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Agnieszka Kawula-Kubiak

Hawajski sen na jawie
Ike - Świat jest taki,
jaki myślisz, że jest
Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, siedmioma rzekami i siedmioma oceanami, bo tyle ich kiedyś było, mieszkała mała dziewczynka. A może to wcale nie było tak
dawno, dawno temu? Może to wcale nie była mała dziewczynka, tylko kobieta? Możliwe, że tych gór, rzek i oceanów było trochę
mniej, a może więcej, sama nie wiem dokładnie, bo pamięć pokrywa już porządna warstwa kurzu. Tak naprawdę, pewność
mam, że gdzieś tam, w dużym mieście,
w bloku, na piątym piętrze, mieszkała dziewczyna o imieniu Agnieszka. Podobno nadal
tam mieszka, ale dziś jest inną osobą. Zapytacie, co się stało? Tak naprawdę, to nie
wiem. Pewnego zwykłego dnia, może to był
poniedziałek, a może piątek, o zwykłej porze, wydarzyła się rzecz niezwykła. Dziewczyna zaczęła żyć. Jak się okazało, kupiła bilet w jedną stronę i zostawiła swój szary, pełen bólu i nieufności świat za sobą, ruszyła
zaś ku nowemu, tajemniczemu, przepełnionemu miłością, tańcem, radością.
Jakie zwykłe litery postawić, żeby oddały
obraz niezwykłego spotkania z nauczycielami
masażu Lomi Lomi Nui Danutą i Jerzym
Adamczykami oraz pozostałymi kursantami?
Jak opisać rzeczy niezwykłe zwykłymi słowami? W końcu, jakie zdania w pełni oddadzą
atmosferę panującą na kursie, gdzie głos natury wygrywał swoje melodie w rytmie serc
uczących się tego hawajskiego kontaktu z dru-

gim człowiekiem? Im dalej, tym więcej pytań:
jak coś się robi, jak to się dzieje, dlaczego, co
to daje, skąd coś się wzięło, po co.
Im więcej dowiadywałam się o Lomi, tym
bardziej chciałam się go nauczyć i obdarowywać nim innych.

Kala
- Nie ma żadnych ograniczeń
Słowo Lom; oznacza: ugniatać, uciskać,
pracować nad wnętrzem i zewnętrzem, to
"dotyk miękkiej łapy zadowolonego kota".
Jest hawajskim słowem oznaczającym masaż.
Kiedy powtórzymy dane słowo, zwielokrotnia
się jego moc i jakość. Hawajskie Nu; oznacza:
jedyny w swoim rodzaju, ważny, szczególny.
Pierwotnie masaż Lomi Lomi Nui praktykowany był w świątyniach hawajskich, wykonywany przez kahunów - mistrzów uzdrawiania, strzegących hawajskich mądrości. Sama
ceremonia masażu była niezwykle uroczysta,
podniosła, przygotowywała
masowanego
do nowego etapu życia. Lomi Lomi Nui
oczyszczał ciało i umysł z tego, co zbędne,
ciężkie, a w miejsce starego przynosił nową
energię, siłę, gotowość do zmian. Nie każdy
mógł doświadczyć "dotyku miękkiej łapy zadowolonego kota". Ten był zarezerwowany
tylko dla ważnych osób w społeczeństwie.
Bardzo często władcy przed podjęciem trudnych decyzji byli masowani przez wiele godzin, a nawet dni (zmieniali się jedynie tancerze). Tak długo, aż byli gotowi wydać osąd
najlepszy z możliwych.

