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Tegoroczny, ostatni weekend ma-
ja długo zachowam w pamięci.
Pojechałam do Warszawy

na warsztat huny, hawajskiej sztuki
uzdrawiania, a okazało się, że dane mi
było uczestniczyć w niezwykłej lekcji
miłości, skromności, wybaczania i bło-
gosławienia. Po prostu w dwudnio-
wym sympozjum sterowania własnym
życiem, zgodnie z wszechświatowym
porządkiem. Nawiasem mówiąc, bar-
dziej niż warsztat pasowałoby tu okre-
ślenie misterium, ale sądzę, że prowa-
dząca zajęcia Suzan Wiegel, osoba
równie charyzmatyczna, co skromna,
nie zaakceptowałaby tego.

I stała się rzecz dziwna. W trakcie
warsztatu to wszystko, czego słucha-
łam i w czym uczestniczyłam, nie wy-
dawało mi się aż tak cenne i nowator-
skie, jak osądziłam to później, po po-
wrocie do domu. Uchodzę za specja-
listkę od pozytywnego myślenia. Jed-
nak gdy przeczytałam swoje notatki
i spokojnie je przemyślałam, zrobiło
mi się ogromnie żal, że hawajski spo-
sób postrzegania tego, co w życiu
ważne, docierał tak długo do mojej
świadomości...

Miałam i mam – mimo straty mę-
ża – bardzo udane, szczęśliwe życie.
Ale z pewnością byłoby szczęśliwsze
i bardziej wartościowe, gdyby u jego
progu ktoś nauczył mnie kochać tak,
jak proponuje huna. Dobrze więc się
stało, że poczucie obowiązku kazało
mi skrupulatnie notować słowa Su-
zan. Większość uczestników kursu
tylko jej słuchała. Zatapiali się w fali
miłości, jaka emanowała ze słów Su-
zan, jej osobowości i sposobu przeka-
zywania przesłań kahunów. Nato-
miast ja starałam się utrwalać to,
aby wiernie przekazać je Wam, Dro-
dzy Czytelnicy.

W atmosferze tego niezwykłego
przeżycia przypłynęła do mnie praw-
da, którą chciałabym uczynić ha-
słem przewodnim Spotkań z medycy-
ną naturalną, podczas październiko-
wych XXX Targów „Bliżej zdrowia, bli-
żej natury” – „Poprzez miłość do speł-
nionego życia”.

Między duszą a umysłem

Pora wyjaśnić, o jaką miłość tu
chodzi.

– Miłość to jasność, to poczucie peł-
nej jawności, kim jesteś – powiedzia-
ła na wstępie Suzan Wiegel. – Kahu-
ni powiedzieli mi: „Nie jesteś człowie-
kiem, nie jesteś istotą ludzką!” Jak to nie
jestem? A kim jestem? – zdziwiłam się.
„Jesteś duszą” – odpowiedzieli. – My-
ślałam, że mam duszę – nie dawałam
za wygraną. „Nie masz duszy. Jesteś
nią! Twoja dusza nie mieszka w two-
im ciele, to twoje ciało zamieszkuje two-
ją duszę. Esencja duszy nigdy nie
umiera i nigdy się nie rodzi. Istnieje za-
wsze, jest też na stałe połączona z tą wi-
bracją, którą my określamy jako
Niewypowiedziany...” – oświadczył
kahuna.

Hawajczycy mają własne, specyficz-
ne wyobrażenie owej wielkiej, opie-
kuńczej siły, którą wszystkie inne lu-
dy nazywają Bogiem. Oni uważają,
że ta siła jest tak potężna i niezwykła,
że nie można tego wyrazić słowami.
Określają więc ją jako NIEWYPOWIE-
DZIANY. Uważają też, że jesteśmy
wszyscy częścią owej wielkiej mocy,

dlatego także nam należy się po-
dziw, szacunek i miłość. Od samych
siebie przede wszystkim!

Suzan wyznała, że w pełni zrozumia-
ła to dopiero w chwili tzw. śmierci (kli-
nicznej). Poczuła wtedy ową nieroze-
rwalną więź z Niewypowiedzianym.
Uświadomiła też sobie, że: ja minus
Niewypowiedziany – oznacza braki,
potrzeby, cierpienia. Natomiast ja plus
Niewypowiedziany – to spokój, ład
i poczucie bycia w domu. Jej najnow-
sza książka nosi tytuł „OHANA język
światła”. Ohana znaczy po hawajsku
być w domu. A światłem jest Niewypo-
wiedziany i my sami, co potwierdza fi-
zyka kwantowa.

– Nasz umysł – mówi Suzan – jest
stworzony po to, by nam komplikować
życie, a dusza po to, by je ułatwiać.
Wszystko, co robimy z łatwością, po-
chodzi od duszy. Walka i jej owoce to
sprawa umysłu. Gdy was zapraszają
do walki, nie idźcie tam. Przestańcie
walczyć, a zacznijcie kochać siebie
i innych! Wybierzecie tym samym wyż-
szy poziom. Połączycie się z duszą
i będziemy w domu.

Wszechświat zawsze mówi:
TAK!

Nie wolno nam zapominać,
że Niewypowiedziany zawsze chce
dla nas tego, czego sami pragniemy
dla siebie. Nie narzuca nam własnej
woli, bo mamy swoją. To jest najwyż-
szy wyraz boskiej miłości. Suzan
wielokrotnie podkreślała: Wszech-
świat zawsze mówi: tak! Jeśli bę-
dziesz powtarzał „Jestem chory,
biedny, nieszczęśliwy”, usłyszysz TAK
i będziesz tkwił w swoim życiowym
dołku tak długo, jak długo będziesz
widział w sobie ofiarę.

