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Podziękowania

Dzi"kuje Wam, Mamo i Tato.
Bez Was nigdy bym si" nie dowiedzia!a, $e jestem tak silna.

Dzi"kuj" Ci, Krzysztof. 
Dzi"ki Tobie powierzy!am wszystkie niewiary wielkiemu 

Nieznanemu.

Dzi"kuj" Ci, Kochanie, za Twoje wspieranie.

Dzi"kuj" moim córkom – Izzie, Alishi i Paulinie.
Kocham Was…

Dzi"kuj" Wam wszystkim,
stworzonym specjalnie dla mnie.

Z Mi!o%ci do Was,
Sylwia

MI&O'( JEST KLUCZEM 
DO WSZYSTKIEGO





Znam Ci",
w niesko)czenie wielu ods!onach.

Jeste% Wszystkim i Jeste% Wsz"dzie.
Nawet je%li o tym zapominasz.

Jestem tu po to, $eby Ci o tym przypomnie*.
W odpowiednim miejscu i czasie Twojej i mojej 

Podró$y.

T" ksi#$k" dedykuj" Tobie we mnie.
Gdy patrz" na Ciebie, widz" siebie.



Niezapominajki
to s# kwiatki z bajki!

Rosn# nad potoczkiem,
patrz# rybim oczkiem.

Gdy si" p!ynie !ódk#,
%miej# si" cichutko

i szepc# mi skromnie:
„Nie zapomnij o Mnie”.

Maria Konopnicka



Nie zapomnij o niesko)czonym Kwiecie +ycia,
który ro%nie w nas najlepiej.

To jest Twój Wzór do tworzenia.
I przypomnienie, $e w ka$dej cz#stce siebie – 

JESTE'.
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Słowo od Wydawcy

Sylwia Syed dowiedzia!a si" o swojej chorobie w mo-
mencie, gdy na %wiat mia!o przyj%* jej trzecie dziecko, 
dziewczynka, malutka Izza. Sylwia us!ysza!a, $e na-
g!y spadek hemoglobiny w jej krwi to nie anemia, to 
ostra bia!aczka szpikowa. Bia!aczka to wyrok. Cz"sto 
tak w!a%nie my%limy, cho* nie mówimy tego na g!os, 
zw!aszcza przy chorej osobie.

Sylwia napisa!a ksi#$k" par" miesi"cy po wyzdro-
wieniu. Zosta!a poddana Próbie Mistrza i zda!a ten Test.

„Czasami trzeba znale,* si" na skraju, $eby zo-
baczy*, jak co% dzia!a. I czasem takim skrajem 
jest ci"$ka choroba. Nazywam j# Prób# Mistrza. 
'wietnie szlifuje nawigowanie swoimi emocjami. 
Ale nie tylko!

Za chwil" opowiem Ci o tym wi"cej. Opo-
wiem Ci moj# histori", od pocz#tku.”

I od pierwszego rozdzia!u do ostatniego ksi#$k" 
czyta si" oddychaj#c wraz z Sylwi# i wchodz#c z ni# 
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w przestrzenie nagiej prawdy o nas samych - tam, 
gdzie nie ma ju$ po co udawa* kogo%, kim nie je-
ste%my. Szkoda ka$dej chwili, która jest potrzebna, 
by odkry*, jak przej%* Prób" Mistrza, jak przej%* ze 
%mierci do +ycia.

Z-pewno%ci# ksi#$ka mo$e si" sta* b!ogos!awie)-
stwem dla wszystkich, którzy znajduj# si" w-podobnej 
sytuacji – choruj# na-jedn# z-chorób nadal stanowi#-
cych ogromne wyzwanie dla wspó!czesnej medycyny. 
Jednak „Rozmowy z-Bia!aczk#” to-nie ksi#$ka jedy-
nie dla osób choruj#cych .zycznie. To-nie zapis li-tyl-
ko procesu uzdrowienia .zycznego. To- ksi#$ka dla 
wszystkich, którzy szukaj# sensu $ycia, którzy by* 
mo$e zw#tpili w-sens swej duchowej podró$y, którzy 
utkn"li gdzie% na-drodze swego duchowego $ycia, któ-
rzy cierpi# i-nie rozumiej# sensu tego, przez co-prze-
chodz#. Lecz w- tym wszystkim czuj# g!"bokie pra-
gnienie obudzenia si". Chc# uzdrowienia duszy. Nie 
chc# jedynie przetrwa*, chc# +y*.