Podstawą masażu jest filozofia huny, która opiera się na harmonii z całą przyrodą,
łącznie ze wszystkimi ludźmi, miejscami czy
rzeczami. Człowiek jest traktowany holistycznie. Zdrowie to nie tylko dobry stan fizyczny, ale
również emocjonalny, bo jak mówi hawajskie
powiedzenie: "Jak wewnątrz, tak i na zewnątrz". Jeśliemocje są chore, ciało również nie
może być zdrowe. Zadaniem masażu jest przywrócenie pacjentowi wewnętrznej równowagi,
która gubi się w natłoku codziennych spraw.
W trakcie masażu można doświadczyć
głębokiego kontaktu z własnym ciałem, uczuciami i duszą. Jest to więc niezwykła, prawdziwie oczyszczająca i uzdrawiająca podróż. Dla
każdej osoby może to być doświadczenie innego rodzaju. Jedni odbierają Lomi Lomi Nui
jako masaż wspaniale relaksujący, inni jako
uzdrawiający, dający uwolnienie od zmartwień i stresu; jeszcze inni spotykają się z sobą
prawdziwym. Tu nie ma miejsca na rutynę czy
przewidywalność.
Masażysta porusza się wokół stołu tanecznym krokiem, jego ruchy są płynne i łagodne.
Taniec służy rozluźnieniu ciała masażysty, integracji obu półkul mózgowych, a także poprawia elastyczności bioder i całego kręgosłupa. Pomaga osiągnąć jedność ciała z umysłem. Rytm kroków jest zgrany z biciem serca
i oddechem. W trakcie pracy masażysta łagodnie porusza biodrami, budząc w sobie
ogień przynoszący oczyszczenie ciału, plecy
są wyprostowane, kolana ugięte, w dużym
rozkroku, zaś bose stopy utrzymują kontakt
z podłożem.
Bardzo często podczas masażu pacjentowi przychodzą do głowy nowe rozwiązania
starych problemów, czuje przypływ siły i gotowość do zmian. Żegna się z tym, co jest mu
w życiu zbędne, odprawia natrętne myśli,
a w ich miejsce zaprasza spokój. Bywa też
tak, że do głosu dochodzą emocje, które długo były tłumione. Następuje ich uwolnienie,
czasem łagodne, innym razem gwałtowne jak
hawajski wulkan. Cały masaż odbywa się watmosferze miłości, akceptacji i święta.

Makia
- Energia podąża za uwagą
Od niedawna moje życie dzielę na to
przed masażem i po. W marcu zeszłego roku

..•••.Danuta Adamczyk
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poszłam na SWO] pierwszy w zyClu masaż
Lomi Lomi Nui. Sama nie wiem, kiedy upłynęły dwie godziny. Co się ze mną działo, nie
pamiętam, byłam. Tak po prostu: byłam
i czułam. Wiele strun w moim ciele i psychice się poruszyło, usłyszałam dźwięki, w których się zakochałam. Wracając do domu,
dostrzegłam zmianę w otaczającej mnie rzeczywistości. Wszystko wydawało się dużo
piękniejsze i jaśniejsze, a ja niemal unosiłam
się nad ziemią. Tak całkiem naturalnie zeszłam ze starej ścieżki i weszłam na drogę,
którą kocham chodzić, która sprawia, że
każdy dzień jest wyjątkowy. Znajomy masażysta Lomi zaproponował mi naukę tej hawajskiej pracy z ciałem. Broniłam się przed
tym kilka miesięcy, nie wyobrażałam sobie
siebie masującej. Jak to, dotykać kogoś innego? Jak to, pracować ciężko fizycznie przez
dwie godziny, a czasem i dłużej? Przecież jestem dziennikarzem,
człowiekiem słowa
większość czasu spędzającym przed komputerem albo na rozmowach z ludźmi. Nie, to
nie dla mnie. Coś jednak nie dawało mi spokoju, jakby "ziarno Lomi" wskoczyło do mojego brzucha i rosło z miesiąca na miesiąc.
Kiedy stało się sporą rośliną, nie sposób było
ignorować głosu, który wręcz nakazywał zrobić coś ze swoim życiem. Rozpoczęłam poszukiwania kursu, dotarłam na stronę Danusi i Jerzego, przeczytałam dużo szczerych
słów byłych kursantów, zadumałam
się
nad nimi.

Robert Krawczyk:
Danusia, jurek oraz ludzie, których poznałem, sprawili, że moje życie zmieniło się o 180
stopni. Lomi to coś więcej niż tylko masaż, to
esencja harmonii i miłości, to sztuka dotyku.
Przeżyłem przygodę żyoa, która nadal trwa
i pogłębia się. jestem wdzięczny za każdy
uśmiech i gest serdeczności. Zobaczyłem, jacy są ludzie i jak bardzo różnie potrafią się
zmieniać pod wpływem tego masażu. Wiedziałem, że to jest mój drogowskaz życia: dawać nadzieję na zmiany, na bycie lepszym.
Na kursie Lomi urzekła mnie forma
nauczania, brak oceniania i poprawiania,
czego jako uczeń szkoły podstawowej czy
średniej zawsze się bałem. Posłuchajcie
mojego serca, co chce Wam przekazać. jeśli
pragniecie zmian, coś Wam nie wychodzi
i macie problemy, koniecznie wybierzcie się
do Danusi i jurka. Wypowiedzi, które są
na tej stronie pochodzą z głębi serc ludzi,
którzy to przeżyli. Kiedyś tylko czytałem i byłem ciekawy, ile jest w nich prawdziwego
ciepła. Teraz rozumiem, bo sam to piszę.
Mahalo

