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Dedykacja

Gubimy się naśladując innych: 
oddzielmy się tylko od tłumu, 

a wrócimy do zdrowia.

– Seneka

Książkę  tę  dedykuję  mojej  córce  Koralii  Majewskiej 
oraz mojej przyjaciółce Marcie Dębowskiej – i każdemu, 
kto czuje w sobie potrzebę zmiany. 
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Podziękowania

M oje szczególne podziękowania należą się mojemu 
mężowi Edwardowi – za jego cierpliwość, wyro-

zumiałość i wyjątkową troskliwość. Bez jego pomocy nic 
nie byłoby możliwe.

Jestem z natury osobą wolną, a świat postrzegam nieco 
inaczej od przeciętnego człowieka, zatem Edward nazy-
wa mnie – kimś nie z tego świata, a samego siebie – nor-
malnym człowiekiem. Właśnie dlatego podczas pisania 
tej książki jego opinie nie były mi obojętne.

Wszystko, co czytelnik w niej znajdzie, to wynik wielu lat 
moich poszukiwań i doświadczeń. Bez warunków i możli-
wości, jakie zawsze stwarzał mi Edward, nie byłabym w sta-
nie, aż do takiego stopnia oddać się swoim pasjom. Ostat-
nich kilkanaście lat, które postawiłam dosłownie na jednej 
szali, zawdzięczam tylko i wyłącznie jemu. Ponieważ zadbał 
on o drugą szalę – by nie zachwiała się równowaga w na-
szym życiu. Bez niego, nie mogłabym realizować tego – do 
czego mam największe przekonanie. 

Nigdy nie mogłabym zapomnieć o Deborah Unipan 
z Kanady, która to usilnie przekonywała mnie o koniecz-
ności napisania książki, uważając, że mogłaby się ona 
stać nieocenioną pomocą dla wielu ludzi. A przy naszym 
ostatnim spotkaniu – które miało miejsce już kilka lat 
temu – nie mogła wprost zrozumieć, dlaczego jej nie pi-
szę. Debbie jest osobą o nadzwyczajnych zdolnościach, 
a przy tym jest bardzo skromna. Thank you Debbie! 



Moją wdzięczność chcę wyrazić także redaktorowi  na-
czelnemu Mariuszowi Wardzie, za nadzwyczajnie miłą 
współpracę, przy powstawaniu tej książki. 

Gorące podziękowania należą się ode mnie również 
każdemu, kto pytał o moją książkę, a w szczególności 
prosił o nią. I mojej cioci Janinie Nykiel, która powiedzia-
ła któregoś dnia do mnie: „Musisz napisać tę książkę!”. 
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Wprowadzenie

K siążka, którą trzymasz, drogi czytelniku, przed sobą, 
nie została wymyślona przeze mnie dla ciebie. Ona 

po prostu została ci przeznaczona. Mimo próśb wielu 
osób, wciąż odsuwałam od siebie myśl o jej pisaniu na 
sam koniec listy moich wszelkich zamierzeń.

Aż tu nagle któregoś dnia, tak zupełnie niespodzie-
wanie, podjęłam nieodwracalną decyzję o napisaniu tej 
książki. Muszę jednak przyznać szczerze, że zostałam 
jakby do tej decyzji w pewnym sensie przymuszona. Nie 
oznacza to wcale, że ktoś przystawił mi pistolet do gło-
wy i powiedział: „Musisz napisać tę książkę, jeśli chcesz 
żyć!”. Przymuszenie to przyszło raczej z wewnątrz, niż 
z zewnątrz. Kiedy ostatecznie zrozumiałam w czym rzecz, 
zrozumiałam też, że nie mam innego wyjścia. A opiera-
nie się przed zrobieniem czegoś co i tak muszę zrobić, 
nie ma sensu, i nie rokuje dla mnie niczego pomyślnego. 
Zatem jeśli mamy coś zrobić, to lepiej – zróbmy to!
Droga  ku  Życiu, to tytuł książki, którą ujrzałam 

w swoim śnie, na dwa lata przed podjęciem decyzji o jej 
napisaniu – i to z dokładnością co do dnia, jak się póź-
niej okazało. Może to zwykły przypadek, a może nie, 
zwłaszcza kiedy weźmie się pod uwagę sny, które dość 
często śnię. 

