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Tafla jeziora przy drewnianym domku lśniła, odbijając 
blask porannego słońca. Ewa stanęła z wahaniem na początku 
drewnianego pomostu, badając w myślach jego wytrzymałość. 
Po chwili jednak zdecydowanym krokiem weszła na niego i po 
paru metrach znalazła się przy furtce. 

Na spotkanie wybiegły jej dwa owczarki niemieckie. 
Zaraz za nimi zza drzwi wyłonił się ich właściciel. Ku zdzi-
wieniu Ewy Znachor, bo tak się nazywał znaleziony przez nią 
w Internecie nauczyciel duchowy, okazał się starszym, lekko 
zgarbionym mężczyzną. Skinieniem głowy zaprosił ją na spa-
cer wzdłuż jeziora. 

– Co konkretnie cię do mnie sprowadza, moje dziec-
ko? – zapytał starzec. 

– W zasadzie nie wiem, od czego zacząć. Bardzo po-
trzebuję oceny sytuacji kogoś z zewnątrz, kto ma wiedzę        
i doświadczenie. – Ewa zaczęła niepewnie. 

– Spróbuję ci pomóc, ale duchowość to samotna 
ścieżka. Każdy musi zmierzyć się z własnym cieniem. Jaka 
sytuacja tak bardzo wyprowadziła cię z równowagi? 

– W zasadzie całokształt mojego życia. Zawsze byłam 
osobą ugodową i mało asertywną. Niechętnie wspominam 
swoje dzieciństwo, bo byłam nieakceptowana przez rówieśni-



ków przez kolor swoich włosów. Potem kariera potoczyła się 
w zasadzie bez większych trudności. Ale pozostawałam           
w życiu samotna, trafiając na mężczyzn, którzy nie potrafili 
mnie pokochać. Jakiś czas temu spotkałam, jak sądziłam, mi-
łość mojego życia. Ta znajomość zaprowadziła mnie do nau-
czyciela reiki i grupy ludzi zajmujących się uzdrawianiem 
energią. Poczułam się jedną z nich, do czasu inicjacji. Wyda-
rzyło się wtedy coś bardzo złego, coś, czego nawet sam nau-
czyciel nie potrafi dokładnie wyjaśnić, a uczniowie prześciga-
ją się w domysłach. 

– Co takiego wydarzyło się od czasu inicjacji, moja 
droga? 

– Nie jestem sobą. Jakby ktoś wylał moje wnętrze,       
a w zamian wlał tam kubeł pomyj. Nie mam siły, żeby wstać  
z łóżka. Zachorowałam na kręgosłup. Mam… samobójcze 
myśli, które karmi fakt, iż usilnie wierzę w to, że przestałam 
być użyteczna dla świata. Moja koleżanka oskarżyła mnie          
o ataki energetyczne na grupę i wiem, że nikt do końca mi nie 
ufa. Sytuacja jest na tyle patowa, że przypomina polowanie na 
czarownice. Cokolwiek powiem, będzie wykorzystane prze-
ciwko mnie. Czy ja naprawdę jestem zła? – Ostatnie zdanie 
Ewa wypowiedziała z drżeniem w głosie. 

– Nikt nie jest ani dobry, ani zły. W tej chwili targają 
tobą nieznane dotąd uczucia i ogromny strach. To normalne, 
tak samo jak problemy zdrowotne. Dokonują się w tobie teraz 
przemiany, po których nastąpi transformacja całego twojego 
życia. To proces, który ma cię przygotować na twoje przezna-
czenie, które już jest, ale którego jeszcze w starej skórze nie 
dostrzegasz. To jak szlifowanie diamentu, uszlachetnianie. To, 
co zawiera w sobie cień, którego tak się boisz, to nic innego, 
jak twoje własne lęki domagające się przepracowania. Nie-



znośna egzystencja może cię skłonić do ucieczki w chorobę 
lub depresję, ale to tylko zwielokrotni intensywność doświad-
czenia. 

– A zatem ataki energetyczne nie są sprawką kogoś, 
kto źle życzy grupie? 

