo . Pokazał mi, jak się nie bać, wręcz przeciwnie i jak 
odnaleźć tę pamięć, jak podążyć za nią aż do źródła, by ją rozbroić  
i uwolnić się od niej .

Wyjaśnił mi, że słowa pomagają przejść przez warstwy pamięci 
nagromadzonej jak osad, ale że to nie wystarcza . Pomógł mi poczuć  
w najgłębszych warstwach moich trzewi, mięśni, nerwów, tkanek,  
że miał rację . I zrozumiałam dzięki doświadczeniu, że należy zmienić 
to, co było w ciele zgniecione i pokrzywione, nadając temu nową dy-
namikę .

Przeszłam przez wielki ból…  Sprawił on, że wyłoniły się moje 
stłumione wspomnienia i bunt przeciwko cierpieniom z dzieciństwa . 
Zniknięcie mojej matki, uczuciowa pustynia, w którą pchnęła mnie jej 
nieobecność . Okrutna obojętność mojego ojca, który ostatecznie nim 
nie był . Zapiekła nienawiść jego rodziny, odrzucająca dziecko z niepra-
wego łoża, którym byłam, i która traktowała mnie jak obcą i wszystkie-
mu winną . Żadna z tych rzeczy nie została mi opowiedziana, ale 
wszystko było tutaj, we mnie, zapisane w moim ciele…  „Wystarczyło” 
nauczyć się tego słuchać . Tylko ja potrzebowałam na to lat!

Powoli udawało mi się słyszeć i akceptować to, co pochodziło  
z mojego ciała . Po dwóch miesiącach wyszłam ze szpitala . Wszystko 
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straciłam, ale nie miało to znaczenia . Wiedziałam, że coś muszę zrobić 
ze swoim życiem, nawet jeśli nie miałam jeszcze pojęcia, co .

Odzyskałam w końcu siły . Z dnia na dzień czułam się lepiej . Byłam 
umierająca, ale nie umarłam .

Odkryłam psychologię i wszystko, co mogło mi pomóc w dojściu do 
zrozumienia: jogę, psychoanalizę, akupunkturę, genealogię, masaże… 
Byłam u profesorów i uzdrowicieli, lekarzy i szamanów, nawet na Fili-
pinach . Szukałam w religiach, kulturach, rytuałach, tradycjach . To mi 
nie wystarczało . Codzienne spotkania z moim tybetańskim mistrzem 
otwarły mi umysł i drzwi do świata bez uprzedzeń, gdzie ludzie z dy-
plomami i bez nich przekazują sobie wiedzę, której korzeni często nie 
znają, ale której doświadczyli z pokolenia na pokolenie, często nie po-
trafiąc jej wyjaśnić . Oto, w jaki sposób odkryłam książki bretońskiego 
jogina Satprema� , które zaprowadziły mnie do Matki i Sri Aurobindo��, 
jego hinduskich nauczycieli . Mówili oni o „inteligencji komórek”,  
o pamięci zakotwiczonej w ciele . I czułam, że było to słuszne . Twierdzi-
li, że wszystko bierze się stąd, nie mówiąc jak i dlaczego . Ich język był 
jednak trudny . By go zrozumieć i wcielić w życie, musiałam go odkodo-
wać poprzez własne doświadczenia .

Pewnego dnia mój tybetański mistrz powiedział: „Rób to, czego się 
nauczyłaś”, a potem odszedł . Zaczęłam więc robić to, czego się nauczy-
łam . Zaczęły do mnie przychodzić różne osoby . Pomagałam im tak, jak 

 � Bernard Enginger (Satprem) – Francuski pisarz zainspirowany twórczością Andre 
Gide’a, a później duchowością hinduizmu, łączył filozofię Wschodu z filozofią zachod-
nią – przyp . tłum .
 �� Mirra Alfassa i Sri Aurobindo – mistrzowie w Aśramie Sri Aurobindo oraz współ-
założyciele osady Auroville w Indiach, międzynarodowej wspólnoty propagującej jed-
ność ludzkości – przyp . tłum .
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mój tybetański mistrz pomógł mi, słuchać ich ciała i uwalniać jego pa-
mięć, by żyło im się lepiej .