– Największy błąd, jaki popełniamy
w życiu, to stała troska o to, co powie-
dzą o nas inni, jak zareagują, czego bę-
dą chcieli. Moje Najdroższe Dziecko
– woła do nas Niewypowiedziany
– zacznij wreszcie zajmować się sobą,
zastanów się, jakie są wybory twojej
duszy, jak możesz ją wspierać, inaczej
nie będziesz szczęśliwy, nie znajdziesz
się w domu – przekonuje Suzan.

W czasie poprzedzającego kurs wie-
czornego spotkania autorskiego w war-
szawskim Empiku zobaczyłam, jak re-
zygnuje się z walki. To po prostu brak
reakcji na zaproszenie do niej.

Do stołu, przy którym Suzan Wie-
gel podpisywała świeżo wydaną książ-
kę („OHANA – język światła. Drogi
do świadomości kwantowej”, wyd.
KOS Katowice), podszedł młody czło-
wiek. Przekartkował jeden z leżą-
cych na stole egzemplarzy i oświad-
czył autorytatywnie:

– To jest najgłupsza książka, jaką
w życiu widziałem!

– W porządku – zawołała, uśmie-
chając się, Suzan. – Masz prawo
do własnego zdania. Szanuję je!

Młody człowiek popatrzył na nią ze
zdziwieniem, zrobił w tył zwrot i bez
słowa wyszedł.

– Co zasiejesz, to zbierzesz – skomen-
towała następnego dnia to wydarze-
nie Suzan Wiegel. – Gdybym zareago-
wała negatywnie, energia złości, wcze-
śniej czy później, wróciłaby do mnie.
Ktoś zezłościłby się na mnie i utraciła-
bym bezpowrotnie i bezrozumnie spo-
rą porcję życiowej energii. Nie warto
dawać się wciągać w takie dyskusje.
Nigdy, przenigdy nie zapominajcie,
że jedyną sensowną odpowiedzią
na atak jest miłość. Miłość jest po pro-
stu dobra na wszystko. Miłość i błogo-
sławieństwo.

Błogosław i dziękuj

– Jedna z moich znajomych – rozpo-
częła kolejną partię wykładu Suzan
Wiegel – bardzo ciężko przeżyła rozwód
z mężem. Wyznała, że zazdrości każdej
szczęśliwej parze, którą spotyka na swo-
jej drodze. Tak bardzo chciałaby przy-
tulić się do kogoś bliskiego, porozma-
wiać, pójść na wspólny spacer... Pora-
dziłam, aby zazdrość zamieniła na bło-
gosławieństwo. Gdy tylko pojawiało się
ukłucie zazdrości, miała powtarzać:
„Błogosławię wszystkie szczęśliwe pa-
ry, bo ja też niebawem znajdę kogoś od-
powiedniego”. Po kilku miesiącach istot-
nie znalazła. Jest szczęśliwa. Wszech-
świat powiedział: TAK.

Cuda zdarzają się, przekonywała
nas, ale musisz spełnić dwa warunki:

• Być otwartym i w pełni przekona-
nym, że to nastąpi,

• Być absolutnie przekonanym,
że na to zasługujesz. Musimy na-
uczyć się właściwego formułowania
życzeń. Zwykle zaczynamy od „jeśli”.
Jeśli wygram w totolotka, to zbudu-
ję dom. Jeśli zaoszczędzę na jedzeniu,
to kupię sobie coś ładnego. To „jeśli”
jest hamulcem opóźniającym spełnia-
nie się życzeń. Marzysz o dobrej pra-
cy, powiedz: „Błogosławię wszyst-
kich, którzy mają dobrą pracę, ja też
chcę ją mieć – natychmiast!”.

Wszystko, czego potrzebujesz, na-
prawdę będzie Ci dane, ale nigdy nie
poddawaj się zwątpieniu. Wszyscy je-
steśmy światłem, jesteśmy boską ener-
gią. Pamiętaj o tym. Dlatego rano, na-
tychmiast po przebudzeniu powiedz
lub pomyśl: „Jestem światłem, pro-
mienieję i dziękuję”. Dopiero potem
możesz wołać: – Boże, jak późno, a ty-
le mam dziś do załatwienia, ale spra-
wisz, że wszystko pójdzie do-
brze! I pójdzie!

PS. Zamierzałam zaprosić Suzan
Wiegel na październikowe „Spotka-
nia z medycyną naturalną”. Nieste-
ty ma inne zobowiązania w tym ter-
minie. Przyjedzie do Polski na wcze-
śniejszy weekend i poprowadzi u nas
w niedzielę, 18 października, warsz-
tat: „Dzień impulsu do lepszego ży-
cia, wiary w siebie i własną moc, wy-
nikającą z połączenia z polem nie-
ograniczonych możliwości”.

Zapraszamy. Zapisy osobiście lub
telefonicznie w Centrum Medycyny
i Psychoterapii, Katowice, Kościusz-
ki 19, tel. 0-32 257 15 90.

Odpowiedzią
na wszystko jest miłość
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Książka ukazała się nakładem katowic-
kiego Wydawnictwa KOS.

Przestańcie walczyć, zacznijcie kochać siebie i innych – apelowała Suzan Wiegel.