– Śmiem twierdzić, że to zwielokrotnione lęki osoby, 
która tę grupę stworzyła. Jego cień wzmacniany lękiem pozo-
stałych i mania ego. Ten, kto nie rozumie, że duchowość to 
spotkanie z cieniem, a nie pławienie się w wyimaginowanym 
świetle, nie powinien nauczać innych. Sam fakt mianowania 
się samozwańczym mistrzem bez rozróżniania, czy ta chęć 
wychodzi z naszego serca, czy z ego, powinna zastanawiać 
wstępujących w szeregi takiej grupy. 

– Z początku czułam niechęć, ale nie znałam wielu 
wątków i byłam totalnie zielona w temacie. Potem wszystko 
się wyjaśniło i weszłam w to z ufnością. 

– Cokolwiek się wydarzyło, było ci pisane. 

– Nie rozumiem. Czy to znaczy, że nie mogłam 
uchronić się przed destrukcją? 

– Destrukcja niszczy stare, aby nowe mogło powstać. 
Taki jest cel twojej duszy. Sama dla siebie przygotowała takie 
właśnie doświadczenie. Rozwój duchowy daje popalić żywym 
ogniem, bo nie można od niego tak po prostu uciec. Można 
zobaczyć piękno podwodnego świata, ale można się też zwy-
czajnie utopić. Wszystko zależy od tego, jak przetransformu-
jemy doświadczenie, w które wchodzimy. Wierzysz w Boga? 

– Oczywiście. 



– Bardzo słusznie. A wierzysz w wędrówkę dusz? 
Gdyby śmierć była końcem wszystkiego, zmazywałaby 
wszelkie winy, a heroiczne dokonania przechodziłyby w za-
pomnienie. Z takiego poziomu rozumowania życie wydaje się 
totalnym bezsensem. Ale gdzieś w głębi nas jakaś silna we-
wnętrzna moc uspokaja, że życie fizyczne tutaj, na Ziemi, to 
jedynie etap przejściowy. Jesteśmy powłoką, a fizyczność          
i wszystko, co z nią związane, pozwalają nam doświadczać 
bólu, radości, smaków i emocji. Mam teorię, że człowiek jest 
kombinezonem, w który przebiera się dusza w swojej wę-
drówce po doświadczenia. Na pewnym etapie zyskałem pew-
ność – kojącą, uspokajającą moje skołatane emocje i poczucie 
bezsensu. Czy to nie przerażające, że człowiek, aby żyć, musi 
najpierw oswoić sobie wyobrażenie o śmierci? 

Ewa z zamyśleniem spojrzała na migoczącą taflę je-
ziora tuż pod pomostem. Spokój, jaki ją ogarnął, porównałaby 
do zapadania w sen. 

– Nigdy się jej nie bałam. Nie mówię tutaj o bólu         
i etapie odchodzenia, bo to zwykle przynosi wiele cierpienia. 
Mówię tutaj o samej śmierci jako przejściu do kolejnego eta-
pu. 

– Więc też tak to sobie tłumaczysz, że to tylko kolejny 
etap. I masz rację. Jesteś przykładem człowieka obudzonego, 
który ma dostęp do prawdy. A pamiętasz, jak tam jest? 

– Gdzie? 

– Tam, gdzie idziemy po zakończeniu ziemskiej wę-
drówki. 

– Tam, gdzie pójdziemy, wszystko jest wszechogar-
niającą miłością – stwierdziła z niespotykanym dotąd przeko-



naniem Ewa, jakby przez ludzkie słowa przemawiała jej du-
sza. – Tutaj, na Ziemi, miłość to dobro ekskluzywne, a jej stan 
darowany jest człowiekowi tylko chwilami. Nie potrafimy 
utrzymać stanu miłości. Nie potrafimy utrzymać stanu szczę-
ścia i spełnienia, bo nie wiemy, czego chcemy. Wydaje nam 
się, że definicja szczęścia nie istnieje, a miłość to coś złudnego 
i ulotnego. 

– Tobie też tak się wydaje? 

– Nie, wydaje mi się, że miłość ma się w sobie. W za-
sadzie to całą siłę ma się w sobie. Siłę do walki, pokonywania 
przeciwności losu i do bycia szczęśliwym. Ale wszyscy nao-
koło wiedzą lepiej i mają inne doświadczenia. Kim jestem, 
żeby stawać w opozycji do większości? 