Si!# tej ksi#$ki jest jej g!"boki autentyzm wsparty 
znakomitym warsztatem literackim. T" ksi#$k" czyta 
si" znakomicie – bo-jest znakomicie napisana. Jednak 
to- nie walory literackie stanowi# g!ównie o- jej war-
to%ci. Cho* nie mog" si" oprze* wra$eniu, $e literac-
ka jako%* ksi#$ki zosta!a jakby celowo wykorzystana 
na-rzecz tej opowie%ci, by-w-ten sposób jeszcze bardziej 
mog!a sta* si" przyczynkiem uzdrowienia wielu osób 
w-wielu wymiarach ich ludzkiego $ycia.
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Znamiennym jest jednak, $e Sylwia Syed nie 
kszta!ci!a si", by pisa* ksi#$ki. +y!a jedynie $yciem 
szukania Prawdy, $yciem nie!atwym na planie wyda-
rze), przej%*, rozczarowa). I to w!a%nie te wydarzenia 
i przej%cia sta!y si" paliwem i motorem jej autentyczne-
go i nieust"pliwego poszukiwania odpowiedzi. 

TEST NA MISTRZA to nie gra s!ów czy pomys! 
na oryginalne uj"cie problemu. TEST NA MISTRZA 
czeka na ka$dego z nas. Nie wszyscy b"dziemy prze-
chodzi* go w formie choroby cia!a. Ka$dy z nas w swo-
im $yciu stanie w obliczu potrzeby ca!kowitego zaufa-
nia Mi!o%ci, która jest wszystkim i wszystko uzdrawia, 
jedynie Ona. MI&O'( JEST KLUCZEM DO 
WSZYSTKIEGO, brzmi motto ksi#$ki i przywodzi 
na pami"* równie znamienny cytat:

„Mi!o%* wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we 
wszystkim pok!ada nadziej", wszystko przetrzy-
ma. Mi!o%* nigdy nie ustaje.”

A Sylwia pisze o dniu pierwszej chemioterapii:

„Dzi% rozpocznie si" pierwsza chemioterapia. Ju$ 
nie walcz". Nie szukam ju$ przepisu na moje wy-
leczenie. Przepis na wyleczenie le$y w r"kach Mi-
!o%ci. Ja jestem Mi!o%ci#. Wszystko jest zbudowa-
ne z Mi!o%ci. Nie musz" ju$ wiedzie*, jak to si" 
stanie. Mi!o%* jest zaufaniem – tak wielkim, $e 



nie musz" ju$ o nic pyta*. Mam tylko oddycha*.”

Przepis na wyleczenie ka$dego z nas z choroby 
oddzielenia od Boga le$y w r"kach Mi!o%ci. Ksi#$ka  
Sylwii jest zapisem dzia!ania Mi!o%ci, jest oddechem 
Mi!o%ci, jest %wiadectwem odwagi poddania si"  
Mi!o%ci. 

Ksi#$k" „Rozmowy z Bia!aczk#” nie czyta si" raz. 
Mo$na j# czyta* wielokrotnie i oddycha*, oddycha* 
czy te$ raczej pozwala* Mi!o%ci, by nami oddycha!a 
i budzi!a w nas wdzi"czno%* za ka$d# chwil" naszego 
Istnienia.
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Słowo od Autorki

Po-przekroczeniu chmury os#dów na-swój temat po-
jawia si" zaufanie, które przenosi góry. Dwie po!ówki 
jab!ka !#cz# si" w-ca!o%*. Kobieta !#czy si" z-m"$czy-
zn#. Branie !#czy si" z-dawaniem. Pojawia si" jedno%*. 
+adna kropla mi!o%ci nigdy si" nie uroni. Nasze do-
%wiadczenia s# teraz jak nasze skarby, którymi mo$e-
my si" dzieli* w-niesko)czono%*.