Tamtej nocy we śnie, ujrzałam tylko książkę – wyglą-
dało to mniej więcej tak, jakby ktoś podsunął mi ją do-
słownie pod sam nos. Nie widziałam nikogo w tym śnie, 
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ani też niczego innego prócz tej książki. Jej tytuł wyjąt-
kowo rzucał się w oczy, gdyż miał bardzo grube czarne 
litery, widniejące na białym tle okładki. Zaraz po prze-
budzeniu, pojawiła się w mojej głowie myśl, iż ujrzałam 
napisaną przez siebie książkę. 

Mimo to, nie rwałam się wcale do jej pisania. Tak na-
prawdę, to była mi ona przepowiadana już znacznie wcze-
śniej. Między innymi przez osoby jasnowidzące i astrologa. 
Nie brałam sobie jednak tych przepowiedni do serca. 

Ale skoro książka ta istnieje w mojej przyszłości, 
i „upomina się” o swoje zaistnienie w tej rzeczywisto-
ści  –  aby mogła znaleźć się w twojej teraźniejszości – nie 
mam innego wyjścia, jak tylko ją urzeczywistnić. Zatem 
zabieram się do pisania. 

Jakby na to nie spojrzeć, książka ta powstaje z tro-
ski o każdego, kto przeczuwa, że porusza się ciemny-
mi uliczkami iluzji, które prowadzą donikąd. Wierzę, iż 
dzięki zawartym w niej informacjom, osoby czujące do-
trą do miejsca, które poprowadzi je w kierunku drogi ku 
życiu. Dalsza podróż powinna stać się dla każdego, kto ją 
oczywiście wybierze, prawdziwą przygodą. Mimo iż cel, 
wciąż może wydawać się jeszcze odległy, to jednak droga 
ta będzie prowadzić prosto do niego. 

Jeśli nie jesteś przekonany co do swego celu, to nie 
przejmuj się tym, gdyż jesteś już o krok od poznania go. 
Bo widzisz, tak się składa, drogi czytelniku, że twój cel 
jest moim celem, a mój – jest twoim. Zmierzamy dokład-
nie w tym samym kierunku, aczkolwiek każdy z nas po-
konuje tę drogę indywidualnie. 

Jesteśmy w tym świecie niczym zagubieni wędrowcy, 
którzy szukają drogi powrotnej do domu. Aby ją jednak 
odnaleźć, musimy być bardziej ostrożni stawiając kolej-
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ne kroki, aby nie poprowadziły nas one czasem – w kie-
runku przepaści. 

Moja ciekawość życia i śmierci spowodowała, że za-
częłam zagłębiać się w tematy egzystencjalne. A ponie-
waż z natury jestem nieustępliwa w tym co robię, dlatego 
dążę do odkrycia największych tajemnic życia. Nie moż-
na mnie zadowolić choćby najciekawszą teorią – potrze-
buję jej potwierdzenia, i własnego doświadczenia.

Każde, choćby najmniejsze odkrycie, staje się jakby 
motorem napędzającym mnie do dalszych poszukiwań, 
i zgłębiania tego, co już odkryłam. Wszystko co robię, 
nazywam eksperymentowaniem z życiem. Kiedy przy-
glądam się życiu – nie pozwalam mu się pochłonąć. Jak 
tylko się zapomnę – ono już mnie ma! Wtedy przypomi-
nam sobie, że to tylko gra, którą zamierzam wygrać.

To moja wiara dodaje mi siły i utwierdza mnie w prze-
konaniu, że z tej gry nie wyjdę pokonana. Nie ma oczy-
wiście w tym stuprocentowej pewności, gdyż nic nie jest 
pewne w tym świecie. Jednak bez możliwości podąża-
nia drogą, która nadaje sens mojemu życiu – życie by-
łoby dla mnie zbyt przyziemne, a zatem zbyt trudne do 
zaakceptowania.

Prawie od zawsze wiedziałam, że któregoś dnia będę 
chciała podzielić się swoimi zdobyczami. Jednak wciąż 
uważałam, iż nie jestem jeszcze gotowa robić to na więk-
szą skalę. Zostałam jednak do tego przekonana odgórnie. 
Dlatego pojawiam się w twoim życiu, drogi czytelniku, by 
udostępnić ci pewną część własnych odkryć, które być 
może okażą się tym, czego właśnie teraz potrzebujesz. 

Jednak to, co znajdziesz w tej książce, może wywró-
cić twój świat do góry nogami. Wiem, że nie wszyscy 
są na to gotowi, zatem może okazać się ona dla niektó-
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rych osób zbyt trudna do zaakceptowania. Nie troszczę 
się jednak o to, gdyż nie jest moim celem kogokolwiek 
zadowalać. Zamierzam tylko podzielić się swoją własną 
prawdą, którą mam nadzieję, wielu czytających podzieli 
wraz ze mną. 

