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Annowo, lipiec 2018

Wysokie sosny niepokojąco skrzypiały pod wpływem porywi-
stego wiatru. W powietrzu wyczuwało się zapach nadchodzącego 
deszczu. Okolica wyglądała na opuszczoną, chociaż droga prowa-
dziła do pobliskiego jeziora. W lipcu dzikie kąpielisko powinno 
być oblegane przez mieszkańców i turystów. Katarzyna wspo-
mniała jednak, że Annowo zaprasza przede wszystkim tych, któ-
rzy spragnieni są ciszy. Najwyraźniej miała rację.

Ewa z ulgą odstawiła ciężką walizkę i wyjęła z kieszeni klu-
cze, które otrzymała od koleżanki. Zardzewiała furtka po chwi-
li ustąpiła z głośnym zgrzytnięciem. To będzie moje pierwsze 
wspomnienie z nowego rozdziału życia – pomyślała. W myślach 
ponownie zobaczyła to, co się wydarzyło przed sekundą. Zare-
jestrowała z uwagą moment, gdy furtka się otworzyła, a za nią 
ukazała się nieznana zielona przestrzeń posiadłości. 

Należało jak najszybciej zapomnieć o przeszłości. Im więcej 
świadomych wspomnień z nowo obranej drogi życia, tym lepiej. 
Moment przekroczenia progu uznała za symboliczny. Od tej pory 
postanowiła mieć większą uważność na to, co się dzieje wokół 
i w niej samej. Nie miała wpływu na zastane okoliczności, ale 
miała wpływ na swoje reakcje. Ostatnio nadmiernie się przekona-
ła, że życie wyszukuje najbardziej okrutne sposoby, aby nauczyć 
ją pokory. Miała wrażenie, że pod wpływem traumatycznych 
przeżyć umierała i rodziła się już wiele razy. Cios, który dosięgnął 
ją zaledwie kilka godzin wcześniej, był jednak zdecydowanie 
mocniejszy niż poprzednie. Chciała być choć w połowie tak win-
na, za jaką ją uważano. Wolałaby odpokutować za swe grzechy 
niż odczuwać wszechogarniające rozpacz i bezsilność. Smutek 
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w jej sercu mieszał się z poczuciem krzywdy i niesprawiedliwo-
ści. Z rozdartą duszą stanęła na progu posiadłości z ogrodem, na 
których czas odcisnął swoje piętno. Letni powiew wiatru wzmógł 
poczucie rozpaczy. 

Co mam ze sobą zrobić? Co mam zrobić? – myślała gorącz-
kowo, dźwigając sfatygowaną walizkę po murowanych zarośnię-
tych trawą schodkach prowadzących w głąb ogrodu. Nieobecnym 
wzrokiem zarejestrowała przestrzeń wokół siebie. Znajdowała się 
w miejscu nadgryzionym zębem czasu. Dawną świetność rzeźb 
ogrodowych pożerał mech. Staw znieruchomiał pod wpływem 
rzęsy wodnej, a trzciny rozrosły się na sąsiednią połać terenu. 
Ciemnozielony bluszcz pokrył dawno nieotwierane okiennice. 
Wszechogarniająca wilgoć zdawała się sączyć i oddychać każ-
dym podmuchem wiatru. 

Takie miejsce jak to rządzi się własnymi prawami. Ewa za-
drżała z zimna i nieokreślonego poczucia niepokoju. Było jasne, 
że zarówno dom, jak i ogród przeżyły wielu poprzednich właści-
cieli.

Jej koleżanka niczym anioł stanęła na jej drodze w chwili roz-
paczy i dała klucze do tej posiadłości. Sama wykręcała się bra-
kiem czasu na przyjazd tutaj, a ponieważ Ewa obecnie nie miała 
gdzie się podziać, zaproponowała jej to miejsce. Dach nad głową 
na czas nieokreślony w zamian za doglądanie posesji i doprowa-
dzenie jej do stanu względnej używalności to układ idealny.