Zapraszam Ci" mój kochany czytelniku do-Wszech-
%wiata, któremu wyszed!e% naprzeciw. Wierz" g!"boko, 
$e je%li trzymasz t" ksi#$k" w-r"ku, to-w!a%nie zrobi!e% 
krok w-dzia!aniu ku-swojej transformacji i-dlatego te$ 
pojawia si" ona w-twojej przestrzeni. Interpretacja tej 
ksi#$ki nale$y do-Ciebie. Pozostawiam jednak jedno 
zdanie ode mnie. „A-s!owo si" cia!em sta!o”.

Serdeczne podzi"kowania za- spotkanie na- swojej 
drodze Marka Konieczniaka z-Wydawnictwa Pokoju 
Chrystusa oraz-Joli Prokopowicz z-Czytaj Mnie.

Z-mi!o%ci-do-obdarowywania
Sylwia
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Rozdział VIII

Poczekalnia

Zacz"!y si" dla mnie trudne dni. Ci"$ko mi chodzi*, 
ci"$ko mi le$e*. M#$ zniós! nawet !ó$ko na dó!, bo 
ju$ nie dawa!am rady wchodzi* na pi"tro z moim 
brzuchem. Jestem bardzo s!aba. I coraz mniej wyspa-
na. Nawet po nocach %ni mi si" ostatnio, $e spaceru-
j" po lesie i szukam !ó$ka, $eby si" wyspa*. Do tego 
moje serce ostatnio bije w jaki% dziwny i niemiarowy 
sposób. Staram si" odci#gn#* od tego uwag" i skupi* 
na czym% mi!ym i przyjemnym. Lekarka wprawdzie 
mówi!a, $e mam jakie% tam komplikacje, ale podpi-
sa!a dokumenty zezwalaj#ce na wycieczk" samolotem. 
I dobrze, bo podró$ by!a okej. Jedno jest pewne – tym 
razem naprawd" czekam dnia, w którym moja córka 
przyjdzie na %wiat. 

Co% za cicho zrobi!o si" w domu. Gdzie jest Ali-
sha...? Cz!api" do kuchni, bo co% tam cichutko szele-
%ci. O matko!
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– Przyje$d$aj do domu! Alisha zjad!a tabletki! Je-
dziemy do szpitala! – krzycz" m"$owi w s!uchawk". 
Moja trzylatka, z bia!ymi okruszkami wokó! buzi, 
trzyma w r#czkach puste ju$ opakowanie po wapnie. 
Pakuj" w torebk" telefon, ubieram córce buty, my%li  
wiruj# mi w g!owie. Rejwach zrobi! si" w ca!ym domu. 
Czuj" si" jak na sygnale, a nie tak !atwo p"dzi* te-
raz z du$ym brzuchem. Mam nadziej", $e nic jej nie  
b"dzie...!

Kto% puka do drzwi.
– Dzie) dobry. Jestem piel"gniark# ze szpitala. Pro-

sz" si" jak najszybciej zg!osi* do nas na oddzia!. Jest ja-
ka% wa$na sprawa. Dzwonili%my kilkakrotnie do pani, 
ale nikt nie odbiera!.

– Ojej, dzi"kuj" za informacj". Tak, wiem, dzi% i tak 
musimy jecha* na wizyt" i na zastrzyki, bo dziecko  
przesta!o przybiera* na wadz" i chyba urodz" wcze%niej.

Alishi na szcz"%cie nic nie b"dzie. Wywo!ali%my 
wymioty. Jej cia!o ma si" dobrze.

