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Słowa  od  autora  do  czytelnika.  
  
Drogi  Czytelniku,  
książka   Niedozwolone   dziecko   jest   powieścią   autobiograficzną,   którą   napisałem   z  
dwóch   powodów.   Po   pierwsze,   aby   mój   syn   Christian   Marie,   mógł   się   narodzić  
mimo   wszystko,   po   drugie,   aby   ten   tekst   mógł   uratować   choćby   tylko   jedno   życie.  
Dlatego   udostępniam   ten   tekst   za   darmo   prosząc,   abyście   z   waszej   strony   również  
rozpowszechniali   ten   dokument   pdf.   Dziękuję   czytelnikom,   którym   jestem  
wdzięczny   i   którzy   dają   mi   siły,   aby   iść   dalej,   czytając   tylko   książkę   i   polecając   ją  
swoim   drogim,   przyjaciołom,   znajomym.   Z   wielką   przyjemnością   zawiadamiam  
Was,  że  19  marca  2014  powstało  „Stowarzyszenie  Matka  Boska  z  Guadalupe  -‐‑   droga  
ku   życiu”,   mające   na   celu   publikację   zwierzeń   i   opowiadań   autobiograficznych,  
które   mogłyby   być   poradą   i   pomocą   w   podejmowaniu   odważnych   i   czasami  
trudnych  decyzji.  Życie  składa  się  przede  wszystkim  z  trudnych  decyzji,  z  cierpienia,  
lecz   ci,   którzy   przedrzą   się   przez   te   próby   wiedzą,   że   życie   im   się   odwdzięczni.  
Nasze   życie   ma   swój   początek   i   swój   koniec,   naszym   obowiązkiem   jest   chronić   je   i  
kochać.   Miłość   jest   wszędzie   wokół   nas,   możemy      nią   oddychać   i   odwzajemniać.  
Ważne   jest   myśleć   pozytywnie,   wspomagać      duchowo   i   nie   zostawiać   samych  
naszych  bliskich,  towarzyszy  podróży  i  życia.  Ty  również  możesz  wziąć  udział  w  tej  
inicjatywie,  oferując  co  możesz.    Nikt  z  nas  nie  jest  tak  biednym,  by  nie  mieć  nic  do  
oddania.   Skontaktuj   się   ze   mną,   jeśli   pragniesz   wziąć   udział   aktywnie,   lub   wyślij  
ofertę   dla   Stowarzyszenia.   Pieniądze   zainwestujemy,   by   wspierać   młode   przyszłe  
matki,  aby  kontynuowały  wielką  tajemnicę  życia.  Dziękujemy!  
Pozdrawiam  i  ściskam  w  imię  Naszego  Ojca  Niebieskiego,  
Christian  Zanon.  

Złóż  swoją  ofertę  dla  Stowarzyszenia  „Matka  Boska  z  Guadalupe”:  
Associazione  Nostra  Signora  di  Guadalupe  –  via  Minorca  7  09045  Quartu  Sant’Elena  (Ca)  
ITALY  
c/c  n.  100000100622  
IBAN:    IT34I0335901600100000100622  
BIC:      BCITITMX  

Baśń ta opowiada o romansie księcia i jego księżniczki, oraz o
nieoczekiwanej utracie owocu ich Miłości.

Ojciec, gnębiony bólem niechcianej aborcji i do niej zmuszony, opowiada
ustami zabawnej postaci Irpusa, karzełka - pisarza, przeżytą bajkę, trudną
rzeczywistość aborcji oraz długą drogę, która prowadzi do przebaczenia.
Książka ta traktuje temat z punktu widzenia ojca, lecz analizuje również,
za pomocą danych naukowych, kwestię problematyk psychologicznych u
kobiet, ktore podjęły się zabiegowi usunięcia ciąży.
Książka stanowi metaforyczną i zarazem realistyczną podróż w świecie
podświadomości. Poprzez krainy obaw, wyroków, wyrzutów sumienia,
dociera się do doliny przebaczenia, która jest ostatnim krokiem przed
powrotem do życia i do miłości.
Tekst ten zamierza dać tę mozliwość wszystkim czytelnikom, chce on
być przewodnikiem dla wszystkich tych, którzy muszą podjąć decyzję
zakończenia życia istoty czystej i bez winy.(Norma Renda).

Christian Zanon jest psychologiem, psychoterapeutą i neuropsychologiem, zapisanym w rejestrze
psychologów Kastylii i Leòn. Obronił pracę magisterską na Uniwesytecie Pontyfikalnym w Salamance
(UPSA), w Hiszpanii. Studiował również na Uniwersytecie w Dublinie, w r. 1998 (University
College), w Irlandii, na Leeds University, w latach 2007-2008, w Wielkiej Brytanii, na Universidade
do Minho, w latach 2008-2009 w Portugalii, na Uniwersytecie w Barcelonie, w latach 2009-2010, w
Katalonii. Ukończył studia podyplomowe w Neuropsychologii na Uniwersytecie w Salamance
(USAL), w Hiszpanii. Aktualnie żyje między Włochami, Wielką Brytanią i Hiszpanią, gdzie pracuje
zawodowo i równoczesnie, nad doktoratem na Uniwersytecie w Burgos, mającym temat: „Protokoły
edukacji i badania w diagnostyce i leczeniu zaburzeń deficytu uwagi z nadpobudliwością (ADHD) w
krajach Wspólnoty Europejskiej”. W latach poprzedząjacych studia na Psychologii był przedsiębiorcą,
administratorem i dyrektorem różnych firm i spółek. Podróżował na Wschodzie (Chiny, Hong Kong,
Indie, Nepal, Japonia), w Maroku, Europie, Ameryce Południowej, Stanach Zjednoczonych, Izraelu.
Odbył dwukrotnie z wielkim entuzjazmem pieszą pielgrzymkę, liczącą 1750 km, z Lourdes do Fatimy,
wędrował również jako pielgrzym w Świętej Ziemi, gdzie przebył pieszo drogę z Akko do Betlejemu.

Mgr Christian Zanon
christianzanon@hotmail.com
www.christianzanon.com
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Niniejsze opowiadanie / esej wspomnieniowy opiera się na prawdziwych
wydarzeniach.
AGAPE
„Bo kto daje, ten otrzymuje”.
Święty Franciszek.
(modlitwa)

Dedykuję tę książkę tobie, malutki Christianie,
tak bardzo kochany, upragniony i oczekiwany.
Twój Tata.
Foxi, 19 marca 2012 r.
Ta książka jest również dla ciebie, Elizabeth,
Mamo małego Christiana,
którą tak bardzo kochałem, kocham e będę kochać
mimo wszystko.
Christian.
Foxi, 29 czerwca 2012 r.

ŚWIĘTA MATKA BOSKA Z GUADALUPE
Mały Christian urodziłby się 12 grudnia 2011 r. w dniu, w którym
obchodzi się liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Guadalupe,
właśnie z tego powodu książka ta znajduje się pod jej matczyną opieką.
Święta Matka Boska z Guadalupe objawiła się 9 i 12 grudnia Juanowi
Diego, z przekazaniem, aby zbudowano na szczycie wzgórza Tepeyac, w
Meksyku, świątynię na Jej cześć.
12 grudnia ponownie objawiła się Juanowi Diego na wzgórzu, odbijając
cudem swoje odbicie na białym płótnie; jej odbicie porównuje się do
Całuna Turyńskiego.
Wizerunek Maryji otoczony jest promieniami słońca, pod stopami ma ona
księżyc, nosi pas koloru fioletowego, który dla Azteków oznaczał ciążę.
Pod księżycem stoi anioł o skrzydłach biało - czerwono – zielonych,
który podpiera Naszą Matkę.
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Pragnę zacząć tę książkę
Modlitwą do Świętej Panny
POMNIJ, O NAJŚWIĘTSZO PANNO MARYJO,
ŻE NIGDY NIE USŁYSZANO,
ABYŚ OPUŚCIŁA TEGO,
KTO SIĘ DO CIEBIE UCIEKA, ,
TWEJ POMOCY WZYWA,
CIEBIE O PRZYCZYNĘ PROSI.
TĄ UFNOŚCIĄ OŻYWIONY, DO CIEBIE,
O PANNO NAD PANNAMI I MATKO
BIEGNĘ, DO CIEBIE PRZYCHODZĘ,
PRZED TOBĄ JAKO GRZESZNIK PŁACZĄCY STAJĘ.
O MATKO SŁOWA,
RACZ NIE GARDZIĆ SŁOWAMI MOIMI
ALE USŁYSZ JE ŁASKAWIE I WYSŁUCHAJ.
AMEN.
Modlitwa św. Bernarda

PRZEDMOWA
Niniejsze strony stanowią autentyczny szlak wielowymiarowy, jak sam
twierdzi autor, szlak człowieka zafascynowanego tajemnicą życia. Żadna
tajemnica nie może być zanalizowana na chłodno e nigdy nie zbadamy jej
doszczętnie. Piękno życia ujawia się nam zarówno w chwilach, kiedy
uśmiecha się do nas, jak i wtedy, gdy znika na zawsze ze scen, zaduszone
ledwo zauważalną przemocą. Wydaje mi się, że w słowach mgr. Zanona
można znaleźć również innego rodzaju urok i zachwyt: świadomość, że
przykazania boskiego nie da się podeptać, okazuje się ono nieubłagalnie
sprawiedliwe, zostawiając wieczne rany na tym, kto je depcze, w
szczególności, gdy zdaża się to poprzez lekkomyślność lub
zarozumiałość. Historie o usuniętych ciążach uczą. Warto zwrócić
uwagę jednak, że zdarza się tak ze wszystkimi Boskimi Przykazaniami,
nawet jeżeli nie zdajemy sobie z tego od razu sprawy. Dlatego właśnie
Mojżesz, po zejściu z Synaju, niszczy i zmienia w pył złotego cielca,
rzucając go w wodę i dając ją potem do picia bałwochwalczemu ludowi,
aby nigdy nie zapomniał on gorzkiego smaku grzechu i pomóc mu w ten
sposób nigdy więcej nie grzeszyć. Może strony tej książki uczynią tak
samo, a w szczególności te jej fragmenty, które są najbardziej brutalne,
pomagając młodym i dorosłym nigdy nie stracić z oczu uroku zawartego
w tajemnicy Życia, lecz powitać je i żyć jego pełnią w każdej sytuacji,
nawet najtrudniejszej, aż nie wróci ono, po dokonaniu całego szlaku
przeznaczonemu mu przez Stwórcę, do Źródła.
Arcybiskup Cagliari Arrigo Miglio

PREZENTACJA
Przypadkowo i niespodziewanie, wpadł mi w ręce rękopis
„Niedozwolonego dziecka” mgr. Christiana Zanona, którego nie znałem
absolutnie aż do tamtej chwili. Pewnego dnia otrzymuję od niego e-maila,
w którym prosi mnie o napisanie prezentacji teologicznej do książki
„Niedozwolone dziecko”, którą miał zamiar opublikować. Był on akurat
w trakcie czytania mojej książki o ostatnich dniach i powrocie Chrystusa
i według jego zdania byłem odpowiednią osobą do wykonania tego
zadania. Zanim wyraziłem moją aprobację, zabrałem się do czytania
tekstu zawartego w liście i prawie natychmiast znalazłem się zupełnie
pochłonięty w płomiennej relacji dramatu, który pozostawił na zawsze
ślad w jego życiu: dramatu niespodziewanego końca, tuż przed ślubem,
jego prawie doskonałej miłości i utraty ojcostwa dziecka, którego jego
narzeczona Aida, w ciąży, nie mówiąc nic Zanonowi - niedoszłemu ojcu,
pozbawiła się. Ten fakt wzburza go niesamowicie. Książka ta jest swego
rodzaju krzykiem rozpaczy z powodu pozbawienia go możliwości
zostania ojcem, i - obok jego osobistej tragedii – wobec niezmiernej
obrazy i przemocy, którą jest każde usunięcie ciąży. Autor pisze: „Był
tylko jeden, jedyny sposób, aby mały Christian (niedozwolony syn) miał
sprawiedliwość: napisać tę książkę, nie z zemsty, lecz po to, aby nie
zapomnieć. Aby móc wyrazić własny gniew z powodu niedozwolonego
ojcostwa. Aby móc przebaczyć księżniczce Aidzie. Aby namawiać ludzi
by nie dokonywali aborcji. Aby dać sens śmierci małego Christiana. Z
głębi serca, książę Christian (Zanon), chce aby każdy płód miał prawo do
życia a każdy ojciec, prawo do zostania ojcem, potępiając aborcję i
traktując ją jako dobrowolne zabójstwo”.
Zawsze aktualny temat, autobiograficzny sposób, w jakim Zanon o nim
pisze, różnego rodzaju gatunki literackie narracji, magistralnie używane,
czynią z tego utworu książkę o wielkiej wartości humanistycznej i
literackiej. Właśnie dlatego zdecydowałem się na jego prezentację. Zdaję
sobie równocześnie sprawę, że dobrze napisana przemowa powinna być
dłuższa od tych kilku refleksji, które przedstawiam, tym bardziej, że
książka ta zawiera w sobie niezwykłe bogactwa.
Mamy przed sobą tekst autobiograficzny – pamiętnik - opis tragedii
osobistej autora, który interpretuje ją jako bitwę między życiem a
śmiercią. Liturgia Kościoła Świętego Piątku opowiada nam o walce na
krzyżu między Życiem a Śmiercią, w wyniku której Życie, umierając,
zwyciężyło Śmierć. Mimo, że dramat Zanona jest niewielką opowiastką
w porównaniu do historii Chrystusa, zawiera on w sobie niektóre cechy
tamtego wydarzenia, wydarzenia, które wyzwoliło świat od przemocy
Śmierci, wskazując nam drogę do wspaniałej wielkości Życia, które
Pismo Święte nazywa „Królestwem Niebieskim”.

W opowiadaniu autora Życie pojawia się jako pierwsze. Zawarte jest
ono w cudownej baśni o miłości księcia Christiana i księżniczki Aidy.
Wszystko tu jest światłem, szlachetnością, życiem. Na szczególną uwagę
zasługują znaczenia symboliczne baśni, która opowiada o prawdziwych
wydarzeniach, o miłości Zanona i Aidy, w chwilach jej największych
wzniesienień. Życzę wszystkim czytelnikom móc je spostrzeć. Jesteśmy
w Raju miłości. Historia kończy się w najistotniejszym i najwyższym
akcie Życia, w momencie, kiedy tworzy nowe życie, poprzez tajemnicę
miłości małżeńskiej, która się jednoczy. Lecz zamiast Życia rodzi się
Śmierć: Aida decyduje się na poronienie dziecka poczętego w tak
wielkiej miłości rodziców. Książę Christian (Zanon) jest zniszczony tym
nagłym objawieniem się Diabła w swoim życiu, tak jak Chrystus - Życie
- został zniszczony niespodziewanym spiskiem Szatana i Śmierci
przeciwko Niemu. Tuż przed ślubem, prawdziwa i doskonała miłość w
jednej chwili znika, a dziecko, przez ojca oczekiwane z tak wielkim
uczuciem, zostaje zabite. Zanonowi, mężowi opuszczonemu i
niedopuszczonemu ojcu, zostaje w spadku płacz Jeremiasza: „Długo nie
miałem spokoju, zapomniałem o dobrobyciu. Wspomnienie mojej nędzy i
mojej włóczęgi jest jak piołun i trucizna. Dobrze o tym pamięta moja
dusza i ukrywa się we mnie. O tym pragnę mówić mojemu sercu i dlatego
też chcę odzyskać nadzieję. Dobrodziejstwa Pana nie są skończone,
nieskończone jest jego miłosierdzie. Odnawiają się każdego ranka, wielka
jest Jego wiara. Pan jest częścią mnie – mówię - dlatego weń wierzę”.
Miłosierny jest Pan dla tego co w niego wierzy, dla tego, który nań czeka.
Powinno się czekać na wybawienie Pana w ciszy. Dobrze dla męża, gdy
dźwiga on jarzmo w swojej młodości. Niech siedzi samotny w milczeniu,
gdy On na niego je włożył. Niech usta zanurzy w prochu! A może jest
jeszcze nadzieja? ... Bo nie jest zamiarem Pana odtrącić na wieki. Gdy
udręczył, znów się lituje w dobroci swej niezmiernej, bo wbrew własnej
woli nęka i dręczy synów człowieka.” (Lm 3,17 - 33)
I oto dochodzimy do końca I aktu dramatu Zanona. Klęska jego
szalonej miłości do Aidy i znalezienie w ręku zamiast obrączki ślubnej
zwłoki syna zamordowanego przez żonę i matkę, wiodą go do
niezmierzonej pustyni. Lecz nie jest on sam. Wiara i Ojciec Życia są przy
nim tak, jak byli oni przy Jezusie umierającym na krzyżu. I oto rodzi się
w nim nadzieja. Widzi dla siebie posłannictwo, misję w obronie Życia,
którym już nie będzie się cieszyć, tak jak to być powinno, wraz z żoną,
posłannictwo do walki ze Śmiercią, tą w szczególności, która ma twarz
aborcji. Zanon nie traci czasu, zdecydowany na wszystko, rzuca się
natychmiast do pracy. Pisze V, VI i VII rozdział książki, jako badacz i
psycholog, z naukową precyzją; przedstawia bez ceregieli okrutny zabieg
usunięcia ciąży i jej konsekwencje zarówno na tych, którzy ją praktykują

i pozwalają na jej praktykę, jak i na tych, którzy tak jak on, cierpią z
powodu utraconych, w wyniku niechcianych przezeń aborcji, dzieci.
Zanon, pomimo że opuszczony przez Aidę, wciąż ją kocha i ma
nadzieję na wznowienie ich związku. Lecz jak można naprawić związek
tak okrutnie okaleczony? I oto autor poddaje się własnej wyobraźni i
baśni „wielkiej kryształowej kuli”, którą przeczytacie, lecz jednocześnie
medytuje wraz z nami nad znaczeniem przebaczenia i jego warunkami;
przebaczenie, tylko ono może przywrócić splendor i triumf życiu, gdzie
przedtem władała śmierć, o obliczu zniewagi i egoizmu, wyłącznej uwagi
na siebie samego i żadnej dla bliźniego: zdradzonego ojca i zabitego
dziecka.
Książka Zanona, pamiętnik i posłanie w obronie Życia, jest pierwszym
krokiem w bitwie o jego obronę, w bitwie, która prawdopodobnie bedzie
na pierwszym miejscu w jego przyszłej twórczości. Walka między
Życiem i Śmiercią jest tłem, na którym pisane są żywoty wszystkich
ludzi, pod każdym względem, materialistycznym i duchowym. Wiemy,
że na czele tej walki stoi sam Pan Bóg i Ojciec Życia, do którego
zwracamy się „Ojcze nasz, który jesteś w niebie”. Posłańcem Jego na
ziemi, aby królowało Życie wśród ludzi jest Słowo, które Ciałem się
stało, Jezus Chrystus, On już odbył tę walkę i wygrał ją w dniu swego
Zmartwychwstania. Zostawił nam swojego Ducha, esencję Życia, aby
wybawić nas od śmierci duchowej i - w nas i poprzez nas - prowadzić
dalej bitwę przeciwko Śmierci, aż do całkowitej jej klęski. Kiedy
Zmartwychwstały powróci w ostatnim dniu czasów, zwycięży On
definitywnie Śmierć, eliminując ją z życia tych wszystkich co byli Mu
wierni. Zmartwychwstaną oni w Chrystusie i już nigdy nie umrą, a śmierć
zniknie na zawsze.
Wyobrażając sobie tę wspaniałą nadzieję Dnia Ostatecznego, co
zmieni na zawsze oblicze świata, każda bitwa Życia kontra Śmierci, co
my, wyznawcy Chrystusa, prowadzimy w dniach obecnych, zdobędzie
swój laur, swą nagrodę, swoje zwycięstwo.
Już na tym podole, lecz w szczególności w dniu ostatecznego
zwycięstwa Życia nad Śmiercią, stanie się to, o czym mówi prorok
Izajasz: „Również młodzi nużą się i męczą, dorośli potykają i upadają;
lecz ci co zaufali w Pana, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły,
biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą.” (Is 40, 30-33).
Życzę Zanonowi i wszystkim czytelnikom, aby zaangażowali się w
walce Życia przeciwko Śmierci ufni i całkowicie oddani Panu, aby móc
doznać, że życie w Ojcu Życia to znaczy właśnie to: odzyskać siły,
otrzymać skrzydła jak orły, biec bez zmęczenia, bez znużenia iść.”

Szatan działa przeciwko temu wszystkiemu dążąc do anihilacji
każdego życia. Niech zwycięży Chrystus! Niech skończy się świat
śmierci i niech zapanuje na zawsze Życie!
Ojciec Carlo Colonna S.J.

ROZDZIAŁ I - 8 lutego
Braga – sen z 8 lutego 2009 r.
Dzisiaj jest 11 lutego, święto Najświętszej Maryji Panny z Lourdes. Od
dzisiaj zaczynam duchową podróż, każdego dnia będę chodzić na świętą
mszę, aż do 13 maja 2012 r., dnia w którym wspomina się Najświętszą
Maryję Pannę z Fatimy. Potrzebuję ogromnie wstawiennictwa Panienki,
by prowadziła moją rękę, umysł i język podczas pisania tej książki, aby
stała się ona posłaniem miłości i wiary, tak bardzo w dzisiejszych dniach
szkalowanych. Parę dni temu, a dokładnie 8 lutego, odnalazłem w
dokumencie programu Word z 2009 roku, zapisek o śnie z tamtej nocy.
Byłem w Bradze, w Portugalii, studiowałem na IV roku na Universidade
do Uminho. Minęły już trzy lata. Patrzę na kalendarz świętych: 8 lutego
przypada wspomnienie Św. Hieronima Emiliani, o którym nigdy
przedtem nie słyszałem. Zastanawiam się, kto to był. Szukam w sieci i
znajduję odpowiedź: jest on założycielem zgromadzenia zakonnego w
Somasce, i - w Kościele Katolickim - „patronem sierot i opuszczonej
młodzieży na całym świecie”. Dziwny przypadek, myślę: 8 luty 2009 - 8
luty 2012...
Oto mój sen.
„...Jestem w towarzystwie pewnej dziewczyny, nie pamiętam dokładnie,
kim ona jest, napewno jest osobą mi bliską. Jadę samochodem w kierunku
miejscowości, do której na ogół jeżdżę w moich snach, ale tylko
okazjonalnie. Morze jest niebieściutkie i podziwiając jego piękno, na
plaży, wpadam w lekką drzemkę. A teraz widzę przede mną klasztor w
ruinach lub może stoi on w morzu, bo fale uderzają weń i powoli go
zatapiają: jak to możliwe, że zbudowano klasztor w morzu? A może wtedy
nie było jeszcze wody, dopiero potem, jak ona przyszła, został
opuszczony?Zostawiam moją znajomą, zbliżam się i zwiedzam ten piękny
klasztor, zbudowany prawdopodobnie w celu, aby przypominał
człowiekowi wielkość Boga; woda dochodzi mi do kolan. Widzę długi i
szeroki korytarz, który prowadzi aż do morza i kończy się portalem:
czyżby prowadził on aż do Pana Boga, aby mógł On zejść do nas?...
zastanawiam się. Obserwuję zewnętrzne mury i całą budowlę, wyższą po
to, aby broniła przed furią wody. Nagle pojawiają się dwie bestie, szare,
z czarną obrożą. Ruszają się zdecydowanie i szybko, boję się ich i
wdrapuję się na kamienne drzewo, (może to jest dąb), które stoi na
środku korytarza. Szukam czegoś do obrony, znajduję drewniany kij i kiedy bestia się zbliża - szybkim i zdecydowanych ciosem w głowę,
zabijam ją. Drugie zwierzę patrzy się teraz na mnie, nie atakuje. Być
może jest jeszcze trzecia bestia, inna. Na wszelki wypadek, postanawiam
trzymać jeszcze pod ręką kij i mieć się na baczności. Wzrok mój

zatrzymuje się na budynku klasztora i na kościele w nim zamieszczonym,
rozważam, czy może byłoby lepiej go nie remontować, lecz wykorzystać
jego ruiny i doświadczenia jako fundamenty na budowę nowego,
niezniszczalnego kościóła.

