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Podziękowania

Dziękuje Wam, Mamo i Tato.
Bez Was nigdy bym się nie dowiedziała, że jestem tak silna.
Dziękuję Ci, Krzysztof.
Dzięki Tobie powierzyłam wszystkie niewiary wielkiemu
Nieznanemu.
Dziękuję Ci, Kochanie, za Twoje wspieranie.
Dziękuję moim córkom – Izzie, Alishi i Paulinie.
Kocham Was…
Dziękuję Wam wszystkim,
stworzonym specjalnie dla mnie.
Z Miłości do Was,
Sylwia

MIŁOŚĆ JEST KLUCZEM
DO WSZYSTKIEGO

Znam Cię,
w nieskończenie wielu odsłonach.
Jesteś Wszystkim i Jesteś Wszędzie.
Nawet jeśli o tym zapominasz.
Jestem tu po to, żeby Ci o tym przypomnieć.
W odpowiednim miejscu i czasie Twojej i mojej
Podróży.

Tę książkę dedykuję Tobie we mnie.
Gdy patrzę na Ciebie, widzę siebie.

Niezapominajki
to są kwiatki z bajki!
Rosną nad potoczkiem,
patrzą rybim oczkiem.
Gdy się płynie łódką,
śmieją się cichutko
i szepcą mi skromnie:
„Nie zapomnij o Mnie”.
Maria Konopnicka

Nie zapomnij o nieskończonym Kwiecie Życia,
który rośnie w nas najlepiej.
To jest Twój Wzór do tworzenia.
I przypomnienie, że w każdej cząstce siebie –
JESTEŚ.

Słowo od Wydawcy

Sylwia Syed dowiedziała się o swojej chorobie w momencie, gdy na świat miało przyjść jej trzecie dziecko,
dziewczynka, malutka Izza. Sylwia usłyszała, że nagły spadek hemoglobiny w jej krwi to nie anemia, to
ostra białaczka szpikowa. Białaczka to wyrok. Często
tak właśnie myślimy, choć nie mówimy tego na głos,
zwłaszcza przy chorej osobie.
Sylwia napisała książkę parę miesięcy po wyzdrowieniu. Została poddana Próbie Mistrza i zdała ten Test.
„Czasami trzeba znaleźć się na skraju, żeby zobaczyć, jak coś działa. I czasem takim skrajem
jest ciężka choroba. Nazywam ją Próbą Mistrza.
Świetnie szlifuje nawigowanie swoimi emocjami.
Ale nie tylko!
Za chwilę opowiem Ci o tym więcej. Opowiem Ci moją historię, od początku.”