* * *

Jedziemy z m"$em do szpitala, tym razem w mojej 
sprawie. Po drodze, w szybie samochodu, mign#! mi 
bardzo wyra,nie slajd moich d!ugich w!osów. S# takie 
pi"kne! Bardzo uros!y mi w tej ci#$y. 

Trzasn"!am drzwiami i powolnym krokiem uda-
!am si" w stron" szpitalnej windy.
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Docieramy do recepcji szpitala. Kobieta zza kom-
putera patrzy na mnie z min# przynajmniej wspó!- 
czuj#c#.

– Prosz" usi#%* i poczeka* – powiedzia!a. Wow!  
Jak oni si" o mnie troszcz#! Pewnie dla piel"gniarki 
anemia jest czym% strasznym, dlatego takie oczy na 
mnie zrobi!a. Za chwil" wskazuj# mi nowe miejsce.

– Pani Sylwio, prosz" poczeka* w tym pokoju. 
Pod!#czymy aparatur".

Le$" na !ó$ku. S!ucham bicia serca mojego malusz-
ka. Pi"kne, szybciutkie b"bnienie. Po oko!o 10 minu-
tach do pokoju wchodzi czterech lekarzy.

– Musimy pani# operowa*. Najszybciej, jak to 
mo$liwe. Z pani krwi# jest co% nie tak – mówi moja 
ginekolog.

– No wiem, mam anemi" – odpowiadam.
– Musi pani zosta* w szpitalu… I... musimy 

pani przetoczy* krew. Jutro rano zrobimy cesarskie  
ci"cie.

– Co takiego? Jak to „jutro”?! A ile mam teraz he-
moglobiny? 10?

– Nie.
– 9?
– Nie…
– To ile?
– Masz 7.
– Jak to mo$liwe?! Bo$e! 7?! Ale jak to?! To jakim 

cudem ja $yj"?! To niemo$liwe, $e 7!
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– Wys!ali%my pani krew do bada) i w raporcie 
wysz!o, $e co% jest nie tak z komórkami. Nie zacho-
wuj# si" prawid!owo. Podejrzewamy ostr# bia!aczk"  
szpikow#.

– Bia!aczk"?! To niemo$liwe… To na pewno jaka% 
pomy!ka! – tylko tyle przychodzi mi w tym momen-
cie do g!owy. Jak to mo$liwe…? Przecie$ jestem taka 
m!oda…

Moje nogi momentalnie zrobi!y si" jak z waty. Je-
dyne, czego teraz jestem pewna, to tego, $e musz" 
oddycha*. Oddech kszta!tuje rzeczywisto%*… I ja 
to doskonale wiem. Tylko o co w tym chodzi?! Prze-
cie$ medytuj"! Co si" sta!o?! To nie dzieje si" napraw-
d"…. Wiem! To jest test! Nie mog" w to wierzy*! To 
jest test na Mistrza! Ja to wiem! I wiem, $e nie mog" 
teraz zwraca* na to uwagi! Obrazy $ycia b"d# mnie 
teraz próbowa!y wci#gn#* w t# ca!# histori" i prze-
kona* mnie o tym, $e jestem chora. Tak przecie$ 
wygl#daj# testy, $e niby jest co% naprawd". Ale cho-
roby przecie$ nie istniej#! Choroby s# wiar# w to, $e 
one istniej#! I ja o tym doskonale wiem! To ja gene-
ruj" rzeczywisto%*! Na 100 procent! I to nie jest tyl-
ko gadanie. Znam moc i pot"g" Mi!o%ci. Pami"tam 
to uczucie zaufania, które przenosi góry. Musz" je  
zaaplikowa*.

Swoj# drog# – oni na pewno si" pomylili. Mam 
anemi" a nie raka krwi! Oni s# tylko lekarzami! I nic 
nie wiedz#... Niewiedza jest ponad wiedz#.
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– Pani Sylwio, nie mo$e pani ju$ chodzi* sama. 
Przewieziemy pani# zaraz na oddzia!. Pojedzie pani na 
wózku inwalidzkim – powiedzia!a piel"gniarka. 