Nagły przebłysk dzisiejszych zdarzeń sprawił, że Ewie za-
brakło tchu. W uszach dźwięczały niesprawiedliwe słowa, ja-
kie usłyszała na swój temat niespełna parę godzin wcześniej. 
Jej dobre intencje zostały obrócone przeciwko niej. Wiele razy 
słyszała powiedzenie, że piekło jest wybrukowane dobrymi chę-
ciami. Nie mogła zrozumieć, dlaczego czasem nie można unik-
nąć sytuacji, w której robi się komuś krzywdę. Szczególnie do-
tyczy to jednostronnej miłości. Wydawało się jej, że wie, w jaki 
sposób ludzie spotykają się na swojej drodze. W końcu nie ma 
przypadków, a są tylko znaki. Czyż nie? Często jednak błędnie 
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interpretujemy niezbadane wyroki losu. Istnieje bowiem zasadni-
cza różnica pomiędzy tym, co chcemy, a tym, co dostajemy. Na 
swej drodze nie spotykamy osób, które chcemy spotkać, ale te, 
które musimy. Bliscy przynoszą ból i rozczarowanie. Inni zni-
kają po uścisku dłoni i wymianie paru uprzejmych zdań. Sama 
wielokrotnie przechodziła stan rozdartego niespełnioną miłością 
serca. W pewnym momencie nabrała przekonania, że musi być 
jakimś wybrakowanym człowiekiem, skoro na tym gruncie spo-
tykają ją same rozczarowania. Nieodwzajemniona miłość stanowi 
punkt zwrotny, po którym nic już nie jest takie samo. Budzi serce 
i każe żyć tysiącem chwil, które nigdy się nie wydarzyły. Każe 
się przechadzać po ulicach i w każdej twarzy widzieć ukochaną 
osobę. Zapachy, kolory i dźwięki przypominają momenty, które 
nigdy nie zaistniały. I wcale nie chodzi tutaj o płeć przeciwną, ale 
o wszystkich. Wiedziała, że z ludźmi postawionymi na jej drodze 
wcale nie żyłaby długo i szczęśliwie. A jednak ból i żal po ich 
stracie nie pozwalały jej odczuwać radości życia. Inni ranią, a gdy 
odchodzą – rany pozostają. Ot, paradoks istnienia. 

Z westchnieniem przekręciła w zamku mosiężny klucz. Drzwi 
skrzypnęły i jej oczom ukazało się ciemne wnętrze domu. Prze-
szła przez pokryty kurzem salon i podeszła do okna. Rozpościerał 
się z niego widok na zarośnięty staw oraz dalszą część ogrodu, 
której wcześniej nie zauważyła. Najwyraźniej posiadłość miała 
wiele zakamarków, których nie sposób odkryć szybkim spojrze-
niem. Niespiesznym krokiem uchyliła drzwi do kolejnego po-
mieszczenia. Była to mała sypialnia z łóżkiem przykrytym folią 
chroniącą pościel przed kurzem i insektami. Od razu spostrzegła, 
że znajduje się tu widoczne z ogrodu okno, było bowiem całkowi-
cie zarośnięte bluszczem. 

Po krótkim zwiedzaniu wnętrza usiadła na drewnianym pod-
niszczonym tarasie wychodzącym na drugą stronę ogrodu. W wy-
sokich trawach grały świerszcze. Wpatrując się wnikliwie, moż-
na było dostrzec dawne rozplanowanie terenu opanowane teraz 
przez chwasty.
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Przestrzeń wypełniał rechot żab. Nigdy nie słyszała tego 
dźwięku w takim natężeniu, musiały ich być setki. Mlecze przebi-
jały beton, który skruszył się na całej długości ścieżki. Zagrożone 
zniszczeniem było wszystko, co niegdyś zbudowano tutaj ludzką 
ręką. Była w miejscu, gdzie człowiecze dramaty nie miały zna-
czenia. I właśnie dlatego postanowiła w swych myślach od nowa 
przeżyć to, co ją spotkało. Smakowała swój ból, żal i poczucie 
niesprawiedliwości. Jak to zwykle bywa – postawiła się najpierw 
w roli ofiary. Przeszło jej przez myśl, że jest samolubna i być 
może zasłużyła na to, w jaki sposób ją potraktowano. Szybko 
jednak odrzuciła tę myśl. Zbyt często doświadczała niesprawie-
dliwości. Wiedziała, że wynikało to z wielu rzeczy, przykładowo 
z odmiennych punktów widzenia, niedostatecznej świadomości 
czy w końcu po prostu ze zwykłej nienawiści.

