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SpecBabka. Misja specjalna
Prolog
Miar pikna czowieczestwa i kobiecoci nie jest denie
do doskonaoci, lecz pene akceptowanie swoich niedoskonaoci.
Tylko w takim momencie osiga si doskonao

Mój pierwszy list do Ciebie
Gdy pisz do Ciebie te sowa, próbuj sobie wyobrazi, jaki masz kolor oczu,
jaki wyraz twarzy, kim jeste i gdzie mieszkasz, ile masz lat, cho w tej chwili nie ma to adnego znaczenia. Myl o tym, jak wygldasz, gdy si umiechasz, a jak gdy si smucisz. Nie wiem, cho próbuj sobie wyobrazi, jakie
masz ycie za sob, jakie dziecistwo. Jak wiele zego, a jak duo dobrego
dowiadczya. Mocno wierz w to, e niezalenie, kim jeste, jest w Tobie
ogromna sia i moc tworzenia siebie, tylko nie zawsze potrafisz ni wada.
e jest w Tobie tyle dobra, i cay wiat co rano skada Ci pokon, lecz Ty
nie zawsze to zauwaasz. e masz dar mioci i zjednywania ludzi, ale strach
powoduje, e czasem uciekasz.
Zosta.
Poczekaj.
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Pójdziemy razem przez czas i miejsca, które Ci zaskocz. Pokochasz siebie, pokochasz ycie. Zanim zabior Ci dalej w t podró, musisz pamita,
e bd Ci dawa wsparcie i okazywa zrozumienie, niewane, co bdziesz
czua i mylaa, w co wierzya, a w co wtpia.
Tutaj liczysz si Ty. I nikt wicej.
Wiem, e ludzie wokó czego od Ciebie oczekuj i wymagaj. Chc, by
bya jaka, ale nie taka, jaka jeste. Wierzy, e kto inny jest w stanie wpyn na Twój stan emocjonalny, wywoa zo, poczucie skrzywdzenia, winy, smutku — to da mu pewien rodzaj wadzy psychicznej nad sob. Nikt
prócz Ciebie nie ma wadzy nad Twoimi emocjami i odczuciami. Mimo tego
albo starasz si by posuszna, albo si buntujesz, nie potrafic znale  sobie miejsca i bezpiecznej przystani, gdzie nikt nie bdzie kwestionowa tego,
kim i jaka jeste, kim i jaka chciaaby by. eby pój dalej, musisz odpowiedzie sobie na te pytania. S momenty i ksiki, które potrafi zmieni
czowieka. Moim marzeniem jest, by t ksik zmieni na lepsze Twoje ycie. Przeyam wiele zych i jeszcze wicej cudownych momentów, podjam
wiele wyzwa, odegraam wiele ról, nie zawsze spójnych i zgodnych z moj
tosamoci, czasem kamaam, czasem uciekaam, milczaam, cierpiaam
i byy dni, gdy nie mogam si doczeka, aby znale  si gdzie daleko. Daleko od ludzi, problemów, tej rzeczywistoci, tego ycia. Wtedy wierzyam
tylko w to, e mój los moe odwróci przypadek, cudowne wydarzenie. Wygrana. Niespodziewana propozycja. Spadek. Nowo poznana osoba. Mio.
Co niezalenego ode mnie. Kiedy mylaam, e moja przyszo bdzie taka jak przeszo i e na swoje ycie mona wpywa tylko nieznacznie. Dzi
jestem w miejscu, gdzie niebo spotyka si z ziemi. Marzenia z rzeczywistoci. Gdzie dziej si cuda. Gdzie pienidze le na ulicy, a ebrak staje si
bogaczem. Gdzie nie ma kamstwa, a si buduje si na byciu sob. Gdzie
nikogo nie trzeba udawa, za niczym nie trzeba goni, a ludzie wokó s sympatyczni, dobrzy, los jest przychylny. Wiem, e moesz mi nie uwierzy od
razu, bo mówi o czasie rzeczywistym, o tym, co mam tu i teraz, w Polsce.