Burgos - 11 listopada 2011 r.
Dzisiaj zacznę pracę nad moją książką „Niedozwolone dziecko”. To, że
dzisiaj jest akurat 11/ 11/ 11 to czysty przypadek, nie ma żadnego
znaczenia. 11 listopada wspomina się Świętego Marcina, przysłowie
włoskie mówi:”Ze Świętym Marcinem każdy moszcz staje się winem”.
Czas dojrzewania wina jest dobrym zwiastunem, może przyszedł i dla
mnie czas. Wczoraj dano mi na Uniwersytecie cabina de investigación,
abym mógł skupić się nad doktoratem. Pokój ma duże okno, komputer,
biurko i bardzo wygodne krzesło na kółkach. Siadam akurat na nim i
otwieram na chybił trafił „Biblię Świętego Ojca Pio” - zbiór rozmyślań
świętego nad tajemnicą głoszenia Słowa Bożego i o drodze prowadzącej
każdą duszę do prawdy i Nieba. Przepisuję część lektury zawierającą
komentarz świętego, metodą Lectio Divina, będę śledził ją codziennie.
Ewangelia Mateusza 7,7 – 11
"Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a
otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje;
a kołaczącemu otworzą. Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest
taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża?
Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim
dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre,
tym, którzy Go proszą."
Lectio Divina
Oto w jaki sposób wyrażają się święci ojcowie prosząc duszę do takiego
czytania.
Święty Bernardyn naucza, że istnieją cztery stopnie, lub elementy, by
móc dostąpić do Pana i do doskonałości; są to: lectio (lektura tekstu
biblijnego), meditatio (jego medytacja), oratio (modlitwa serca) i
contemplatio (kontemplacja). Na potwierdzenie tego przytacza słowa
Boskiego Nauczyciela: „Szukajcie a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą

wam”. Odnosząc to do czterech środków czy stopni doskonałości,
twierdzi, że poprzez czytanie Pisma Świętego oraz innych świętych i
pobożnych książek, szuka się Boga. Znajduje się Go poprzez medytację.
Dzięki modlitwie puka się do Jego serca, a dzięki kontemplacji wchodzi
się do teatru Bożego piękna. Wszystko stoi otworem przed oczyma
naszego umysłu dzięki czytaniu, medytacji i modlitwie. W innym miejscu
święty pisze, że lektura jest jak pokarm dla duszy. Podczas medytacji
„przeżuwa się” ten pokarm poprzez rozważania. Przy modlitwie
doświadcza się jego smaku, zaś kontemplacja jest słodyczą pokarmu
duchowego, który wzmacnia i pociesza duszę. Lektura zatrzymuje się na
zewnętrznej stronie tego, co się czyta. Medytacja analizuje istotę rzeczy.
Modlitwa przeszukuje ją, używając swych próśb. Kontemplacja delektuje
się nią, jak rzeczą, którą się posiada. (List do Raffaeliny Cerase, 28 lipca
1914 r.)

Rozdział II – Barcelona
Luty 2010: kończyłem pisanie mojej pracy magisterskiej na
Wydziale Psychologii Papieskiego Uniwersytetu w Salamance.
Poprzedniego roku złożyłem podanie, aby wziąć udział w programie
Krajowej Wymiany Studentów w Hiszpanii (SICUE) (Sistemas de
Intercambio entre Centros Universitarios Españoles), wybierając właśnie
Uniwersytet w Barcelonie (UB). Dzięki dość wysokiej średni z
egzaminów, mogłem skorzystać - przez 9 miesięcy studiów - z pomocy
finansowej w postaci stypendium: 500 euro miesięcznie. Miałem
szczęście: na początku, przez pierwszych parę miesięcy, znalazłem pokój
w starej, zabytkowej kamienicy z XIX w., w dzielnicy barrio Gotico.
Niejaki Mark, Niemiec w średnim wieku, jest tu teraz właścicielem B&B.
Mieszkanie, około 180 m², jest śliczne; podłogi wyłożone są
autentycznym starym parkietem, mebli jest niewiele. Stare okna z
żaluzjami wystawione są na główną ulicę Passage Escudellers,
naprzeciwko Uniwersytetu Universitat Pompeu Fabra. Niedaleko
znajduje się przystanek metra Drassanes, przy alei Rambla, z zieloną
linią, która prowadzi mnie bezpośrednio do stacji Mundet. W
dwadzieścia minut dochodzę pieszo na mój Wydział. Barcelona jest
pięknym miastem: moje mieszkanie znajduje się mniej więcej 400
metrów od morza, jest tam zawsze chmara ludzi. Uwielbiam wszystko w
Barcelonie.
Ten rok jest dla mnie rokiem szczególnym, ostatnim rokiem
studiów, rokiem ogromnych satysfakcji. Przez 6 miesięcy odwiedzałem
Oddział Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w wieku od pięciu
do osiemnastu lat Szpitala San Joan de Deus. Diagnozowałem,
przeprowadzałem badania, redagując w tym samym casie pracę
dyplomową: „Klucz do Psychologii Fundamentalizmu Religijnego”.
Przyrzekłem sobie: jeśli uda mi się obronić pracę w sesji letniej, 1 lipca,
udam się pieszo na pielgrzymkę z Lourdes do Fatimy, z podzięce Świętej
Panience. Postanawiam również, że założę bloga, mam zamiar pisać
codziennie o mojej podróży, publikować moje wrażenia, aby ktokolwiek
mógł wziąć udział, przynajmniej wirtualnie, w tej przygodzie. Jestem
przekonany, że obronię pracę 1 lipca 2010 roku, więc 1 marca
umieszczam list na stronie www.pellegrinando.it.
Pielgrzymka
z Lourdes do Fatimy,
nawiedzając Santiago de Compostela
10 lipiec 2010 - 13 wrzesień 2010

Streszczam w paru słowach motywacje tego przedsięwzięcia,
podkreślając, dla tych, którzy podróżują sami, znaczenie umiejętności
słuchania swojego ciała. Dodaję, że pielgrzymka ta nie jest organizowana
w celach zysku i wskazuję, jak można wziąć w niej udział.
Myślami jednak wracam wciąż do Burgos, do tego pięknego
miasta. W Burgos jest mnóstwo zieleni, jest to najzieleńsze miasto w
Europie. Krocie liści opadają i pokrywają grunt dywanem tysiąca
jesiennych kolorów.
Spaceruję po ulicach i wznoszę wzrok do nieba: Boże Święty,
Boże, Ojcze mój, powiedz mi, błagam: dlaczego, dlaczego, dlaczego to
się stało??! Szukam odpowiedzi. Chodzę, myślę, rozważam, “dlaczego?”wciąż pytam. Zatrzymuję się przed piękną, oświetloną fontanną, jestem
sam, park jest pusty, nie ma nikogo, cieszę się tym bogactwem, mnie
jedynemu, danym. Idę dalej. Z daleka widzę łuki, są to łuki bez domów,
bez niczego, z białego kamienia. Wchodzę po trzech stopniach do góry nie ma nic więcej. Dotykam pieszczotliwie kolumn wygładzonych przez
wiatr i wyobrażam sobie cierpliwość artysty, który je wykonał;
zastanawiam się, skąd mu przyszło do głowy zrobienie okrągłych
filarów... I myślę, głaszcząc je: „to po to, aby energia krążyła, aby było
więcej harmonii, więcej..., więcej miłości”. Wyobrażam sobie, jak by to
było cudowne móc wykorzystać te łuki w konstrukcji jakiegoś budynku.
Patrzę znowu w niebo: „dlaczego, dlaczego, gdzie jesteś Panie mój?” i
przychodzi mi na myśl Mojżesz i baranek ofiarny, Pan Bóg i poświęcenie
Chrystusa. Czy jest tu jakiś związek se śmiercią mojego dziecka? Nie
wiem, czuję potrzebę pisania, może wtedy w końcu zrozumiem.
Dochodzę do kościoła Najświętszej Maryji Panny z Góry Karmel,
wchodzę do środka, w konfesjonale pali się światło. Kościół jest pusty,
wydaje jakby na mnie czekał. Proszę o spowiedź i zaczyna się rozmowa z
Bogiem poprzez Jego pasterza.
Potem - kolej na Katedrę Świętej Marii. Na schodach siedzi ten
sam nędzarz - z tą samą kartką, w tym samym kapeluszu, w tym samym
ubraniu, z tym samym uśmiechem, z tym samym koszyczkiem, tak już
od miesiąca. Przechodzę przez most i pod łukiem, który prowadzi mnie
na plac Katedry; dookoła wszystko jest czyste, wszystko jest doskonałe w
tym mieście. W barach - tłumy ludzi; wszyscy lubią pinchos (drobne
zakąski)1. Za dwa, trzy euro można zjeść pincho: costilla (żeberka), albo
tortilla (kanapki z jajecznicy) lub danie kalmarów. Porcje są malutkie,
posiłek spożywa się na stojąco popijając lampką wina, lub innego napoju.
Wieczorami, wychodzi się tu zazwyczaj właśnie na pinchos a nie na
kolację. Ludzie się śmieją, żartują. A ja, poważny, spaceruję, obserwuję,
1

[Przyp. Tłum.]

zatrzymuję się, aby kupić butelkę czerwonego wina El marques de la
Concordia. Spotykam panią, która sprzedaje prażone kasztany: stoi
zawsze w tym samym miejscu, w tym samym kapeluszu, z tym samym
uśmiechem. Jest dwadzieścia po dwudziestej drugiej i piekarnia jest
jeszcze czynna. Kupuję zbożowy chleb i idę do domu, gdzie moi
współlokatorzy Paco, Tucho i Puerto czekają na mnie. Dzisiaj jest piątek
i w piątek nie jem nigdy mięsa, nie chce mi się gotować, co ostatnio
zdarza mi się dosyć często. Jem, bo lubię napić się czerwonego wina a na
pusty żołądek bym nie mógł. Znajomi pytają, jak się czuję. Patrzę na
nich, przez chwilę wydaje się, jakby czas się zatrzymał, nic się nie rusza.
W jednej sekundzie wszystko znika, lecz odpowiadam: „Jestem! Obecny!
Dobrze, czuję się dobrze”. Wszystko wraca tak jak wcześniej, gadka
telewizora, głos Puerta, śmiech Paca, uśmiech Myriam, jego dziewczyny,
i w końcu śmiech Tucha. Idę do kuchni, jem chleb pokropiony olejem z
oliwy, otwieram puszkę tuńczyka... nie gotuję, tak mi wystarczy. I już
chciałbym pisać, ale głowa mnie boli i jestem jakby odurzony niczym.
Nic mi się już nie chce, nic. Chcę skończyć z przeszłością, z wszystkimi,
bo nikt nie rozumie i nie chce zrozumieć mojego bólu. Bólu z powodu
śmierci dziecka niedozwolonego, dziecka upragnionego, dziecka
oczekiwanego. Ludovico Einaudi gra „Al di là del Vetro” i gubię się w
jego nutach.
Jak napisać tę książkę, w jaki sposób ją stworzyć? Tak wiele jest
do powiedzenia w historii pięknej, w historii smutnej, innej od
wszystkich, lecz równocześnie tak bardzo podobnej do wielu, w historii
pełnej marzenia. Nie wolno dać się panice. Trzeba wrócić do przeszłości,
ze ściśniętym gardłem zanalizować każdy krok, każdą sekundę.
Znowu jestem w Barcelonie, jest 27 czerwca 2010 r. W tej chwili,
o 24,07 otrzymałem tego e-maila:
Cześć Christian,
Pozwalam sobie dać ci na ty pomimo, że się nie znamy, bo wydaje
mi się niepotrzebne zwracać się do siebie w sposób formalny. Nazywam
się Aida Xxxxxxx, mam trzydzieści lat i mieszkam w Xxxxx, w Xxx.
Dowiedziałam się ze strony internetowej o pielgrzymce, którą
organizujesz na 10 lipca b.r. Pragnęłabym bardzo wziąć w niej udział,
lecz mam trochę problemów z datą. Mogłabym dołączyć się do grupy
dopiero 7 sierpnia i zostać do 22 sierpnia. Czy jest to możliwe?
Dodam, że jeszcze nigdy nie brałam udziału w tego rodzaju
wyprawach, jakie
opisujesz. Ja również swego czasu trochę
wędrowałam. Chciałabym bardzo teraz, w spokoju duszy, znaleźć odwagę
na wyprawę, która miałaby w sobie wszystkie cechy prawdziwej podróży.
Z nadzieją czekam na twoją rychłą odpowiedź i ewentualne
dodatkowe informacje dotyczące trasy pielgrzymki.

Z góry dziękuję.
Od tego e-maila, tak bardzo prostego i zwięzłego, zaczyna się
nasza wielka miłość i Aida stała się moją księżniczką. Przenigdy w życiu
nie wyobraziłbym sobie, że tak jak niespodziewanie narodziła się nasza
miłosna historia, tak by się też skończyła, a nasze uczucie zniknęło, jak
gdyby nigdy nie istniało. Ta miłość, być może była podobna do wielu
innych w życiu, lub do niewielu, lecz była jedyną w swoim rodzaju, tak
jak niepowtarzalne jest życie każdego z nas. Nasza miłość narodziła się
wirtualnie, bo w dzisiejszych czasach ludzie zakochują się poprzez emaily. W naszych listach napisaliśmy opowiadanie, stworzyliśmy baśń.
No właśnie, a może to wszystko nie było niczym innym niż baśnią? Życie
nie jest wirtualne: jest materialne, jest realne. Baśniom możemy zmienić
finał, życiu - nie.
Lecz ja, pomimo wszystko napiszę tę historię, tak jakby to była
baśń.
.

ROZDZIAŁ III – KSIĄŻĘ I KSIĘŻNICZKA
Dawno temu był sobie książę, który żył na szczęśliwej wyspie, lecz
był zawsze smutny i smutek nie opuszczał go nigdy. Cieszył sie tylko
wtedy, gdy niebo się chmurzyło, gdy padało i deszcz użyźniał zieleń
polnych traw. Szara pogoda smuciła go do głębi i w tym smutku
znajdywał sens swego istnienia oraz odpowiedzi na swoje najskrytsze
pytania. Mijały lata, czuł się coraz bardziej samotny, lecz miał zawsze
przy boku swój wierny miecz. Wszystko gotów był stracić w życiu, lecz
nie swój miecz; bez niego nie byłoby już dla niego żadnej nadziei.
Przyzwyczajony był do walki, bił się w wielu bitwach, nigdy się nie
poddał i nie stracił nadziei, w swoim życiu, nawet wtedy, gdy odkrył przy
swoim boku, podczas srogiej bitwy, zdrajcę. Nigdy, przenigdy by się tego
nie spodziewał. I tak się zdarzyło, że w chwili, gdy zdał sobie z tego
sprawę, zamiast bronić się mieczem trzymanym w garści, zamarł,
zagubiony, wpatrując się w oczy zdrajcy – osoby, która była
najważniejszą dlań w tamtej chwili, osobą mu bliską. Pochodziła ona z
ludu, nie miała niebieskiej krwi, lecz książę nie badał na to, nie było to
dla niego przeszkodą. Przyjął ją przy swoim boku, otwierając bramy
swego serca. I w tamtej chwili, gdy zobaczył zdrajczynię ze szpadą w
dłoni, książę nie zareagował; otworzył ramiona. Krążyła w nim niebieska
krew, dlatego nigdy nie podniósłby on szpady, by walczyć z kimś, kogo
nie mógłby on zabić, co najwyżej zabrałby mu honor. I oto szpada
zdrajczyni trafiła prosto w serce księcia, przebijając je. Serce zaczęło mu
krwawić, oczy zapatrzyły się w pustkę, z niedowiarą, wilgotne, lecz
bezmocne do płaczu. Łzy wyczerpał wszystkie, bo tak wielkie było
cierpienie, że nie wystarczyłoby ich na jego ulżenie.
Przyszła susza, która trwała od tamtej pory siedem lat. Książę, z
dłonią na sercu by zatrzymać krwawienie, opuścił zamek, zostawiając
wszystko zdrajczyni, oprócz swego miecza, którego nigdyby się nie
pozbył, za żadne skarby świata.
Książę, mimo że jego rana wciąż obficie krwawiła, stworzył nową
armię i w niedługim czasie zawładnął Gwiaździstym Królestwem.
Zamieszkał w nowym pałacu z przepięknym ogrodem: ptaki zakładały
tam gniazda na drzewach, był owocowy sad i słychać było głos morza.
Minęły wspaniałe lata, podczas których zamknął bramy swojego serca a
w jego obronie postawił książęce wojsko. Wojsko to miało dyskretnie
obserwować kandydatki na przyszłą księżniczkę. Nie były to trudne
sprawdziany, lecz żadna z dziewcząt ich nie zdawała: brakowało im
wszystkiego. Generał składał raport księciu, który grzmiał gniewem i
smucił się coraz bardziej, bo wojsko nie dopuszczało żadnej kandydatki.
Generał nie wiedział już co dalej robić. Gdyby to od niego zależało - aby
tylko uszczęśliwić księcia – przepuściłby od razu tę, która okazałaby

jedną choć zaletę, lecz panny, które się stawiały, były puste. Generał nie
opuszczał nigdy książęcych ogrodów, jego zadaniem było chronić bramę
do serca; zaczął więc podejrzewać, że na świecie wybuchła jakaś dziwna
zaraza. I rzeczywiście - kandydatki na księżniczkę - gdy się stawiały miały wielką pustkę w sobie: wydawały się ludzkie, z krwi i z kości, lecz
w środku - nie miały nic. Brakowało im krwi, mięsnego ciała, lecz
przede wszystkim, brakowało im serca. Wydawało się, że stały one na
nogach dzięki jakiejś nowej substancji zawartej w ich ciałach - mieszance
z niczego, niczego, co przybrało formę. Generał i całe wojsko widząc to,
byli szczęśliwi z pobytu w książęcym ogrodzie i wcale im się nie chciało
prosić o zezwolenie na wyjście.
Książę był coraz bardziej smutny i generał nie wiedział już co dalej
robić. Władca znalazł wyjście z sytuacji: „Niedługo ruszymy w podbój
nowych ziem, gdzie słońce jest rzadkością; pojedziemy na północ, na
inną wyspę i tam zbuduję nowe królestwo, gdzie nie potrzebna będzie
księżniczka”. „Wezmę z sobą miecz” - dorzucił książę - „bo nigdy nie
stracę nadziei, a moje życie wypełnię miłością do życia.” Książę odkrył,
że z jego serca tryskało źródło miłości i nie chciał, aby świat istniał bez
niej, pragnął rozdzielić ją po kryjomu, nie mówiąc nic nikomu. Obawiał
się, że jego wrogowie, zawistni, skuszą go do rozdawania gratyfikacji,
zanieczyszczając w ten sposób przejrzyste źrodło miłości, co każdy z nas
posiada. Dzień wyjazdu nie został jeszcze wyznaczony, wszyscy
wiedzieli natomiast o wojnie o nowe ziemie, ktorą, już od pięciu lat,
zwycięsko prowadził książę i że wojna ta miała się ku końcowi. Powitano
księcia triumfalnie we wszystkich królestwach i odznaczono go wielkim
honorem różowej sukni z biało-żółtą przepaską. I oto teraz, książę gotów
był na nowy podbój, podbój północnej ziemi.
Jeszcze nic szczególnego nie zaplanował, gdy generał, co stał na
baczcie serca w ogrodach książęcych, zauważył, że działo się tam coś
dziwnego: brama otworzyła się i w żaden sposób nie można było jej
zamknąć. Zawołano najlepszych kowali, lecz coś niewytłumaczalnego
rozbijało zamek i brama otwierała się szeroko, uderzając nieszczęsnych,
co znajdywali się w jej zasięgu. Serce księcia promieniowało ciepłem tak
niesamowitym, że trzeba było zawołać strażników książęcych
zaopatrzonych w najnowocześniejsze wyposażenie. Spryskiwali oni ciecz
chłodzącą co zamieniała w jednej sekundzie wodę w olimpijskich
basenach w bloki lodu. Ale sercu nic na to, tak wyglądało jakby coś się w
nim zupełnie zepsuło. Generał, jako że książę jeszcze niczego nie
zauważył i nie wołał go do raportu, postanowił wejść do środka serca i
zobaczyć, kto tam był w środku. Zawołał do pomocy najlepszych
strzelców wyborowych gotowych ubić intruza. Weszli, szukali w każdej
sali, przeszukali również zastawki, lecz nikogo nie znaleźli. W końcu,
schodząc w najgłębszy kąt, po 10.559 stopniach, zobaczyli światełko,