Widziałam, jak te osoby przechodziły przez to, przez co i ja prze-
szłam . Towarzysząc im kontynuowałam moje nieustanne poszukiwanie 
odpowiedzi na pytania „jak” i „dlaczego” . Zrozumiałam i sprawdziłam 
tysiące razy, do jakiego stopnia nasza pamięć jest zakotwiczona w ciele . 
A żeby poczuć się lepiej, należy „zejść” w ciało i spotkać w sposób kon-
kretny ślad wszystkiego, co odziedziczyliśmy oraz wszystkiego, co roze-
grało się w momencie naszego poczęcia, naszych narodzin i w trakcie 
naszego życia . Zrozumiałam i sprawdziłam również to, że jesteśmy 
istotami wcielonymi w materię i że to z tego powodu należy w ciele 
szukać konkretnego miejsca, które pozwoli nam wejść w nasze najgłęb-
sze cierpienie, by odnaleźć nasze największe wyzwolenie .

Nie twierdzę, że leczę lub uzdrawiam . Moja praca polega na towa-
rzyszeniu osobie, która mnie o to prosi w jej własnej pracy nad pamięcią 
i pomaganiu tym, którzy sobie tego życzą, w uwalnianiu ich ciał z bo-
lesnych pieczęci tej pamięci po to, by w końcu żyło im się lepiej .

Nie twierdzę tym bardziej, że mogę wszystko wyjaśnić, daleko mi 
do tego . Ponieważ nie wszystko da się wytłumaczyć, nawet jeśli medy-
cyna czynni ogromne postępy, a lekarze, z których niektórzy bez waha-
nia przysyłają mi swoich pacjentów albo sami przychodzą ze mną pra-
cować, próbują za pomocą naukowych narzędzi zrozumieć tak skom-
plikowane i jeszcze niejasne funkcjonowanie pamięci zapisanej w ciele . 
Ale również dlatego, że wolałam poświecić mój czas i energię na to, by 
ostatecznie bardziej zgłębiać „jak”, niż „dlaczego” .

Przez ostatnie trzydzieści lat mojego życia przyjęłam setki osób . 
Sumując to, czego się nauczyłam obserwując je, stało się dla mnie oczy-
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wistym, że to w okresie płodowym zapisuje się w naszym ciele pamięć, 
która potem rezonuje przez całe nasze życie i może nas doprowadzić 
do cierpienia, śmierci, rozpaczy… W ten sposób stopniowo opracowa-
łam metodę, którą dzisiaj stosuję: wszystkie te lata poszukiwań pomogły 
mi doświadczyć nauczania, które otrzymałam od mojego mistrza, prak-
tykować je, sprawdzać, potwierdzać, ale również uzupełniać, zanim 
przekażę je dalej . Aby trwało, rozwijało się i zmieniało spojrzenia i życie 
tych, którzy tego potrzebują . Tak jak i ja nadal, dzień za dniem, zmie-
niam moje własne spojrzenie i moje życie .
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Co przysparza cierpienia

„Boli mnie” . „Źle się czuję” . „Chciałbym zrozumieć sens 
tego wszystkiego… ” Każda osoba, która do mnie przy-
chodzi, jest w tym miejscu: cierpi albo poszukuje, i to 

często od wielu lat . Niektórzy  noszą swój ból w jednym konkretnym 
miejscu: „Mam okropne migreny, przynajmniej dwa razy w miesiącu”; 
„Tak mnie bolą plecy, że prawie nie mogę się ruszać”; „ Jak tylko zaczy-
nam coś robić, zaraz się duszę”; „Od lat staramy się o dziecko . Nada-
remnie” . U innych pojawiły się choroby chroniczne lub autoagresywne, 
które rozwijają się szybciej lub wolniej: serca, które słabną; guzy, które 
rosną, egzemy, które nie znikają . Wreszcie inne osoby nie rozumieją lub 
co więcej, próbują zrozumieć, znaleźć sens: źle się czują w swojej skórze, 
w swojej głowie, w swojej rodzinie, wyczerpani ciągłym mierzeniem się 
z doświadczeniami i patrzeniem na powtarzające się te same bolesne 
sytuacje, zerwania, wypadki, żałoby, te same błędy .

Przyjmuję ich, słucham, zachęcam, by opowiedzieli o swojej ścieżce 
zawodowej i historii rodziny . Często są zdziwieni, skonsternowani, 
czasami trochę zażenowani . Bo jaki może być związek między chro-
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nicznym bólem pleców, a sposobem, w jaki poznali się ich rodzice? 
Między powtarzającą się zawodową lub uczuciową porażką, a daleką, 
zapomnianą historią pradziadka? Między niekończącymi się migrena-
mi, a trudną ciążą matki ponad trzydzieści lat temu? Między rakiem 
piersi, a babcią, która próbowała popełnić samobójstwo? Jak można 
spodziewać się wyzdrowienia z depresji, gdy pochodzi się z linii rodo-
wej pełnej depresyjnych przodków? Z alkoholizmu, gdy ma się w ro-
dzinie prawie samych alkoholików? Po co szukać rodzinnych sekretów, 
gdy wszyscy dobrze się mają i nikt nie robi „szumu” z  tego powodu . Po 
co zresztą ryzykować, próbując dotykać drażliwych tematów?