I od pierwszego rozdziału do ostatniego książkę
czyta się oddychając wraz z Sylwią i wchodząc z nią
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w przestrzenie nagiej prawdy o nas samych - tam,
gdzie nie ma już po co udawać kogoś, kim nie jesteśmy. Szkoda każdej chwili, która jest potrzebna,
by odkryć, jak przejść Próbę Mistrza, jak przejść ze
śmierci do Życia.
Z pewnością książka może się stać błogosławieństwem dla wszystkich, którzy znajdują się w podobnej
sytuacji – chorują na jedną z chorób nadal stanowiących ogromne wyzwanie dla współczesnej medycyny.
Jednak „Rozmowy z Białaczką” to nie książka jedynie dla osób chorujących fizycznie. To nie zapis li tylko procesu uzdrowienia fizycznego. To książka dla
wszystkich, którzy szukają sensu życia, którzy być
może zwątpili w sens swej duchowej podróży, którzy
utknęli gdzieś na drodze swego duchowego życia, którzy cierpią i nie rozumieją sensu tego, przez co przechodzą. Lecz w tym wszystkim czują głębokie pragnienie obudzenia się. Chcą uzdrowienia duszy. Nie
chcą jedynie przetrwać, chcą Żyć.
Siłą tej książki jest jej głęboki autentyzm wsparty
znakomitym warsztatem literackim. Tę książkę czyta
się znakomicie – bo jest znakomicie napisana. Jednak
to nie walory literackie stanowią głównie o jej wartości. Choć nie mogę się oprzeć wrażeniu, że literacka jakość książki została jakby celowo wykorzystana
na rzecz tej opowieści, by w ten sposób jeszcze bardziej
mogła stać się przyczynkiem uzdrowienia wielu osób
w wielu wymiarach ich ludzkiego życia.
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Znamiennym jest jednak, że Sylwia Syed nie
kształciła się, by pisać książki. Żyła jedynie życiem
szukania Prawdy, życiem niełatwym na planie wydarzeń, przejść, rozczarowań. I to właśnie te wydarzenia
i przejścia stały się paliwem i motorem jej autentycznego i nieustępliwego poszukiwania odpowiedzi.
TEST NA MISTRZA to nie gra słów czy pomysł
na oryginalne ujęcie problemu. TEST NA MISTRZA
czeka na każdego z nas. Nie wszyscy będziemy przechodzić go w formie choroby ciała. Każdy z nas w swoim życiu stanie w obliczu potrzeby całkowitego zaufania Miłości, która jest wszystkim i wszystko uzdrawia,
jedynie Ona. MIŁOŚĆ JEST KLUCZEM DO
WSZYSTKIEGO, brzmi motto książki i przywodzi
na pamięć równie znamienny cytat:
„Miłość wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we
wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje.”

A Sylwia pisze o dniu pierwszej chemioterapii:
„Dziś rozpocznie się pierwsza chemioterapia. Już
nie walczę. Nie szukam już przepisu na moje wyleczenie. Przepis na wyleczenie leży w rękach Miłości. Ja jestem Miłością. Wszystko jest zbudowane z Miłości. Nie muszę już wiedzieć, jak to się
stanie. Miłość jest zaufaniem – tak wielkim, że
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nie muszę już o nic pytać. Mam tylko oddychać.”

Przepis na wyleczenie każdego z nas z choroby
oddzielenia od Boga leży w rękach Miłości. Książka
Sylwii jest zapisem działania Miłości, jest oddechem
Miłości, jest świadectwem odwagi poddania się
Miłości.
Książkę „Rozmowy z Białaczką” nie czyta się raz.
Można ją czytać wielokrotnie i oddychać, oddychać
czy też raczej pozwalać Miłości, by nami oddychała
i budziła w nas wdzięczność za każdą chwilę naszego
Istnienia.

Słowo od Autorki

Po przekroczeniu chmury osądów na swój temat pojawia się zaufanie, które przenosi góry. Dwie połówki
jabłka łączą się w całość. Kobieta łączy się z mężczyzną. Branie łączy się z dawaniem. Pojawia się jedność.
Żadna kropla miłości nigdy się nie uroni. Nasze doświadczenia są teraz jak nasze skarby, którymi możemy się dzielić w nieskończoność.
Zapraszam Cię mój kochany czytelniku do Wszechświata, któremu wyszedłeś naprzeciw. Wierzę głęboko,
że jeśli trzymasz tę książkę w ręku, to właśnie zrobiłeś
krok w działaniu ku swojej transformacji i dlatego też
pojawia się ona w twojej przestrzeni. Interpretacja tej
książki należy do Ciebie. Pozostawiam jednak jedno
zdanie ode mnie. „A słowo się ciałem stało”.
Serdeczne podziękowania za spotkanie na swojej
drodze Marka Konieczniaka z Wydawnictwa Pokoju
Chrystusa oraz Joli Prokopowicz z Czytaj Mnie.
Z miłości do obdarowywania
Sylwia
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Rozdział VIII