które w miarę jak się zbliżali, świeciło coraz mocniej. Pomyśleli, że
właśnie to światełko było przyczyną ogromnego ciepła serca lecz mylili
się. Niewiarygodne! Nie mogli uwierzyć własnym oczom: trzy małe
świece promieniowały tak ogromnym światłem, że obecni musieli
założyć specjalne okulary przeciwsłoneczne zaprojektowane do oglądania
słońca podczas podróży kosmicznych. Generał odetchnął z ulgą, nie było
tu nikogo, ale kto mógł zapalić te trzy świece? Postanowił je zgasić:
dmuchnął i nareszcie oślepiające światło znikło i powrócił mrok. Generał
był bardzo zadowolony, miał nadzieję, że książę nie zorientował się, że
ktoś odwiedził jego serce bez wiedzy wojsk książęcych. Nie skończył
swej myśli a już świece zapaliły się z powrotem: generał ponownie je
zgasił a one zapaliły się jeszcze raz, i jeszcze drugi raz, i jeszcze, aż w
końcu zabrakło mu tchu i musiał się poddać. Nie wiedział już co robić:
musiał bezwzględnie poinformować księcia, wachał się wołać książęcych
strażaków z obawy, by nie uszkodzili oni poważnie serca i spowodowali
jego śmierć. Poszedł do pałacu księcia, (nie mieszkał on już na zamku
lecz w pięknym pałacu ozdobionym licznymi obrazami opowiadającymi
o jego zwycięstwach). Książę przyjął go obejmując serdecznie, lecz
zauważył, że generał był sztywny i napięty, wbijał wzrok w podłogę i nie
patrzył mu w oczy. Spytał więc, co się stało i generał zaczął mu
opowiadać o problemie z sercem, że było ono coraz bardziej gorące, że
niewiadomo kto, kogo nie znaleźli, zapalił tam trzy świece, których nie
można było zgasić. Książę wybuchł wielkim śmiechem a generał,
zaskoczony, nie wiedział co o tym wszystkim myśleć. Książę zaprosił go
grzecznie na najwygodniejszą w całym pałacu sofę i zaczął mu
tłumaczyć: w moim sercu, tam w pobliżu, gdzie znalazłeś świece, troszkę
dalej, są małe drzwiczki. Jest to tajne przejście, przejście, które prowadzi
do długiej alei, wzdłuż której rosną drzewa. Aleja ta jest aleją cierpienia,
tam ludzie odnajdują samych siebie, jest to również aleja odrodzenia,
wiedzy, świadomości, bycia tym, czym che się być. Jest to Niczyje
Królestwo: władcą tam jest ten, kto tam przebywa. Królestwo jest
zaczarowane, aby je zdobyć nie trzeba zabrać go innym, lecz podjąć
walkę z samym sobą: nasze Ja wychodzi z naszego ciała i musimy je
zabić. Nie jest to walka łatwa bo oboje są silni, lecz jedno z nich może
użyć magicznej broni, broni miłości, broni, która pokona przeciwnika. W
chwili ostatniego ciosu dwie pary oczu wpatrują się w siebie i my
przechodzimy na drugą stronę, wtedy dociera do nas, że jeśli go
zabijemy, zabijemy pewną część nas samych, jeśli nie zatrzymamy się w
czas - zabijemy nas samych.
„A co to za dziwny pojedynek?” - pytam się księcia. „Nic o tym
nie wiedziałem”. Ah, byłbym zapomniał, już przedstawiam się: moje imię
Irpus, jestem krasnalem pisarzem, należę do rodu pisarzy, którzy piszą
dla księcia. Na straży naszego kraju, zwanego Rius, stoją królewskie

wojska. Wielu zawistnych szuka go nadaremnie. Nikt go nie znajdzie, bo
aby tam dotrzeć, trzeba przejść przez dolinę smoków a nikt stamtąd żywy
nie wychodzi. Książę może podróżować w naszej krainie, bo w
dzieciństwie napisał on pisma zawierające piękne słowa, ale jako, że nikt
w nie nie uwierzył, przestał pisać. Wróżka niebiańska zawołała smoka i
opowiedziała mu, co się zdarzyło. Smok wzruszył się i zaczął płakać.
Płakał tak bardzo, że teraz w dolinie smoków jest wielkie słone jezioro.
Smok porozmawiał ze swoimi starszymi braćmi i podjęli decyzję, aby
wysłać Curnel, małą smoczycę, by wzięła śpiącego księcia i zaniosła go
do królestwa Rius. I tak było każdej nocy, przez długie długie lata. Tam
nauczono go - podczas snu - sztuki pisania, aby w ten właśnie sposób jej
nie zapomniał. A gdy wspomnienie o przeżytym szoku by znikło, mógłby
on znowu powrócić do pisania.
Książę odpowiada na moje pytanie. Tłumaczy, że w pojedynku
ryzykuje się śmierć, natomiast gdy nie podejmuje się rękawicy, ryzykuje
się śmierć za życia. Zadaję mu pytanie dotyczące tajnego przejścia: „Kto
zapalił tamte świece?”
Książę, lekko wzruszony patrzy się na mnie, uśmiecha się i
zaczyna opowiadać, jak to pewnego razu usłyszał, że ktoś pukał w drzwi
tajnego przejścia. Nie wiedział jak się zachować, czy otworzyć czy
zostawić przejście zamknięte i udawać jak gdyby nigdy nic. Lecz oto
przypomina mu się, że ma przecież przy sobie zawsze swój miecz i że
gotów jest do nowej bitwy, nie boi się i otwiera drzwi. Wchodzi
dziewczyna, nie widać jej dokładnie - tylko małe światełko przebija się z
Niczyjego Królestwa. Książę pyta się o jej imię i dziewczyna odpowiada,
że nazywa się Aida. „Aida”, powtarza Książę, tak jakby już je znał od
dawna. „Książęce imię”, podkreśla. Aida - nieśmiała – patrzy, słucha.
Książę nie obawia się, że ona ucieknie, w życiu nie trzeba się bać, jak
zaczynasz uciekać, potem musisz uciekać zawsze. Aida słucha słów
księcia i mówi mu, że ma dziwny akcent. Książę śmieje się w duchu i
podziwia anielski głos Aidy. Chciałby, aby dziewczyna mówiła i mówiła
i słuchać jej potem godzinami. Aida bierze w dłoń świecę i zapala ją, to
samo robi książę. I oto zdarza się cud: schodzi blask z nieba, to Bóg. Król
Niebios ma z sobą zapaloną świecę. Trzy świece stają w środku serca i
jednoczą się. Młodzi nie mogą widzieć Boga, lecz mogą go wyczuć:
dziwne uczucie obejmuje ich ciała i każe im zapomnieć, gdzie zaczyna
się jedno a gdzie kończy drugie.
W tym momencie mam pewną wątpliwość, więc pytam się księcia:
„A dlaczego generał, gdy znalazł trzy zapalone świece, nie spotkał Aidy?
Gdzie ona była?”
Książę tłumaczy mi, że nie ma jej bo jeszcze nie są zaręczeni.
„Ale przecież zapaliliście świece miłości!” - mówię.

Wtedy książę wyjaśnia, że ma zamiar poprosić o jej rękę, lecz nie
zamierza zrobić tego we własnej osobie, chciałby czegoś jeszcze bardziej
intymnego, czegoś osiągalnego tylko za pośrednictwem pisma. Książę
Christian i księżniczka Aida poznali się w kraju cudów: mogli wzajemnie
widzieć się, mogli rozmawiać ze sobą, lecz nie mogli się dotykać, ich
ręce przechodziły ich ciała na wylot.
Książę Christian wraz ze swym królewskim wojskiem pojechał w
nową podróż. Zamierzał spotkać swą Niebieską Mamę, aby podziękować
jej za niezmiennie okazywaną mu opiekę.
Podróż jest pełna czaru i odbywa się pod gwiazdami. Książę
spotyka również apostoła Jakuba, który będzie przy jego boku w wielu
ważnych bitwach dając mu zwyciestwo i chwałę oraz broniąc go przed
złośliwymi atakami. W tym punkcie książę Christian bierze królewskie
pióro ozdobione rubinami - symbolem namiętności, szmaragdami symbolem nadziei, diamantami - symbolem doskonałości i boskiego
światła, i zaczyna pisać.
„Księżniczko Aido, skarbie mój najdroższy,
na klęczkach przed Tobą proszę o dłoń Twą, aby z naszego związku
narodzić się mogło nowe królestwo i aby z naszego nowego królestwa
narodziła się wspólnota z Ojczem Naszym i aby ta jedność mogła
stworzyć Królewski Kraj Christiana i Aidy. Królestwo to mieć będzie
solidne kamienne grunty, będziemy zawsze razem, gotowi, pod tą samą
szpadą, w walce o uzyskanie nowych ziem. Nasz związek będzie otwarty
przed zdobyczami Stworzenia i tego wszystkiego co będzie nam dane,
nasienia w którym ugościć nowe życie, gdzie miłość nie będzie
osiągniętym celem, lecz codziennym chlebem, celem, którego nigdy nie
osiągniemy, bo nie będzie miłości, która by nas zasyciła, bo nie istnieją
granice miłości.”
Książę Christian
W tym momencie krasnal pisarz Irpus bierze list i - za pozwoleniem
księcia - przechodzi przez tajne przejście do Niczyjego Królestwa, aby
doręczyć go księżniczce i służyć jej w pisaniu dalszego ciągu opowieści.
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Irpus ma specjalną przepustkę do wszystkich krain ziemi i wkrótce
przyjeżdża on do Białego Królestwa, gdzie mieszka księżniczka Aida.
Jak tylko wymawia jej imię, wejściowa brama otwiera się przed nim
szeroko. Księżniczka przyjmuje go w swych komnatach i wraz z nim list
księcia Christiana. Czyta go natychmiast. Płacze. Serce księżniczki topi
się w łzach. Jest bez słów. Irpus zbliża się doń i daje jej chusteczkę do
otarcia łez. Lecz ona nie bierze chusteczki. Zbyt wielkim rarytasem są łzy
2

Odpowiedź e-mail napisana przez Aidę na początku naszej znajomości.

jej, aby miały zniknąć w chusteczce! Księżniczka pragnie, aby dotarły
one w głąb ziemi, aż do serca ziemi, bo z serca się narodziły i tam
powinny wrócić, aby móc należeć też dla innych... I tak, cała zapłakana,
zasypia szczęśliwa. Śni. Ileż razy śniła ona o miłości! A po obudzeniu
wszystko znikało jak kamfora, jak śnieg po pierwszym słońcu. Ileż razy
uwierzyła... a później rzeczywistość okazywała się inna od jej przekonań.
Ileż razy miała nadzieję, że oboje będą mówić tym samym językiem.... i
za każdym razem, rozczarowana, zdawała sobie sprawę, że mówiła
językiem tylko dla niej zrozumiałym. Teraz znowu śniła! Jak gdyby
niespodziewanie, dzięki jakiemuś zaklęciu, znowu odnalazła siły i
ochotę, by poddać się snom, tym bajecznym, tym, o których życie
nauczyło ją by im nie ufać bo szkodliwe dla serca, bo nieistniejące w
rzeczywistości, bo dalekie od zwykłej codzienności, dalekie dla
wszystkich ludzi świata, zarówno dla króli jak i królowych, służebnych i
tłumów, księży i księżniczek.
Nieistniejącym snem była Miłość, ta którą tylko Ojciec Nasz Bóg zna.
Ta, która może tylko wciąż rosnąć i nie kończy się nigdy. Miłość dla
całego Stworzenia, dla wszystkich żyjących istot, dla całej ludzkości. Ta
miłość, której tylko ten kto Kocha, może doznać.
A ona znowu o niej śniła. Po tylu nocach, miłość do niej wróciła.
Po obudzeniu, zapragnęła napisać list do księcia. Zauważyła, że Irpus
był w dalszym ciągu przy niej. Aida zaprosiła go, aby usiadł obok.
Wzięła papier i pióro z kącika i zaczęła wypełniać białą kartkę czarnymi
liniami słów.
„Drogi księciu Christianie!
Twój list wypełnił me serce miłością, jakiej nigdy jeszcze nie uznałam.
Miłością czystą, hojną, potężną.
Nikt nigdy nie pisał tak odważnie i delikatnie do żadnej księżniczki,
nikt nigdy do mnie w ten sposób jeszcze nie pisał.
W dzisiejszych czasach listy stały się zbędne dla ludności
nowoczesnych królestw.
I mimo moich starań, aby powierzyć im choć odrobinę prawdy, ludzie
w dalszym ciągu ukrywają się w kłamstwach. Dlatego więc nikt już nie
pisze, z obawy pokazania się nagim. Z obawy, by nie zostawić śladu
własnych myśli. Z obawy, że nie będą mogli zmienić zdania, tak sobie, ni
stąd nie zowąd i aby nikt im tego potem nie wypominał. Z obawy przed
odpowiedzialnością.
Natomiast ty, Księciu Christianie, odważnie napisałeś wiecznym
atramentem te słowa, okazałeś mi twą nagą duszę.
Szlachecki jest twój czyn. Jedynie książę silny i lojalny może tak
postępować. Prawość i odwaga są rzadkimi cechami, dzisiaj trudno je

znaleźć wśród mieszkańców ziemi. Już tylko z tego powodu zasłużyłbyś na
piękny pocałunek. Lecz... nic by to nie było w porównaniu z Miłością,
którą pragnę ci okazać.
Ty tego nie wiesz, bo nie znasz mnie jeszcze: jestem księżniczką, która
nauczyła się latać powoli. Od chwili gdy spotkałam cię tamtego wieczoru,
gdy zapaliłeś pierwszą świecę a ja postawiłam obok drugą, a potem
trzecia zeszła z niebios błogosławiona przez Boga, od tamtej chwili,
jesteś w moim sercu a ja zaczęłam unosić się w powietrzu. Powolutku,
aby cieszyć się każdą minutą wzniesiona nad ziemią. Nie śpiesząc się.
Tym razem nie założyłam spadochronu. Poczułam to dziwne uczucie co
się ma kiedy zapomina się gdzie zaczyna się jedno a gdzie kończy się
drugie.
Chcę ci zaufać, księciu Christianie.
Nie zdając sobie z tego sprawy przyszłam pod twoją tajemną bramę i ty
dotarłeś do mnie. Przypadkiem znalazłam cię.
Po naszym spotkaniu, odbyłam krótką lecz zwięzłą rozmowę z moim
sercem: „Nie przejmuj się niczym!” - powiedziało mi - „Idź naprzód, nie
bój się! Jestem przy tobie, tak jak zawsze!”
Moje serce nie ma generałów na straży. Bardzo je podziwiam. Umie
samo rządzić się. Kiedy do mnie przemawia, słucham go bez wahań, choć
z obawą, gdyż często jest zbyt wiarygodne, jest optymistą, jest dobre i
hojne. Zupełnie tracę głowę, gdy ono do mnie mówi.
Ty, drogi mój Księciu, zacząłeś chodzić mi po głowie; podczas gdy ja
ją traciłam ty dołączyłeś doń. Przyjechałeś do Białego Królestwa, gdzie
ja władam i stoisz tam przed wielką bramą czekając na przepustkę. Tę,
którą tylko ja mogę dać.
Aby stać się księżną mojego kraju przekroczyłam ziemię Cyklopów.
Kraj ten był pełen niebezpieczeństw i pułapek, lecz poprzez niego dociera
się do krainy spokoju. Tam spotkałam Maestra Elfa, który zawiódł mnie
aż do Białego Królestwa. Bez jego pomocy pułapki okazałyby się
śmiertelne. Oprócz Irpusa nikt jeszcze nigdy nie przybył do mojego Kraju.
Wielu skuszonych jego światłem zbliżyło się doń, lecz nie udało im się tu
zostać, byli za bardzo słabi i puści. Wygnałam ich. Moje Królestwo jest
tak bardzo białe, że wielu to odstrasza. Ludzie przyzwyczajeni są do
jaskrawych ozdób zakrywających plamy. Tu natomiast wszystko jest
przeźroczyste i widoczne, niczego nie można ukryć. Dlatego tylko
młodziutkie serca mają tu dostęp, bo są uczciwe i czyste.
Tobie wolno wejść, drogi Księciu! Już tutaj, nie zdając sobie z tego
sprawy, wszedłeś. Pragnę, byś poznał moje królestwo do końca.
Dlatego, szlachetny mój panie, moja brama stoi otworem, abyś ty mógł
dowolnie zwiedzić to, co znajduje się po tej stronie. A ja będę mogła
poznać Rius, twoje królestwo, odwiedzając je za twoim pozwoleniem.

Lecz jeśli w końcu stwierdzisz, że Białe Królestwo jest dla ciebie zbyt
białe, będziesz mogł wrócić na powrotną drogę, nikt cię tu nie zatrzyma.
Jeśli natomiast dalej będziesz pragnął uklęknąć przede mną, usłucham
szczęśliwa twych słodkich słów i odpowiem ci.... na zawsze... Nasze
królestwa połączą sie…i róść będą jako jedyne królestwo, zdobywając
nowe przestworza, gdzie Miłość nie będzie osiągniętym celem, lecz
codziennym chlebem, celem, którego nigdy nie osiągniemy, bo nie będzie
miłości, która by nas zasyciła, bo nie będzie dla nas granic miłości.”
Księciu Christianowi, miłośnie
Księżniczka Aida.”
Irpus przez cały ten czas wpatrywał się w Księżniczkę Aidę. Nic nie
miał jej do powiedzenia. Dobrze wiedział, że Aida słuchała się rad
pochodzących wyłącznie z jej serca lub głowy. Jedynie one mogły
kierować jej piórem.
Poza tym, była tak bardzo pogrążona, że byłoby obrazą przeszkodzić
jej.
Jak tylko skończyła pisać, z oczyma pełnymi blasku, złożyła list na pół
i potem jeszcze raz na pół, przewiązała go wąską zieloną wstążeczką. Z
listem w dłoni, popatrzyła się przez chwilę na małego, milutkiego
krasnala, po czym wręczyła mu go do ręki.
Pocałowała Irpusa w czoło nic nie mówiąc, odwróciła się i znikła w
komnatach Białego Królestwa.
Wychodząc z bramy Białego Królestwa Irpus, krasnal pisarz, co ma
zezwolenie na przebywanie we wszystkich krajach świata, pośpieszył do
Księcia, świadom niezwykłej ważności swej roli posłannika, nie tylko
pisarza. Ponownie, poprzez tajne przejście, dotarł do Niczyjego
Królestwa i zjawił się w pałacu Christiana.
Niezwlekle stawił się przed nim, lecz zanim dał mu list, zwrócił się
doń tymi słowami:
“Szlachetny Księciu, pomimo, że z ust księżniczki Aidy nie wyszło
nawet jedno słowo, oczy jej powiedziały mi w jasny i niezaprzeczalny
sposób, że zakochana jest ona szalenie w Księciu Niepospolitym!”
Po czym położył białą kartkę pisma przewiązaną zieloną wstążką u
stóp Christiana. Zostawił go samego.
...
Podczas, gdy Książę jeszcze nic nie wiedział o zawartości listu,
książniczka myślała o nim bez przerwy. Z niecierpliwością oczekiwała

dnia, w którym Książę stawi się przed nią i nareszcie będzie go mogła
objąć.
Księżniczka była jak oszalała z miłości! W żaden sposób nie można jej
było przekonać, by zmieniła swą decyzję: koniecznie musiała ruszyć w
drogę do Niczyjego Królestwa, bo jedynie w ten sposób nareszcie
znajdzie się w objęciach swojego Niepospolitego Księcia. Droga ta była
długa i żmudna, lecz księżniczka nie martwiła się o to. Dla niego, była
gotowa na wszystko.
Tak więc postanowiła wyruszyć w podróż na swym białym koniu,
biorąc ze sobą tylko niezbędne rzeczy.
Niezwłocznie zaczęła się przygotowywać.3
Książę Christian wziął list od krasnala Irpusa i zaczął czytać. Nie
powiedział nic: owinęła go biała chmurka i stał się niewidoczny. Książę
pragnął, aby nikt i nic nie przeszkadzało mu w lekturze, chciał cieszyć się
każdym słowem pisma. Ta chwila należała do niego i tylko i wyłącznie
do niego. Jak tylko skończył czytać, biała chmurka się rozproszyła i Irpus
mógł znowu widzieć księcia. Christian - z poważną twarzą - wstał,
wyszedł z pałacu i wspiął się górską ścieżką, aż do klasztoru
benedyktynów. W klasztorze tym przestrzegano bezwzględnie reguły
ciszy i zakonnicy nigdy nie mówili. Jedynie w niedzielę, po obiedzie,
mieli trzygodzinną pauzę, podczas której można im było rozmawiać.
Książę dotarł pod bramę i zapukał. Otworzono mu natychmiast i książę,
na migi, dał znać, by dano mu celę i suknię zakonną. Zamknął się na trzy
dni i trzy noce, podczas których modlił się, słuchał wszystkich obrzędów
religijnych zakonników i pościł. Trzeciego dnia udał się do klasztorskiej
biblioteki i zaczął szkicować pierścionek, zaręczynowy pierścionek dla
Księżniczki Aidy. Był on płaski, nie zaokrąglony, trochę szerszy od
normalnej obrączki. Christian naszkicował grawerowaną gwiazdę,
symbol Maryji, Naszej Matki Niebieskiej, symbol miecza Świętego
Jakuba i w końcu krzyż kosmiczny z Jerozolimy. Pomiędzy każdym
symbolem, książę umieścił na swym rysunku trzy cenne klejnoty: rubin,
symbol namiętności, szmaragd, symbol nadziei oraz diament, symbol
doskonałości i Światła Boskiego. Po bokach, na wewnętrznej stronie,
napisał: „kocham Cię, księżniczko Aido, w każdej Chwili, bez Końca”.
Na zewnętrznej stronie, patrzącej w przestrzeń: „Dwa serca, Światło,
Jedno Serce”. W środku pierścionka natomiast napisał grawerowane
swoje imię, „Książę Christian” i obok swój herb królewski: trzy miecze,
symbol potrójnej wspólnoty - mężczyzny, kobiety i Boga, oraz gwiazdę,
która symbolizuje Matczyną opiekę. Na pierścionku miała też być data:
13 lipca 2010 r. i obok - muszla, symbol Drogi Świętego Jakuba. Jak
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tylko skończył rysunek, Christian zwinął pismo, pozdrowił głową opata,
zmienił swą sutannę na książęce ubrania i wyszedł za bramę, gdzie czekał
nań stajenny z jego czarnym koniem.
Książę galopem udał się do najsławniejszego w całym królestwie
złotnika i polecił mu wykonanie pierścionka dla przyszłej Królowej Aidy.
Zlecił, aby złotnik umieścił w nim trzy fragmenty kamienia z Golgoty,
kiedyś odrzuconego, pochodzących ze wzgórza, na którym ukrzyżowano
Chrystusa. Fragmenty te zostały mu podarowane we śnie przez Świętego
Franciszka z Asyżu. W pierścionku miały oznaczać kamień węgielny,
kamień wybrany, na którym zbudować wieczną miłość, której żadna siła
nigdy nie zburzy. Gdy tylko złotnik skończył swą pracę, książę owinął
pierścionek w purpurową aksamitną tkaninę i zamówił złotą szkatułkę w
kształcie gwiazdy. Na końcu każdego ramienia gwiazdy miały być
umieszczone różnobarwne jak z tęczy, klejnoty. I w samym środku
gwiazdy, w środku muszelki wykładzionej atłasową purpurową tkaniną,
umieścił zaręczynowy pierścionek. Christian zawołał dowódcę kawalerii i
rozkazał mu, aby przygotowano pięćset czarnych koni jako dar dla
księżniczki. Książę postanowił podarować Aidzie czarnych koni czystej
krwi arabskiej, bo wiedział, że – jak to w książęcym zwyczaju - ona
odwzajemniłaby dar pięćsetką białych koni. Czerń przyciąga światło, biel
je odpycha. Książę uwielbiał czarny kolor, bo upragniony był światła.
Czarodzieje z jego królestwa dobrze z tego faktu wróżyli. Jedno
uzupełniało drugie - młodzi stanowili dwa przeciwne bieguny,
przyciągające się do siebie. Lecz jedna rzecz martwiła czarodziei: układ
gwiazd na niebie nie był doskonały, mogło wydarzyć się jakieś
nieszczęście, życie następcy tronu było w niebezpieczeństwie. Nie
powiedzieli nic księciu, wiedząc, że jego pragnieniem było żyć
prawdziwą czystą miłość i że nie obchodziło go wcale, co gwiazdy miały
mu do powiedzenia. Christian wiedział doskonale czego chciał, decyzja
była już podjęta. Teraz wszystko zależało tylko od księżniczki Aidy.
Książę Christian zawołał generała, który dowodził wojskami broniącymi
granic królestwa i powierzył mu miłosną misję. Dziesięć tysięcy rycerzy
w najelegantszych strojach, zakładanych tylko w najważniejszych
okazjach, miało udać się do zamku księżniczki Aidy. Misja polegała na
doręczeniu, unikając najazdów, zaręczynowego pierścionka. Napady
groziły ze strony złych stworzeń pochodzących z krain, gdzie złym okiem
widziano związek, który z pewnością nie przyniósłby im niczego
dobrego. Poza tym, książę wiedział bardzo dobrze, że okrutni Panowie
Trwogi siali ziarna wątpliwości i obaw co do tej misji i że mogło to
poważnie wystraszyć jego rycerzy. Z tego właśnie powodu, postanowił
osobiście wsiąść na czarnego rumaka i stanąć na czele swojego wojska.
Wraz z nim, w podróż wyruszył również cały dwór i kompania złożona z
siedemdziesięciu tysięcy piechurów, trzydziestu tysięcy konnych rycerzy,