Dominika Fiedor tak wspomina swoją
przygodę z masażem hawajskim:
Mój pierwszy kontakt z Lomi był pełen łez
i uczucia smutku. I tak płakałam na pierwszym
moim warsztacie, nie wiedząc wtedy jeszcze
właściwie, dlaczego. Na te warsztaty przyjechałam zamknięta w sobie, nieśmiałą niewidząca
piękna w otaczającym mnie świecie. Po masażu uświadomi/am sobie, jakie moje ciało jest
zamknięte, i ten smutek, który targałmoją piersi'lt chcąc się uwolnić przez łzy... Wtedy jeszcze
nie kochałam samej siebie, a to boli.
Zmiany, które po kursie zaszły w moim
wnętrzu, pociągnęły za sobą lawinę zmian
w moim życiu, jak reakcja łańcuchowa. Po kolei odpadały ode mnie różne nawyki, osoby,
a w ich miejsce pojawiały się nowe. Terazśmiało mogę powiedzie( że jestem szczęśliwą kobiet'lt która kocha siebie, ludzi, swoją pracę
- masaże i taniec. Taksobie teraz myślę, że z tej
drogi nie ma odwrotu, bo wchodzi się na ścieżkę niekończącego się procesu zmian.

Manawa
- Moment mocy jest teraz
Dawno, dawno temu byłam racjonalną
Agnieszką, szczelnie zamkniętą w skorupie
swojego istnienia i bólu, którym się obwarowałam, nie dopuszczając do centrum najważniejszej osoby, siebie. Mieszkałam za górami, za lasami i wieloma morzami, oby dalej, oby hałaśliwiej, oby bez czucia. Chorowałam, miotałam się między pragnieniami
a rachunkami do opłacenia. Pracowałam
w miejscu, w którym po paru miesiącach nie
chciałam być. Nie mając praktycznie żad-

nych widoków na stałą pracę, złożyłam wypowiedzenie i trochę z lękiem, ale i ogromną ulgą, poszłam nową ścieżką. Dałam sobie szansę na życie po swojemu. Z pełną