Poczekalnia

Zaczęły się dla mnie trudne dni. Ciężko mi chodzić,
ciężko mi leżeć. Mąż zniósł nawet łóżko na dół, bo
już nie dawałam rady wchodzić na piętro z moim
brzuchem. Jestem bardzo słaba. I coraz mniej wyspana. Nawet po nocach śni mi się ostatnio, że spaceruję po lesie i szukam łóżka, żeby się wyspać. Do tego
moje serce ostatnio bije w jakiś dziwny i niemiarowy
sposób. Staram się odciągnąć od tego uwagę i skupić
na czymś miłym i przyjemnym. Lekarka wprawdzie
mówiła, że mam jakieś tam komplikacje, ale podpisała dokumenty zezwalające na wycieczkę samolotem.
I dobrze, bo podróż była okej. Jedno jest pewne – tym
razem naprawdę czekam dnia, w którym moja córka
przyjdzie na świat.
Coś za cicho zrobiło się w domu. Gdzie jest Alisha...? Człapię do kuchni, bo coś tam cichutko szeleści. O matko!
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– Przyjeżdżaj do domu! Alisha zjadła tabletki! Jedziemy do szpitala! – krzyczę mężowi w słuchawkę.
Moja trzylatka, z białymi okruszkami wokół buzi,
trzyma w rączkach puste już opakowanie po wapnie.
Pakuję w torebkę telefon, ubieram córce buty, myśli
wirują mi w głowie. Rejwach zrobił się w całym domu.
Czuję się jak na sygnale, a nie tak łatwo pędzić teraz z dużym brzuchem. Mam nadzieję, że nic jej nie
będzie...!
Ktoś puka do drzwi.
– Dzień dobry. Jestem pielęgniarką ze szpitala. Proszę się jak najszybciej zgłosić do nas na oddział. Jest jakaś ważna sprawa. Dzwoniliśmy kilkakrotnie do pani,
ale nikt nie odbierał.
– Ojej, dziękuję za informację. Tak, wiem, dziś i tak
musimy jechać na wizytę i na zastrzyki, bo dziecko
przestało przybierać na wadzę i chyba urodzę wcześniej.
Alishi na szczęście nic nie będzie. Wywołaliśmy
wymioty. Jej ciało ma się dobrze.
***
Jedziemy z mężem do szpitala, tym razem w mojej
sprawie. Po drodze, w szybie samochodu, mignął mi
bardzo wyraźnie slajd moich długich włosów. Są takie
piękne! Bardzo urosły mi w tej ciąży.
Trzasnęłam drzwiami i powolnym krokiem udałam się w stronę szpitalnej windy.
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Docieramy do recepcji szpitala. Kobieta zza komputera patrzy na mnie z miną przynajmniej współczującą.
– Proszę usiąść i poczekać – powiedziała. Wow!
Jak oni się o mnie troszczą! Pewnie dla pielęgniarki
anemia jest czymś strasznym, dlatego takie oczy na
mnie zrobiła. Za chwilę wskazują mi nowe miejsce.
– Pani Sylwio, proszę poczekać w tym pokoju.
Podłączymy aparaturę.
Leżę na łóżku. Słucham bicia serca mojego maluszka. Piękne, szybciutkie bębnienie. Po około 10 minutach do pokoju wchodzi czterech lekarzy.
– Musimy panią operować. Najszybciej, jak to
możliwe. Z pani krwią jest coś nie tak – mówi moja
ginekolog.
– No wiem, mam anemię – odpowiadam.
– Musi pani zostać w szpitalu… I... musimy
pani przetoczyć krew. Jutro rano zrobimy cesarskie
cięcie.
– Co takiego? Jak to „jutro”?! A ile mam teraz hemoglobiny? 10?
– Nie.
– 9?
– Nie…
– To ile?
– Masz 7.
– Jak to możliwe?! Boże! 7?! Ale jak to?! To jakim
cudem ja żyję?! To niemożliwe, że 7!
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– Wysłaliśmy pani krew do badań i w raporcie