ponad dwudziestu tysięcy stu trzydziestu dwóch osób, które miały zająć
się organizacją obozu i kuchni. W kuchni gotowano typowe dania
sardyńskie. Jednym z nich codziennie przygotowywanym dla 130.132
osób, były ravioli z ricottą, polewane sardyńskim olejkiem z oliwek i
posypane tartym serem pecorino, również pochodzącym z Sardynii.
Książęca mama, królowa Marinella, towarzyszyła Christianowi w
podróży. Stała ona na czele królewskiego związku czarodziei i
przepowiedziała rychłe narodziny przyszłego następcy tronu, na dzień 12
grudnia 2011 roku.
Kraj Księżniczki Aidy był bardzo daleko, by dotrzeć doń trzeba było
przebyć wiele dolin. W jednej z nich, drużyna konnych rycerzy na
zwiadzie, spostrzegła Panów Trwogi, odległych o 25 kilometrów, którzy
szykowali najazd. Niezwlecznie zawiadomiono księcia Christiana, który
zgromadził swych najlepszych dwunastu rycerzy na koniach i wraz z
nimi postanowił stawić czoło wrogom, bez udziału całej królewskiej
armii. W siedle na swym czarnym, czystej krwi arabskiej, rumaku udał
się w kierunku Panów Trwogi. Skoro tylko go spostrzegli, zbledli, lecz
nie uciekli. Zaczęli rzucać na prawo i lewo trwogami i wątpliwościami o
pomyślnej realizacji ich misji. Podpowiadali, że księżniczka Aida nie
będzie umiała zaakceptować rzeczywistości, że dla niej to była tylko i
wyłącznie baśń, błachostka, że była przyzwyczajona bawić się uczuciami,
bo taka była jej strategia obronna. Uczuciowe rozczarowania Aidy
sprawiły, że nie wierzyła już w miłość, lubiła igrać się i drożyć z
młodzieńcami, by w końcu orzec, że byli własnie tacy jak ona to sobie
wyobrażała i życzyła. Książę Christian zatrzymał się, wytężając słuch.
Lodowaty wiatr wył mocno, aż książę otulił się lepiej swym czarnym
płaszczem. Popatrzył się chłodno na Panów Trwogi i rozkazał swym
dwunastu rycerzom, by nie ruszali się, a sam, powolnym i spokojnym
krokiem, ruszył w kierunku Panów Trwogi, których było 666. Zatrzymał
się przed nimi i patrząc na nich chłodno, powiedział: „Być może, to co
mówicie jest prawdą, któż to wie? Lecz wy nie istniejecie, jesteście tylko
duchami, nie jesteście rzeczywistością, jesteście tylko obrazem tego, co
mogłoby się zdarzyć, lecz jeszcze się nie zdarzyło i może nawet nie
wydarzy się nigdy. Was nie ma a ja nie będę walczyć z kimś, kto nie
istnieje. Precz natychmiast z mych oczu!” Słowa te poleciały gniewnie z
wiatrem, który sam nic nie mógł począć przeciwko tym stworom.
Natomiast słowa okazały się potężną bronią i kiedy książę rzucił nimi tak
burzliwie jak morze, gdy rzuca falami o kamienny brzeg, sześćset
sześćdziesięciu sześciu Panów zakryło się swymi szarymi pelerynami.
Nic nie mogli zdziałać przed siłą słowa. Zamienili się w pył i wiatr
rozwiał ich po piekłach, aby tam palili się na wieki. A książę Christian,
wraz z dwunastoma jeźdźcami, powrócił do reszty swoich rycerzy i nikt
się niczego nie spostrzegł.

Dotarli wkrótce pod mury Białego Królestwa i tam wojsko postawiło
namioty. Książę Christian, wraz z dwunastoma rycerzami, zawiózł
złotym wozem gwiaździstą szkatułkę zawierającą pierścień, w pół drogi,
między królewskim wojskiem a bramą Białego Królestwa. Tam, trzech
rycerzy wbiło w ziemię trzy flagi: zielono-biało-czerwoną, flagę Sardynii
z czterema głowami Maurów i w końcu, flagę Gwiaździstego Królestwa,
ziemi Księcia Christiana, która symbolizowała nieskończoność niebios,
tego miejsca, gdzie każde życzenie może się spełnić. Po prawej stronie,
bez jeźdźców i bez siodła, stanęło rzędem pięćset czarnych koni. W
pewnym momencie otworzyła się srebrna brama, ozdobiona
błyszczącymi żółtymi, zielonymi i niebieskimi klejnotami. Wyszło z niej
dwunastu jeźdźców, pięćset białych koni i księżniczka Aida. Jeden z jej
rycerzy wbił w ziemię flagę zielono-biało-czerwoną. Książęca para
spotkała się na środku pola, podczas gdy rycerze zostali z tyłu. Pierwszy
zabrał głos książę i tak zwrócił się do Aidy: „Przynoszę ci zaręczynowy
pierścionek. Uważ, że to nie jest teatralne przedstawienie, możesz przyjąć
go lub odrzucić. Stawiłem czoła Panom Trwogi, którzy rzucili we mnie
lękami i wachaniami, lecz nie dałem się im pokonać i zamieniłem ich w
pył.
Kochana Aido, istnieją marzenia, które są dla nas osiągalne, które
mogą stać się rzeczywistością, lecz kto nie umie prosić, kto nie umie
wierzyć, nigdy ich nie zrealizuje, pozostaną na zawsze tylko marzeniami.
Ja, księżniczko Aido, wierzę w nie. Nie przychodzę tu, aby cię przekonać,
przynoszę w darze zaręczynowy pierścionek, symbol małżeńskiej
obietnicy, aby móc stworzyć nowe królestwo i abyśmy się stali Królem
Christianem i Królową Aidą. Nowe królestwo będzie tak zorganizowane,
by stawić czoła nowym bitwom. Nie przynoszę ci królestwa do
królowania, proponuję ci zdobycie nowego królestwa, królestwa miłości,
królestwa przemiany dwojga w jedno i jedności z Bogiem. I nie mam na
myśli jakiegoś nieistniejącego kraju, nie mówię o śnie, mówię o
rzeczywistości. Królestwo to przeprowadzi wiele bitew, ja nie przynoszę
ci spokoju. Przynoszę ci sens życia, przynoszę ci mój miecz i zapraszam
cię do bitwy. Zatrzymam się tutaj, z daleka od twojej srebrnej bramy
zdobionej tysiącem żółtych, zielonych i niebieskich klejnotów. Tylko ty
zadecydujesz. Popatrz na te dwa konie: ten czarny jest mój, ciałem i
wzrokiem zwrócony na wschód, drugi jest biały, to twój koń i ciałem
zwrócony jest na zachód. Ciałami zwracają się w przeciwne strony, lecz
głowami patrzą w tym samym kierunku, na wschód, tam gdzie rodzi się
słońce.
Teraz żegnam cię, moja księżniczko Aido! Zostanę tu blisko, w
namiotach, poza granicami twojego królestwa i nie będę ich przekraczał.

Mój woźnica przywiezie ci królewską karocę z zaręczynowym
pierścionkiem i potem odjedzie. Ja poczekam trzy dni i trzy noce. Jeśli
zobaczę cię w oknach pałacu z pierścionkiem na palcu, oznaczy to, że
wyraziłaś zgodę na nasze zaręczyny i - od tamtej chwili - będziemy
zaręczeni. Powrócę wtedy wraz z wojskiem do kraju, aby ogłosić
wydarzenie, to samo ty zrobisz w twoim państwie. Lecz jeśli natomiast
zechcesz posłuchać Pana Trwogi, weź ten pierścionek i wrzuć go do
ognia, niech nikt więcej nie padnie ofiarą miłości”.
Księżniczka Aida na białym koniu wróciła do swojego królestwa,
podczas gdy książę Christian wrócił do wojskowego obozowiska. Wszedł
do królewskiego namiotu, gdzie znajdowała się Kapliczka i zaczął modlić
się i rozmawiać z Jezusem. Szukał pociechy w przypadku ewentualnej
odmowy Aidy. Lecz tak się nie stało. Księżniczka nie dała mu czekać
nawet minuty, migiem wspięła się na mury białego zamku i włożyła na
palec pierścionek. Jeden wielki krzyk radości wzniósł się w królestwie
księżniczki i w szeregach stu trzydziestu tysięcy stu trzydziestu dwóch
służebnych i wojskowych księcia Christiana, co stacjonowali pod murami
Białego Królestwa. Rozpoczęto świętowania i przygotowania do ślubu.
Księżniczka Aida, oczarowana tym snem, który nie był już snem,
widząc i dotykając pięknie zbudowane ciało księcia, z każdym
mijającym dniem była coraz bardziej zakochana. Od chwili, w której go
spotkała, Christian należał do niej na zawsze, był Jej częścią, a Ona była
częścią Niego. Nie wybrali siebie, nie z ich własnej woli. Tak się stało,
jakby ktoś inny za nich wybrał, nie dając im możliwości oporu, jakby coś
większego od nich, silniejszego, najpotężniejszego na świecie, oznaczyło
spotkanie ich dwojga znamieniem wzajemnego zobowiązania.
Księżniczka była cała w skowronkach. „Najukochańszy Księciu
Christianie, od czasu jak przybyłeś do mojego królestwa, wszystko tutaj
wrzy!”
4

Na zamku służebni, błaźni, woźnice, rycerze, damy i lokaje,
ogrodnicy, kucharze i stajenni, wszyscy ogłupieli. Ogrodnik tnie płatki
stokrotkom i podlewa róże od strony kwiata, kucharz wsadza lody do
piekarnika a kurczaka na pieczeń do lodówki, błaźni zamiast rozśmieszać
płaczą, woźnice uprzęgają konie z tyłu karocy zamiast z przodu, stajenni
zamiast podków zakładają koniom sandały, damy kichają, gdy zbliżają
się do nich rycerze, rycerze zamknęli się w komnatach zapatrzeni w
niebiosa. Zupełny koniec świata! Nikt nie robi, co do niego należy, całe
królestwo żyje na opak... Książę Christian przyniósł ze sobą świeży
4
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oddech wiosny, wdzięczny huragan zapierający dech w piersi, który na
jedną tylko myśl pozwala, myśl o miłości. Tak! Zdarzyło się to, czego
księżniczka nigdy by się nie spodziewała. Nie potrzebowała wojsk do
obrony, to nie wróg, nie bandyta, nie kłamiec stawił się przed nią! Książę
Christian był najszlachetniejszym ze wszystkich szlachciców, był
najodważniejszym z rycerzy, był najbardziej uprzejmym z całego
królestwa... Aida, księżniczka z Białego Królestwa, przyjęła jego
pierścionek, wymieniła wraz z nim przysięgę, przysięgę wiecznej
miłości...5
Książę Christian woła krasnala Irpusa, aby wziął udział w naradzie
i pisał dalszy ciąg historii Królestwa. Zanim książę zwiąże się z ukochaną
Aidą, musi poprowadzić swoje królestwo na podbój nowej ziemi. Woła
więc swych doradców do Okrągłego Stołu.
Do Okrągłego Stółu Wielkiej Rady zasiadali: Książę Lęku, Książę
Odwagi, Książę Światła, książę Mądrości i Książę Mroku.
Książę Mroku zasiadał z daleka od innych, bo miał brzydki oddech
i gdy mówił, z jego ust wychodziły robaki. Książę Światła był piękny,
uroczy i pachniał cudownie. Książę Odwagi był młodym wojownikiem,
który pierwszy rzucał się w sam środek bitwy, natomiast Książę
Mądrości, był dziewięćdziesiąt sześcioletnim, starcem, który w życiu
widział wiele bitew i przeżyte doświadczenia uczyniły go mędrcem. W
końcu, Książę Lęku, ktory był duchem i podróżował żaglowcem - zjawą.
Narada dotyczyła księżniczki Aidy, księcia mieli postanowić, czy mogła
przybyć przed ślubem do ich Królestwa. Księcia Christiana czekała
nowa misja: podbój nowej kraju, Kraju Wiedzy, który miał ogromne
znaczenie dla losów królestwa. Była to ziemia, dzięki której miałby on
potem możliwość zdobycia Kraju Północy, Kraju Nauk. Kraj Północy
dawał mu możliwość przebywania we wszystkich krajach świata, co było
bardzo ważne dla trwałej równowagi jego przyszłego królestwa.
Księżniczka Aida również miała zadanie do wykonania: zdobyć Kraj
Prawa. Od sześciu lat prowadziła wojnę i jeszcze nie widać było jej
końca. Książę Christian poradził Aidzie, by zwieść wroga i zacząć
działać poza jego plecami. Powiadano, że istniało gdzieś ukryte wejście.
Książę postanowił wysłać jedenastu rycerzy w poszukiwaniu
ukrytej doliny. Po jej odkryciu opracował dla księżniczki szczegółowy
plan ataku. Plan ten tak bardzo się jej spodobał, że postanowiła
towarzyszyć księciu. Tym bardziej, że obie krainy do zdobycia
sąsiadowały ze sobą. Książę i księżniczka mieli podjąć decyzję czy żyć
pod tym samym namiotem czy nie. I to właśnie było tematem narady.
Aida również została zaproszona do Okrągłego Stołu. Książę Światła był
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absolutnie sprzeciwny wspólnemu życiu przed ślubem. Christian słuchał
go uważnie i zamierzał słuchać jego rad. Książę Lęku rzucał na prawo i
lewo swymi obawami i nalegał, aby przed ślubem, młodzi żyli razem, by
móc się lepiej poznać. Książę Lęku nie mówił co byłoby lepiej, siał tylko
obawy i wątpliwości, dotyczące zarówno współżycia jak i cnotliwego
życia. Księżniczka Aida słuchała go uważnie. Książę Odwagi nalegał,
aby młodzi byli wierni ideałom, lecz jego słowa gubiły się, nie były w
stanie wyjaśnić dokładnie znaczenia słowa „odwaga”. Czyż odwagą było
wspólne życie razem i stawianie czoła codziennym trudnościom, czy też
było nią żyć jedno z daleka od drugiego? Książę Mądrości sądził, że
lepiej wziąć przykład z przeszłości, lecz w przeszłości rozsiane były
historie zarówno sukcesów jak i porażek, trudno więc było wybrać
słuszną drogę. Jedynie Książę Mroku, wciąż plując cuchnącymi
robakami, które wychodziły z jego gnijącego się ciała, był zwolennikiem
współżycia. Dziwnym trafem, w miarę jak rosło wsród obecnych
zamieszanie, jego wygląd zmieniał się na lepsze, jego ciało zdrowiało.
Książę Światła tylko śledził obecnych wzrokiem i upierał się co do drogi
nadziei i wiary.
Pod koniec narady postanowiono, że Księżniczka Aida uda się
razem z Księciem Christianem na podbój Krainy Prawa. Na czele swych
trup miała udać się do wojskowego obozowiska księcia Christiana i
stamtąd prowadzić dalszą walkę o wymarzony kraj.
Księżniczka Aida przybyła na białym rumaku. Po drodze, czarny
kot przekroczył jej drogę. Nie lubiła ona kotów, lecz nie umiała
wytłumaczyć sobie tego wstrętu, faktem jest, że gdy tylko widziała kota,
drżała ze strachu i oblewał ją zimny pot.
Ślub młodej pary miał odbyć się 25 lipca 2011 roku. Książę
Christian wolał, przed tą datą, nie mieszkać razem z ukochaną. Był
koniec września 2010 roku i pragnienie bycia razem było tak ogromne, że
w końcu tak się stało. Ogromna miłość i namiętność, spowodowała tak,
że zjednoczenie ich ciał odbyło się przed zaplanowaną datą ślubu.
Christian, z obawy aby Aida nie zaszła w ciążę, czego przed ślubem
absolutnie by sobie nie życzył, wybierał skrupulatnie dni niepłodne, w
których mogli się kochać, lecz zdarzało się, że tak gorące było pożądanie
księżniczki, iż nie mogli się oni powstrzymać.
Dzień ślubu zbliżał się wielkimi krokami. W obu królestwach
wrzały przygotowania. Każdego dnia, zarówno książę Christian jak i
księżniczka Aida zdobywali sukcesy na polach walki w kraju Nauk i w
kraju Prawa. Ponadto, książę Christian został wybrany przez władców
pewnego królestwa jako sojusznik i doradca do spraw Nauki i miał
obejmować tę funkcję przez trzy lata. Z wielką radością więc postanowił
przeprowadzić się do nowej, coraz bardziej pod jego kontrolą, krainy.
Razem z Aidą wybrali się w podróż w poszukiwaniu nowego zamku, w

którym razem poszliby mieszkać. Po drodze trzeba było przekroczyć
rzekę. Dwór królewski wraz z książętami - jedno na białym a drugie na
czarnym koniu - zatrzymali się, by szukać gładu. Niespodziewanie,
pojawiła się przed nimi płynąca po wodzie łódka z pustą trumną. Znaleźli
dogodną płyciznę. Zamek był niedaleko, wprost przed nimi. Nie był tak
piękny jak ich rodowe pałace, lecz spodobał się im i zaspokajał ich
potrzeby. Książęta weszli do nowej rezydencji i tam sześćdziesięcioletni
lokaj oprowadził ich po komnatach. Od dwudziestu lat starszy pan żył i
opiekował się Wieżowym Zamkiem. Tak właśnie nazywał się ten zamek
z powodu swej wysokości. Była to piękna budowla, bardzo oryginalna,
wieże zamku były wysokie i wąskie, było widać z nich całą dolinę. Na
zamku było też planetarium, skąd można było obserwować gwiazdy i
duża biblioteka zawierająca ponad sto tysięcy tomów.
W miarę jak wchodzili coraz bardziej do środka zamku, czuć było
wokoło coraz mocniejszy oddech śmierci. Książę Christian poprosił
lokaja o wyjaśnienia. Starszy pan opowiedział, jak to poprzedni
właściciele zamku zapomnieli pewnego razu mięsa, które się zepsuło, od
dawna próbowali wywietrzyć komnaty, lecz nie było tak łatwo usunąć
brzydkiego zapachu śmierci. Książę Christian zachmurzył się. Przyszła
mu na myśl łódź z trumną: co to wszystko miało oznaczać? Wieżysty
Zamek znajdował się w doskonałym położeniu dla przyszłych potrzeb
książęcej pary. Lecz księżniczka nie chciała tu mieszkać, w głębi serca
pragnęła, aby Christian przeprowadził się do jej królestwa. Oboje wrócili
do ich obozowiska. Po niewielu rozterkach, książę Christian zrezygnował
z Wieżystego Zamku. Nie chciał sprzeciwiać się swojej ukochanej, tym
bardziej, że miał brzydkie przeczucie, obawiał się, że coś złego mogło się
jej wydarzyć. Christian nie był z tego powodu zadowolony, zrezygnować
z zamieszkania w zamku oznaczało, że musiał zrezygnować ze swojego
Naukowego Planu.
Miesiąc później, około 19 marca 2011, księżniczka zaszła w ciążę.
Książę był wniebowzięty. Aida postanowiła, że następca tronu będzie
nosić imię ojca, jego ukochanego księcia Christiana. Dziecko miało
urodzić się 12 grudnia 2011 roku, zgodnie z przepowiednią królowej
Marinelli, matki Christiana.
Wszystko już było prawie gotowe do ślubu. W kwietniu książęca
para podpisała wszystkie niezbędne dokumenty i data ich ślubu została
publicznie ogłoszona w obu królestwach. Wszystko szło jak z nut. Oboje
zdobywali sukcesy w bitwach, nikt nie sprzeciwiał się ich ślubowi,
wszystko wydawało się cudownie doskonałe. Lecz coś jednak było nie
tak, księżniczka Aida była czymś zmartwiona. Książę podejrzewał, że
być może było to spowodowane ostatnią walką w bitwie o Kraj Prawa,
którą Aida miała wkrótce stoczyć. Ostatnia bitwa była ciężka i gdyby ją

przegrała, księżniczkę oczekiwałby następny rok pełen niepowodzeń.
Christian pocieszał ją jak mógł, lecz dusza Aidy była wciąż niespokojna.
Przyszedł maj, książę nie wiedział jak pocieszyć swą ukochaną, był
zmartwiony o nią, lecz przede wszystkim niepokoił się o zdrowie małego
Christiana. Zarówno rodzice Aidy jak i on, nalegali, aby Aida wróciła do
rodzimego kraju. W rodowym zamku odpoczęłaby, odnalazłaby spokój
duszy i wróciłaby do niego w pierwszych dniach czerwca, gotowa
przystąpić do ostatniej bitwy.
I tak się też stało. Księżniczka Aida wyjechała do swojego kraju i
tam dokonała czynu, który jest największą zbrodnią, jaką kobieta może
popełnić: zabiła małego Christiana, usunęła ciążę. Niebo stało się szare i
znikło słońce, aby oświetlić drogę malutkiemu Christianowi do Raju.
Chmury były tak ciemne, że ktokolwiek patrzył się w niebo, wpadał w
ogromny smutek. Z drugiej stronie nieba, chmury były tak białe, aż
oślepiały kogokolwiek by się na nie patrzył. Książę Christian, skoro tylko
dowiedział się o tym, popadł w ogromną rozpacz. Nie zobaczył już jej
nigdy więcej. Nieistotne jest dzisiaj, że księżniczka Aida zdobyła Kraj
Prawa i książę Christian Kraj Nauki.
Książę Christian strasznie cierpiał, wyczerpał wszystkie łzy. Był tylko
jeden, jedyny sposób, aby mały Christian miał sprawiedliwość: napisać tę
książkę, nie z zemsty, lecz po to, aby nie zapomnieć. Aby w ten sposób
wyrazić własny gniew z powodu niedozwolonego ojcostwa. Aby móc
przebaczyć księżniczce Aidzie. Aby namawiać ludzi, by nie dokonywali
aborcji. Aby dać sens śmierci małego Christiana. Z głębi serca, książę
Christian, chciał aby każdy płód miał prawo do życia a każdy ojciec,
prawo do zostania ojcem, potępiając aborcję i traktując ją jako
dobrowolne zabójstwo.
Książka wzruszyła tak bardzo Króla Niebios, że wysłał On do
pomocy księciu Christianowi w jego walce o prawo do życia, 72
Anielskich legionów. Wojna została niebawem wygrana. Wszyscy
zrozumieli, że aborcja jest przestępstwem przeciwko całemu
społeczeństwu. Ich serca wypełniły się Miłością Boską i nikt już nigdy
więcej nie popełnił aborcji. I tak, wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Pan
Wszechświata, wzruszony, zesłał pokój i dobrobyt wszystkim ludom
świata.