Wstała ze spróchniałych tarasowych schodów i powoli odzy-
skiwała w sercu poczucie spokoju. Karmiła się tym uczuciem, 
wiedząc, że za parę chwil gorycz znów zbierze swoje żniwo. Od-
niosła wrażenie, że coś potężnego wlewa jej z góry wprost do 
głowy spokój i światło. Po czterech latach obcowania z wiedzą 
ezoteryczną pozostała jej świadomość prób, jakim poddaje nas 
wszechświat. Zmiana kierunku, strata przyjaźni czy choroba to 
tylko niektóre z przykładów. Oczywiście istnieją też na świecie 
niczym niewyjaśnione podłość i nienawiść – tak wielkie, że nie 
sposób ich sobie przetłumaczyć na duchowe doświadczanie. Na-
wet jeżeli nie wiedziała, czym był dzisiejszy incydent, czuła, że 
nie może się poddać emocjom. To prosta droga do szaleństwa 
i rozchwiania na szlaku do swoich celów. Prosta droga do zaprze-
paszczenia własnego ja i miłości do siebie. Nie chciała wchodzić 
w pozycję ofiary. Nie chciała dać dojść do głosu własnemu stra-
chowi. Nie teraz. Wiedziała jednak, że po tym zdarzeniu narodzi 
się na nowo i nic już nie będzie takie jak wcześniej. 

Opróżnienie walizki i poukładanie rzeczy na półkach w sypial-
ni zajęło jej kilkanaście bezcennych minut. Bezcennych, bo spę-
dziła je na konkretnym działaniu. Oswajała nieznaną przestrzeń, 
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w której postanowiła wyleczyć niezagojone rany. Kto wie, może 
pokocha swoją samotność i odnajdzie tu sens istnienia? Pogładzi-
ła palcami swój ulubiony sweter i podelektowała się sosnowym 
zapachem szafy. Czasami chwile, które później wspominamy la-
tami jako kotwice naszego szczęścia, przemykają nam w teraź-
niejszości niezauważenie. Nie pozwoli więcej na to. Będzie je 
celebrować tu i teraz, zanim przeminą.

Nowy dzień zaskoczył Ewę słońcem. Spała wyjątkowo do-
brze. Z początku myślała, że nie zmruży oka w ciemnym obcym 
domu, ale sypialnia okazała się istną oazą chroniącą od reszty 
świata. Widok z głównego tarasu był imponujący. Szum wiatru 
raz po raz wzmagał się w koronach starych drzew. Jednak soczy-
ste kolory wczesnego lata, zamiast dodać nadziei, potęgowały 
uczucie tęsknoty w sercu. Nieraz łapała się na uporczywej my-
śli, że traci cenny czas na myślenie o rzeczach, które nigdy nie 
mają prawa się wydarzyć. Takie momenty starała się zagłuszać 
pracą. Z tego powodu nie myślała o sobie najlepiej. Sądziła, że 
etap pracoholizmu, który był ucieczką przed prawdziwym celem 
w życiu, dawno już przeminął. Niepostrzeżenie los postanowił 
sprawdzić, czy toczące się w obecnym kształcie życie spełnia jej 
oczekiwania. Musiała przełknąć gorzką pigułkę prawdy. Chciała 
być szczęśliwa. To zawsze było jej celem. Popełniła jednak kary-
godny błąd – nie zdefiniowała, co miało jej to szczęście przynieść. 
Inni ludzie? Niektórzy pojawiają się przy nas na chwilę tak krótką 
jak zaćmienie Księżyca. Ich obecność zwiastuje przewrót życio-
wy, po którym już nic nigdy nie wygląda tak samo. Ich zniknięcie 
natomiast zakorzenia w sercu ziarno wiecznej tęsknoty. Tęsknoty, 
którą przywołują określone zapachy, miejsca lub zdarzenia. Nigdy 
później już tych osób nie spotykamy. Znikają jakby pochłonięte 
przez własne koleje losu. A my już nigdy nie wracamy do życia 
sprzed spotkania. Od tej pory wszystko toczy się innym torem niż 
wcześniej. To zupełnie tak, jakby w pewnym momencie od naszej 
nakreślonej linii życia oderwała się równoległa nić. Żyjemy odtąd 
podwójnym życiem. Trzeba uważać, aby ta równoległa droga nie 
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stała się dla nas ważniejsza. Można bowiem wtedy już na zawsze 
żyć bardziej iluzją własnego szczęścia, które nigdy nie ma prawa 
zmaterializować się w naszej rzeczywistości. Główna linia życia 
nasiąka żalem i bólem niespełnienia. Staje się naszym więzie-
niem, podczas gdy w umyśle wynosimy na piedestał wyobrażenia 
idealnego życia. Klatka, która nas więzi, zaciska się coraz bar-
dziej, gdy marzymy o równoległej drodze. 