– A jeżeli ta większość się myli? Większość ludzkości 
to jednostki nieprzebudzone. Niegotowe na wewnętrzne od-
czuwanie. Świat zewnętrzny jest dla nich ucieczką. Wydaje im 
się, że tak wiele osiągają i są panami życia. Są przekonani, że 
trzeba coś w życiu osiągnąć, być wykształconym, założyć 
rodzinę i zapewnić jej byt. 

– Czy to znaczy, że materialny świat jest iluzją? 

– Zależy w jakim sensie. Ucieczka w konsumpcję          
i postrzeganie zdobyczy materialnych jako aspektu, który da 
nam szczęście, rzeczywiście jest iluzją. Z drugiej strony gdyby 
nie materia, dusza nie mogłaby doświadczać. Duchowość to 
nie tylko zdolność odczytu pragnień naszej duszy. To harto-
wanie ducha w materii. To, kim jesteśmy obecnie, zależy od 
doświadczeń, jakie przeszła nasza dusza. Nasze głęboko za-
korzenione wspomnienia powodują teraźniejsze irracjonalne 
stany lękowe, kształtują preferencje, osobowość, wolę walki. 



Gdy mamy połączenie z duszą, mamy też dostęp do wiedzy         
z poprzednich wcieleń. 

– Jak to możliwe, że takie połączenie istnieje? 

– To podstawy fizyki kwantowej. Wszystko jest ener-
gią. Pole informacyjne leżące u podstaw egzystencji wiąże 
wszystko ze wszystkim, co istnieje i kiedykolwiek istniało. 
Nasza pamięć zawiera wspomnienia poprzednich wcieleń         
i potrafi odtworzyć miejsce przebywania duszy pomiędzy 
nimi. Świadoma wiedza o życiu duszy i świata duchowego 
oraz o przebiegu swoich fizycznych istnień na planetach daje 
silniejsze poczucie celu i energię do tego życia. Gdy to sobie 
uświadomisz, przestaniesz się bać czegokolwiek. 

– Bo wszystko się przewartościowuje. 

– O tak, ale to wcale nie umniejsza wartości naszego 
obecnego życia. Daje spokój i pozwala jeszcze bardziej otwo-
rzyć się na doświadczanie. Pomyśl o tym w ten sposób – jeżeli 
to wcielenie jest twoim ostatnim, to znaczy, że wszystko, co 
się w nim wydarzy, jest dopełnieniem wcześniejszych do-
świadczeń. To życie, Ewo, jest ostatnim, najbardziej perfek-
cyjnym szlifem. Jest jak podpis malarza na ukończonym obra-
zie. 

Słońce przebłyskiwało zza chmur, dając poczucie 
ukojenia. Ewa wiedziała, że tę chwilę, kiedy siedzi, po prostu 
łowiąc ryby z tym spokojnym, starszym mężczyzną, będzie 
wspominać jako jedną z najważniejszych w życiu. Poczuła się 
obudzona, spokojna, ukontentowana i silna. 

Pozostawało jeszcze tylko jedno pytanie, które chciała 
mu zadać, aby ułożyć siebie w całość: 



– Czy miłość musi boleć? – Przełknęła ślinę, czując, 
jak z rozpaczy zaciska się jej gardło. 

– To nie miłość cię boli, moje dziecko. Miłość to naj-
większa siła. Nic nie jest w stanie pokonać miłości. Ale my 
jako ludzie nie doświadczamy jej w czystej formie. Doświad-
czamy jej poprzez pryzmaty własnych oczekiwań i pragnień.  
I to one nas bolą. Zniekształcamy obraz miłości tak bardzo, że 
jawi się jako destrukcja, która potrafi niszczyć wszystko wo-
kół. Nic, co czujesz, że wypływa z głębi twojego serca, nigdy 
nie może być złe. Zło nie posługuje się sercem. Posługuje się 
programami lub umysłem. To intuicja i serce zawsze wskazują 
drogę dotyczącą drugiego człowieka, którą należy podążać. 

