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W MELODII ˚YCIA.
Nuty polsko-afrykaƒskie
Czterdzieste urodziny świętowałam w Dakarze, stolicy Senegalu.
Od maja 2015 r. moim nowym domem stała się Afryka Zachodnia.

stem u Siebie. Dobiłam do brzegu. Zakoƒczył si´ trwajàcy trzy dekady czas
duchowej nomadki.

ŚLIMAK NA DRODZE
Goràcej paêdziernikowej nocy poszliÊmy
do restauracji poło˝onej nad oceanem
atlantyckim i zamówiliÊmy grillowane ryby. Zapadał zmierzch, a ksi´˝yc w pełni
malował na oceanie pi´knà, srebrnà poÊwiat´. Portowa latarnia rozÊwietlała
drog´ rybakom wracajàcym z wieczornych połowów. Zamkn´łam oczy, wzi´-

G

łam długi, powolny wdech, czujàc nad
sobà pot´g´ rozgwie˝d˝onego nieba.
Przez usta wydychałam stres ostatnich
paru lat intensywnej przemiany zawodowej. Z kolejnym wdechem wypełnił
mnie spokój, a głoÊne westchnienie
uwolniło ostatnie napi´cie. Poczułam,
˝e znalazłam si´ w koƒcu w domu. Je-

Dorastałam w Warszawie, ale miejskie ˝ycie nigdy mnie szczególnie nie
pociàgało. Czas wolny sp´dzałam na
rowerze w Lesie Kabackim czy spacerujàc po wilanowskich łàkach lub ze
znajomymi. Coraz cz´Êciej uczestniczyłam w przeró˝nych warsztatach
rozwoju osobistego, byle dalej od mia-

Zamkn´łam oczy,
wzi´łam długi, powolny wdech,
przez usta wydychałam stres
ostatnich paru lat intensywnej
przemiany zawodowej.
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sta i bli˝ej tego, co mogło zaspokoiç t´sknot´, która odczuwałam w sercu od
dziecka.
Dawno temu, gdy szłam do szkoły
podstawowej, drog´ przeciàł mi Êlimak
bez muszli. Kucn´łam zafascynowana
i zapomniałam o czasie. CiekawoÊç
Êwiata przypłaciłam uwagà w dzienniku. Postanowiłam zwróciç si´ ku temu,
co wewnàtrz. Czas wokół mnie przestał
si´ Êlimaczyç, a ja podró˝owałam do
wyobraêni. Jako nastolatka marzyłam
o lewitacji, jako dwudziestolatka próbowałam medytacji. Z marnym skutkiem.
Gdy pojawiły si´ ró˝ne mo˝liwoÊci rozwoju duchowego czy osobistego, wpadłam w nie jak Êliwka w kompot. Przed
trzydziestkà poznałam ró˝ne formy jogi, udawałam kruka na warsztatach szamaƒskich, Êpiewałam z aniołami Shirley
Roden, odzyskiwałam cz´Êci zawieruszonej gdzieÊ w czasoprzestrzeni duszy
i dotykałam kobiecoÊci na specjalistycznych kursach. Poszukiwałam. Poznałam
wielu wspaniałych nauczycieli oraz
tych zaÊlepionych duchowym ego, blaskiem dost´pu do sekretnej wiedzy.
Mnie te˝ dotkn´ła ta choroba, gdy stałam si´ instruktorkà jogi. Par´ lat zaj´ło
mi jej zauwa˝enie. Uwolnienie przyszło
błyskawicznie, zostawiajàc przetarty szlak
na rozpoznawanie jej u innych i wi´kszà
uwa˝noÊç na intencje swoich własnych
działaƒ.
– Wiem, jaki ty masz problem
– powiedziała Iwona, instruktorka hatha-jogi w jednej z warszawskich szkół,
bardzo dawno temu.
– Jaki? – spytałam głodna wiedzy
od eksperta. Od dzieciƒstwa miałam
problemy ze stani´ciem na r´kach przy
drabince lub Êcianie, jakby Êciany uciekały od stóp, którymi próbowałam ich
dotknàç.
– Wiem, ale ci nie powiem – odburkn´ła joginka z uÊmiechem wszechwiedzàcej i oddaliła si´ do kolejnej
ofiary przy drabinkach. Obok niej stan´ło ego.
Długo, bardzo długo po Êlimaczku
i po studiach pojawiła si´ praca w mi´dzynarodowej korporacji. Kontynuowałam swoje duchowe poszukiwania
i trzynaÊcie lat przepracowałam na etacie dla banków z amerykaƒskà, greckà
i austriackà kulturà organizacyjnà. To