Czy zwariowała, mając poczucie, że po tylu latach doświad-
czania życia wraz ze zniknięciem Igora odszedł również kawałek 
jej duszy? Czy to możliwe, że dusza jest jednością rozdartą na 
dwie istoty? Czy robi sobie krzywdę, jeżeli pielęgnuje tę tęsknotę 
i nie stara się jej pozbyć? Nie chce się jej pozbyć. Tęsknota to 
wszystko, co jej po nim zostało. Oznacza, że to, co się wydarzyło, 
miało znaczenie. Nie może przecież umniejszać najważniejszych 
doświadczeń w swoim życiu. A spotkanie z nim sprawiło, że 
w jednej chwili umarła i urodziła się na nowo. W tamtym momen-
cie powstała jej równoległa linia wymarzonego życia. W niej ulo-
kowała całą swoją miłość. W tej rzeczywistości już nie kochała 
Igora. Zastanawiała się nawet, czy kiedykolwiek tak było. Praw-
da mieszała się z wyobrażeniami, a duchy przeszłości nie dawały 
za wygraną. W całej tej kuriozalnej sytuacji musiało jeszcze być 
coś do zrobienia. Coś, co nie dawało jej zapomnieć. Ich pierwsze 
spotkanie odbyło się w równie tajemniczym i pokrytym blusz-
czem domu jak ten, w którym teraz przebywała. Świadomość 
tego faktu zintensyfikowała jej doznania. Wspomnienia zaczęły 
powracać jak fala przypływu. Wydawało jej się, że wszystko zda-
rzyło się wieki temu, a minęły zaledwie cztery lata. Wtedy wła-
śnie jasne spojrzenie jego oczu stopiło jej serce i zapoczątkowało 
lawinę zdarzeń, które szybko wymknęły się spod kontroli. Za-
miast wyśnionej, spełnionej miłości doświadczyła bezdennej roz-
paczy złamanego serca. Zamiast spokoju i szczęścia czuła strach 
i przekroczyła wrota obłędu. Pragnęła spotkania z jasnością i po-
łączenia z duchem światłości, została jednak zepchnięta w czarną 
otchłań odrzucenia i lęku. Przynależność do ezoterycznej sekty 
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Wincenta odbiła się na jej zdrowiu psychicznym i fizycznym. Po 
fatalnej w skutkach inicjacji reiki w jej ciele energetycznym po-
zostały dziury, które musiała chronić, ilekroć przebywała wśród 
większej liczby ludzi. Przyzwyczaiła się do życia bez ochronnej 
bariery, którą ma każdy człowiek, przed niewidzialnym światem. 
Gdziekolwiek postawiła swoją stopę, z kimkolwiek weszła w re-
lację – była bez ochrony. Była też naga pod innym względem. Nie 
chciała przywdziewać już więcej społecznych masek. Nie chciała 
okłamywać siebie i ukrywać, jaka jest naprawdę. Demon, które-
go przypadkowo zabrali ze sobą z kamiennych kręgów, wniknął 
w przywódcę grupy i zaraził jego otoczenie swoim złem. 