Nie zapominajmy, że często gorzkie lekarstwo do zaży-
cia, okazuje się ostatecznie bardzo skuteczne. Podobnie 
może być z tą książką – w co wierzę ogromnie.

 Książkę tę może przeczytać oczywiście każdy, kto tyl-
ko zechce. Jednak przystępując do jej pisania, głównie 
na uwadze mam czytelnika, który oczekuje, że trudne 
tematy życiowe zostaną mu przedstawione w bardzo 
prosty sposób. Nie zamierzam również rozwodzić się 
zbytnio nad którymkolwiek z nich, gdyż chcę zapewnić 
czytelnikowi przestrzeń, której będzie on potrzebował na 
swoje własne przemyślenia. Nie zamierzam zatem przy-
tłoczyć go własnymi. 

Celem tej książki nie jest narzucanie czytelnikowi cze-
gokolwiek albo usiłowanie przeciągnięcia go na czyjąś 
stronę, gdyż nie ma tu żadnej strony. Wszystko co jest, 
jest w każdym z nas! W nas, nie znaczy jednak w ciele. 

Nie ma potrzeby dłużej okłamywać siebie, a przy tym 
także i innych, gdyż skutki tego mogą okazać się kata-
strofalne. Zatem może zrobimy lepiej, rozpatrując to co 
mamy, i to, do czego zmierzamy. A następnie porówna-
my z tym nowym, co do nas przychodzi, i przyjrzymy się 
uważnie temu nowemu, co chce nam zaoferować. Nie 
musimy wcale tego przyjmować, ale przyjrzeć się temu 
bliżej – wcale nie zaszkodzi. Kto wie, a może to nowe 
odmieni całkiem nasze życie?

Przychodzę do ciebie poprzez słowa w tej książce, aby 
podzielić się z tobą tym, co mam najlepszego. I mam na-



dzieję, że zostanę przez ciebie dobrze przyjęta, i równie 
dobrze zrozumiana. Niech nie będzie ważne dla ciebie 
to, kto napisał tę książkę, ale to, co zostało w niej napisa-
ne. Gdyż: „Złoto jest złotem, bez względu na to, czy trzy-
mane jest przez króla, czy przez żebraka”, jak powiedział 
kiedyś Oskar Ernst Bernhardt. 

 
A teraz zapraszam cię, drogi czytelniku, do książki, którą 
WYŚNIŁAM dla ciebie. 

– Danuta Szmidt 
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Rozdział 17

Bezsensowna walka

Wszystko zmieniliśmy w ciemność. 
Nie widzimy niczego, ani co szkodzi nam, 

ani co przynosi korzyść. Przez całe życie potykamy się 
na czymś, lecz ani nie zatrzymujemy się z tego powodu, 

ani nie kroczymy ostrożniej. 

– Seneka12

 

Ż ycie nie powinno polegać na walce, jednak kiedy 
człowiek działa nieświadomie, to wybiera taką drogę. 

Świadomy człowiek rozumie konsekwencje takiego postę-
powania, on wie, że walka nie może nikomu służyć. A to 
dlatego, że zawsze przynosi zniszczenie, niezgodę, cierpie-
nie, rozpacz, smutek i łzy. A komu z nas są one potrzebne? 

Człowiek zawsze prowadził wojny na tym świecie i za-
wsze będzie to czynił – jak długo świat ten będzie istniał. 
Kiedy nie będzie wojen, nie będzie także już tego świata. 
W innych światach, o wyższej częstotliwości, wojny nie 
mają miejsca, gdyż chore umysły nie przedostają się na 
te poziomy. 

12 Seneka, Myśli, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1987, str. 533.
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Zdrowy umysł człowieka nigdy nie będzie krzywdził 
siebie. On doskonale rozumie, że gdyby skrzywdził ko-
goś drugiego, w rezultacie skrzywdziłby siebie samego. 
Z kim zatem miałby walczyć, i po co?

Żadna korzyść nie może płynąć z walki. Jak zatem czło-
wiek może podejmować ją z nałogami, czy też chorobami? 
Jeżeli chory naprawdę chce odzyskać zdrowie, a uzależ-
niony człowiek zamierza uwolnić się od nałogu, to nigdy 
nie może mu się to udać poprzez walkę. I nie ma zna-
czenia, czy mowa jest tylko o paleniu papierosów, o piciu 
kawy, jedzeniu mięsa, czy może dotyczy spraw innych. 