wyszło, że coś jest nie tak z komórkami. Nie zachowują się prawidłowo. Podejrzewamy ostrą białaczkę
szpikową.
– Białaczkę?! To niemożliwe… To na pewno jakaś
pomyłka! – tylko tyle przychodzi mi w tym momencie do głowy. Jak to możliwe…? Przecież jestem taka
młoda…
Moje nogi momentalnie zrobiły się jak z waty. Jedyne, czego teraz jestem pewna, to tego, że muszę
oddychać. Oddech kształtuje rzeczywistość… I ja
to doskonale wiem. Tylko o co w tym chodzi?! Przecież medytuję! Co się stało?! To nie dzieje się naprawdę…. Wiem! To jest test! Nie mogę w to wierzyć! To
jest test na Mistrza! Ja to wiem! I wiem, że nie mogę
teraz zwracać na to uwagi! Obrazy życia będą mnie
teraz próbowały wciągnąć w tą całą historię i przekonać mnie o tym, że jestem chora. Tak przecież
wyglądają testy, że niby jest coś naprawdę. Ale choroby przecież nie istnieją! Choroby są wiarą w to, że
one istnieją! I ja o tym doskonale wiem! To ja generuję rzeczywistość! Na 100 procent! I to nie jest tylko gadanie. Znam moc i potęgę Miłości. Pamiętam
to uczucie zaufania, które przenosi góry. Muszę je
zaaplikować.
Swoją drogą – oni na pewno się pomylili. Mam
anemię a nie raka krwi! Oni są tylko lekarzami! I nic
nie wiedzą... Niewiedza jest ponad wiedzą.
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– Pani Sylwio, nie może pani już chodzić sama.
Przewieziemy panią zaraz na oddział. Pojedzie pani na
wózku inwalidzkim – powiedziała pielęgniarka.
Jak to nie mogę chodzić?? Przecież ja chodzę!! Jestem tylko słaba, bo jestem w ciąży! Poza tym czuję się
bardzo dobrze! No dobra, nie będę dyskutować. Chociaż kompletnie nie rozumiem, co się teraz dzieje.
Jedziemy na oddział: pielęgniarka, mój mąż i ja.
To znaczy – ja jadę, oni idą. Bo oni mogą chodzić,
a ja już nie. Mam teraz oglądać świat z pozycji siedzącej na wózku. To takie dziwne! I właśnie dociera do mnie, jak czują się ci wszyscy, którzy nimi na
co dzień jeżdżą. To naprawdę dziwne uczucie. Nikt
na Ciebie nie patrzy! Jesteś dla wielu zupełnie niewidoczny… Jakiś młody chłopak przepuszcza mnie
w windzie. Ale zupełnie inaczej mnie traktuje. Nie
widzi mnie… Ten przystojny, młody chłopak nawet
na mnie nie zerka. Czuję, jakbym stała się zupełnie
inną osobą w ciągu kilku chwil! Widzę, jak zaczyna mnie zalewać fala szpitalnej struktury. Rejwach
i zapach sterylnych pomieszczeń rozprzestrzenia się
i przenika moją przestrzeń. Muszę sobie przypomnieć,
jak to jest czuć się dobrze… Muszę pobudzić to
uczucie...!
Obrazy na ekranie mojego życia tak szybko się teraz zmieniają. To zupełnie inna sceneria niż kilka godzin temu, kiedy byłam jeszcze w domu i byłam po
prostu w ciąży. Czuję, jak pochłania mnie ciemność.
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I wiem, że muszę przez nią przejść wesoła i pewna, na
100 procent! Nie na 99. Na 100!! To jedyna wiedza,
jaką teraz mam. Jedyna i najpotężniejsza. Wiedza uniwersalna i boska, zawarta w oddechu i odczuwaniu.
Przecież najpierw pojawia się oddech, dopiero potem
jest doświadczenie. Więc oddycham spokojnie. Najbardziej spokojnie, jak teraz się da. Już nie raz wychodziłam z tarapatów, przekierowując uwagę.