ROZDZIAŁ IV - Christian i Aida
Mieszkaliśmy z Aidą w Salamance od końca września 2010 roku. Jak już
o tym wspomniałem, zostałem wybrany do udziału w programie
specjalizacji w Neuropsychologii przy Wydziale Psychologii
Uniwersytetu w Salamance. Dzięki tej specjalizacji, mogłem
kontynuować moje studia doktoranckie. Aida natomiast, w październiku
2010 roku, rozpoczęła studia specjalistyczne przy Wydziale Prawa na
tym samym Uniwersytecie. Studia te, zatytułowane po hiszpańsku
“Máster en derecho español para juristas estranjeros” (Studia
doktoranckie Prawa Hiszpańskiego dla Prawników Obcokrajowców),
znalezłem w przewodniku uniwersyteckim i poradziłem je Aidzie, dzięki
nim mogła otrzymać zaliczenie studiów magisterskich odbytych we
Włoszech. W ten sposób Aida mogła zapisać się do Oficjalnego Rejestru
Adwokatów w Hiszpanii, nie musząc robić przewodu habilitacyjnego. W
tamtym roku, nie wszedł jeszcze w życie dekret, który, aby móc
wykonywać
zawód
adwokata,
zobowiązywał
do
egzaminu
habilitacyjnego. Aida obroniła swą pracę magisterską w wieku 23 lat,
natomiast od sześciu już lat próbowała zdać egzamin habilitacyjny na
adwokata we Włoszech, bezskutecznie, co sprowokowało u niej nie tylko
stan depresyjny, lecz również myśli o konieczności zmian w przyszłym
życiu. Zarówno Aida, jak każda osoba, która skończyła studia prawne we
Włoszech, wie, że zawodowy egzamin adwokacki nie jest prosty i
niestety, według ich zdania, jest bardziej kwestią „znajomości” niż
umiejętności.
Wysiłki Aidy skupiły się więc na sztuce pisania. Pomimo jej
nieprzeciętnej w tej dziedzinie zdolności, również w tej kategorii nie
czuła się odpowiednio mocna i pewna siebie. Być dziennikarką, o czym
marzyła, też nie było tak prosto. Poradziłem Aidzie, aby spróbowała
skończyć pisanie pierwszego rozdziału księgi jej życia, aby została
prawnikiem. Po zdobyciu specjalizacji, mogła zapisać się do
Hiszpańskiego Rejestru Adwokatów i - po trzech latach pracy, również
we Włoszech – mogłaby ubiegać się o zapis w rejestrze adwokatury
włoskiej. Przynajmniej, w sądzie zwracano by się do niej ”pani
mecenas”, nie tylko z nazwy, lecz z racji, że byłby to faktycznie jej
zawód. Czas było zakończyć ten rozdział i nawet gdyby w przyszłości
zadecydowała, że nie chce być adwokatem, byłaby to jej decyzja a nie
wina sytuacji stworzonej przez makaroniarski, złośliwy los. W takiej
samej sytuacji, w jakiej znajdowała się Aida, żyje wielu młodych ludzi
we Włoszech: brakuje im nie tylko stabilizacji finansowej, żyją w
systemie społecznym, który selekcjonuje nie poprzez umiejętności, lecz
używa systemów porównywalnych do hinduskich kast. Oczywiście, nie
zawsze tak jest, istnieją wyjątki, wyjątki, które niestety, potwierdzają

regułę. Powiedziałem Aidzie: „Zdaj egzamin zawodowy, potem
zadecydujesz, czy pracować jako adwokat, czy nie. Jak zechcesz,
będziesz gospodynią domową, ale przynajmniej zadecydujesz o tym
sama, będzie to tylko twoim wybórem!”
Nie był to okres łatwy dla Aidy. Musiała się nauczyć języka
hiszpańskiego, poświęcała dużo czasu nauce, nie mając pewności
zakończenia specjalizacji. Pod koniec kursu, czekał ją egzamin złożony z
dziesięcioczęściowego testu. W przypadku niezdania chociaż jednej tylko
części, nie otrzymałaby ona habilitacji. Ta myśl była dla niej jak miecz
Damoklesa i musiała współżyć, wciąż zaniepokojona, z lękiem ponownej
klęski.
Próbowałem pocieszyć Aidę, tłumaczyłem jej, że nawet w
przypadku porażki, nie byłby to wielki problem. Mogła zawsze zapisać
się na uniwersytet w następnym roku i przygotować się do egzaminów
rzetelnie i w spokoju. Zdaję sobie dobrze sprawę, że nie zawsze łatwo jest
pogodzić się z tym faktem, lecz nasze myśli muszą obejść problem i
zbudować sobie nową rzeczywistość, w przypadku porażki. Posiadamy
moc wyobraźni, możemy wymyśleć sobie sytuacje, które mogą nam się
podobać albo nie. Lecz potem, trzeba chwycić miecz w garść i znowu
rzucić się w nurt bitwy. Każda wygrana walka zbliża nas do zwycięstwa,
każda walka przegrana jest tylko przegraną bitwą, a nie - przegraną
wojną. Trzeba umieć wstać i podnieść miecz. Małe sukcesy i
determinacja są drogą, wzdłuż której dochodzi się do mety. Nasza meta
może być daleka, na przykład 30 kilometrów, lecz nie wolno nam myśleć,
że osiągnięcie jej jest niemożliwe, trzeba wciąż iść, każdy krok zbliża nas
do osiągnięcia celu. W życiu bywają trudne chwile, czasami trzeba się im
po prostu poddać i wierzyć, że przyjdą lepsze czasy.
I mimo, że nasza przyszłość mogła być naprawdę wspaniała, dla
Aidy los tak nie zechciał....W marcu zaszła w ciążę. Byłem ogromnie
szczęśliwy, razem szukaliśmy tego dziecka i cieszyliśmy się z daru, który
Pan Bóg nam dawał. W głębi duszy byłem przekonany, że był to
chłopczyk, istniała również możliwość, że mogły to być bliźnięta.
Zakończyliśmy już nasz kurs przedmałżeński i prawie wszystkie
formalności, aby wziąć ślub 25 lipca 2011 roku.
W kwietniu Aida zaczęła upadać na duchu. Niepokoiły ją różnego
rodzaju obawy i nic nie było w stanie jej pocieszyć. Mogłbym wymienić
cały spis jej zmartwień i strapień, lecz czy ma to sens? Gdy ktoś myśli, że
ma kłopoty, niepotrzebnie jest mówić mu, że nie są to duże kłopoty,
zależy to od osobistego spojrzenia, od sposobu, w jaki się daną trudną
sytuację przeżywa. Pamiętam, że w marcu zaproponowano mi
przeprowadzenie doktoranckich badań naukowych na Oddziale
Psychicznym w Szpitalu miasta Zamora, dotyczących dzieci cierpiących
na syndrom ADHD (Zepół nadpobudliwości psychoruchowej).

Znalazłem piękne mieszkanie w Zamora: była to dwupiętrowa mansarda,
z dwiema łazienkami, dwiema sypialniami, w centrum, pięknie
umeblowane w eleganckim stylu, garaż i piwnica, wszystko - za jedyne
450 euro miesięcznie. Pokazałem je Aidzie, poszliśmy zobaczyć
mieszkanie razem z właścicielem biura nieruchomości. Czekaliśmy na
skrzyżowaniu na zielone, gdy przejechał przed nami pusty karawan. Aida
będąc trochę przesądna, popatrzyła się na mnie przejęta, w odpowiedzi,
uśmiechnąłem sie do niej. Mieszkanie było naprawdę piękne i cena dość
niska, tylko że w powietrzu czuć było ostry zapach śmierci. Właściciel
mieszkania, któregoś dnia, zapomniał mięsa w zamrażalniku,
wyłączonego z prądu. Pomimo, że wszystko było już czyste i
wysprzątane, jeszcze było czuć ten zapach. Aida nie chciała tego
mieszkania, może pragnęła wrócić do Włoch. Ja byłem zdecydowany
pracować dalej nad moim doktoratem. To była dla mnie wspaniała okazja
na zdobycie większego doświadczenia, miałem możliwość pracowania w
szpitalu. Byłem zdecydowany, jedynie myśl o Aidzie mnie hamowała,
niepokoił mnie też ten okropny zapach śmierci. Miałem dziwne
przeczucie i w końcu, nie wzięliśmy tego mieszkania. W kwietniu
pojechaliśmy do Włoch i podpisaliśmy zapowiedzi przedślubne w
urzędzie stanu cywilnego. Muszę wyznać, że jeszcze dzisiaj, po
dziewięciu miesiącach, to wspomnienie mnie wzrusza.
Na początku maja 2011 roku, Aida w dalszym ciągu źle się czuła.
Dopiero co wróciliśmy do Hiszpanii, lecz jej rodzice nalegali, abyśmy
wrócili do Włoch. Powiedziałem Aidzie, aby wyjechała na kilka tygodni.
Wróciłaby do Salamanki w połowie czerwca. W ciepłej, rodzinnej
atmosferze odpoczęłaby i mogłaby lepiej skupić się na nauce do
egzaminu. Myliłem się. Chciałem, aby ona i malutki Christian - tak
właśnie pragnęła nazwać dziecko, by nosiło moje imię – dobrze się czuli.
Martwiłem się o ich zdrowie. W programie mieliśmy również
pielgrzymkę do Portugalii, do Fatimy, aby poprosić Dziewicę o
wstawiennictwo w naszych egzaminach.
Aida wróciła do Włoch, ja zostałem w Hiszpanii i 12 maja
pojechałem do Fatimy. W tych właśnie dniach Aida zadecydowała o
usunięciu ciąży, nie mówiąc mi absolutnie nic. Niepocieszony, choć
jeszcze nic nie wiedziałem o aborcji, poprosiłem Najświętszą Pannę, aby
pomogla Aidzie w jej egzaminie zawodowym i w zamian, obiecałem Jej
w darze zegarek marki Baume&Mercier, który rodzice Aidy podarowali
mi na Boże Narodzenie.
Aida niestety usunęła ciążę, nie mówiąc mi nic, ani kiedy, ani jak,
ani gdzie. Nigdy już jej więcej nie zobaczyłem. Był to dla mnie ogromny
szok, ale pomimo wszystko znalazłem siłę, aby kontynuować moją
specjalizację. Brakowało mi już tylko obrony, przed radą naukową
Kolegium pracy, która już była prawie gotowa.

Aida wróciła do Salamanki razem z rodzicami, na egzamin. Ja
pojechałem do Włoch, nie byłem jeszcze w stanie zobaczyć się z nią,
wolałem, aby zdała swój egzamin. Tak się też stało, Aida zdała egzamin
zawodowy na adwokata i dzisiaj jest prawnikiem. 25 czerwca obroniłem
moją rozprawę i wszystko poszło dobrze. Teraz byłem również
neuropsychologiem, byłem znowu wolny, cieszyłem sie tą wolnością,
lecz tak naprawdę, w głębi serca, byłem w gruzach. Straciłem moje
dziecko. To było dla mnie najważniejsze. Postanowiłem wyjechać.
Zadzwoniłem do mojego przyjaciela Alessandra, w Leeds. Pomógł mi w
znalezieniu mieszkania w Leeds, w Beeston, w regionie West Yorkshire,
w Anglii. Alessandro zrozumiał moją sytuację w mgnieniu oka. Sam
przeżył tę traumę. Dziwnym zbiegiem okoliczności, jego narzeczona
również była prawnikiem. Zaszła w ciążę. Alessandro był z tego powodu
szczęśliwy, lecz ona wróciła na kilka miesięcy do rodzinnego miasta,
poddała się zabiegowi usunięcia ciąży, nie mowiąc nic nikomu, po czym
wróciła do Leeds, jak gdyby nigdy nic.

ROZDZIAŁ V - ABORCJA I PORONIENIE6

“Aborcja – poronienie, wywołanie poronienia – zamierzone i
przedwczesne zakończenie ciąży w wyniku interwencji zewnętrznej, np.
działań lekarskich. Przeważnie w efekcie dochodzi do śmierci zarodka lub
płodu.
Poronienie - samoistne, przedwczesne zakończenie ciąży; nazywane jest
poronieniem (jeśli ma miejsce do 22 tygodnia ciąży) lub porodem przedwczesnym
(jeśli ma miejsce po 22 tygodniu ciąży.)
Zarodek, lub z greckiego embrion – osobnik we wczesnym etapie rozwoju
zwanym okresem zarodkowym.
Płód – zarodek ssaków od momentu, kiedy można rozpoznać cechy morfologiczne
dla danego gatunku. U ludzi zarodek osiąga stadium płodu w 8 tygodniu
ciąży.”
Z punktu widzenia psychologicznego, podczas aborcji, ma się do
czynienia z „ambiwalentnymi uczuciami akceptacji i odrzucenia płodu, co
powoduje sytuacje konfliktowe, których znaczenie jest związane z
indywidualną i społeczną akceptacją aborcji. Zdarza się często, że
pamięć o sprowokowanych poronieniach w przeszłości, pozornie
beztrudnie przezwyciężonych, wraca podczas epizodów depresyjnych,
pojawia się ponownie uczucie winy. Istnieje również nerwica u kobiet,
które żałują, że z powodu przeprowadzonej aborcji, ryzykują zdrowie
przyszłych ciąż.”/Galimberti 2006, str.4/
Poniższa definicja jest jeszcze bardziej zwięzła i prosta: „Aborcja
jest procesem dobrowolnym, który przerywa rozwój dziecka w łonie matki
podczas ciąży, realizowanym w celu zakończenia jego życia. Aborcja
oznacza wydalenie żywego zarodka lub płodu przez kobietę w celu
pozbawienia go życia.” /prawo francuskie z 1975 r. dotyczące aborcji/
Na świecie ma miejsce około 205 milionów ciąży; prawie jedna
trzecia ich jest niezaplanowana, natomiast jedna piąta kończy się aborcją.
(Cheng, 2008). To oznacza że, każdego roku, odbywa sie 41 milionów
zabiegów usunięcia ciąży, to znaczy, że co minutę usuwa się 78 ciąży, 1,3
ciąży - co sekundę. To prawdziwe ludobójstwo. Nie mam na to słów,
jedynie łzy mogą wyrazić smutek i rozpacz mojej osobistej tragedii.
Tragedii ojca, któremu nie pozwolono zostać ojcem.
Od tamtego dnia, zadaję sobie wciąż to samo pytanie: jakiego
rodzaju aborcji poddała się Aida? Jak to się stało? Lecz równocześnie
odpowiadałem sobie, że nie miało sensu wiedzieć, jak to zrobiła,
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W języku włoskim, tak jak w łacinie, brakuje rozróżnienia na poronienie i aborcję –
występuje tylko słowo aborto (abortus) [przyp. tłum.]

zadawanie sobie tych pytań było torturą samozadawaną, sposobem, by
jeszcze bardziej cierpieć. Mimo wszystko, musiałem wiedzieć, musiałem
wiedzieć jak, dlaczego, kiedy, gdzie, z kim. Ja, który jestem
przeciwnikiem aborcji, ja - zwolennik życia, ja - zawsze blisko Boga,
czułem drzazgę w krtani, brakowało mi powietrza. Nie mogłem mówić,
nie byłem w stanie wykrztusić jednego słowa, nie mogłem nic zrobić.
Żyłem jakby w śpiączce, w rzeczywistości, w którą jeszcze nie
wierzyłem, która wydawała mi się niemożliwą, brzydkim snem,
koszmarem. Innym razem myślałem, że może to był tylko żart, że może
Aida zrobiła mi głupi żart, tak zwaną próbę miłości - wtedy chciałem
zadzwonić do niej, myślałem, by biec do niej, objąć ją i powiedzieć, jak
bardzo ją kochałem. Trudno mi było rozdzielić cierpienie z powodu
utraty dziecka od cierpienia spowodowanego utratą miłości utraconej
kobiety, którą kochałem, przyznam się, ogromnie. Mimo wszystko, nie
potrafiłem współczuć Aidzie, nie byłem w stanie. Ból z powodu straty
małego Christiana był tak ogromny, że znikało przy nim cierpienie z
powodu straty niedoszłej mamy i żony. Chciałem wiedzieć, gdzie był mój
synek, gdzie go zanieśli, czy został pochowany? Jaki był? - nie, nie... źle
się czuję już tylko na samą myśl. Minęło już osiem długich miesięcy i
powiedzmy, że jest mi już trochę lepiej. Przynajmniej teraz mogę pisać,
na początku było to niemożliwe, nie mogłem opisać moich uczuć,
mogłem tylko płakać.
I znowu się zastanawiam: jak to zrobiono? Chcę dowiedzieć się
wszystkiego, chciałbym zrozumieć w jaki sposób usuwa się ciążę. Co
robi kobieta, aby pozbyć się ciąży? Istnieją różnego rodzaju metody,
które można nazwać krótko: aborcją chirurgiczną (polegająca na
rozrzeszeniu szyjki macicy i aspiracji, tzn. odessaniu pod ciśnieniem,
wyłyżeczkowaniu płodu) oraz aborcją farmakologiczną, polegającą na
podaniu pigułki poronnej RU 486 wymuszającej poronienie. Można
również wywołać przedwczesną akcję skurczową i poród płodu za
pomocą oksytocyny, lub zniszczyć płód odpowiednikiem metody
cesarskiego cięcia, itd. Edward Saking, były Dyrektor francuskiej firmy
farmaceutycznej Roussel Uclaf, tak pisał o pigułce RU 486: „RU 486 nie
jest łatwa w użyciu, kobieta, która chce usunąć ciążę tą metodą, musi
´żyć´ wraz ze swym martwym płodem przez conajmniej 7 dni, jest to
okropnym przejściem dla jej psychiki” (´Guardian Weekly´, z 19 sierpnia
1990 r.)
Aż do piętnastego tygodnia ciąży, można stosować metodę
rozszerzenia szyjki macicy i aspiracji. Postanawiam wrócić do czytania
informacji, które przypadkiem znalazłem swego czasu w wyszukiwarce
Google, pisząc na komputerze słowo „aborcja”. Wśród rezultatów była
też strona zawierająca film wideo z Youtube. Po raz pierwszy w życiu,
decyduję się na jego obejrzenie. Zastosowana metoda to rozszerzenie

szyjki macicy i aspiracja. Widać wchodzącą kobietę: ma na sobie
niebieski fartuch i zielony czepek. Odprowadza ją pielęgniarka: niebieski
mundurek, maska na twarzy, zielony czepek, anioł śmierci. Niedoszła
matka ma uśmieszek na twarzy, wygląda tak, jakby była prawie
szczęśliwa, lecz to oczywiście uśmiech nerwowy, po sekundzie,
poważnie. Każą jej położyć się na fotelu ginekologicznym i otworzyć
nogi i oprzeć je na podpórkach. Na brzuchu i na nogach kładą jej zielone
prześcieradła, ściągają jej fartuch, odkryta pozostaje tylko najbardziej
kobieca jej część ciała, brama życia która dzisiaj, niestety, jest bramą
śmierci. Wchodzi lekarz, doktor Śmierci, spokojny, przyzwyczajony do
rutyny tych zabiegów. Mam ściśnięte gardło, ściska mi się żołądek, robi
mi się niedobrze. Doktor Śmierci przemywa jodowanym alkoholem
obszar pochwy, owłosienie łonowe jest dokładnie usunięte. Wsadza do
pochwy wziernik, aby móc widzieć dokładnie szyjkę macicy. Niedoszła
mama na poprzednich ujęciach była skupiona, miała oczy zamknięte.
Zastanawiam się, czy ona myśli o tym co robi, czy wie, czy zdaje sobie
sprawę. Doktor Śmierci robi jej dwa zastrzyki na macicy, jeden po
prawej, drugi po lewej stronie. Są to znieczulenia. Wagina jest szeroko
otwarta za pomocą kulociągu. Szyjka macicy rozszerzona jest dzięki
narzędziom chirurgicznym zwanym rozszerzaczami, by móc wsunąć do
środka końcową część aspiratora, który stwarza próżnię i wysysa
zawartość jamy macicy (zarodek lub płód oraz jego resztki). Aspiracja
trwa w tym wypadku około trzech minut, na ogół potrzeba od dwóch do
pięciu minut. Podczas zabiegu słychać jęki mamy-morderczyni. Pomimo,
że została ona lekko uśpiona, kobieta czuje silne skurcze macicy. Ściska
nogi z bólu, widać krew w kaniuli, która zbiera się w butelce. Doktor
Śmierci wciska do szyjki macicy kłąbki waty, wyciąga je potem,
ociekające krwią. Sprawdza, czy wszystko jest jak powinno. Minęło
dziewięć minut od wejścia niedoszłej mamy, i już jest po wszystkim.
Reportaż z morderstwa, publiczny, a pod spodem napis: „W tym filmiewideo pokazany jest dobrowolny zabieg usunięcia ciąży w jej pierwszych
tygodniach metodą rozszerzenia szyjki macicy i próżniowego odessania.
Jak sami państwo widzicie, żadne dziecko nie jest kawałkowane. Żadne
dziecko nie przeszłoby przez wąską plastykową kaniulę, żadne dziecko
nie weszłoby do kaniuli”.
(http://www.youtube.com/watch?v=H_-MEshSwGM&feature=related)

Zastanawiam się, czy napisanie tych słów nie jest głupotą. Od
pierwszych tygodni życia jest embrionem, jest życiem, już zaczęła się
jego historia, już jest. Malutki, to prawda, w pierwszych piętnastu dniach
życia mierzy półtora milimetra, po miesiącu - pięć milimetrów.
Pragnę wiedzieć, jak wygląda nowe życie w ósmym tygodniu ciąży,
tyle miał malutki Christian, i jakiej metodyki użyto w zabiegu.