To świadomość – nie walka! – powoduje, że wszyst-
ko co nam nie służy – samo z nas odpada! Nie musimy 
sobie absolutnie niczego odmawiać, czy zmuszać się do 
rezygnacji z czegokolwiek. To wszystko dzieje się poza 
zasięgiem naszego fizycznego umysłu. Sama jestem tego 
najlepszym przykładem. Wszystko, co najwidoczniej nie 
służyło mojemu ciału, jak również i mnie, zaczęło stop-
niowo ode mnie odpadać. Za każdym razem działo się 
to dosłownie z dnia na dzień. Kiedy paliłam ostatniego 
papierosa – od tamtej pory minęło już kilkanaście lat – 
nie miałam pojęcia, że jest on ostatni, i że następnego 
dnia, nawet już nie pomyślę o paleniu. A ponieważ nie 
zamierzałam wówczas rzucać palenia, tym bardziej by-
łam zdziwiona. 

Podobnie działo się ze wszystkim innym. Wszystko to, 
co wydawało mi się wcześniej niemożliwe do odrzuce-
nia, w jednym dniu opuszczało mnie i już nie wracało. 
A żeby organizm nie doznał szoku, cały ten proces został 
rozłożony w czasie. Było to dla mnie bardzo ciekawym 
doświadczeniem. Wyglądało to tak, jakby coś miało nad 
tym kontrolę, z całą jednak pewnością – nie mój fizyczny 
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umysł! Wiem to raczej na pewno, gdyż moje ciało zaczęło 
się wtedy oczyszczać – ale to już zupełnie inna historia. 

Zdarza się, i to wcale nierzadko, że człowiek uważa, 
iż wygrał na przykład walkę z chorobą. A tymczasem 
okazuje się, że za jakiś czas choroba powraca, chociaż 
następnym razem może pojawić się już w zupełnie innej 
formie. Gdyby walka z chorobą odnosiła właściwy sku-
tek, to czy byłoby coraz więcej chorych ludzi na świecie?  

Jeśli naprawdę zamierzamy sobie pomóc, to powinni-
śmy przede wszystkim uświadomić sobie, że walką nie 
przezwyciężymy choroby – ani też niczego innego. 

Walcząc z czymś – możemy to tylko wzmocnić. A prze-
cież chodzi nam chyba o to, by odnieść dokładnie od-
wrotny skutek.

Nauczono nas walczyć w tym świecie, więc walczymy 
z czym się tylko da. A nam ludziom, nie potrzeba walki, 
tylko większej świadomości. Albo uczy się nas, i wciąż 
przypomina o pozytywnym myśleniu. A na nim także nie 
zbudujemy zdrowia, ani nie uwolnimy się od nałogów. 
Najlepsze byłoby jednak uwolnienie się od myślenia; od 
tego złego, i od tego dobrego. 

Jak długo będziemy dawać schronienie swojej cho-
robie i będziemy ją „karmić”, nie zechce nas opuścić. 
Tylko poprzez odcięcie jej źródła pożywienia można się 
jej pozbyć. Ale nigdy poprzez pozytywne myślenie, czy 
poprzez walkę. 

Podzieleni ludzie zawsze będą ze sobą walczyć, gdyż 
podział jest jedyną przyczyną wszystkich wojen i niezgo-
dy na świecie. Ale jak może być inaczej, skoro chłopię-
ce ego od najmłodszych lat jest w tym ćwiczone? Bo jak 
inaczej wytłumaczyć to, że mały chłopiec do zabawy do-
staje kolorowe żołnierzyki, pistoleciki, a następnie kiedy 



dorasta otrzymuje w prezencie gry komputerowe, dzięki 
którym ma możliwość walczyć i emocjonować się? A kie-
dy staje się już dorosły, wówczas wcale nierzadko chce 
swoje zabawy urzeczywistnić. Kto zatem popełnia błąd? 

Łączenie narodów niczego zmienić nie może, sko-
ro ludzkie umysły są „podzielone”, a ich Bóg pozostaje 
wciąż w niebie. Oddzielone i ożywione w tym świecie 
jest tylko ego – wciąż tworzące konflikty i skore do walki.

Nie tego nam jednak potrzeba. Czyżbyśmy nie zauwa-
żali, że problemy tego świata rozwiązujemy jedynie po-
zornie, gdyż ego tak naprawdę nie może rozwiązać nicze-
go? Jak długo jeszcze zamierzamy walczyć? Jak długo 
jeszcze zamierzamy się okłamywać, że walcząc z kimkol-
wiek czy z czymkolwiek, możemy osiągnąć cokolwiek?
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