był czas poznawania struktur i schematów, procedur i procesów oraz biznesowy j´zyk angielski. Powolna zmiana
stanowisk na wy˝sze. Siedem lat na wysokim stanowisku mened˝erskim. Lepsze wynagrodzenie, wi´ksze benefity
socjalne, szersze ubezpieczenie medyczne oraz presti˝owe stanowisko
„Dyrektor ds.…”. Była duma, radoÊç,
ciekawa i inspirujàca praca, poczucie
sensu i przekonanie, ˝e swoim działaniem pomagam czyniç Êwiat lepszym.
Wierzyłam, ˝e idealnie łàcz´ dwa Êwiaty, duchowy i materialny, ale przez cały czas szukałam sposobu na uspokojenie nienazwanej t´sknoty.

Dotkni´cie niewidzialnego
zainspirowało mnie
do konkretnych działaƒ.

i nauczycielski kurs Jogi Kundalini według Jogi Bhajana. DuchowoÊç stała si´
mojà pasjà, którà rozwijałam w weekendy i w czasie urlopów. Jeêdziłam na
kolejne szkolenia i coraz bardziej wnikałam w Êrodowisko ludzi zawodowo
zajmujàcych si´ tym obszarem.
Po otrzymaniu certyfikatu z jogi
wraz z dwiema innymi znajomymi
z korporacji podj´łyÊmy pierwsze próby prowadzenia zaj´ç jogi. Wynaj´łyÊmy salk´ w centrum Warszawy. Przez
pierwszy miesiàc nikt nie przychodził
i czynsz pokrywałyÊmy z naszych pensji. Był taki wieczór, kiedy czekałyÊmy
w sali, nasłuchujàc, czy ktoÊ nadchodzi.
Na dêwi´k stukotu obcasów na ulicy
rzuciłyÊmy si´ do okna zobaczyç, czy
to ktoÊ do nas – okazało si´, ˝e nie. Kiedy usiadłyÊmy z powrotem na podłodze, powiedziałam: „Dobrze, ˝e pracujemy w korporacji, bo mamy za co
wynajmowaç pustà sal´”. WybuchłyÊmy Êmiechem. Po roku sala była wypełniona praktykantami po brzegi.

WŁOSY. KOBIECA KORONA
PRZEMIANY
JELITA DROGĄ DO DUSZY
Znane polskie powiedzenie „przez
˝ołàdek do serca” w moim przypadku
brzmiało „przez jelita do duszy”. Tygodniowy wyjazd oczyszczajàcy ciało,
czyli detoks z lewatywami i medytacjami, był punktem startowym do gł´bszych duchowych przemian. Ka˝dego
dnia piłyÊmy ziółka i ró˝ne mikstury
oraz uczestniczyłyÊmy w grupowych zaj´ciach intonowania mantr. Dêwi´k wyzwalał w ka˝dej z kobiet niezwykłe stany. U jednej wzbudzał Êmiech, u innej
smutek i łzy. Tamto dotkni´cie niewidzialnego zainspirowało mnie do konkretnych działaƒ. Umówiłam si´ na wizyt´ do bioenergoterapeuty Jerzego
Stràczyƒskiego. Le˝ałam na plecach
w jego gabinecie, a on gładził powietrze zapalonà Êwiecà kilkanaÊcie centymetrów nad moim brzuchem. Czułam, jakby mi go fizycznie masował.
Kolejny raz byłam pod ogromnym wra˝eniem! Ruszyła lawina poszukiwaƒ
w rozpoznawaniu swojej prawdziwej
natury. Ukoƒczyłam czteromiesi´czny
Kurs Coachingu Ericksonowskiego na
Uniwersytecie Gdaƒskim, roczne studia
Psychologii Zorientowanej na Proces