Odpowiedź jest prosta: by poczuć się lepiej . Ale ten proces sam  
w sobie nie jest taki prosty, bo żeby „poczuć się lepiej”, wszyscy przyjęli-
śmy różne, zapewniające przetrwanie strategie, często bardzo potężne  
i skuteczne, dzięki którym możemy iść naprzód bez konfrontowania się 
z tym, co przysparza nam cierpienia w najgłębszej części nas . Jest z nami 
trochę tak, jak ze ścianą w mieszkaniu, na którą przyklejamy kolorową 
tapetę, a potem, jak tylko trochę wyjdzie z mody, pokrywamy ją pierwszą 
warstwą farby . Następnie kilka lat później nakładamy drugą warstwę, 
zanim przykleimy znowu tapetę, którą pomalujemy, gdy już nie będzie 
nam odpowiadać… W głębi duszy, wiemy dobrze, że jedyną właściwą 
metodą byłoby pozbyć się wszystkiego i zacząć od gołej ściany . Wystar-
cza jednak kilka machnięć pędzlem na biało, by wszystko wyglądało 
świeżo, a to mimo wszystko dużo szybsza metoda, niż rozpoczynanie 
gruntownego remontu! Jednak ściana pozostaje pokryta tymi wszystki-
mi warstwami . One wciąż są, nie można udawać, że nie istnieją!”

Sama doświadczyłam tego bardzo dotkliwie: wszystko, co nasz 
umysł usiłuje zapomnieć, ponieważ jest to dla niego nieznośne, nasze 
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ciało przechowuje w sobie . Przypomina sobie o tym, i ciągle reaguje na 
bazie tej pamięci, być może wypartej, ale i tak wytatuowanej w naszych 
tkankach . I echo tej pamięci rezonuje regularnie, coraz mocniej, tak 
długo aż ciało się jej nie pozbędzie . Nic nie wiem, na temat mojego 
biologicznego ojca: nie wiem, dlaczego, ani jak opuścił mnie i moją 
matkę; z własnej woli czy nie . Ale wiem, że to porzucenie miało pier-
wotnie zasadniczy wpływ na moje życie . Śmierć mojej matki, gdy mia-
łam dwa i pól roku, była tylko echem tego wydarzenia . Odsunięcie 
mnie od rodziny „ojca”, gdy miałam siedem lat, wzmocniło jeszcze ten 
rezonans . A gdy miałam dwadzieścia lat, śmierć mojego narzeczonego 
doprowadziła do jego eksplozji do tego stopnia, że sama chciałam 
umrzeć . Lata później, gdy ukochany mężczyzna ode mnie odszedł, 
moje ciało zareagowało tak, że lekarze stwierdzili, że jestem stracona .  
I z pewnością mieli rację . To dokładnie w tym momencie mojego życia, 
z pomocą mego tybetańskiego mistrza, usłyszałam i zobaczyłam ten 
rezonans . Następnie udałam się na poszukiwanie jego źródła, w najdal-
szej głębi mojego ciała, aby przestało wreszcie rezonować i narażać 
mnie na niebezpieczeństwo .

Wszystkie osoby, które przyjmuję, mają jedną cechę wspólną: po-
szukują, nie wiedząc czego szukają; czują, że cierpią, ale nie wiedzą,  
z jakiego powodu . I przez większość czasu, nawet jeśli myślą, że wiedzą, 
nie mają o tym pojęcia . Ponieważ wszystko jest niejasne, stłumione, 
„zapomniane” . Ponieważ całymi latami, a nawet od wielu pokoleń po-
wstawały tamy, pomagające unikać tego, co jest nie do pokonania i nie 
mierzyć się z tym, co wydaje się im zbyt ryzykowne .

Od trzydziestu lat nie znalazłam innej drogi niż ta, którą sama prze-
szłam: by poczuć się lepiej należy najpierw spotkać się z tym, co przy-
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sparza cierpienia . Znaleźć miejsce, w którym mieszka ból i dowiedzieć 
się, co ma do powiedzenia . Zaakceptować to, na co przymykaliśmy oczy . 
I słuchać, co mówi nasze ciało, nawet jeśli jest to przykre i trudne do 
przyjęcia…