świadomością, czego chcę. Podczas pięciodniowego kursu przeniosłam się na Hawaje.
Danusia i Jerzy stworzyli fantastyczną atmosferę pełną hawajskich zwyczajów (np. witanie słońca o 6.30), mitów, filozofii, muzyki,
tańca hula i uzdrawiającego dotyku.
Początkowo strasznie się wewnętrznie bunW lipcu napisałam e-maiła do przyszłych
nauczycieli. Pytałam o tak przyziemne sprawy towałam, że mam śpiewać w języku, którego
nie znam, witać jakieś słońce, które przecież
jak pieniądze, których w ogóle nie miałam,
konkrety, warunki nauki ... Sama nie dowierzai tak wstanie, ruszać dziwnie biodrami, wyśpiełam, że mogę wstać od biurka i masować.
wywać zasady huny, obserwować naturę, która
Na odpowiedź nie musiałam długo czekać.
ma mnie czegoś nauczyć, czy brać udział
w dyskusji, prowadzącej donikąd, jak mi się
2 lipca 2009 11.34
ówcześnie wydawało. Rano było mi zimno, poFragment maila od Danuty Adamczyk: chmurnie i chciałam wracać do domu. Przecież
Wiem, że warto podążać za swoim głosem to oczywiste, że cała ta impreza nie dla mnie ...
z samego "środeczka". Nasze serce prowadzi Tak do późnego popołudnia zrzędził mój
nas najlepszą drogą. Każdy z nas przechodzi umysł. Aż do pierwszego kontaktu z masowaokres poszukiwań, wątpliwości. Czasem wyda- nym ciałem. Dopiero wtedy poczułam, po co
je się nam, że nie wiemy, nie czujemy, dokąd to wszystko. Położyłam dłonie na plecach mazmierza nasze życie, co dla nas dobre i co wy- sowanej osoby i w tym momencie to już nie bybrać. Wtedy warto zwrócić się do swojego cia- ła moja współlokatorka Małgosia. Całkiem inła. Ono nam podpowie. Niech Pani zamknie na istota. Obudziła się we mnie tkliwość, jakiej
oczy i spróbuje sobie wyobrazić, że vvykonuje wcześniej nie zaznałam i zrobiłam pierwsze
masaż Lomi Lomi Nui. Gdy będzie to miłe w życiu ruchy Lomi. Moje przedramiona i dłouczucie, to znaczy "tak". Proszę też nie myśleć nie tańczyły, nogi, może trochę nieudolnie, ale
o funduszach, a całą uwagę skupić na uczest- także przełamywały pierwsze blokady.
nictwie w kursie. Na pewno zrealizuje Pani
Wydawać by się mogło, że nie działo się
swoje marzenie.
nic nadzwyczajnego. Najpierw poranne witanie słońca. Potem praca z sobą, czyli autoOczywiście koszt kursu znacznie przemasaż, którego przez pierwsze trzy dni niekraczał moje możliwości finansowe, więc ja- nawidziłam, bo wszystko mnie bolało, a tu
koś trudno mi było sobie wyobrazić, skąd jeszcze miałam za pomocą podłogi naciskać
nagle wezmę grubszą gotówkę. Nie główkoto, co właśnie było w moim ciele napięte. Po
wałam jednak wiele, tylko cieszyłam się az pierwszy patrzyłam z nieufnością na zwyz podjętej decyzji. Myślałam: nie teraz to kłą podłogę. Potem przeszłam do szczerej
kiedyś, z naciskiem na kiedyś ... W sierpniu
nienawiści. Oto ona: twarda, chłodna i z cadostałam honorarium za swoją pierwszą
łą pewnością złośliwa, miała przyczynić się
książkę Lubię być fantastą. Rozmowy (Wy- do rozluźnienia zbitej masy na plecach. Nic
dawnictwo Dolnośląskie, 2009). Wystarczyz tego! To ma być kara? Przy każdym powolło na opłacenie całego kursu. Nic nie stało nym ruchu niemal słyszałam wrzask zakońmi na drodze.
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nąć, że to wszystko bez sensu, zaczęłam głęboko oddychać. Odżyłam. Zrozumiałam,
jak bardzo ta wredna podłoga może mi pomóc. Do dziś się przyjaźnimy.
Kolejnym etapem było śniadanie, chwila
na kawę po i... kilka godzin rozmów, słuchania
historii, powolnego otwierania się przed resztą
uczestników, tańczenia. Czas przestawał istnieć.
Po nauce tańca hula obiad, chwila na drzemkę
albo spacer do lasu. A potem ... Potem kolejne
godziny nauki pod troskliwym okiem Danusi
o anielskiej cierpliwości, która nigdy nie skrytykowała, nie zirytowała się, nie odtrąciła - ciągle
wspierająca i gotowa pomóc. Jerzy zaś sam masował i był masowany, każdy z kursantów mógł
zatem doświadczyć dotyku nauczyciela i na odwrót Po treningu kolacja, a później dużo śmiechu na pobliskim basenie termalnym, w saunach i długie wieczorne rozmowy.