***
Zostaliśmy w pokoju sami. Ja i mój mąż. Widziałam
jego minę, kiedy lekarka mówiła o wynikach. Wyglądał jak zbity pies z podkulonym ogonem. Wyglądał,
jakby w głowie miał obraz jakiegoś osamotnienia.
Jakby myślał, że został teraz sam z małymi dziećmi
i mną – młodą, chorą na raka krwi. Tak właśnie wyglądał. Boże, czemu on mnie tak kocha?! Będzie mi
ciężko, jak będę patrzeć na jego łzy. Widzę, że próbuje
je zakryć i udaje, że patrzy w telefon. Wygląda nawet
na bardziej przejętego niż ja. Gdy zaczął wymiotować,
pomyślałam, że muszę być jeszcze silniejsza. I że jestem w tym sama…
Teraz widzę wyraźnie, że nawet gdy ludzie są
dookoła, to i tak sami przez wszystko przechodzimy.
I wiem jedno – mam nie zwracać uwagi na zdarzenia i reakcje ludzi dookoła. Domyślam się, jakie będą.
Wolałabym, żeby nikt się o tym nie dowiedział, ale
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ludzie już zaczynają się dobijać telefonami. Myślą, że
pojechałam rodzić.
Jest mi tak przykro... Nie chcę teraz z nikim rozmawiać. Czy oni nie mogą dać mi spokoju…?!
***
– Kochanie... Kochanie... – szturcham mojego na
wpół przytomnego męża. – Pielęgniarka powiedziała,
że zaraz będę miała przetaczaną krew… Obudź się,
proszę. Nie chcę być teraz sama... Proszę, obudź się...
Mamrocze, że boli go głowa i że nie jest w stanie ze
mną rozmawiać. Widzę, że jest kompletnie załamany.
No, to pięknie. Zostałam sama. Sama muszę na
siebie liczyć.
Siła, którą muszę w sobie znaleźć, musi być Boską
Siłą. Inna nie da rady! Musi być większą od największej i jeszcze większą od większej od tej największej!
Kto ma największą siłę, ja się pytam? Bóg. Jezus, który
zmartwychwstał. Skoro on to zrobił, ja też mogę! Nie
jestem inna. Jezus zawiera się we mnie, a ja w Jezusie.
To jest właśnie ta częstotliwość, która ma ogromnie
długą falę w moim wyobrażeniu i nie tylko w moim,
bo w kolektywnym, społecznym wyobrażeniu też. Ta
postać ma wielką moc. Ja mam wielką moc! Wiem,
że muszę podłączyć wierzenie o nim do mojej obecnej rzeczywistości. Wierzenie o tym, że wszystko jest
możliwe.
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„Jezus...” – wymawiam jego imię i czuję, jak myślokształty o miłości chrystusowej zaczynają wtłaczać się powoli do mojego obecnego systemu wierzeń.
Wiem, że nie wszystko od razu się zadzieje, ale będzie
zmiana. Muszę być tylko uważna. Powtarzam sobie,
że mam to jedno zadanie do wykonania: muszę być
na 100 procent pewna, że wszystko jest ze mną okej.
Każdy moment od teraz interpretuję inaczej. Naprawdę – każdy moment! Każdą chwilę! Bez wyjątku. I nie
płaczę. Wiem, że nie mogę. Muszę zrobić odwrócenie. Zamiast używać słowa, które interpretowane jest
jako choroba, będę mówić inaczej: że mam boskie,
nieśmiertelne ciało. Tak! Przecież zawsze chciałam być
nieśmiertelna!
***
Podłączają mi igłę z rurkami. Całą aparaturę. Rozpoczyna się moje pierwsze przetaczanie krwi. Trudny
moment. Muszę go opanować. Rozmawiam niby normalnie z pielęgniarką, tak jakby nigdy nic się nie stało.
Cały czas oddycham w nadanym przez siebie rytmie.
Nie próbuję specjalnie się interesować tym zdarzeniem. Wiem, jak to jest teraz dla mnie bardzo ważne.