Jak to nie mog" chodzi*?? Przecie$ ja chodz"!! Je-
stem tylko s!aba, bo jestem w ci#$y! Poza tym czuj" si" 
bardzo dobrze! No dobra, nie b"d" dyskutowa*. Cho-
cia$ kompletnie nie rozumiem, co si" teraz dzieje.

Jedziemy na oddzia!: piel"gniarka, mój m#$ i ja. 
To znaczy – ja jad", oni id#. Bo oni mog# chodzi*, 
a ja ju$ nie. Mam teraz ogl#da* %wiat z pozycji sie-
dz#cej na wózku. To takie dziwne! I w!a%nie docie-
ra do mnie, jak czuj# si" ci wszyscy, którzy nimi na 
co dzie) je$d$#. To naprawd" dziwne uczucie. Nikt 
na Ciebie nie patrzy! Jeste% dla wielu zupe!nie nie-
widoczny… Jaki% m!ody ch!opak przepuszcza mnie 
w windzie. Ale zupe!nie inaczej mnie traktuje. Nie 
widzi mnie… Ten przystojny, m!ody ch!opak nawet 
na mnie nie zerka. Czuj", jakbym sta!a si" zupe!nie 
inn# osob# w ci#gu kilku chwil! Widz", jak zaczy-
na mnie zalewa* fala szpitalnej struktury. Rejwach 
i zapach sterylnych pomieszcze) rozprzestrzenia si" 
i przenika moj# przestrze). Musz" sobie przypomnie*, 
jak to jest czu* si" dobrze… Musz" pobudzi* to  
uczucie...!

Obrazy na ekranie mojego $ycia tak szybko si" te-
raz zmieniaj#. To zupe!nie inna sceneria ni$ kilka go-
dzin temu, kiedy by!am jeszcze w domu i by!am po 
prostu w ci#$y. Czuj", jak poch!ania mnie ciemno%*. 
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I wiem, $e musz" przez ni# przej%* weso!a i pewna, na 
100 procent! Nie na 99. Na 100!! To jedyna wiedza, 
jak# teraz mam. Jedyna i najpot"$niejsza. Wiedza uni-
wersalna i boska, zawarta w oddechu i odczuwaniu. 
Przecie$ najpierw pojawia si" oddech, dopiero potem 
jest do%wiadczenie. Wi"c oddycham spokojnie. Naj-
bardziej spokojnie, jak teraz si" da. Ju$ nie raz wycho-
dzi!am z tarapatów, przekierowuj#c uwag".

* * *

Zostali%my w pokoju sami. Ja i mój m#$. Widzia!am 
jego min", kiedy lekarka mówi!a o wynikach. Wygl#-
da! jak zbity pies z podkulonym ogonem. Wygl#da!, 
jakby w g!owie mia! obraz jakiego% osamotnienia. 
Jakby my%la!, $e zosta! teraz sam z ma!ymi dzie*mi 
i mn# – m!od#, chor# na raka krwi. Tak w!a%nie wy-
gl#da!. Bo$e, czemu on mnie tak kocha?! B"dzie mi 
ci"$ko, jak b"d" patrze* na jego !zy. Widz", $e próbuje 
je zakry* i udaje, $e patrzy w telefon. Wygl#da nawet 
na bardziej przej"tego ni$ ja. Gdy zacz#! wymiotowa*, 
pomy%la!am, $e musz" by* jeszcze silniejsza. I $e je-
stem w tym sama… 

Teraz widz" wyra,nie, $e nawet gdy ludzie s# 
dooko!a, to i tak sami przez wszystko przechodzimy. 
I wiem jedno – mam nie zwraca* uwagi na zdarze-
nia i reakcje ludzi dooko!a. Domy%lam si", jakie b"d#. 
Wola!abym, $eby nikt si" o tym nie dowiedzia!, ale 
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ludzie ju$ zaczynaj# si" dobija* telefonami. My%l#, $e 
pojecha!am rodzi*. 

