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Witam pani Doktor!  
Oto opis moich doświadczeń z Pani spotkań. Mam nadzieję, że się przydadzą 

i ktoś z tego skorzysta, bo ja skorzystałam wiele. Opisanie tego uświadomiło 
mi jak wiele. Nawet usłyszałam ostatnio od ludzi, że wiele doświadczyłam 
ostatnimi czasy i mogą wiele się ode mnie nauczyć. Takie opinie dodają mi 
siły ale wiem, że największa siła jest we mnie. Będziemy w kontakcie.  
Pozdrawiam!!!!  
PODSUMOWANIE 3 MIESIĘCY PRACY. 
Kiedy zgłosiłam się na sesje, bardzo cierpiałam, moje ciało I dusza wręcz 
płakały I nie potrafiłam zrozumieć dlaczego tak jest i dlaczego mnie to 
spotkało jak również innych ludzi, którzy cierpią na fibromialgię lub inną 
chorobę. 
Wszystkie informacje, które znalazłam w internecie czy od innych ludzi były 
bardzo interesujące i ważne ale to wszystko mnie przerastało i nie potrafiłam 
sobie z tym poradzić żeby ułożyć ta całą układankę. 
Dopiero kiedy zaczęłam uczęszczać na sesję do pani dr. Ewy Danuty Białek 
wszystko zaczęło się dla mnie powoli układać. 
Zrozumiałam skąd pochodzi mój ból i jak sobie z nim radzić oraz jak 
zrozumieć kim jestem i jaki mam cel w życiu. Teraz zrozumiałam jak ważne 
jest być sobą i jak robić żeby być sobą oraz, że mamy możliwość wchodzenia 
głębiej w siebie i poznawania kim jesteśmy. 
Poprzez moje sesje poznawałam siebie i teraz wiem, które aktorki w mojej 
sztuce są słabsze, a które mocniejsze i jak mogę tym słabszym pomagać i 
wspierać poprzez te mocniejsze. Dowiedziałam się że to ja jestem zarówno 
reżyserem, autorem jak i każdym aktorem współuczestniczacym w mojej 
sztuce, które nazywa się Życie a konkretnie "Stone for my soul". Kamień jako 
wsparcie, który ma też świadomość jak ja. Żebym świadomie mogła przeżyć 
moja sztukę, bo taki scenariusz jaki sobie napiszę taki będzie się zadziewał w 
moim życiu. Zatem stawiam sobie cele i jestem konsekwentna w dążeniu do 
wyznaczonego celu poprzez świadome wsparcie moich aktorów, którzy mają 
swoje potrzeby i muszę ich słuchać i odpowiadać na ich prośby, które są 
wskazówką do rozwiązania moich wyzwań życiowych. Jeżeli znam 
odpowiedź, to pomagam od razu. Jeżeli nie, to zwracam się do siebie i pytam 
mojego Wyższego Ja i odpowiedź w moim przypadku pojawia się od razu. 

Zrozumiałam, że harmonia ☯ i miłość okazywana ludziom, którzy nie 

rezonują z tymi wartościami, po jakimś czasie ich zmienia i zaczynają oni że 
mną rezonować i przyciągam tylko takich ludzi, a inni odchodzą. Jest to praca 
ciężka i czasochłonna, ale daje rezultaty i nawet najbardziej oporni się 
zmieniają. Naprawdę! 
Moje bóle duszy i ciała były wynikiem aktorek, których nigdy nie 
zaakceptowałam i nie pokochałam. Od czasu, kiedy zaczęłam je obserwować 
i mówić im, że ja tu jestem i zawsze z nimi będę, bo są częścią mnie, ze je 



kocham i akceptuję, zaczęłam się lepiej czuć i wiem, że muszę jeszcze 
popracować nad tym, żeby czuć się jeszcze lepiej. 
Wiem, że nie jestem sama i że siła wyższa, Bóg, zawsze tam jest i zawsze 
mogę na nią liczyć bo wiem jak to robić, żeby się z nią spotykać. 

Teraz wiem, czym jest podświadomość, moim małym wewnętrznym 
dzieckiem, które mnie potrzebuje i wiem jak się nim zaopiekować, np. 
poprzez ćwiczenia z lustrem, to stanie się cud, bo jestem cudem. 
Wiem czym jest świadomość i jak ją rozwijać np poprzez medytacje oraz 
czym jest wola - energią, pragnieniem i zdolnością dokonywania wyborów, 
która jest dobra, skuteczna i silna. To działanie efektywne i skuteczne.. 
Jeżeli coś mnie trapi, zawsze mogę napisać list reżysera do Autora i jeżeli 
napiszę konkretne pytanie dostanę konkretną odpowiedź. 
Ważnym elementem mojej terapii była nauka komunikacji bez emocji, prosta, 
pozytywna. Jeśli emocje mnie ogarniają i nie jestem sobą, to mówię, że nie 
jestem gotowa na rozmowę, muszę to przemyśleć i dam znać kiedy będę 
gotowa. Wspaniałe narzędzie Heart talk (mówienie z serca) - do komunikacji, 
które poznałam, ułatwiło mi znacznie życie. Na pewno będę stosowała z 
moim partnerem i dzieckiem oraz innymi ludźmi. Również pozytywne 
komunikaty typu Ja.... mnie... o mnie.... Kiedy ty... czuję... to mnie... Jeżeli 
dobrze rozumiem.... Żebym była rozumiana... Umiem... Potrafię... 
Rozumiem... 
Ważnym aspektem w życiu, oprócz kochania siebie i innych, jest wybaczanie. 
Kiedy nie wybaczam, moje serce jest zamknięte do kochania. Noszę wtedy 
kamień w moim sercu. 
Nauczyłam się zatem, żeby wszystkie krzywdy oddawać swojemu Wyższemu 
Ja, wyrzucam kamień z mojego serca już go nie potrzebuję. Najlepiej to 
wykonać opisując to i wizualnie przytulić i pożegnać. Nosząc krzywdę w sobie 
krzywdzę siebie. 
Będę wiele razy wracała do moich notatek, budowała i realizowała swoje 
życie według kroków, które poznałam podczas naszych spotkań. 
Jestem ogromnie wdzięczna i dziękuję z całego serca, ponieważ od teraz, 
cokolwiek wychodzi z moich ust, będzie pochodziło z mojego serca i to co ja 
chciałabym usłyszeć od kogoś. 
Nasza współpraca była dla mnie cennym doświadczeniem i zaszczytem 
uczenia się od tak wybitnej, utalentowanej i doświadczonej osoby, która 
otworzyła mi oczy na świat i ludzi oraz przede wszystkim na mnie samą oraz, 
która tak wspaniale przekazała mi swoją wiedzę. 
Moje życie stało się o wiele łatwiejsze i wartościowe a relacje z rodziną i 
innymi ludźmi nabierają wspaniałego rezonansu, ponieważ jak jestem sobą, 
jestem wspaniałą, radosną, pełną szczęścia osobą, która pragnie dzielić się 
tym z innymi. 
Dziękuję pani Doktor i życzę wspaniałego życia oraz dużo pozytywnej energii! 
A M (Irlandia) 
(Irlandia, praca na Skype) 
 



 