– W takim razie nie rozumiem. Wychodzi na to, że nie 
jestem zdolna do miłości? 

– Ależ jesteś, tyle że mężczyzna, który ją dla ciebie 
uosabia, odbija w twoją stronę tylko to, co może ci ofiarować. 
Wybrałaś sobie na obiekt westchnień człowieka, który posiada 
dar uzdrawiania energią, a filozofia tego, o czym teraz rozma-
wiamy, jest mu teoretycznie bardzo bliska. Jest tylko jedno ale 
– on nie jest gotowy, aby kogokolwiek pokochać. 

– Dlaczego? 

– Bo nie może dać komuś tego, czego nie posiada. 
Wierzenie, że pewne stwierdzenia są prawdziwe, a zastosowa-
nie ich we własnym życiu to dwie różne sprawy. 

– Ale… co się stało? 

– Jest w momencie, w którym za wszelką cenę pragnie 
dostąpić łaski spokoju. Ale schematy, w jakich utknął jako 
człowiek, dotyczą typowego uwikłania. Wie, że jego wolność 
wyborów może zranić najbliższe osoby. Wie, że w poprzed-



nich wcieleniach wielokrotnie porzucał swoje życiowe part-
nerki z powodu własnego egoizmu. Robił to też na początku 
tego życia, zaraz po studiach rzucił się w wir przygód i ro-
mansów. Dlatego teraz woli tkwić w związku, który go 
unieszczęśliwia, bo wierzy, że musi jej zadośćuczynić. Chęć 
odejścia od drugiego człowieka to pragnienie serca. Nie ma-
nipulacja. Bo nie podpowiadają ci tego umysł czy program. To 
program trzyma ludzi w iluzji szczęścia, którego dawno nie 
ma. Trzeba tylko zdobyć się na odwagę, aby walczyć o wyj-
ście z tej iluzji. 

– Czy poświęcenie swojego osobistego szczęścia jest 
dobre? 

– Nie, wręcz przeciwnie, gasi miłość w sercu. 

– Czy ona… Czy zraniłby ją, gdyby odszedł? 

– Nie czuję przy nim jej energetyki. Sam fakt, że 
przez wiele lat nie potrafił tego zrobić, świadczy o tym, że nie 
jest to pobudka egoistyczna. Z początku z pewnością by cier-
piała, ale ich dusze już dawno mają rozbieżne cele. Odwleka-
jąc swoje rozstanie w nieskończoność, tylko utrudniają sobie 
dalszą realizację boskiego planu. Zabierają sobie nawzajem 
szansę na pozytywną zmianę. 

– Więc nawet ludzie teoretycznie obudzeni i tacy, 
którzy zdają sobie sprawę ze schematów, w jakich tkwią, też 
nie potrafią zdobyć się na rozstanie? 

– Oczywiście. Jest wiele takich osób. Problemem 
zawsze pozostaje strach i próba emocji. U podstawy rozstania 
powinien pozostać szacunek tego, co dwoje ludzi zbudowało 
razem. Jeżeli długo tworzyli wspólne życie – trzeba to usza-
nować. Trzeba powiedzieć sobie: „W głębi serca nie tworzy-



my dawno związku, a jesteśmy ze sobą z poczucia obowiązku, 
może winy. Ale ponieważ czujemy, że będziemy szczęśliwi        
z kimś innym, uściśnijmy się ze względu na miłość, która nas 
łączyła, i z poszanowaniem wspominajmy czas, jaki spędzili-
śmy razem”. Głos serca zawsze daje naturalną siłę do spokoj-
nej, rzeczowej rozmowy, nieco melancholijnej i niepozbawio-
nej emocji, ale szanującej drugą stronę. 

Znachor spojrzał przenikliwie na Ewę. Jej drobna, ko-
bieca postać jeszcze bardziej skurczyła się pod wpływem jego 
słów. 

– Więc jestem wrogiem dla jego zasad, nikim więcej. 
Jestem kimś, kto mąci mu w sercu i przeszkadza w dotarciu do 
upragnionego spokoju. 