Aloha - Miłość jest po to,
aby przynosiła szczęście
Powoli zaczęłam nabierać formy. Z kawałków porozrzucanego ciała rodziła się nowa
osoba, bez blizn, które kiedyś ciągle były rozdrapywane. Z chirurgiczną precyzją rozpoczęłam proces łączenia, powrotu do harmonii.
Ten proces trwać będzie pewnie jeszcze jakiś
czas. Na każdym kroku odkrywam coraz to
nowsze pokłady siebie, z których warto
w końcu zdmuchnąć kurz, wypolerować je
i utulić. Jestem dla siebie, nareszcie to zrozumiałam, a kiedy to poczułam ... łzy i moc wydostały się z głębokiej studni. Ciekawiło mnie,
dlaczego Danusia zajęła się akurat tym masażem. Przy kubku wrzątku, czyli "białej herbaty", podpytywałam, jak to się zaczęło.
- Na początku był masaż polinezyjski
Mau-ri - wspomina Danuta Adamczyk. - Tak
się nim zachwyciłam, że postanowiłam nauczyć. Oczarowała mnie płynność ruchów,
subtelność dotyku i świadomość, że ktoś wo-
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kół mnie tańczył. Poczułam się niezwykle uszanowana. Kiedy zaczęłam już naukę, przyszedł
moment, gdy stwierdziłam, że to jednak nie
dla mnie, zaczynałam wątpić. Na szczęście Jurek, mój mąż, pomógł mi zatrzymać się
na chwilę, przemyśleć wszystko dokładnie,
skończyłam szkolenie i pokonałam własne
ograniczenia.
Szukałam drogi do swojej duszy. Znalazłam w końcu Lomi, dzięki któremu zaczęłam
czuć więcej, rozumieć siebie, dotarłam tam,
gdzie chciałam dotrzeć. To był niesamowity
zwrot w moim życiu. Poczułam się świadomą
siebie kobietą. Kiedy masuję ijestem masowana, staję się jednym z drugą osobą. Nie tylko
masowany otrzymuje, masażysta również dostaje. Dajemy i otrzymujemy tyle samo,
na pewno nie mniej, może jedynie więcej.
Czasami jest tak, że kiedy staję przy stole, biorę wdech i mówię: ach, wolę masować! Innym razem sama kładę się na stole i myślę, że
wolę być masowana. Tej samej magii i radości
doświadczam po obu stronach.
Jednak chyba największą i prawdziwą pasją Danusi jest uczenie. Od początku miała
szczęście, bo będąc nauczycielką biologii, robiła to, co lubiła.
- W pewnym momencie jednak przestało
mnie fascynować nauczanie o koniugacji pantofelka, a wtedy pojawił się masaż - wspomina Danusia. - Zawsze marzyłam o szkole bez
ocen. Uczenie innych masażu hawajskiego
daje mi taką możliwość. W Lomi Lomi Nui
naprawdę nie ma żadnych ograniczeń. Jedyne, jakie istnieją, są w naszych głowach.
Patrząc, z jaką gracją moja nauczycielka
porusza się przy stole, nie sposób uwierzyć, że
kiedyś coś było dla niej trudne. Wydawać by
się mogło, że z takimi umiejętnościami masowania przyszła na świat i koniec. Danusia opowiedziała nam o swoich problemach z opanowaniem tzw. rotacji stawów.

- Oj, przekładałam rączki i nóżki w dziwne strony, plątałam się okrutnie. Teraz jak widzę, że któryś ze studentów ma problem
przy rotacji, nie biegnę od razu i nie pokazuję, jak to robić prawidłowo. Każdy ma czas,
żeby spróbować samemu, poza tym zawsze
powtarzamy z Jurkiem: jeśli nie jest nam wygodnie, znaczy, że coś źle robimy.
Czy coś ją jeszcze zaskakuje? Cokolwiek
jest wyzwaniem?
- Na mojej drodze masażu stają wielkie
wyzwania. Każde ciało jest przecież inne. Masowałam kiedyś mężczyznę z dużym garbem
- opowiada Danuta Adamczyk. - Stanęłam
przy nim i nie mogłam złapać oddechu, bo
nagle to wszystko, czego się nauczyłam, wzięło w łeb. Nikt mi nie pokazał, jak pracować
na takich plecach. W pierwszej chwili największym zadziwieniem był dla mnie fakt, że
poczułam ogromną tkliwość. To nie była litość
czy użalanie się. Nie. Położyłam ręce na piecach i poprosiłam: Boże, prowadź. I poprowadził. Do dziś to pamiętam. Naprawdę inaczej
patrzę na ludzi. Nie ma dla mnie brzydkich
osób. Mogą być jedynie smutne, wesołe,
wściekłe czy radosne.

Mana
- Cała moc jest w nas
Danusia i Jerzy są jedyną damsko-męską
parą nauczycieli Lomi Lomi Nui. Wcześniej
Jurek woził stoły, przywoził Danusię na kursy i odbierał z nich; po prostu pomagał. Sam
mówi, że "zaczął od pracy fizycznego".
- Któregoś razu byliśmy spakowani, a Jurek
zapytał: "Co byś powiedziała, gdybym przyszedł do ciebie na kurs (wtedy jeszcze uczyłam
Ma-uri). Krzyknęłam: "Nie!" - wyznała Danusia. - Tak mnie zadziwił ten krzyk, że zamknęłam się w pokoju i zadałam sobie pytanie: dla-