Jest mi tak przykro... Nie chc" teraz z nikim roz-
mawia*. Czy oni nie mog# da* mi spokoju…?!

* * *

– Kochanie... Kochanie... – szturcham mojego na 
wpó! przytomnego m"$a. – Piel"gniarka powiedzia!a, 
$e zaraz b"d" mia!a przetaczan# krew… Obud, si", 
prosz". Nie chc" by* teraz sama... Prosz", obud, si"... 

Mamrocze, $e boli go g!owa i $e nie jest w stanie ze 
mn# rozmawia*. Widz", $e jest kompletnie za!amany. 

No, to pi"knie. Zosta!am sama. Sama musz" na 
siebie liczy*. 

Si!a, któr# musz" w sobie znale,*, musi by* Bosk# 
Si!#. Inna nie da rady! Musi by* wi"ksz# od najwi"k-
szej i jeszcze wi"ksz# od wi"kszej od tej najwi"kszej! 
Kto ma najwi"ksz# si!", ja si" pytam? Bóg. Jezus, który 
zmartwychwsta!. Skoro on to zrobi!, ja te$ mog"! Nie 
jestem inna. Jezus zawiera si" we mnie, a ja w Jezusie. 
To jest w!a%nie ta cz"stotliwo%*, która ma ogromnie 
d!ug# fal" w moim wyobra$eniu i nie tylko w moim, 
bo w kolektywnym, spo!ecznym wyobra$eniu te$. Ta 
posta* ma wielk# moc. Ja mam wielk# moc! Wiem, 
$e musz" pod!#czy* wierzenie o nim do mojej obec-
nej rzeczywisto%ci. Wierzenie o tym, $e wszystko jest 
mo$liwe. 
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„Jezus...” – wymawiam jego imi" i czuj", jak my-
%lokszta!ty o mi!o%ci chrystusowej zaczynaj# wt!a-
cza* si" powoli do mojego obecnego systemu wierze). 
Wiem, $e nie wszystko od razu si" zadzieje, ale b"dzie 
zmiana. Musz" by* tylko uwa$na. Powtarzam sobie, 
$e mam to jedno zadanie do wykonania: musz" by* 
na 100 procent pewna, $e wszystko jest ze mn# okej. 
Ka$dy moment od teraz interpretuj" inaczej. Napraw-
d" – ka$dy moment! Ka$d# chwil"! Bez wyj#tku. I nie 
p!acz". Wiem, $e nie mog". Musz" zrobi* odwróce-
nie. Zamiast u$ywa* s!owa, które interpretowane jest 
jako choroba, b"d" mówi* inaczej: $e mam boskie, 
nie%miertelne cia!o. Tak! Przecie$ zawsze chcia!am by* 
nie%miertelna!

* * *

Pod!#czaj# mi ig!" z rurkami. Ca!# aparatur". Roz-
poczyna si" moje pierwsze przetaczanie krwi. Trudny 
moment. Musz" go opanowa*. Rozmawiam niby nor-
malnie z piel"gniark#, tak jakby nigdy nic si" nie sta!o. 
Ca!y czas oddycham w nadanym przez siebie rytmie. 
Nie próbuj" specjalnie si" interesowa* tym zdarze-
niem. Wiem, jak to jest teraz dla mnie bardzo wa$ne. 
Nie pozwalam sobie oddycha* jak – w interpretacji 
tego %wiata – schorowany cz!owiek. Mój oddech musi 
by* d!ugi i g!"boki. Dok!adnie taki oddech, jaki ja 
uwa$am, $e jest oddechem zdrowej Sylwii. 
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Ci#gle wierz", $e lekarze si" pomylili i $e jutro prze-
prosz# mnie za t" pomy!k". Próbuj" przekierowa* swo-
j# uwag". Tylko czy ja naprawd" w to wierz"...? Czy 
ju$ wiem, $e tak jest...?