Mały Christian został pozbawiony życia najprawdopodobniej 13
maja 2011 roku, w dziewiątym tygodniu ciąży. Niestety, nigdy nie
dowiedziałem się dokładnej daty. Szukam w mojej bibliotece starych
podręczników z psychologii rozwojowej. W skupieniu czytam rozdział o
okresie embrionalnym i płodowym. Mały Christian mierzył około 2,5 - 3
centymetrów, tworzyła sie jego twarzyczka, z prymitywnymi oczkami,
uszkami, ustami i korzeniami ząbków. Ruszał rączkami i nóżkami,
zaczynał tworzyć się jego mózg, poprzez USG (ultrasonografię), można
było słuchać bicia jego serca. Zakończył swój rozwój embrionalny i teraz
był płodem.
Tuż obok filmu o aborcji jest inny film. Czytam tytuł: sekcja zwłok
kobiety. Zaciekawiony oglądam. Na stole do sekcji zwłok leży kobieta, w
ramieniu ma jeszcze wkłute igły. Wygląda na martwą. Mogłaby być
żywa, gdyby nie fakt, że koroner tnie ją wzdłuż dwóch prostopadłych
linii, od szyi do podbrzusza. Skóra kobiety jest opalona, widać jej białą
pierś i ślad po kostiumie. Pierwszy raz widzę sekcję zwłok. Na początku
wydaje mi się ciężka do strawienia, lecz potem przyzwyczajam się.
Zielone prześcieradło zakrywa twarz, widać kącik ust. Miała około
trzydziestu - czterdziestu lat. Lekarz medycyny sądowej musi być bardzo
doświadczony, tnie precyzyjnie i szybko, jak rzeźnik. Powiedzmy, że nie
umiem znaleźć różnicy między koronerem a rzeźnikiem. Po wykonaniu
cięć, otwiera skórę, pielęgniarka podchodzi do stołu i wskazuje mu pierś
kobiety. Rzeczywiście, koroner znajduje ślad operacji plastycznej piersi,
słychać rechoty, lekarz wycina protezę. I dokładnie w tamtej chwili, zdaję
sobie sprawę, jak bardzo ucieka życie, jak nic po nas nie zostaje, jak
wszystko jest niczego warte. I ta myśl sprawia, że jeszcze bardziej chce
mi się żyć, chcę zostawić po sobie ślad, pragnę zostawić miłość w tym
świecie. I nie dlatego, że możemy umrzeć w każdej chwili, lecz dlatego,
że piekno rzeczy nie tworzy się w długim okresie czasu, lecz w chwili
nieskończonej. Obserwuję dalej pracę koronera. Widać jelita, różowe,
wszystko jest świeże, wszystko przywołuje obraz niedalekiej śmierci,
lecz jednocześnie wszystko jest rutyną, nie ma uczuć dla tego ciała
ciętego i krojonego, bez ceregieli. Lekarz bierze do ręki nożyce, prawie
takie same, jakich używam w ogrodzie do obcinania patyków, lub te,
którymi kroję pieczone prosię na Boże Narodzenie i przecina żebra, aby
otworzyć klatkę piersiową. Tk to wygląda, jakby rozbierał na części
samochód. Bierze w dłoń serce i inne narządy, potem, szybkim gestem
podnosi skórę twarzy, odwraca ją, bierze piłkę, przecina czaszkę i
wyciąga mózg. Wszystko trwa dziesięć minut. Przez cały czas widać
ramię z igłami, z czego można zdać sobie sprawę, że to człowiecze ciało.
(http://www.youtube.com/watch?v=NJox2A1C62o&feature=related).

Nie potrzeba wcale zobaczyć autopsji, by zrozumieć, jak bardzo
życie jest niczym, jak krótką jest chwilą. Pozostaje energia pozytywna,
pozostaje miłość, którą zostawiamy na tej ziemi i która trwać będzie
również po naszej śmierci. Tak jak i zło, również ono zostaje po nas,
niestety, jeśli za życia je czynimy. Ktoś mógłby się spytać, jak to
możliwe. Nie kochać dziecka, gdy jest małe, bić je, spowoduje w nim
poważne szkody na poziomie poznawczo - emocjonalnym, z
konsekwencjami niezdolności do miłości w dojrzałym wieku. Kochamy,
bo kochano nas w dzieciństwie, nie można nie kochać, jeśli się było
kochanym.
Decyduję się na zobaczenie trzeciego filmu, przedstawiającego
aborcję polegającą na wstrzyknięciu roztworu soli di macicy matki. Brak
mi słów, by opisać to co zobaczyłem, lecz spróbuję je znaleźć. Roztwór
soli wstrzykuje się do worka owodniowego, płód pije i w przeciągu od
dwóch do dwunastu godzin umiera zatruty, odwodniony, z wylewem
krwi do mózgu i do innych narządów. Jeśli to, co zawarte jest w tym
filmie nie jest morderstwem, nie wiem jak inaczej można to nazwać.
Widać dziecko, znajduje się w przeźroczystym worku, wygląda jak duże
jajko trzymane w dwóch dłoniach, widać dokładnie jak jest zbudowane.
Mierzy około dwudziestu centymetrów, sądzę, że będzie miał około
dwudziestu tygodni. Pielęgniarka bierze płód w ręce, można usłyszeć
wyraźnie jej słowa, gdy mówi, że jest żywy, pokazuje go nawet
niedoszłej matce. Na koniec położą go na stole, w oczekiwaniu na śmierć.
(http://www.youtube.com/watch?v=p1uzPiALlRs&feature=related).

Bez słów.

Parę tygodni temu, znalazłem trafnym szczęściem w sieci, historię
Gianny Jessen. Podczas konferencji w Queen Hall, w Melbourne, 8
września 2008 roku, Gianna opowiada swoją historię, jest ona jednym z
niechcianych dzieci, któremu w cudowny sposób udaje się przeżyć po
aborcji dokonanej na matce.
(http://www.youtube.com/watch?v=ZFGRiVGRFXQ&feature=player_embedded#!)
(www.youtube.com/watch?v=kCzKc_mSTlc&feature=player_embedded).

Szukam dokumentacji i znajduję oświadczenie Gianny Jessen,
wypowiedziane 22 lipca 2000 roku, przed Podkomitetem Sądowym
Kongresu do Spraw Konstytucji. Oto jego dokładny tekst:
Nazywam się Gianna Jessen. Chciałabym podziękować Państwu za
możliwość opowiedzenia tutaj mojej historii. To nie jest błahostka móc
powiedzieć prawdę. Jedynie dzięki łasce bożej, mogę to zrobić. Mam 23
lata. Urodziłam się w trakcie aborcji, miałam umrzeć, lecz nie umarłam.

Moja matka biologiczna była w siódmym miesiącu ciąży, kiedy zwróciła
się do kliniki Planned Parenthood, w Południowej Kalifornii, by usunąć
ciążę poprzez zastrzyk roztworu soli. Tego typu aborcja polega na
wstrzyknięciu do macicy zastrzyku z roztworem zawierającym sól i
substancje powodujące skurcze. Taka mieszanka wyżera płuca i skórę
nienarodzonego dziecka, a kurcząca się macica w ciągu 24 godzin
wyrzuca z siebie martwe ciałko. To samo stało się ze mną. Powinnam być
ślepa i poparzona, powinnam być martwa, ale urodziłam się żywa,
wczesnego ranka 6 kwietnia 1977 r., w klinice aborcyjnej w Kalifornii. W
pokoju były ze mną inne młode kobiety, już po zastrzyku, w oczekiwaniu
na urodzenie swych martwych dzieci.
Kiedy mnie zobaczyły,
doświadczyły grozy morderstwa. Pogotowie ratunkowe, po które
zadzwoniła pielęgniarka, zabrało mnie do szpitala. Na moje szczęście,
lekarz przeprowadzający aborcję był chwilowo nieobecny w klinice. Moja
śmierć była oczekiwana o dziewiątej, ja urodziłam się wcześniej. Jestem
przekonana, że nie byłoby mnie tutaj dziś gdyby nie ten zbieg
okoliczności, jako że lekarz aborcjonista zabiera życie a nie pomaga mu
przyjść na świat. Ktoś powiedział, że jestem owocem źle zrobionej
aborcji, rezultatem źle wykonanej pracy. Zostałam ocalona dzięki mocy
Jezusa Chrystusa. Szanowni Państwo, powinnam być ślepa i poparzona,
powinnam być martwa, ale urodziłam się żywa. I w dalszym ciągu
zawzięcie żyję. Zostałam w szpitalu prze trzy miesiące. Na początku nie
dawano mi dużych szans przeżycia. Ważyłam 90 gramów. Dzisiaj, dzieci
mniejsze niż ja, przeżywają. Któregoś dnia lekarz powiedział mi, że
miałam ogromną chęć do życia, że walczyłam o nie. W końcu byłam na
tyle silna, by móc opuścić szpital i być adoptowana.
Wykryto u mnie dziecięce porażenie mózgowe spowodowane brakiem
dopływu tlenu do mózgu podczas przeprowadzonej na mnie aborcji.
Lekarze stwierdzili krytyczny stan, powiedzieli, że nigdy nie będę mogła
podnieść głowy. Podniosłam. Powiedzieli mojej matce, że nigdy nie będę
w stanie raczkować lub chodzić. Nie umiałam usiąść i prosto siedzieć.
Dzięki modlitwom i staraniom mojej matki adopcyjnej i innych osób, w
końcu nauczyłam się siedzieć, raczkować i stać na nogach. Przed
skończeniem czterech lat stawiałam swoje pierwsze kroki przy pomocy
chodzika i aparatu ortopedycznego. Zostałam legalnie zaadoptowana
przez córkę mojej przybranej matki, Dianę de Paul, kilka miesięcy
później. Służba Społeczna nie wydałaby wcześniej zgody na moją
adopcję.
Leczyłam się przez długie lata, odbyłam długą fizjoterapię. Po czterech
poważnych operacjach, teraz mogę chodzić samodzielnie. Nie zawsze jest
łatwo, czasami upadam, ale nauczyłam się po dziewiętnastu latach
upadać bardzo zgrabnie.

Bardzo jestem wdzięczna Jezusowi za moje porażenie mózgu. Dzięki
niemu zależę we wszystkim tylko od Niego. Jestem szczęśliwa, że żyję.
Prawie umarłam. Codziennie dziękuję Panu za moje życie. Nie czuję się
półproduktem poczęcia, kawałkiem tkanki, o czymś podobnym, jak
nazywają dzieci w macicy. Sądzę, że żadna osoba poczęta nie jest żadną
z tych rzeczy.
Spotkałam się z innymi osobami, które przeżyły aborcję. Są wszyscy
wdzięczni życiu. Kilka miesięcy temu spotkałam dziwczynkę o imieniu
Sarah. Ma dwa lata. Sarah również cierpi na porażenie mózgu, lecz jej
diagnoza nie jest z najlepszych. Jest niewidoma i cierpi na ataki. Lekarz
aborcyjny, oprócz matce, wstrzykuje roztwór soli, również w ciało małych
ofiar. W przypadku Sary, w główkę. Widziałam w jakim miejscu w głowie
on to zrobił. Kiedy mówię, nie mówię jedynie za siebie, lecz również w
imieniu innych, tych, którzy, tak jak Sarah, przeżyli, i tych, którzy nie
mogą mówić...
W dzisiejszych czasach dziecko jest dzieckiem, kiedy komuś tak jest
wygodnie. Jest tkanką lub czymś podobnym, kiedy chwila nie jest
dogodna. Dziecko jest dzieckiem, kiedy ma się do czynienia z
poronieniem w drugim, trzecim, czwartym miesiącu ciąży. Nazywane jest
ono tkanką lub zbiorem tkanek, kiedy poronienie jest sztucznie wywołane,
tak samo w drugim, trzecim, czwartym miesiącu ciąży. Dlaczego? Nie
widzę różnicy. Co wy widzicie? Wiele osób zamyka oczy…
Najlepszą rzeczą w obronie życia, którą mogę wam pokazać, jest moje
życie. Jest wielkim darem. Zabicie nie jest odpowiedzią na żadne pytanie,
na żadną sytuację. Pokażcie mi, jaka może być odpowiedź.
Jest takie zdanie napisane na pułapie jednego z wysokich pałaców
Parlamentu naszego stanu (Kalifornia), które mówi: „Nic nie może być
politycznie poprawne, gdy jest moralnie złe”. Aborcja jest moralnie złem.
Nasz kraj rozlewa krew niewinnych. Ameryka zabija swoją przyszłość.
Każde życie jest ważne. Każde życie jest darem Naszego Stwórcy.
Musimy przyjąć i dbać o dary nam zesłane. Musimy uszanować prawo do
życia. Kiedy prawa obywateli bezradnych, takich jak jeszcze
nienarodzone dzieci, noworodki, niepełnosprawni, tak zwani
niedoskonali, są łamane, zdajemy sobie sprawę, że nasze prawa, jako
NARÓD i indywidualni obywatele, są w wielkim niebezpieczeństwie.
Staję tutaj przed wami w obronie o to prawo, o prawo do ochrony
życia. Staję przed wami, aby mówić w imieniu tych dzieci, które umarły i
które skazane są na śmierć. Learned Hand, amerykański sędzia bardzo
szanowany, z naszego wieku, tak powiedział: duch wolności nie jest zbyt
pewny, czy ma rację: duch wolności jest duchem, który stara się
zrozumieć opinie innych mężczyzn i kobiet, duch wolności jest duchem,
który bierze pod uwagę swoje zainteresowania wraz z innymi, bez
uprzedzeń, duch wolności przypomina nam, że nawet wróbel nie spada na

ziemię bez echa, duch wolności jest duchem tego, który około 2000 lat
temu, nauczył ludzkości lekcji, której sam nigdy się nie nauczył, lecz
której nigdy nie zapomniał: że istnieje królestwo, w którym ostatni będą
wysłuchani i szanowani na równi z pierwszymi. "
Gdzie jest duch Ameryki? Wy, członkowie Komitetu, gdzie są wasze
serca? Jak możecie zajmować się sprawami narodu, nie biorąc pod
uwagę jego duszy? Morderczy duch nie zatrzyma się przed niczym, zanim
nie pożre całego narodu. Psalm 52,2-4 mówi: „Rzekł głupi w swoim
sercu: „Nie ma Boga!” Są zepsuci i stali się obrzydliwi w swoich
nieprawościach. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego!
Bóg spogląda z góry na synów ludzkich, aby ujrzeć, czy jest ktoś
rozumny, kto szuka Boga. Wszyscy razem zbłądzili i stali się nikczemni!
Nie ma nikogo, kto by czynił dobra! Nie ma ani jednego!”
Adolf Hitler powiedział kiedyś: „Chłonność szerokich mas jest
tylko bardzo ograniczona, ich zdolność do zrozumienia jest niewielka, zaś
ich zdolność do zapominania jest wielka. Będąc tak, każda skuteczna
propaganda musi ograniczać się do kilku punktów, które z kolei powinny
być wykorzystywane jako slogany, tak, aby ostatni człowiek był w stanie
wyobrazić sobie, co oznaczają te słowa. "Dzisiejsze slogany to: „Prawo
kobiety do wyboru”, „Wolność wyboru”, itd.
Był sobie kiedyś człowiek, który mówił z piekła (opowiada o tym
rozdział 16 Łukasza) i powiedział te słowa: „Dręczy mnie ten ogień”.
Piekło jest prawdziwe. Szatan również. Nienawiść, która powiesiła Jezusa
Chrystusa na krzyżu 2000 lat temu, jeszcze dziś znajduje się w sercach
grzeszników. Dlaczego sądzicie, że ta cała sala drży jak tylko wspominam
Jego imię? Tak jest, bo On jest Prawdziwy! On może dać łaskę
rozgrzeszenia i przebaczenia dla was i dla Ameryki. Jesteśmy pod mocą
bożego wyroku, lecz poprzez Chrystusa możemy być zbawieni. Tak
napisane jest w Liście do Rzymian 58-10: „Bóg zaś okazuje nam swoją
miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze
grzesznikami. Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od
karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy
usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy
pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej, będąc już
pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego życie”.
Śmierć nie zabrała mnie ... i jestem za to tak bardzo wdzięczna!!!
(http://www.abortionfacts.com/survivors/giannajessen.asp)
(http://www.godandscience.org/doctrine/jessen.html)
GiannaJessen.com
więcej: http://sursumcorda-dominum.blogspot.com/2010/09/io-gianna-jessensopravvissuta.html#ixzz1kaDHJokn

Dzisiaj jest 27 styczeń 2012 roku. Słucham muzyki Indianów: jestem
w moim domu nad morzem, słychać echo bębenków. Candy, mój
szczeniak Labradora, co właśnie dzisiaj kończy cztery miesiące, śpi
zmęczona na kanapie, jak gdyby nigdy nic. W kominku pali się ogień,
ciepło rozchodzi się wokół, jest przytulnie i przyjemnie. Myślę o ogniu
Indianów, wyobrażam sobie ich zimowe noce w tipi, myślę o ogniu, który
ich ogrzewa, przygarnia, obejmuje swym ciepłem umysł i pomieszczenie.
Jest godzina 23,21 i 56 sekund. Wróciłem godzinę temu z konferencji w
Cagliari, prowadzonej przez Indian Ameryki Północnej, z plemienia
Lakotów. Mówią oni, że 11/11/11 zaczyna się era na rozpowszechnienie
słowa na świecie. Ale to traf, myślę, to ten sam dzień, w ktorym zacząłem
pisać tę książkę. Podczas konferencji myślałem jakie pytanie zadać
Indianom... nie wiedziałem, chciałem zapytać ich czegoś na temat
szamanizmu, szukałem właściwych słów... nie umiałem ich znaleźć,
czego właściwie chciałem się dowiedzieć? W mojej bibliotece miałem
sporo książek o szamaniźmie, wiedziałem już dużo na ten temat, czego
sie jeszcze chciałem dowiedzieć czego nie znalazłem w książkach? W
pewnym momencie jeden z Indianów Lakota zaczął śpiewać pieśń
towarzysząc sobie bębnem, reszta grupy poszła w jego ślady. My,
publiczność, przeżyliśmy fragment historii, z zamkniętymi oczyma
zostaliśmy przerzuceni w daleką przeszłość, w noc, podczas której Blada
Twarz w imię wolności niszczył wielki naród, który żył w zgodzie z
ziemią i Bogiem. Jeden z Lakotów opowiadał nam o energii pozytywnej i
negatywnej, która ma wpływ na wszystko to co jest żywe i ożywione,
nawet na kamienie. Kamienie również nasycają się negatywizmem lub
pozytywizmem, historyczną pamięcią, a to znowu wpływa na nas, istoty
żyjące. Podczas gdy Indianie śpiewali, dotarł do mnie skądś szept: nie
musisz zapytać się o nic. I tak zrobiłem, nie postawiłem im żadnego
pytania.
Pod sam koniec, przypadkowo, podszedłem do wodza Lakotów i
spytałem się go, jakie są różnice między szamanizmem a psychologią i co
myślał on o psychologii. Odpowiedział, patrząc mi prosto w oczy: „To,
co je łączy to miłość, miłość, która leczy duszę”. Och, tak... to właśnie
miłość leczy, też tak myślę, to ona leczy i uzdrawia. W języku Indian
Lakota jest zdanie złożone z dwóch słów, aby określić miłość, ich wiarę,
wobec Stworzenia i jego Stwórcy: “Mitakuye oyasin”, co znaczy
„wszystko jest mi Bratem”.

ROZDZIAŁ VI – Skutki aborcji

W tym rozdziale książki, zamierzam wziąć pod uwagę
konsekwencje, jakim podlegają kobiety, po dobrowolnym usunięciu
ciąży.
Kobieta, która decyduje się na dobrowolne poronienie ciąży,
przeżywa traumę zarówno z punktu widzenia fizycznego jak i
psychicznego. Kendall-Tackett i Fergusson piszą: „U kobiety, która
usuwa ciążę, istnieje zagrożenie dla zdrowia psychicznego, co może
sprowokować również zaburzenia psychiczne (K. A. Kendall-Tackett,
2004; D.M. Fergusson, 2006). Różne teksty literackie podkreślają
znaczenie aborcji w badaniu przyczyn powstawania zaburzeń
psychopatologicznych
(C.
Bernard,
1990).
Według
badań
nowozelandczyka D.M. Fergussona, i innych (2006), kobiety, które
podlegają się zabiegowi usunięcia niepożądanej ciąży, cierpią na depresję
częściej niż kobiety, które nie poddały się aborcji. Niektóre badania
wykazały, że w młodym wieku zwiększa się możliwość negatywnych
reakcji psychologicznych (Adler 1975; Bracken, et al., 1974). Z
dokonaną aborcją wiąże się większa możliwość zachorowania na depresję
podczas przyszłej ciąży (Suri et al., 2004).
Badania przeprowadzone na kobietach, które przerwały ciążę osiem
tygodni przed jej naturalnym zakończeniem, wykazały, że 44% z nich
okazywało zaburzenia psychiczne, 36% cierpiało na bezsenność, 31%
kobiet żałowało swego czynu, a 11% zwróciło się do lekarza domowego
z potrzebą środków uspokajających (Ashton, 1980).
Badania
przeprowadzone przez Badgleya, w 1977 roku, dowodzą, że 25% kobiet,
które usunęły ciążę, potrzebuje porady psychiatrycznej, kontra 3% kobiet
z grupy kontrolnej. Inne jeszcze badania, przeprowadzone przez R.
Somersa, w 1979 roku, a później, przez H. Davida (w 1981 r.), i
dwadzieścia lat później, przez Ostbye’a (w 2001 r.), pokazują jak kobieta,
która pozbyła się ciąży, ma większą możliwość hospitalizacji
psychiatrycznej niż inna osoba. Osiem tygodni po aborcji, 15,3% kobiet
wyznaje, że cierpi na spadek pożądania i 6% z nich ma trudności z
osiągnięciem orgazmu (Boesen et al., 2004). M. Cain pisze: „U kobiet,
które usuwają ciążę w pierwszym jej trymestrze, zwiększa się dwukrotnie
ryzyko zachorowania na raka piersi w stosunku do tych, których ciąża
kończy się udanym porodem”. Trudność w podjęciu decyzji o aborcji jest
jednym z najsilniejszych czynników predykcyjnych zaburzeń
psychicznych i postaborcyjnych i może pogrążyć kobietę w poczucia
winy, stres, wstręt, depresję i poczucie gniewu (Coleman, 2005). Z kolei
badania nad śmiertelnością kobiet związaną z ciążą wykazały, że zgony