..••.Jerzy Adamczyk
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czego tak zareagowałam, czego się wystraszyłam? Przyszła myśl, że skoro jestem taką dobrą
żoną, to może się okazać czasem, że nie jestem
taką dobrą nauczycielką. Miesiąc później mieliśmy wyjazdowy kurs, na którym była dziewczyna, zawodowa masażystka, otwarcie mówiąca, że nie podobają jej się zajęcia, że to jest
nieporozumienie, że przyjechała się uczyć masażu, a nie tańca albo o jakiejś tam hunie. Dosyć ostro się wypowiadała. Dla niej masaż to
jest masaż itp. Ja czułam, że się kurczę, że
przyjmuję te razy na własne plecy. W końcu
powiedziała, że to wszystko jest nieuczciwe.
Wtedy poczułam w sobie ogromną pewność,
bo przecież uczę najuczciwiej, jak potrafię. To
była dla mnie fantastyczna lekcja. Wyprostowałam się i powiedziałam, że rozmawiałyśmy
przez telefon, dokładnie mówiłam, jak będzie
wyglądał ten kurs. Dziewczyna miała dużo pytań, na każde szczegółowo odpowiedziałam,
była najlepiej poinformowaną uczestniczką
tych zajęć. Inni owszem, pytali, ale nie tak drobiazgowo jak ona. Dzięki niej odzyskałam swoją moc i wiarę, a Jurek zaczął się uczyć masażu.
Co skłoniło informatyka do całkowitej
zmiany? Powód okazał się prozaiczny: chciał
masować swoją żonę.
- Nie miałem innych zamiarów - wspomina Jerzy. - Później tak się złożyło, że więcej
czasu zajmowało mi Lomi i kursy, a informatyka zaczęła schodzić na dalszy plan. Życie samo zadbało o to, żebym się bardziej poświęcił masażom. Po prostu coraz mniej podobała
mi się stara praca, choć kiedyś byłem zapaleńcem. Tak naprawdę większość kursantów
przychodzi do nas z zamiarem nauczenia się,
a potem masowania rodziny i przyjaciół. Traktują nasze spotkanie jako doświadczenie rozwijające, wzmacniające i pomocne w dotarciu
do siebie, naprawieniu więzi z bliskimi. Na-

uczenie się samej techniki to jeszcze trochę
za mało, żeby masować. Trzeba mieć wewnętrzną gotowość do takiego dawania.
Obydwoje uwielbiają kontakt z ludźmi.
Każdy człowiek stanowi dla nich niezwykłą
zagadkę. Dla każdego mają czas, a dzięki temu, że uczą razem, mogą tego czasu poświęcić kursantom dwa razy więcej. Fantastycznie
się uzupełniają.
- Kiedy uczysz tego, co kochasz, chciałabyś, żeby jak najwięcej osób to potrafiło
- śmieje się Danusia. - Wyobrażasz sobie
świat, gdzie co druga osoba potrafi masować,
masujemy się wzajemnie i obdarzamy się
pięknym dotykiem? Ludzie odkrywają znaczenie dotyku. Coraz częściej o niego proszą, zauważają, że jest przyjazny, czysty; piękny. Nareszcie przestajemy się bać dotyku. Zaczynamy go cenić, cieszyć się nim.