Dzisiaj, cztery lata po wydarzeniach, większość traumatycz-
nych przeżyć sama uleciała z jej wspomnień. Kilka zapamiętała, 
nie będąc pewną, czy wydarzyły się naprawdę. Umysł ludzki po-
trafi subiektywnie szufladkować doświadczenia. Zupełnie jakby 
przeskakiwał w inną historię lub pisał własny scenariusz zdarzeń. 
Największym wyzwaniem Ewy było zaakceptowanie, iż każdy ma 
swoją prawdę, chociaż uczestniczył w tych samych działaniach 
w tym samym czasie. Tak jak malarz, który swoim pędzlem two-
rzy od nowa widziany przez wszystkich krajobraz. Niewygodne dla 
oka szczegóły pomija, aby tylko poczuć spokój i nie doświadczać 
ich, ilekroć znów wejdą w pole widzenia. Wyrzuca je ze swoich 
wspomnień, tworząc własną subiektywną rzeczywistość. 

W początkowej fazie nowego życia, kiedy wyzwoliła się spod 
panowania Wincenta, otworzyła się na świat jak nigdy wcześniej. 
Odrodziła się silna i uparta, z chęcią do działania. Zdobyła się na 
odwagę i fundament po fundamencie budowała swój świat od po-
czątku. Od tamtego momentu postanowiła być już tylko szczęśli-
wa. Było to jednak bardzo trudne i wyczerpujące. Odnosiła wra-
żenie, jakby postulat bycia szczęśliwym był kolejnym doświad-
czeniem jej niedoskonałości. Bo skoro nie umiała tak po prostu 
być szczęśliwą, to znów oznaczało, że jest wybrakowanym czło-
wiekiem. Znów musiała pracować nad sobą, podczas gdy miała 
już dosyć walki z falami. 
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Tymczasem grupa Wincenta, ku zdziwieniu Ewy, urosła w siłę. 
Pomimo swojej wcześniejszej deklaracji zaczął on pobierać duże 
sumy pieniędzy od osób, które zgłaszały się na zabiegi energe-
tyczne. Ewa natomiast na wiele miesięcy stała się jego wrogiem 
numer jeden. Wielokrotnie wyczuwała, że grupa energetycznie 
wysyła jej ostrzeżenia i negatywne intencje. A to wszystko za 
przyzwoleniem ich mistrza. Wiedziała, że jego zainteresowanie 
jej osobą kiedyś minie i prędzej czy później upatrzy sobie inny 
cel. Cel znany osobiście grupie. Bliższy i namacalny niż opowie-
ści o pewnej byłej przeklętej członkini, która ośmieliła się działać 
wbrew zakazom. Wkrótce z pewnością ktoś z grupy znów oka-
że się przeklętym, przepalonym ogniwem i zostanie oskarżony 
o nieposłuszeństwo. Ale do tego czasu Ewa musiała cierpliwie 
czekać i codziennie zmagać się z jawną niesprawiedliwością. Żyć 
z przyklejoną łatką osoby, którą w tamtych kręgach uznano za 
trędowatą, złą i czyniącą szkodę. 

W swym życiu sporo razy spotkała się z odmiennym stanowi-
skiem ludzi na wiele tematów. Relacje, choć z pozoru głębokie 
i rokujące na wieloletnią przyjaźń, potrafiły się urwać nagle, bez 
ostrzeżenia, a zarzewiem konfliktu okazywały się sprawy nieistot-
ne. Błahostki, jak niedopowiedzenia, inne zdanie na nieważne te-
maty czy zbyt impulsywne wyrażenie uczuć i emocji. Nauczy-
ło to Ewę zachowywania ostrożności i niewchodzenia głęboko 
w początkowe znajomości. Czasami jednak ten dystans był de-
strukcyjny dla utrzymania więzi. W pewnym momencie odniosła 
wrażenie, że w obecnym świecie, pomimo poważnych deklaracji 
dotyczących związków międzyludzkich, człowiek dąży przede 
wszystkim do samotności. Przyjaciele, którzy obiecywali, iż będą 
zawsze bez względu na obrót spraw, stają się wrogami. Odchodzą 
ci, którzy z początku w oszołomieniu stwierdzali, że spotkanie 
z Ewą było dla nich wyjątkowe, i entuzjastycznie deklarowali 
swoją ciągłą obecność. Koniec końców każdy jest przede wszyst-
kim samotny. Jedyną szansą na uniknięcie bólu w doświadczaniu 
odrzucenia jest akceptacja i pokochanie siebie. Ukochanie swojej 