Po paru latach pracy w firmie przestałam Êcinaç włosy, pozwalajàc rosnàc
im naturalnie. Nigdy te˝ nie miałam
grzywki. Odsłoni´te czoło absorbowało
nowe wizje na ˝ycie, a im dłu˝sze stawały si´ moje włosy, tym wi´cej zyskiwałam Samsonowej siły i Salomonowej
màdroÊci. Przed trzydziestkà dobra
pensja w korporacji umo˝liwiła mi egzotyczne podró˝e. W ten sposób zwiedziłam wiele krajów, w tym Kambod˝´,
Wietnam, Indonezj´, Erytre´, Jemen,
Egipt, USA, Maroko, Indie, Gwatemal´
i Beliz´. Zaczynałam poznawaç ciekawych ludzi i przyciàgaç do siebie niezwykłe historie. ˚ycie stawało si´ coraz
bardziej interesujàce. Pojechałam do
Mother Meera, Boskiej Matki, która
przyjmowała na uzdrawiajàce grupowe
seanse w górskiej miejscowoÊci zamku
w Schaumburgu. Kilka dni po spotkaniu zobaczyłam w pokoju kul´ białego Êwiatła. Innym razem, podczas
pobytu na małej wyspie w Grecji, spotkałam Hindusa, który zademonstrował
sposób uzdrawiania przy pomocy patyków. Nauczył si´ go ponoç w klasztorze
w Tybecie.
W Indiach doÊwiadczyłam zabiegu
oczyszczajàcego polegajàcego na piciu
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mleka z wodà i brania specjalnych ziół
na wymioty. Niezwykła tortura, która
spowodowała u mnie apati´ i cofn´ła
mnie do ˝ycia płodowego. Łàcznie
wlałam w siebie około 6 litrów płynów
ciurkiem. Wkrótce po tym zabiegu
przestałam lubiç mleko, choç ciało si´
ustabilizowało i odzyskało harmoni´.
W Niemczech wpadłam w obj´cia
Ammy pachnàcej jaÊminem, by potem
stamtàd uciec. CoÊ dziwnego wisiało
tam w powietrzu. W Malezji zamieszkałam w chatce w d˝ungli, rozmawiajàc
z duchem lasu taoistycznymi mantrami z mnóstwem bzyczenia, wzorem
Chiƒczyka, u którego goÊciłam. W Malezji na medytacji Vipassana uwolniłam
anioła ze smyczy i powiedziałam „człowieku, zbaw si´ sam”. W Indonezji poznałam lokalnego uzdrowiciela, który
leczył chorà nog´ znajomego imbirem
i szeptem. Wtedy nawet nie przypuszczałam, ˝e rok póêniej ja sama zostan´
˝onà afrykaƒskiego szamana...

O CZYM MARZYSZ,
TO PRZYCIĄGASZ
Zapowiadany koniec Êwiata w 2012 r.
według kalendarza Majów był koƒcem
starego i poczàtkiem nowego. To, o czym
od lat marzyłam, w koƒcu przywołałam
do siebie. Pasja i hobby szybko przeradzały si´ w wizj´ nowego zawodowego
˝ycia. Im gł´biej zaglàdałam za kurtyn´ tego, co niewidzialne, tym szybciej wyparowywało moje poczucie
sensu i spełnienia z pracy w korpora-
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Zrozumiałam,
˝e dla mnie wa˝ne sà
wolnoÊç i poczucie sensu.
cji. W koƒcu t´sknota w sercu wyciàgn´ła si´ na długoÊç półwyspu helskiego. Dalej ju˝ było tylko morze, a ja nie
chciałam tonàç. Przeszłam samodzielnà drog´ od korporacyjnego pucybuta
najni˝szych szczebli do bycia doÊç wysoko. Z góry jednak zobaczyłam to,
czego z dołu nie widaç. Zrozumiałam,
jak funkcjonuje korporacja i przyszła do
mnie… muzyka. Serce coraz mocniej
nuciło słuchany w nastoletnich czasach
refren utworu Jest inny Êwiat, tak, wiem,
gdzieÊ tu Antoniny Krzysztoƒ. Szłam za
wewn´trznym nakazem, słyszalnym ju˝
głosem serca.
Decyzj´ o „zmianie ˝ycia” podj´łam, majàc 37 lat. To był proces ewolucji, do którego zbierałam si´ od dłu˝szego czasu. Odbyłam kolejnà podró˝
do swojego sumienia, głównych wartoÊci i stanu oszcz´dnoÊci. Usiadłam
w swoim biurze w zimnym budynku ze
szkła, stali i betonu i weszłam w swoje
pragnienia i marzenia. Ten moment zatrzymania dał mi zrozumienie tego, ˝e
nie chc´ kolejnych 30–40 lat sp´dzaç
w klimatyzowanym pomieszczeniu,
sztucznym oÊwietleniu i z dala od przy-

rody, którà uwielbiam. Zrozumiałam,
˝e dla mnie wa˝ne sà wolnoÊç i poczucie sensu. Zło˝yłam wypowiedzenie
z pracy w czasach kryzysu ekonomicznego. Miałam w głowie plan własnego
biznesu, który wymagał mojego działania w mieÊcie. Moja dalsza decyzja pokomplikowała jednak misternie uło˝ony plan. Serce nie sługa…