związane z poronieniem lub aborcją były częstsze niż związane z udanym
porodem (D. C. Reardon et al. 2002) . Wskaźnik samobójstw jest
znacznie wyższy u kobiet po aborcji niż u tych, które urodziły lub
samoczynnie poroniły i u ludności w ogóle (Gissler, 1996.; A. Speckhard,
1987). Według badań prowadzonych w Finlandii, na podstawie analizy
przypadków samobójstwa związanych z ciążą z lat 1987-94, stwierdzono,
że odsetek samobójstw kobiet po zabiegu aborcji był dwukrotnie wyższy
(34,7%) od odsetka samobójstw po samoczynnym poronieniu (18,1%) i
sześciokrotnie wyższy od samobójstw po udanym porodzie (5,9%) (M.
Gissler, E. Hemminki, J. Lonnqvist, 1987-1994). Błędem jest sądzić, że
poczęcie, embrion i płód, są osobnymi jednostkami. Tak nie jest, związek
matka-dziecko zaczyna się tworzyć tuż po poczęciu (M. Leifer, 1977) i
istnieje przez cały okres ciąży (J. T. Condon, 1986); nie zależy absolutnie
od decyzji przyszłej matki czy urodzić lub nie. Potwierdzają to
dodatkowe badania, które wnioskują, że silny stres emocjonalny dla
kobiety usuwającej ciążę, podobny jest do żałoby kobiety, która straciła
swoje dziecko (A. Kero, U. Hogberg, A. Lalos, 2004), do którego
dołączają się również wyrzuty sumienia, które dodatkowo utrudniają
przejście żałoby (R. Meister, 1978). Ważną rolę w decyzji o aborcji mają
ci, którzy żyją blisko osoby, która o niej myśli. Osoba ta okazuje objawy
zmęczenia, którym towarzyszą dezorientacja, lęk, strach, słabości, co
oznacza, że decyzja zostanie podjęta przez inne osoby (H. W. Stone,
1976). Tak więc, nie tylko kobieta odpowiedzialna jest za aborcję, lecz
również ci, którzy żyją obok niej, którzy mogą przechylić szalę. U kobiet
mogą wystąpić objawy zachowania ambiwalentne, takie jak: bycie
małomówną, wystraszoną lub agresywną, lub przeciwnie, mogą
okazywać nadmierny spokój (U. Landy, 1986). Są to oznaki poważnej
niestabilności umysłowej po aborcji (P.K. Coleman, 2005) i muszą być
brane pod uwagę.
Na ogół uważa się, że tylko matka cierpi z powodu pourazowych
zaburzeń stresowych z powodu aborcji, podczas gdy również ojciec
odczuwa poważne negatywne reakcje. Ojciec, który znalazł się w tej
sytuacji tak oto wyraził swój emocjonalny ból: "Prawdopodobnie
przeczytaliście coś podobnego o poczuciu winy i o stłumionych emocjach
weteranów wojny w Wietnamie. To się nazywa "zaburzenia stresowe
pourazowe". Krótko mówiąc, jest wynikiem wysiłków czynionych, aby
usunąć lub zapomnieć intensywną reakcję na śmierć i przemoc, które ich
otaczały. Ta ich reakcja jest tej samej natury, jak moja, po aborcji
dokonanej na mojej kobiecie. Kiedy wyszliśmy z kliniki po aborcji, dla
mnie, nie było po wszystkim." (A man’s viewpoint on abortion, 1988).
Według Franche’a (1978) i A. Speckhard’a (1992), aborcja kojarzona jest
z gwałtownym wydarzeniem, dlatego właśnie niepokój, wyrzuty

sumienia i cierpienie mieszają się razem dając uczucie gwałtownej
śmierci.
W 2004 roku przeprowadzono badania dotyczące aborcji i stresu
pourazowego. Zebrano dane przy pomocy kwestionariusza "Institute for
Pregnancy Loss Questionnaire" od 217 kobiet, które usunęły raz lub
więcej razy ciążę: Otrzymane wyniki były następujące: 65% kobiet wciąż
przeżywa aborcję w postaci trwałych i natrętnych wspomnień (47%) oraz
reminiscencjach (46%); 36% - unika bodźców, które są związane z
tematem przerwania ciąży; 50% - unika wypowiedzi, myśli i uczuć
dotyczących aborcji, a 46% z nich realizuje nieświadomy mechanizm
obronny - amnezję niektórych części wydarzenia; 17% natomiast
przejawia objawy zwiększonego pobudzenia, z czego 24% jest nerwowa,
cierpi na nagłe wybuchy złości, a natomiast 23% zbadanych kobiet
przedstawia problemy związane ze snem. (V. M. Rue, P. K. Coleman, J.
J. Rue, D. C. Reardon, 2004)
Według naukowców Speckhard’a i Rue (1992), najważniejszymi
objawami tak zwanego zespołu stresu posturazowego, nazywanego przez
nich „Syndromem Postaborcyjnym” są: „(a) ekspozycja lub bezpośredni
udział w doświadczeniu aborcji, który jest postrzegany jako traumatyczne
i celowe zabijanie nienarodzonego dziecka, (b) powrotne przeżywanie
zdarzenia aborcji w sposób negatywny i nachalny; (c) nieudane starania
w celu uniknięcia lub zaprzeczenia bolesnego wspomnienia o aborcji,
oraz ograniczona zdolność do reakcji na uraz, (d) inne objawy
towarzyszące, które nie były obecne przed aborcją, w tym poczucie winy i
poczucie bycia ocalone.” (T. Cantelmi, C. Cacace, 2007).
Biorąc pod uwagę wszystkie badania wyżej wspomniane, nie
można nie dojść do wniosku, że niechciana ciąża, usunięta za pomocą
sztucznego poronienia, powoduje liczne problemy fizyczne i
psychologiczne.
Być może, można by rozwiązać ten problem antykoncepcją, lecz
ma ona wiele przeciwskazań. Ponadto, z badań statystycznych wynikają
dane sprzeczne dotyczące rezultatów. Na przykład, w Kanadzie, pigułka
antykoncepcyjna została zalegalizowana w 1969 roku, w tym samym
roku, zalegalizowano również aborcję. Rok później, badania statystyczne
w tym kraju cytowały liczbę 11.152 aborcji. Dzisiaj numer zabiegów
usunięcia ciąży urósł do 106.418. Od 1970 roku, roku w którym
zanotowano niezwykły wzrost w historii używania środków
antykoncepcyjnych, liczba aborcji wzrosła dziesięciokrotnie. Według
danych Światowej Organizacji Zdrowia, wśród Kanadyjczek w wieku od
15 do 44 lat, odsetek kobiet używających pigułkę antykoncepcjonalną
wynosi 86%. Coś mnie nie przekonują te liczby. Pytam się: jeśli kobiety

chcą zajść w ciążę, ich obawy rosną aż do tego stopnia, że w końcu
decydują się na jej usunięcie!
Popatrzmy się na nastolatków. Stosunki płciowe wśród młodzieży
mogą być powodem cierpień przez całe życie. Młodzież przeżywa
stosunki z napięciem i lękiem niechcianej ciąży i możliwości zakażenia
się chorobą weneryczną. Ich związki są na ogół niestałe i tymczasowe.
Częste kłótnie i rozstania mogą wpłynąć negatywnie na przyszły rozwój
emocjonalny i sprawić, że osoby te nie będą umiały stworzyć związku
opartego na prawdziwej miłości i odpowiedzialności. Na ogół osoby
mające stosunki przedmałżeńskie mają 50% więcej możliwości rozwodu
niż te, które ich nie mają (Kahan, 1991 r. ). Powinno się przekonywać
młodych do wstrzymywania się przed przedmałżeńskimi stosunkami
płciowymi.
Ponad 80 % kobiet usuwających ciążę nie jest zamężna (Henshaw
et al., 2001); z tego wynika, że najczęstszą przyczyną aborcji są stosunki
płciowe pozamałżeńskie. Przykro mi przyznać, że ja również zawarty
jestem w tej statystyce, pomimo że nasza dokumentacja przedślubna była
już podpisana i zapowiedziano również datę naszego ślubu. Z pewnością
trudno jest, w dniach dzisiejszych, czekać na pierwszą noc poślubną, aby
mieć pierwszy stosunek. W dzisiejszych parach stosunek jest prawie
natychmiastowy. Biorąc pod uwagę skutki, może lepiej byłoby,
gdybyśmy zamiast na stosunku cielesnym, skupili się bardziej na
wzajemnym poznaniu się, w oczekiwaniu na małżeństwo trwałe, oparte
na solidnych i wiecznych zasadach, póki śmierć nas nie rozłączy... Jeśli
jest to możliwe, stanąć na ołtarzu dziewicą i prawiczkiem. Polecam wam
lekturę Deus Caritas Est, encyklikę Papieża Benedykta XVI.
Chciałbym podać może jakieś inne jeszcze wiadomości o
niebezpiecznych skutkach spowodowanych przez aborcję. Lecz nie ma to
dużego sensu, napiszę coś prostszego. Na przykład to, co powiedzieli
Indianie Lakoci: „Wszelkie działanie z miłości utrwala się w pamięci
ożywionej i nie ożywionej na wieki, tak jak i wszelkie złe działanie”.
Stąd pomysł napisania rozdziału o miłości. Czym jest miłość? Możemy ją
zmierzyć? Możemy ją stworzyć?
Kończę ten rozdział modlitwą Papieża Jana Pawła II:
O Maryjo, jutrzenko nowego świata, Matko żyjących,
Tobie zawierzamy sprawę życia:
Spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci,
którym nie pozwala się przyjść na świat,
ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia,
mężczyzn i kobiet - ofiary nieludzkiej przemocy,
starców i chorych, zabitych przez obojętność albo fałszywą litość.

Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna
potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki - Ewangelię
życia.
(Jan Paweł II)

MATKA BOŻA BRZEMIENNA - PIEVE S. LORENZO, MONTEFIESOLE
(FLORENCJA - WŁOCHY)

ROZDZIAŁ VII – MIŁOŚĆ
Roberto Benigni, analizując Boską Komedię w licznych swoich
występach, podkreśla często, że kto źle czyni, na tego zło spadnie i nawet
nie pozna skąd na niego przyjdzie. Tak samo, kto czyni dobro, dobro mu
się wróci. Każdy z nas posiada sumienie i wie w głębi duszy, kiedy jego
czyny są dobrem a kiedy są złem. Zgadzam się, że często nie zdajemy
sobie z tego sprawy, że czasem zachowujemy się w dany sposób, bo
jesteśmy za bardzo przejęci trudnościami, obawami, wpadamy w panikę i
gubimy się w bagnie problemu, z którego nie umiemy wyjść. Trzeba
zrozumieć wtedy co dokładnie się dzieje i skupić uwagę na niektórych
podstawowych i uniwersalnych zasadach etycznych, takich, jak na
przykład miłość. Nie trzeba rozmyslać o kwestii, która nas głębi, lecz o
sensie życia, o miłości. Kiedy kochamy, nasza miłość wraca do nas w
postaci uczucia drugiej osoby. Kiedy nie kochamy, nie możemy być
kochani. Powraca mi na myśl lektura Ewangelii, podczas mojej pieszej
pielgrzymki w Izraelu. Byłem na górze Tabor, czytałem fragment, w
którym Jezus wskrzesza swojego przyjaciela Łazasza. Zaszokowała mnie
bardzo myśl o Jezusie, który płacze z powodu śmierci Łazasza. Pytam się
- dlaczego Jezus, który dobrze wiedział, że jest drugie życie po śmierci,
dlaczego więc płacze, rozpacza tak bardzo, że nie zgadzając się z myślą o
jego stracie, wskrzesza umarłego przyjaciela? Wzrusza mnie myśl o
Jezusie zrozpaczonym. Powiem więcej, dlaczego Jezus kocha? Kocha on,
bo musi być kochanym, jest Bogiem lecz jest również człowiekiem,
zwykłym prostym człowiekiem, takim jak my: „Dziękujemy Ojcu
Niebieskiemu za Twoje wielkie poświęcenie, za twą wielką miłość
bezwarunkową, którą nam okazałeś i okazujesz na co dzień.” I wracam
do mojej poprzedniej myśli: kiedy kochamy, miłość nam się odwdzięcza,
jeżeli chcemy być kochani, potrzebujemy kochać. Kiedy nie popełniamy
aborcji, kochamy, ta miłość w jakiś sposób do nas powróci.
Niekoniecznie wróci ze strony dziecka, bo na przykład oddaliśmy je do
adopcji, lecz powróci ona ze strony samego życia, od Boga. Miłość jest w
powietrzu, możemy nią oddychać, zanurzyć się w niej. To, o czym piszę,
nie jest tylko pustym rozmyślaniem, udowodniono to naukowo. Wielkiej
sławy lekarz i psychoanalityk angielski John Bowlby, w 1969 roku, po
raz pierwszy udowodnił, że przywiązanie jest najważniejszym impulsem
w rozwoju dziecka. To ma kolosalne znaczenie. Freud, sądził, że
przywiązanie było impulsem drugorzędnym, to znaczy, że dziecko
odczuwało potrzebę przywiązania do osoby lub przedmiotu, które służyło
mu do zaspokojenia potrzeby oralnej. Dla większości dzieci osobą tą jest
matka, bo właśnie ona karmi niemowlę. Niezgodne to było z prawdą.
Dziecko nie przywiązuje się do matki, bo ta je karmi - jako impuls
drugorzędny - lecz przywiązuje się do niej lub do osoby, która się nim

zajmuje, bo niezbędne to jest w celu stworzenia struktury poznawczoemocjonalnej. Inaczej mówiąc, jeżeli dziecko nie jest kochane, nie będzie
ono w stanie kochać, będzie uczuciowo upośledzone, niewidocznie dla
innych. Aby móc kochać, dziecko musi być kochane. Okres ten trwa 36
miesięcy i składa się z czterech etapów. Trzeba pamiętać, że dziecko w
wieku 6 - 24 miesięcy nie może być oddane do adopcji, gdyż właśnie gdy
ma ono 6 miesięcy pojawia się u niego lęk przed opuszczeniem, rozłąką,
lęk przed obcym. Konkretnie: wchodzi ono w relację prawdziwego
przywiązania. Głęboka więź uczuciowa matka - dziecko jest
zachowaniem instynktownym, wykształconym w toku ewolucji i
pełniącym istotną rolę w przetrwaniu gatunku. Wykształca się ona tuż po
urodzeniu dziecka, dzięki działaniu hormonów i neuromodulatorów,
takich jak oksytocyna, hormon peptydowy. Od oksytocyny zależy
przetrwanie naszego gatunku. Po upływie sześciu miesięcy od dnia
urodzenia, relacja matka - dziecko jest zagwarantowana dzięki
wrodzonemu, instynktownemu zachowaniu. Więź ta formuje się w
pierwszym roku życia i staje się prekursorem późniejszych relacji
społecznych jednostki. Hipoteza Bowlby’ego była prosta i jednoznaczna:
charakter przywiązania niemowlęcia, (aż do 36 miesiąca życia) do
podstawowego opiekuna zostanie zinternalizowany jako operacyjny
model przywiązania. Jeśli model ten reprezentuje poczucie ufności,
niemowlę będzie zdolne do eksploracji środowiska oraz do oddzielenia
się od opiekuna i dojrzewania w zdrowy sposób. Jeśli relacja
przywiązania jest problematyczna, wewnętrzny model przywiązania nie
zapewni niemowlęciu poczucia bezpiecznej bazy i rozwój prawidłowych
zachowań.
Teraz możemy zrozumieć lepiej znaczenie miłości. Jest to coś
innego niż społeczeństwo. W socjologii zadaje się pytanie - czy to
człowiek tworzy społeczeństwo, czy
też społeczeństwo kształci
człowieka? Odpowiedzią jest: to społeczeństwo tworzy człowieka.
Smutne to jest, dlatego, że na to wygląda, że nie można zmienić tego, co
jest brzydkie w społeczeństwie, bo aby je zmienić trzeba najpierw
zmienić człowieka. Lecz jeśli człowiek został stworzony przez
społeczeństwo, jak można tego dokonać? Jestem głęboko przekonany, że
to właśnie miłość ma tą moc, miłość posiada siłę niezbędną do dokonania
przemian. To właśnie my możemy zmienić przyszłe społeczeństwa,
zaczynając od dzieci, dając im nieskończoną ilość miłości i wtedy miłość
odda miłość. Potrzebujemy miłości i Jezus jako pierwszy pokazał nam tę
podstawową potrzebę. W naszych dłoniach znajduje się wielka nadzieja
świata: nie nienawidźmy, kochajmy, nie popełniajmy aborcji, proszę: nie,
nie, nie!
Błagam was, którzy czytacie tę książkę, powiedzcie „nie!” aborcji!

ROZDZIAŁ VIII – Alternatywa dla aborcji
Gdyby rodzice Steve’a Jobsa usunęli ciążę, społeczeństwo nie miałoby
wielkiego geniusza. Historia Steve’a Jobsa jest bardzo wzruszająca.
Opowiada on podczas słynnego przemówienia na Uniwersytecie w
Stanford, w 2005 roku:
„Ta historia rozpoczęła się, zanim się narodziłem. Moja biologiczna
matka była młodą, niezamężną studentką, która zdecydowała się oddać
mnie do adopcji. Uważała, że powinienem być adoptowany przez
absolwentów wyższej uczelni, zatem postanowiono, abym został
adoptowany przez rodzinę prawnika. Moi rodzice, którzy byli na liście
oczekujących, dostali w środku nocy telefon: „Mamy nieoczekiwanego
chłopca; czy go chcecie?” Odpowiedzieli: „Oczywiście.” Moja
biologiczna matka wkrótce jednak zorientowała się, że mama nigdy nie
skończyła studiów, a ojciec nigdy nie ukończył szkoły średniej. Odmówiła
podpisania ostatecznych dokumentów. Ustąpiła kilka miesięcy później,
gdy moi rodzice obiecali jej, że pewnego dnia wyślą mnie na studia.”
Można tu dostrzec wielką miłość matki biologicznej Steve’a, pani
Joanny Carole Schieble. Nie mogąc utrzymać dziecka, nie usunęła ona
ciąży, o nie, postanowiła natomiast urodzić je i oddać do adopcji, myśląc
również o jego przyszłości. Wspaniały to jest dowód miłości. Dlaczego
zabić dziecko, jeśli jest tyle osób pragnących je mieć? Dzięki odwadze
pani Joanny Carole, dzisiejszy świat jest bogatszy o piękny przykład
miłości. Cytuję jeszcze inne zdanie z przemowy Steve’a Jobsa: „śmierć
jest prawdopodobnie najważniejszym wynalazkiem życia. Jest
pośrednikiem wymiany życia. Usuwa stare, by utorować drogę nowemu.
Teraz, wy jesteście tym „nowym”, jednak pewnego dnia w nie tak
odległej przyszłości, stopniowo sami staniecie się „starym”, powoli
odsuniętym na bok. Przepraszam, za przedstawienie tego w taki
dramatyczny sposób, ale tak właśnie wygląda życie”.
Śmierć - koniec wszystkiego dla niewierzących, koniec dla naszego
fizycznego ciała i początek nowego życia, dla wierzących. Wszystko ma
swój cel. I ty, drogi czytelniku, co poświęcasz swój cenny czas dla
lektury tego eseju, wiedz, że mamy wspólną jedną rzecz: oboje musimy
umrzeć, może ja już od dawna nie żyję, lub wciąż jeszcze żyję - teraz na
pewno jestem żywy - lecz zdaję sobie tym samym sprawę, że z każdą
mijającą chwilą, z każdą sekundą w której oddycham, mniej zostaje mi
sekund w tym okresie czasu, który dany mi jest do przeżycia. Wiem
jeszcze coś więcej: ten tekst pozostanie na świecie i przekaże, mam
nadzieję, wiele miłości, przeżyje mnie, stanie się jednym z narzędzi,

dzieki któremu zmienią się losy wielu ludzi. Być może sprawi tak, że
zmniejszy się ilość aborcji. Wiec, drogi czytelniku, dlaczego nie
zaangażować się w walce o obronę życia! Nie tylko ty, czytelniczko, lecz
również ty, czytelniku: z miłości rodzi się miłość. Jaki sens ma żyć jak
egoista, życie, w którym nasze Ja, nasze Ego, jest pępkiem świata do tego
stopnia, że prowokuje śmierć innych istot żyjących, zwierząt, przyrody,
życia? Wszystko jest życiem na ziemi, sama ziemia jest życiem. Trzeba
zwrócić na jedną rzecz uwagę: to własnie my powinniśmy być w centrum
zainteresowania. Wygląda to trochę sprzecznie z poprzednim zdaniem,
lecz tak nie jest. My jesteśmy tym, co jest najważniejsze na świecie.
Gdybyśmy umarli, umarłoby wszystko. Życie dalej trwa, lecz nas już nie
ma, nie istniejemy. Zostawiamy życiu miłość i nienawiść i kto przyjdzie
po nas, otrzyma to, co każdy z nas pozostawi. Kiedy byłem
przedsiębiorcą, myślałem, że zarabiając sporo pieniędzy będę mógł
zmienić świat, zwalczyć głód na świecie. Nie stało się tak, niestety.
Możemy zmienić świat, jeżeli każdy zmieni najpierw samego siebie.
Świat się nie zmienia, bo chcemy go zmienić. Każdy z nas powinien zejść
w głąb własnego serca i tam znaleźć siebie, znaleźć miłość i Boga.
Pierwszą osobą, którą musimy kochać jesteśmy właśnie my, jeżeli
kochamy nas samych, kochamy pośrednio, nie dlatego, że chcemy
kochać, lecz dlatego, że promieniujemy miłością. Miłość propaga się
pośrednio, nie bezpośrednio. Kochać życie, które rozwija się w nas, w
ciele człowieka, jest ogromnym objawem miłości do nas samych. Jeżeli
my kochamy nas samych, nie popełniamy i nie polecamy aborcji.
Dlaczego usunąć życie jeżeli możemy je podarować? Musimy zdać sobie
sprawę i pamiętać, że jedynie Pan Bóg daje życie i tylko On może je
odebrać, według Jego boskich planów. To jest takie proste: nie
popełniajmy aborcji, lecz darujmy nasze dziecko, jeśli go nie pragniemy.
Bóg wynagrodzi nas za to, Bóg ześle nam tyle dobroci, że nawet się nie
zorientujemy skąd ona na nas przyjdzie.