Nie pozwalam sobie oddychać jak – w interpretacji
tego świata – schorowany człowiek. Mój oddech musi
być długi i głęboki. Dokładnie taki oddech, jaki ja
uważam, że jest oddechem zdrowej Sylwii.
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Ciągle wierzę, że lekarze się pomylili i że jutro przeproszą mnie za tę pomyłkę. Próbuję przekierować swoją uwagę. Tylko czy ja naprawdę w to wierzę...? Czy
już wiem, że tak jest...?
Pielęgniarka głaszcze mnie po głowie i zaczyna płakać. Wspomina swoją małą siostrzenicę. Obca, zupełnie obca pielęgniarka, głaszcze mnie po głowie i całuje
kilkakrotnie w czoło!
– Wiem, wiem... – mówi. – Pewnie pani sobie myśli, jak to jest, że tyle okropnych ludzi jest wokół, a ta
choroba spotkała właśnie panią…
Spoglądam na nią i nie wytrzymuję. Wszystko wybucha. Łzy zaczynają lecieć po moich policzkach.
– Ale ja tego nie rozumiem...! – łkam i próbuję
wypowiedzieć zdanie. – Ja naprawdę tego nie rozumiem… – próbuję wypowiedzieć coś znowu, ale nie
mogę. Przez gardło nie chce przejść już ani jedno słowo.
***
Na salę wjeżdża krew. Do operacji pozostało kilka godzin. Coraz większa intensywność zdarzeń, wszystko
odbywa się na moich oczach jak na ekranie kina. To
naprawdę wygląda bardzo wiarygodnie. Wiem i powtarzam sobie, że to jest tylko straszny sen. Jedyne,
co jest prawdziwe, to doświadczenie, które i tak znika
sekunda po sekundzie i stapia się z Nieskończonością.
Obrazy próbują mnie wciągnąć w wir paniki i wiary
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w tę chorobę. Nie jest to łatwe dla mnie. Wiem, że nie
mogę w to uwierzyć, choćby nie wiem jak wyglądało
to wiarygodnie! Nie mogę!
Teraz przyjmuję moją wiarę. To jest test na zbadanie mojej wiary. Sama nadaję interpretację tej sytuacji.
Pomimo wszystko! Pomimo obrazów, które w jakiś
nieznany mi sposób znalazły się w moim życiu, powtarzam sobie: TO JEST TEST NA MISTRZA! Wszystko mi sprzyja, wszystko jest dla mnie dobre! Nawet
jeśli wydaje się niedobre, to i tak wiem, że jest dobre.
Kocham Cię, mój Wszechświecie! Jest mi tak dobrze,
tak cudownie! Dziękuję, że mam tak cudowne ciało.
Czuję, jak wpływa we mnie przetaczana krew. Od
razu mam odbiór nowej energii w ciele. Może jakiś
starszy człowiek ją oddał…? Czuję, jakbym poznawała jakąś nową osobę w moim ciele. Wiem, że nie
mogę się denerwować. Telepatycznie przekazuję mojemu ciału informację, że to coś bardzo pozytywnego
dla nas. Uspokajam swoje ciało i mówię w myślach, że
wszystko jest okej. Kochane ciało, nie denerwuj się…
Jestem z tobą. Teraz musimy współpracować. Wszyscy
chcą dla nas jak najlepiej. Wszyscy chcą naszego wzrostu i zaliczenia Testu na Mistrza.
***
Zadzwoniłam do koleżanki. Powiedziałam jej, że jestem w szpitalu, że mam słabe wyniki, że postawili
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mi diagnozę. Poprosiłam, żeby nikomu o tym nie
mówiła. To jest dla mnie naprawdę ważne. Wiem, że
powtarzane słowa o czyjejś chorobie nabierają mocy –
również w ustach innych. A to nie jest mi teraz potrzebne. Wiem, że będzie dobrze. Będzie dobrze. Sama
stworzyłam tę sytuację i sama z niej wyjdę.
Oddycham.