Piel"gniarka g!aszcze mnie po g!owie i zaczyna p!a-
ka*. Wspomina swoj# ma!# siostrzenic". Obca, zupe!-
nie obca piel"gniarka, g!aszcze mnie po g!owie i ca!uje 
kilkakrotnie w czo!o!

– Wiem, wiem... – mówi. – Pewnie pani sobie my-
%li, jak to jest, $e tyle okropnych ludzi jest wokó!, a ta 
choroba spotka!a w!a%nie pani#…

Spogl#dam na ni# i nie wytrzymuj". Wszystko wy-
bucha. &zy zaczynaj# lecie* po moich policzkach.

– Ale ja tego nie rozumiem...! – !kam i próbuj" 
wypowiedzie* zdanie. – Ja naprawd" tego nie rozu-
miem… – próbuj" wypowiedzie* co% znowu, ale nie 
mog". Przez gard!o nie chce przej%* ju$ ani jedno s!owo.

* * *

Na sal" wje$d$a krew. Do operacji pozosta!o kilka go-
dzin. Coraz wi"ksza intensywno%* zdarze), wszystko 
odbywa si" na moich oczach jak na ekranie kina. To 
naprawd" wygl#da bardzo wiarygodnie. Wiem i po-
wtarzam sobie, $e to jest tylko straszny sen. Jedyne, 
co jest prawdziwe, to do%wiadczenie, które i tak znika 
sekunda po sekundzie i stapia si" z Niesko)czono%ci#. 
Obrazy próbuj# mnie wci#gn#* w wir paniki i wiary 
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w t" chorob". Nie jest to !atwe dla mnie. Wiem, $e nie 
mog" w to uwierzy*, cho*by nie wiem jak wygl#da!o 
to wiarygodnie! Nie mog"! 

Teraz przyjmuj" moj# wiar". To jest test na zbada-
nie mojej wiary. Sama nadaj" interpretacj" tej sytuacji. 
Pomimo wszystko! Pomimo obrazów, które w jaki% 
nieznany mi sposób znalaz!y si" w moim $yciu, powta-
rzam sobie: TO JEST TEST NA MISTRZA! Wszyst-
ko mi sprzyja, wszystko jest dla mnie dobre! Nawet 
je%li wydaje si" niedobre, to i tak wiem, $e jest dobre. 
Kocham Ci", mój Wszech%wiecie! Jest mi tak dobrze, 
tak cudownie! Dzi"kuj", $e mam tak cudowne cia!o.

Czuj", jak wp!ywa we mnie przetaczana krew. Od 
razu mam odbiór nowej energii w ciele. Mo$e jaki% 
starszy cz!owiek j# odda!…? Czuj", jakbym pozna-
wa!a jak#% now# osob" w moim ciele. Wiem, $e nie 
mog" si" denerwowa*. Telepatycznie przekazuj" mo-
jemu cia!u informacj", $e to co% bardzo pozytywnego 
dla nas. Uspokajam swoje cia!o i mówi" w my%lach, $e 
wszystko jest okej. Kochane cia!o, nie denerwuj si"… 
Jestem z tob#. Teraz musimy wspó!pracowa*. Wszyscy 
chc# dla nas jak najlepiej. Wszyscy chc# naszego wzro-
stu i zaliczenia Testu na Mistrza.

* * *

Zadzwoni!am do kole$anki. Powiedzia!am jej, $e je-
stem w szpitalu, $e mam s!abe wyniki, $e postawili 



mi diagnoz". Poprosi!am, $eby nikomu o tym nie 
mówi!a. To jest dla mnie naprawd" wa$ne. Wiem, $e 
powtarzane s!owa o czyjej% chorobie nabieraj# mocy –  
równie$ w ustach innych. A to nie jest mi teraz po-
trzebne. Wiem, $e b"dzie dobrze. B"dzie dobrze. Sama 
stworzy!am t" sytuacj" i sama z niej wyjd".

Oddycham.
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