WIOSNA, WIOSNA, WIOSNA,
ACH, TO TY
Wiosnà 2013 r. odeszłam z pracy
i Êwie˝o zakochana wyprowadziłam si´
na wieÊ do pewnego pana. Zaczàł si´
nieoczekiwany proces detoksu, czyli
kolejnego mentalno-emocjonalnego
oczyszczania ˝ycia. Czas ju˝ si´ nie Êlimaczył, ale galopował. Poznawałam
gł´biej siebie, odkrywałam kolejne talenty i dary, eksperymentowałam ze
sztukà, uczyłam si´ celebrowaç ˝ycie:
oglàdaç zachody słoƒca, cieszyç si´ wypità spokojnie fili˝ankà herbaty. Teoretycznie miałam swobod´ i wolnoÊç, ale
cały czas towarzyszyło mi wewn´trzne
postzawodowe napi´cie: „zaraz, natychmiast powinnam ju˝ coÊ ustaliç,
stworzyç, zorganizowaç”. To „powinnam” towarzyszyło mi przez pewien
czas. Siłà rozp´du wyznaczałam sobie
kolejne terminy i cele. Dopiero po paru miesiàcach pozwoliłam sobie na
proste Bycie, słodkie nicnierobienie,
zacz´łam byç tu i teraz, wzi´łam gł´boki oddech ˝ycia. Mogłam sobie na to
pozwoliç, bowiem miałam oszcz´dnoÊci. Spacerowałam, smakowałam i wàchałam lato i wiosn´, wolna od wyrzutów sumienia. Ogrzewałam si´ przy
kominku jesienià i zimà. Tak minàł rok.
Potem nastàpiła osobista zmiana. Bolało. Po˝egnałam iluzj´ miłoÊci i ponownie stan´łam na rozstaju dróg przed
wa˝nà decyzjà – co dalej? System nerwowy był na kraw´dzi, a ja ton´łam
w krainie Nie Wiem Landii. Nie tak sobie wyobra˝ałam swoje postkorporacyjne ˝ycie, ale wiedziałam, ˝e nie
chc´ wracaç do przeszłoÊci i pracy
w metalowo-szklanych zimnych Êcianach nowoczesnych biur. Przypomniały mi si´ moje dawne podró˝e w tropiki. Dały mi ogromny dar: zrozumienie
Êwiata, widzenie jego pi´kna i przekonanie, ˝e zawsze i wsz´dzie sobie poradz´ lub dostan´ pomoc od ˝yczliwych
i serdecznych ludzi, których ˝ycie sta-

W paêdzierniku 2017 r. weszłam
w 43 rok ˝ycia. Moja najwa˝niejsza
podró˝ trwała ponad trzydzieÊci lat
i dopiero niedawno si´ dopełniła.
W´drowałam w niej przez Êwiaty niewidzialne, istniejàce w mym sercu
i umyÊle, oraz te dostrzegane zmysłami,
odległe egzotyczne kraje Azji, Ameryk,
Afryki i półwyspu arabskiego. Ta podró˝ zaprowadziła mnie do miejsca,
w którym odnalazłam Siebie i moje
serce zna ju˝ smak spokoju. Dzisiaj
czuj´ si´ pełna i nasycona. Przestałam
główkowaç i analizowaç. Pisz´ ze èródła, tej oazy w sobie, pełnej zadowolenia i spełnienia. Mieszkam i w Polsce,
i w Afryce, do której mnie paradoksalnie nigdy nie ciàgn´ło. Magia ˝ycia? To
nie jedyne zaskoczenie. Afryka rozbudziła we mnie równie˝ słowiaƒskie
korzenie. Jestem Słowiankà, kobietà
od Słowa i Wianka. Uwielbiam Słowa
i znam ich moc. Wianek to szacunek
dla i jednoÊç z przyrodà. „Bàdê sobà”
dawniej było dla mnie pustym frazesem wielu duchowych naganiaczy. Dzisiaj ju˝ wiem, co to znaczy, jak si´ to
czuje. Co to znaczy, ˝yç prawdziwie
i w prawdzie. Robiç wszystko w zgodzie ze Sobà. A gdy si´ pomyl´? To koryguj´, co trzeba i dbam o równowag´
w relacjach ze sobà, innymi, Ziemià,
materià i duchem.
Dla niektórych jestem równie˝ białà Senegalkà, ˝onà lokalnego uzdrowiciela. Dla wielu to tylko niezrozumiałe słowo pełne magiczno-mistycznej
zawartoÊci. Lubi´ wypełniaç je wiarygodnà treÊcià, klarowaç, odczarowywaç i rozwiewaç wszelkie wàtpliwoÊci
i mam na to czas. Przez prawie trzy lata afrykaƒskiego ˝ycia zebrałam te˝ du˝o ciekawych opowieÊci, którymi podziel´ si´ w kolejnych tekstach.