– Tak. Na jego etapie pojęcie miłości to pokusa, którą 
należy w sobie zdławić. Nie postrzega waszego spotkania           
w kategoriach przeznaczenia, lecz bolesnej próby trwania we 
własnym skostniałym schemacie. Nie ugnie się i będzie cię 
ranił do czasu, aż znikniesz na zawsze z jego życia. I dopiero 
wtedy, kiedy ogarnie go poczucie pustki, zrozumie, że byłaś 
dla niego największym darem, którego nie przyjął. 

Ewa poczuła gorące łzy spływające po policzkach. 
Zrozumiała, że od mężczyzny, którego pokochała najmocniej 
w życiu, znów nie otrzyma nic oprócz chłodu. Każda forma 
wyrażenia przez niego głębszych uczuć będzie strawą dla jego 
późniejszych wyrzutów sumienia. Każde ciepłe spojrzenie, 
przypadkowy dotyk czy namiętna myśl, na którą sobie wobec 
niej pozwoli, będą solą na rany, które stara się zaleczyć, nieo-
patrznie myląc miłość z wodzeniem na pokuszenie. W pierw-
szej chwili chciała pobiec do niego i wykrzyczeć mu swoją 
rozpacz prosto w twarz. Wyobraziła sobie, że rzuca mu się na 



szyję i pokrywa ją pocałunkami, aby przekonać go całą swoją 
namiętnością, by otworzył na nią swoje serce. Jeżeli to się 
okaże konieczne, będzie go nawet błagać. Będzie go błagać         
o to, aby ją pokochał. 

– Wybacz mu. – Dobiegł do niej szept Znachora. –  
W zamian za swoją miłość nie otrzymasz od niego nic oprócz 
cierpienia. Wybacz mu. To jedyna rzecz, jaką możesz dla nie-
go zrobić, ale przede wszystkim dla siebie. 

Z piersi Ewy wyrwał się rozpaczliwy szloch. Zdawało 
jej się, że ból, jaki właśnie odczuwa, jest niemożliwy do prze-
życia. Może to tylko sen i już na zawsze w nim pozostanie, 
może nie jest jej w tym życiu dane zaznać odwzajemnionej 
miłości. Na szczęście życie trwa krótko – krócej niż nam się 
wydaje. I w końcu dostąpi tej miłości… po opuszczeniu ciała. 
Poczuła przemożne pragnienie, żeby to bolesne doświadczenie 
już mieć za sobą. Niech będzie miło, lecz zwyczajnie. Niech 
nic się nie zadzieje – fizycznie nie połączy ich już żaden do-
tyk, może oprócz niewinnego pocałunku w policzek na „dzień 
dobry” i „do widzenia”. Niech ich uczuć nie zdradzi już nigdy 
żadne spojrzenie w oczy i niech już jak najszybciej odejdą do 
swoich żyć, aby po jakimś czasie całkowicie o sobie zapo-
mnieć. Nie miała najmniejszego prawa żądać dla siebie nawet 
skrawka jego uwagi. Wszystkie wspomnienia związane          
z ukochanym mężczyzną były tylko urojeniami jej stęsknio-
nego za miłością serca. W rzeczywistości nie wydarzyło się 
między nimi nic oprócz przelotnych spojrzeń, ale w kobiecej 
duszy zaszły zmiany, które wzbogaciły ją na zawsze. Świa-
domość ulotności ludzkiego życia, o której dowiedziała się        
z ust Znachora, otulała ją teraz ciepłym płaszczem nadziei. 
Nadziei na to, że za moment przestanie boleć i na powrót od-
zyska sens swojego życia. 



Wracała do domu, prowadząc po zmroku. Spokojny, 
jednostajny dźwięk silnika powoli zasklepiał w niej ranę 
prawdy. Będzie dobrze. Jeszcze parę chwil, w których pozwoli 
sobie na dziwienie się z tych oczywistych odpowiedzi. A po-
tem dopuści, aby to, co zablokowała, do niej przyszło. Wpuści 
do siebie swoje lęki jak przez otwór w naczyniu. Zaakceptuje 
bezwzględnie to, co przyjdzie. Nie będzie miała oczekiwań, bo 
wie, że tak naprawdę zasługuje na prawdziwą miłość. 