Sama kilka lat temu z pewnoci nie uwierzyabym w te sowa, a tym bardziej
w to, e sama je napisz dla Ciebie. Ale bya kiedy ksika, któr wziam
do rk — jak niewidzialna sia wpyna na proces zmian we mnie. I jeli
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przychodzi pewne zdarzenie, a Ty jeste na nie gotowa, to tak jak dugo oczekiwany pocig zabierze Ci ono w podró przez ycie i w miejsca, których
nigdy wczeniej nie widziaa.
Przez 365 dni w roku podróujesz dookoa Soca. Co sekunda zmienia
si konfiguracja planet, co jaki czas moesz zaobserwowa spadajce gwiazdy, a kalendarz ksiycowy wyznacza rytm ycia na Ziemi. Energia kry,
okazje si dziej, ale dostaj je tylko ci, którzy s gotowi, którzy widz wicej
ni masy. Tego nie kupisz za pienidze. Nie dostaniesz za dobre zachowanie
czy odpowiednio dugie wyczekiwanie. Musisz sama wzi swoj gwiazdk
z nieba. Musisz tylko wiedzie jak. eby wiedzie jak, trzeba widzie wicej.
Kady dzie z ycia wikszoci ludzi jest dniem wistaka. Identycznym
i niezmiennym od wielu lat. Kady czowiek ma takie same szanse, by wydosta si z bdnego koa rutyny, przecitnoci, nudy, powszednioci. Wikszo z nich jednak nigdy, naprawd nigdy nie wsidzie do pocigu, który
odjeda co jaki czas w miejsce ich marze. Nieistotne jest, dlaczego tego nie
robi. Nie wiedz, nie wierz, boj si zaryzykowa? Gdyby pragnli wystarczajco mocno, powód przestaby si liczy. Ludzie marz o pienidzach,
o idealnej figurze, o mioci swojego ycia, o wolnoci, o sawie, o spokoju.
Wszystko to znajduje si w miejscu, do którego prowadzi jedna droga. Masz
swoje marzenia. Pomyl o nich przez chwil. Sdz, e to bardzo wane dla
Ciebie, by je speni. Bd trzyma kciuki, eby Ci si udao. Mocno wierz,
e tak wanie bdzie, jeli odpowiednio bdziesz tego pragna.
Zanim zaczniemy wspóln, mentaln podró, musz Ci o czym powiedzie. Mam dla Ciebie dwie wiadomoci. Jedn dobr, drug z. Domylam
si, e chcesz zacz od tej zej. Droga prowadzca do miejsca, do którego
chc Ci zabra — tej czasoprzestrzeni, gdzie niebo spotyka si z ziemi,
a marzenia z rzeczywistoci — nie jest atwa. Bdzie prawie cay czas pod
górk. Droga ta nie jest te szybka. Nie ma tam autostrad, ale jest kilka dróg
na skróty. Musisz si na to przygotowa. Poniewa ludzie maj w zwyczaju
oczekiwa od ycia bardzo wiele w krótkim czasie, przeceniaj swoje moliwoci, planujc jeden rok, a nie doceniaj tego, co mog osign w cigu
piciu lat; nie osigaj celu, bo zniechcaj si po kilku miesicach. Druga
wiadomo jest dobra: gdy bdziesz poda wskazywan drog, zaczniesz
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odczuwa, e co Ci przyciga do siebie jak niewidzialny magnes. Podró
przestanie by uciliwa, stanie si radosna i ciekawa, zawsze bdziesz moga zawróci, ale ju nie bdziesz chciaa. Na tej drodze zaczniesz zarzdza
swoj wewntrzn si, na któr skadaj si emocje, wartoci wybierane
w yciu, Twoje przekonania, a w kocu take Twoja tosamo.
Chc Ci nauczy Ciebie samej od nowa. Kto w przeszoci stworzy Ciebie tak, jaka jeste dzi. I jeste wspaniaa. Jeste dzieem stworzenia. A wic
jeste boska, cho w kolejnych rozdziaach bd Ci udowadnia, e s w Tobie take piekielna moc, sia i spryt. Bo przecie gdzie diabe nie moe, tam
bab pole. Mocno wierz w to, e masz w sobie pierwiastek boski, jednak
nikt nie da Ci boskiej instrukcji obsugi siebie samej. Moesz jedynie korzysta z tej ludzkiej, która daje klucz tylko do kilku procent Twoich moliwoci. W trakcie tej podróy stworzymy j zatem na nowo.
Do dziea, Przyjacióko!
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