Pono
- Skuteczność jest miarą prawdy
Piątego dnia kursu wszystkie elementy
masażu ułożyły się w całość. Każdy z nas stał
przed swoim pierwszym w życiu masażem
Lomi Lomi Nui. Od samego rana towarzyszyła nam atmosfera święta. To nie miała być sesja treningowa, gdzie uczyliśmy się, jak masować poszczególne części ciała. My od początku do końca tylko dla jednej osoby, a ona dla
nas. O tym, kto to był, zdecydował Duch Aloha w losowaniu. I tak stanęłam przy stole,
na którym leżał nikt inny tylko Jerzy, którego
bardzo, ale to bardzo nie chciałam wylosować, z bliżej nieznanych mi przyczyn, bo
przecież jest przecudownym człowiekiem.
A jak się czegoś nie chce być pewnym i na
tym się skupia swoją uwagę, to można być
pewnym, że właśnie to się przyciągnie. W moim przypadku nawet dwukrotnie, ponieważ
miesiąc później los również postawił nas obok
siebie. Dopiero później dotarła do mnie myśl,
że bałam się oceny, która podetnie mi skrzydła
dopiero co nieśmiało rozpostarte. Mój strach
okazał się zupełnie bezpodstawny, bo zamiast
uwag po masażu otrzymałam serdeczny
uścisk, wiele ciepłych słów, a potem sama poddałam się Lomi w wykonaniu Jerzego i zrzuciłam z pleców wielki, zgniły wór starych przekonań, którymi się sama raniłam. Kiedy wstałam
ze stołu, ważyłam wiele kilogramów samozniszczenia mniej i przepełniała mnie lekkość,
ulga oraz wielka miłość do siebie samej.
Wszystko się kiedyś kończy, więc i ja musiałam wrócić do rzeczywistości. Przyszło mi to
z trudem, bo ciężko było pożegnać przyjaciół.
Nie przypuszczałam, że te więzi się utrzymają, ba, że nawet powstaną nowe. A tak się właśnie dzieje. Lomisiowa rodzina, jak zdrobniale mówią o swoich kursantach Danusia i Jerzy,
jest otwarta dla każdego. Poznałam niezwykłych lomisiów, którzy stanęli na mojej drodze
o zwykłej godzinie, zwykłego dnia i niezwykle
mnie wspierają.
Dopiero parę dni po powrocie z drugiego
szkolenia zrozumiałam, czego dokonałam.
Nauczyłam się nowego fachu, zmieniłam wy-
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wrotowo zycre, poznałam swój kierunek.
Tymczasem śnię lomisiowe sny o podróży
do źródła, na Hawaje, i wiem, że jeszcze długa droga przede mną. Kolejne szkolenia i spotkania z nauczycielami, nowe znajomości, wyzwania, emocje i marzenia. A wszystko
w swoim czasie (Ale te Hawaje to mogłyby
być w tym roku ).
Ostatnio przeczytałam w jednej z książek, po czym poznać, że to, co się robi, to
jest właśnie nasza droga. Otóż: "jeśli każdy
kolejny dzień pracy jest dla ciebie świętem,
powinieneś to robić". Tak jest w moim przypadku. Dla mnie masowanie jest piękną medytacją, byciem "tu i teraz" w każdym miejscu masowanego ciała z osobna i w całości,
tańcem, radością, wolnością, a nawet odpoczynkiem. Po dwóch godzinach pracy czuję
się przepełniona niezwykłą energią, a w umyśle panuje błoga cisza. Kiedy hawajska zasłona opada, mogę usiąść za moim ukochanym
biurkiem, pogłaskać leżące cierpliwie pióro,
poprosić muzę o pomoc i świętować resztę
dnia ze słowami.
Mahalo (po hawajsku znaczy "dziękuję")
i do zobaczenia o zwykłej godzinie, zwykłego
dnia, gdzieś, kiedyś, pomiędzy dotykiem aksamitnych łap zadowolonego kota, a literami
układającymi się w ciągi zdań.
Jako śródtytuły posłużyły mi nazwy siedmiu podstawowych zasad huny (Ike, Kala,
Makia, Manawa, Aloha, Mana, Pono).

AgnieszkaKawula·Kubiak
Autorka zajmuje się publicystyką społeczną.
Na drugim biegunie jej zainteresowań
jest literatura fantastyczna.
Kiedy nie pisze, zajmuje się
hawajskim masażem Lomi Lomi Nui.
Prowadzi gdyński ośrodek rozwoju
wewnętrznego Bliskość i Harmonia

www.bliskosciharmonia.pl

Z DANUTĄ ADAMCZYK
można się skontaktować
telefonicznie: 502 782 976
KURSY

(50

godz.)

BIOTERAPII PRAKTYCZNEJ
PODSTAW MED. ENERGETYCZNEJ
organizuje

Jerzy Strączyński

rekomendacja: Polskie Zlleszenie Naturoterapeutów Dyplomowanych

• Bielsko·Biała tel. (33) 498 99 77 - 13-18 lipca 2010 r. (6 dni)
• Warszawa tel. (22) 654 46 73 - 11-26 września 2010 r. (3 weekendy)
• Szczecin tel. 503 063504 - 1-3 października i 8-10 października 2010 r.
• Wrocław tel. 508 399 778 -15·17 października i 12·14 listopada 2010 r.
'VVVVVV.enerqQterapia.pl
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