Bali

Moja najwa˝niejsza podró˝
zaprowadziła mnie
do miejsca, w którym
odnalazłam Siebie i moje
serce zna ju˝ smak spokoju.
ZEGAR TWOJEGO ŻYCIA
– Gdyby obecny czas twojego ˝ycia dało si´ wskazaç na 24-godzinnym
zegarze, na której godzinie jesteÊ teraz?
– zapytała mnie Katalina, przyjaciółka
z Afryki. – Na godzinie 15 – szybko odpowiedziałam i uÊwiadomiłam sobie,
jak wiele jeszcze przede mnà ˝ycia na
jego właÊciwe wykorzystanie. Jestem na
półmetku i gł´bokim wydechem nios´
dalej swà osobistà opowieÊç intymnej
przemiany. Niech inspiruje innych.
Pewnego dnia, spacerujàc ulicami
Dakaru, zacz´łam nuciç: „...moje miasto, a w nim...” Czesława Niemena.
Zdziwiłam si´ ogromnie, bo Dakar na
pierwszy rzut oka odbiega od mojej
wizji miejsca do ˝ycia. A jednak ma
w sobie drugi nurt – ogromny potencjał twórczy, który równie˝ mi si´
udzielił. Afryka stała si´ puentà w całej
mojej drodze poszukiwaƒ duchowych. Tu poczułam mocny grunt pod
stopami i uziemiłam si´. Przestałam
fantazjowaç i lunatykowaç, na jawie
mno˝yç kolejne pomysły, których nie
realizowałam. Senegal intensywnoÊcià

tutejszego ˝ycia, siłà ˝ywiołów, mocno
nasyconymi barwami dał mi zastrzyk
energii i impuls do działania. Dotarłam
do èródła na kontynencie uwa˝anym
za kolebk´ ludzkoÊci. Tu narodziłam
si´ Słowiankà i przyszła do mnie kolejna melodia: „iÊç, ciàgle iÊç w stron´
słoƒca...”, jak Êpiewał kiedyÊ zespół
2 plus 1.
O własnej przemianie, o podró˝ach przez Êwiaty widzialne i niewidzialne, napisałam ksià˝k´ Wszystkie
Barwy Słoƒca – historia prawdziwa
własnor´cznie uszyta (wyd. Edipresse).
Id´ teraz przez ˝ycie, nie znajàc ostatecznego celu, ale czujàc właÊciwy
kierunek. Robi´ dokładnie to, co czuj´, ˝e jest moje, oraz poznaj´ sfer´
afrykaƒskiej duchowoÊci i religijnoÊci.
Ten dar postaram si´ wykorzystaç
w pełni i przekazaç w przyszłoÊci najlepiej, jak potrafi´.
Joanna Wieczorek-Dieng

Joanna pracuje przez internet,
prowadząc e-Sesje dla osób gotowych,
by ruszyć do przodu ze swoim życiem,
mentalnie lub geograficznie.
Zaprasza również na prywatne i firmowe
podróże do Senegalu
oraz specjalne pobyty dla kobiet
(patrz „Czwarty Wymiar” 12/2017).
KONTAKT:
www.joannawieczorek.com
wszystkiebarwyslonca@gmail.com
lub telefon + 48 601 813 392
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GDY PUZZLE
TWORZĄ PEŁEN OBRAZ

Zdjęcia z archiwum J.P. Wieczorek-Dieng

wiało na mojej drodze. Kupiłam bilet
w jednà stron´ do Azji. Miałam zamiar
osiàÊç na wyspie Bali. ˚ycie jednak pisze najlepsze scenariusze. DziÊ ˝yj´
w Senegalu, odnalazłam w sobie to,
czego szukałam, i mam m´˝a szamana.
Przypadkowe puzzle uło˝yły si´ w zrozumiałà całoÊç, gdy okazało si´, ˝e na
nowà drog´ ˝ycia przyda mi si´ j´zyk
francuski. Dawno temu wyuczony w liceum, nigdy nie był nieu˝ywany.