ROZDZIAŁ IX – Przebaczenie
Przebaczenie... Przychodzi mi na myśl nekrolog, który wpadł mi swego
czasu w oko. Tak mi się wydaje, że był zamieszczony w gazecie
Repubblica, postanawiam więc poszukać w sieci. Znajduję o nim
wiadomość również w innych gazetach. „Z głębokim szacunkiem i
uczuciem”, brzmią niektóre słowa klepsydry, według gazety Nuova
Sardegna. Nic by tu nie było dziwnego, gdyby nie fakt, że słowa te
wymawia Cristina Berardi, nauczycielka porwana w 1987 roku przez
odbiorcę klepsydry, Gianfranco Aru. Była ona trzymana w rękach
porywaczy przez 120 dni, przypadkiem wybawiła ją policja, która
zauważyła w polu, między Arzana i Seui (małe miejscowości w rejonie
Nuoro) namiot, w którym kobieta była więziona. Cały tekst klepsydry
głosi: „Cristina Berardi bliska jest Marii Grazii i Tinie z powodu
tragicznej śmierci brata Gianfranca, z głębokim szacunkiem i uczuciem”.
W pierwszej chwili byłem szczęśliwy, że ta osoba przebaczyła
swojemu porywaczowi, coś w tym mnie wzruszało. Niestety ona, Cristina
Berardi, nie przebaczała. Corriere della Sera z dwunastego września
2011 roku tak pisze cytując jej słowa: ”Jakie tam przebaczenie... on jest
to, a siostry, to co innego. One są osobami porządnymi, uczuciowymi.
Znam Tinę od pietnastu lat, jest nauczycielką, pracuję w bibliotece w tym
samym związku szkół. Maria Grazia pracuje w bibliotece Satta. Nekrolog
został zamieszczony w gazecie dla nich, a nie dla niego”. I à propos
Gianfranca Aru podkreśla: „popełnił błąd i zapłacił za to, nikt więcej nie
poszedł do więzienia z tych, co mnie porwali. Nie obchodzą mnie kwestie
przebaczenia czy nienawiści. Nie jestem sędzią, nie uniewinniam i nie
wydaję wyroków”.
Wracamy do tego, o czym pisałem wczesniej, o śmierci.
Gianfranco Aru zmarł i nie otrzymał przebaczenia. Rozmyślam, patrzę na
ogród spoza hinduskich przeźroczystych firanek z jedwabiu. Dzwony
muzyki Zen dźwięczą mi w uszach i pomagają w medytacji, w
poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie dlaczego? Smuci mnie ogromnie, w
oczach pojawiają się łzy na samą myśl, że nie istnieje przebaczenie.
Szukałem tego artykułu, bo błędnie sądziłem, że przebaczenie to miało
miejsce, niestety nie. Sam fakt jednakże uświadamia mi, jak bardzo ta
nie-miłość Cristiny Berardi do swojego porywacza, powoduje u mnie
uczucie smutku. Można by się spytać, jak przebaczyć komuś, kto używa
tobie przemocy, pozbawiając cię wolności z żądzy zysku, zabierając ci
siłą to, co należy do ciebie. Cristina Berardi, w tym samym artykule,
stwierdza, że trudno jest zapomnieć. Oto jej słowa: „Próbuję żyć znowu

normalnie, lecz to jest bagaż, który będę nieść z sobą przez całe życie, nie
można tego wykreślić z pamięci”.
16 stycznia 2012 roku przeczytałem inny artykuł, o którym
przypominam sobie teraz i szukam go w wyszukiwarce Google.
Pamiętam zdanie wypowiedziane przez Farouk’a Kassam’a, inną ofiarę
porywaczy, niestety podczas gdy był on zaledwie siedmioletnim
chłopcem: „jestem silny, lecz nie przebaczę moim porywaczom”.
Farouk’a porwano 15 stycznia 1992 roku, podczas niewoli, która trwała
177 dni, ucięto mu kawałek lewej małżowiny usznej.
Przypomina mi się jeszcze inny artykuł, z przed kilku lat, szukam
go i w końcu znajduję. 29 września 1994 roku, Nicholas Green,
siedmioletni chłopczyk, został ranny w wyniku próby rabunku na
autostradzie Salerno-Reggio Calabria, podczas podróży z rodzicami na
Sycylię, samochodem Autobianchi Y10. Nicholas niestety zmarł 1
października w Centrum Neurochirurgii, w Szpitalu w Mesynie. Rodzice
postanowili oddać jego narządy innym dzieciom, ogromnym aktem
miłości. I tak, uczniowie klasy Vc z Zespołu Szkól San Nicola la Strada,
w ten sposób postanowili uczcić pamięć Nicholasa:
Klasa V c
Darować
Niewiele osób to robi. Nieliczne osoby, które to robią, tak jak
rodzice Nicholasa, są osobami nadzwyczajnymi, ponieważ darują część
ich samych, lub część osoby im bliskiej innym, potrzebującym osobom.
Darując narządy Nicholasa uratowano życie siedmiu osobom i teraz
mała jego część żyje w tych siedmiu osobach, które dzięki niemu, żyją
jeszcze dziś. Nicholas był chłopcem wyjątkowym, tak bardzo wyjątkowym,
że być może on sam by chciał, aby jego narządy zostały oddane osobom
chorym, po to by mogły one wyzdrowieć i dalej żyć.
Ten wspaniały gest miłości zachwyca i uszczęśliwia wszystkich,
brutalna śmierć znika przesłonięta miłością!
Roberta, uczennica z klasy V a, pisze natomiast:
Nicholas był chłopcem, który... Nicholas był chłopcem, który
kochał mity i legendy i pomimo że nie znał historii całego świata,
interesowała go bardzo mitologia grecka i rzymska, itd. Lecz Nicholas,
poza książkami kochał napewno również swoją rodzinę i przyjaciół,
którzy okazywali mu szczere uczucie. Był to chłopiec, który kochał
Włochy, lecz przede wszystkim był grzeczną, udzielną i hojną osobą.
Tragiczna noc, podczas której zginął Nicholas, stała się dla wszystkich
najbrzydszą nocą jaką możnaby przeżyć. Lecz jego ojciec nie pogrążył się
w smutku i podarował siedem narządów syna siedmiu umierającym
dzieciom. Oprócz daru siedmiu narządów siedmiu osobom, ojciec

postawił pomnik zbudowany z dzwonów. Za każdym razem gdy dzwony te
biją, przypominają mu serce Nicholasa i wydaje mu się, że to jego syn
mówi mu w ten sposób, jak dobrze bawi się w raju.
Przebaczenie, co to jest przebaczenie? Czy przebaczeniem jest
darowanie? Dlaczego przebaczenie jest tak ważne? Przebaczenie... wciąż
nad tym rozmyślam... Przebaczenie może oznaczać wiele rzeczy,
koniecznie muszę napisać osobny rozdział na ten temat.

ROZDZIAŁ X - co jest przebaczeniem?
Znaczenie przebaczenia i droga do jego uzyskania.

Przebaczenie zmienia swoje znaczenie w zależności od tego, co zdarza
się nam w życiu: od miejsca, w którym urodziliśmy się, kultury naszego
kraju, typu religii, naszej osobowości.
„Naucz mnie przebaczać”, prosi uczeń mistrza w starej opowieści
hinduskiej. „Gdybyś nie skazał” odpowiada mistrz, „nie czułbyś teraz
potrzeby przebaczenia”. (G. Soares-Prabhu, 1986:63)
Potrzeba przebaczenia rodzi się z potrzeby potępienia, z chęci ukarania
kogoś, kto uczynił coś, co postrzegamy jako zło. Mamy dwa elementy:
potępienie i przebaczenie. Przychodzi mi na myśl tak zwane potępienie
mediatyczne. Człowiek potępia również czyny, o których dowiaduje się
pośrednio, nie tylko te, które dotyczą go bezpośrednio. Z potępieniem
idzie w parze wyrok: to oznacza, że wyrokujemy o kimś, często - lub
prawie - zawsze, bez poznania danych, nie wiedząc jak dokładnie
zdarzyły się fakty. W naszym przypadku, kobieta może być osądzona
jako morderczyni czy też jest ona morderczynią? Postawiłem sobie te
pytanie odnośnie do Aidy: sądzę, że jest morderczynią czy też jest ona
morderczynią? Muszę zrozumieć to dobrze, bo nie chcę osądzać nikogo,
jedynie Pan Bóg może sądzić. Obawiam się obrazić Pana Boga, boję się
jego sądu: potrzebuję Jego Miłosierdzia.
„Mnie pomsta, ja oddam – mówi Pan” (Rzymianie 12,19). Cierpię
ogromnie widząc potępioną osobę, tym bardziej, jeśli osoba tą jest matką
małego Christiana. Wersety 17, 18 i 20 w interesujący sposób mówią, jak
należy postępować w życiu:
Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. (Rz. 12,17)
Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie.
(Rz. 12,18)
Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj! (Rz. 12,20)
Powrócę na chwilę do kwestii potępienia. Boję się ogromnie
osądzać, lecz nie wydaje mi się, że napisać, że kto popełnia morderstwo
jest zabójcą, jest wydawaniem wyroku. Aborcja oznacza celowe
przerwanie ciąży, zarówno w jej stadium embrionalnym jak i płodu. Kto
plami się tą winą jest mordercą. Kto współdziała w tym, jest wspólnikiem
w morderstwie. Przykro mi używać tego słowa. Jeśli ktoś z was,
czytelników, dokonał aborcji, lub poradził ją, lub zmusił do jej
uczynienia, należy to do przeszłości jedynie w przypadku skruchy. Gdy
istnieje skrucha, może też zaistnieć przebaczenie. Często przebaczenie

kojarzy się z Chrześcijaństwem, lecz nie jest to jego wyłączność. Prawie
we wszystkich religiach mówi się o potrzebie dania i otrzymania
przebaczenia. Według hinduizmu, w Indiach, dawno temu, jeszcze zanim
napisano Biblię, pomiędzy 5000 a.c i 1000 r.a.c., narodziła się myśl o
potępieniu i przebaczeniu. Fragment Rygwedy, jednego ze sanhit
(zbiorów) najstarszych zabytków literackich, napisanego w sanskrycie,
mówi „Przebacz mi wszystkie moje błędy, [...] oh, Boże Miłości”.
(Easwaran, 1991:40). Beck pisze, że potężny bóg Waruna był pobłażliwy
w stosunku do osób, które żałowały swych czynów i wykreślał grzechy
przyszłym pokoleniom. W niektórych tradycjach Hinduizmu, w pismach
jak na przykład Dharmaśāstra, rozważa się dziś o pojęciach takich jak
przebaczenie, współczucie, cierpliwość, które są niezbędne dla tych,
którzy pragną śledzić dharmę, drogę prawości (Rye et al., 2000 r.) W
buddyzmie trudno znaleźć słowo przebaczenie, natomiast założenia
buddyzmu o cierpliwości zawierają zarówno pojęcie cierpliwego
znoszenia bólu, jak i rezygnację z gniewu wobec tych, którzy czynią nam
zło (ibidem). Jedno z opowiadań Mahavaggy według G. Soares’a-Prabhu
(1986; 57) opowiada o księciu z Kosola, który wspominając słowa
umierającego ojca, przebaczył mordercy swojej rodziny i uzurpatorowi
królestwa: „Nie patrz w dal, to znaczy nie pozwól, aby twój gniew za
długo trwał, nie patrz się blisko, to znaczy, nie śpiesz się, gdy rozmawiasz
z przyjaciółmi, bo gniewu nie zaciszysz gniewem, gniew można stłumić
jedynie wtedy, gdy brak jest gniewu”. W tradycji żydowskiej, złoczynnik,
zanim uzyska przebaczenie, musi odczuwać skruchę i zapłacić za swoje
grzechy. W tradycji tej nie przebacza się tak prosto, bez zwrócenia uwagi,
czy złoczynnik czuje wyrzuty sumienia czy też nie. Żydzi twierdzą, że
kto popełnił zło i nie czuje skruchy, może powtórzyć popełniony błąd. W
Chrześcijaństwie jedną z podstawowych zasad jest umieć dać i otrzymać
przebaczenie. Tak samo jest również w Islamie, Koran uczy, żeby
przebaczyć osobie, nieważne, czy żałuje ona swego czynu czy też nie.
Niektórzy jego znawcy uważają, że Koran wskazuje, iż szukanie
przebaczenia zbliża bardziej do Boga niż poszukiwanie sprawiedliwości.
Dzisiaj jest 3 lutego 2012, pierwszy piątek miesiąca. Zaraz
przestanę pisać i pójdę do kościoła. Od sierpnia, od czasu gdy
przebywałem w Leeds, praktykuję nowennę pierwszych dziewięciu
piątków miesiąca, z okazji Wielkiej Obietnicy, którą Pan Jezus powierzył
w objawieniach Św. Małgorzacie Marii Alacoque. Gorąco polecam
wszystkim tę praktykę: Pan Jezus obiecał, że tym, którzy przyjmą
Komunię św. przez dziewięć pierwszych piątków miesiąca, da w chwili
śmierci łaski szczególne, by mogli się z nim pojednać.
1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.

2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach.
4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci.
5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.
9. Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie
umieszczony i czczony.
10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.
11. Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w
mym Sercu i na zawsze w Nim pozostaną.
12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna
miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze
piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie
umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce moje stanie
się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.
W przeszłości już raz odbyłem tę nowennę, lecz czułem znowu jej
potrzebę. Kto z was chciałby ją odbyć, powinien:
1. Przyjąć Komunię św. godnie, w stanie łaski uświęcającej. Jeśli
ktoś jest w stanie grzechu śmiertelnego, musi najpierw przystąpić do
spowiedzi.
2. Trzeba ją odbyć przez dziewięć kolejnych miesięcy. Więc jeśli
ktoś zaczyna komunię św. i następnie albo zapomni, albo z powodu
choroby, itd. opuści choćby jeden piątek, musi zacząć praktykę od
początku.
3. Nowennę praktykuje się w każdy pierwszy piątek miesiąca i
można rozpocząć ją w dowolnym miesiącu roku.
W dzisiejszym dniu wspomina się również Świętego Błażeja, więc
pod koniec mszy ksiądz udziela błogosławieństwa gardłom. Święty
Błażej jest patronem mówców, śpiewaków oraz wszystkich innych osób,
które muszą dbać o swoje gardło i struny głosowe oraz chroni od chorób
gardła i wszelkiego innego zła.
Modlitwa napisana na odwrocie obrazka świętego namawia do
użycia naszego języka w obronie prawdy wiary i ja również zwracam sie
do niego, aby te moje pisanie zostało sporządzone zgodnie z tymi
intencjami.
Co to jest przebaczenie? Czym ono jest? Watson (1984, str.149)
pisze, że przebaczenie zależy od miłości, cytując słowa McCall’a:
„Przebaczenie jest miłością okazaną zanim ktoś inny nam ją okazał,

zasłużył nań, przyjął lub zaakceptował, zrozumiał. To jest naturalna
miłość Boga, który zesłał nam swego Syna długo przedtem zanim my
myśleliśmy o Jego pokochaniu. To Miłość robi pierwszy krok.”
Watson pisze dalej, stwierdzając, że kiedy zostajemy zranieni, nie
jesteśmy w stanie pokochać osobę która nas zraniła, możemy starać się
jednakże o tę moc szukając jej w bożej miłości, która stale panuje w
naszym sercu poprzez obecność Świętego Ducha. Według Hargrave’a
(1994), przebaczenie jest wybawieniem od uczucia obrazy wobec osoby,
która nas zraniła, podczas gdy Di Blasio i Proctor (1993) twierdzą, że jest
nim powrót do normalnych stosunków i leczenie wewnętrznych ran
emocjonalnych. Dwie ładne definicje. Wiele lat temu, usprawiedliwiałem
zawsze zachowanie innych osób, wyszukując przyczyn i odpowiedzi na
pytanie „dlaczego” i tam właśnie znajdywałem na ogół przebaczenie.
Chyba... Nie... Chyba jednak nie, nie sądzę, że było to przebaczenie,
usprawiedliwienie nie jest przebaczeniem. Usprawiedliwienie jest istotne,
pomaga nam zrozumieć dlaczego pewne sytuacje miały miejsce, lecz
dalekie jest to od przebaczenia. Nie możemy, orzekając dlaczego pewna
rzecz miała miejsce, ułatwiać w ten sposób przebaczeniu. Przebaczenie
jest czymś więcej, jest ogromną siłą, która nie jest uzależniona od żadnej
wymówki. Jeżeli usprawiedliwiamy, to oznacza, że w jakiś sposób
osądzamy, a znaczenie naszego sądu, koniec końców, ma wpływ na nasze
przebaczenie.
Przebaczenie natomiast nie zależy od niczego.
Francuzki filozof Comte-Sponville (1998, str.123) twierdzi, że zło
nie jest błędem: „Zło zależy od woli, nie od niewiedzy, zależy ono od
serca, nie od inteligencji i umysłu, zależy od nienawiści a nie od głupoty
[...] zło jest egoizmem, zboczeniem, okrucieństwem”. Comte Sponville
cytuje na ten temat słowa Jankélévitch’a: “Usprawiedliwiamy tego, który
nie wiedział, przebaczamy złoczyńcom”.
Aborcja jest czynem, który zależy od woli kobiety. Stanowi akt zła
zechciany, dlatego więc jest nikczemnością. Jedyną naszą bronią w
przeciwstawieniu się jej jest broń przebaczenia, miłość. North (1988)
pisze, że torturowanie dzieci, ludobójstwo, (aborcja jest cichym
ludobójstwem), jest do tego stopnia straszne i okrutne, że trudno jest nam
to doszczętnie zrozumieć. Psycholog Baumeister (1999) przeprowadził
badania nad zachowaniem osób, które usprawiedliwiają przemoc i
okrucieństwo, zarówno w przypadku nieistotnych krzywd, jak i w
przypadku zabójstw i tortur. Pisze on, że złe czyny są popełniane wtedy,
gdy brakuje samokontroli, w wyniku nalegań grupy lub nieistotnych
postanowień. W przypadku Aidy i innych kobiet, które zadecydowały o
usunięciu ciąży, wpływa na ich decyzję nieistotne postanowienie lub
namowa grupy rodzinnej lub społecznej. Słowo „zabite” znika z umysłu
osoby, która popełnia aborcję. Baumeister (1999) pisze, że większość

osób, które popełniają przestępstwo - wypowiada się on generalnie - nie
uważa, że to co czynią jest złem, natomiast widzą samych siebie jako
ofiary poprawiające coś przedtem źle wykonanego. To prawda. Kiedy
rozmawiałem z Aidą i spytałem się jej, czy zdawała sobie sprawę ze
swojego czynu, odpowiedziała mi, że tak było słusznie. Wiekszość
kobiet, które usuwają ciążę, uważają, że jest to słuszne wyjście z sytuacji,
lub, że w ich sytuacji, jest to najlepsze rozwiązanie. Gubią całkowicie
sens życia, zapominając o własnej śmierci fizycznej i metaforycznej, w
tamtej chwili istnieją tylko i wyłącznie one i nic więcej. Jest w takim
rozumowaniu niesamowity egoizm, który panuje w ich sercach, nie ma w
nich ani odrobiny miłości. Serce próżne miłości nie może kochać.
Kobiety po aborcji mają puste serca, mają w nich jedną wielką pustkę.
Nicość ta przybiera formę. Aby odzyskać równowagę potrzebują
wypróżnić serce z nicości, aby pozwolić miłości powolutku powrócić i
znowu pokochać, przede wszystkim - siebie same. Dopiero potem, będą
w stanie znowu darzyć kogoś innego miłością. Osoba popełniająca
aborcję zabiera światu jej miłość. Stąd wynika potrzeba wybaczenia
sobie. Lecz dlaczego?
Baures (1996, str. 89) pisze na ten temat: „w procesie przebaczenia
nie zwraca się uwagi na tego, kto obraził, lecz przeciwnie, na ofiarę,
która zdaje sobie sprawę, że nienawiść jest niszcząca.” Wnioskujemy, że
przebaczenie musi być dane przez osobę obrażoną, a nie przez tą, która
uczyniła zło. Na złość losu, jeśli pomyślimy o tym trochę więcej, ten,
komu uczyniono zło, może być również osobą, która je popełniła. W
specyficznym przypadku kobiety popełniającej aborcję, odgrywa ona
podwójną rolę: autorki zbrodni i jej ofiary. Usunięcie ciąży nie powoduje
implikacji jedynie na sprzeciwnikach aborcji, to znaczy na tych, którzy są
obrażeni - Panu Bógu, ojcu, nie mogącemu się jej sprzeciwić, lub
społeczności, która ubożeje, lecz przede wszystkim na osobie, która jej
dokonuje. Ktoś mógłby sądzić, że skutki aborcji na kobiecie, która się jej
poddaje, są względne, lecz tak nie jest. Zarówno badania naukowe jak
zwierzenia wielu kobiet mówią nam, że usunięcie ciąży jest silną traumą,
ogromnym bólem, z którym trzeba nauczyć się żyć na co dzień. Czasem
jest to bomba z licznikiem, która nie wiadomo kiedy, jak i czy wybuchnie.
Melanie Klein (1990) twierdzi, że nasza potrzeba bycia kochanym i
umiejętność darzenia miłością są ze sobą nierozerwalnie związane. Nie
możemy kochać jeśli nie jesteśmy kochani, potrzebujemy miłości, więc
poszukujemy miłości aby móc ją dać. Dziecko potrzebuje przebaczyć
swoim rodzicom. Klein pisze: „I jeżeli przebaczyliśmy im za frustracje,
które musieliśmy znieść, wtedy nareszcie znajdziemy nasz wewnętrzny
spokój i będziemy w stanie kochać innych prawdziwie”.

(1990, str. 343). Tego samego rodzaju mechanizm działa w przypadku
aborcji lub traumy.
W naszym przypadku, niestety, to własnie ja jestem osobą urażoną,
lecz przebaczam Aidzie i kocham ją prawdziwie. Nie przebaczam jej
sądząc, że jestem moralnie lepszy: przebaczam jej, bo potrzebuję tego
przebaczenia, aby znaleźć nareszcie mój wewnętrzny spokój i móc znowu
kochać. Aida również potrzebuje przebaczenia, potrzebuje przebaczyć
samej sobie jako osobie, żyć w spokoju z samą sobą i znowu prawdziwie
kochać. Stąd potrzeba miłości, potrzeba przebaczenia.
W trzech słowach, czym jest przebaczenie? Jest potrzebą
podstawową.

ROZDZIAŁ XI - Niczyje Królestwo
Książę Christian był sam w swoim nadmorskim zamku. Było zimno,
dookoła wszystko było pokryte śniegiem. Jego państwo, Gwiaździste
Królestwo, zamknięte było w zimowych, lodowych szponach. Książę
posiadał na zamku wspaniale wyposażoną bibliotekę. Zza ogromnych
okien można było podziwiać piękny ogród. Wszystkie meble były
antyczne i wykonane ze szlachetnego drewna. Christian posiadał
ponadtrzystuletnie krzesła z dynastii Ming, wykonane z drewna
wiązowego, które uwielbiał za ich prostotę. Czasami myślał sobie o tych,
którzy na nich swego czasu zasiedli, filozofach czy pisarzach. Na ścianie,
za plecami jego biurka, wisiały dwa miecze, wykonane z kości poprzez
znakomitych chińskich rzemieślników, ozdobione, ręcznie wykonaną,
techniką intarsji. Podczas ich podróży z Chin do Starego Kontynentu,
rozpadły się częściowo, lecz książę nie pozwolił, aby nikt ich zreperował.
Dniami całymi patrzył się na miecze, aż w końcu zdecydował, że naprawi
je sam. Ułożył wszystkie kawałki na biurku i zaczął majstrować
narzędziami, aż w końcu skończył ich naprawę. Jeden z mieczy był jego,
drugi, trochę mniejszy, miał należeć któregoś dnia do księżniczki Aidy.
Kiedyś, jego zamiarem było wysłać jej miecz, lecz teraz już nie mógł, bo
obydwa miecze musiały być na zawsze złączone i walczyć jedno przy
drugim. Drugi miecz miał należeć do jego przyszłej żony, a księżniczka
Aida teraz nie zostałaby ją już nigdy. Pomimo wszystko, w głębi duszy
żywił jeszcze cień nadziei na odzyskanie ukochanej, kto wie, co może
wydarzyć się w przyszłości.
Dzisiaj jest 14 lutego 2012 roku. Książę Christian, tak jak co dzień,
poszedł do kościoła na mszę. Dzisiejsza celebracja była poświęcona
pamięci pewnej kobiety o imieniu Maria, zmarłej rok wcześniej. Było to
również imię, którym Christian, kiedy byli sami, nazywał księżniczkę
Aidę. Książę Christian pogrążony był w myślach. Pod koniec mszy,
krewni częstowali chlebem wszystkich uczestników. Pomyślał sobie, że
jeśli nie dadzą mu chleba oznaczać to będzie, że może jest jeszcze dla
niego i księżniczki Aidy jakaś szansa. Tak też się stało. „Pragnę powrócić
do Niczyjego Królestwa”, powiedział książę i postanowił ponownie zejść
w głąb swego serca, otworzyć drzwiczki i przejść na drugą stronę tajnego
przejścia.
Wszystko dookoła było szare, aleja pełna drzew była smutna, z
drzew pospadały wszystkie liście i gniły teraz na ziemi tworząc szary
dywan, dywan śmierci. Książę szedł naprzód. Wyruszył w drogę sam,
lecz ja, Irpus, miałem pozwolenie na dołączenie do niego, gdziekolwiek
by poszedł, aby móc o wszystkim pisać i opowiadać. Lecz tym razem

książę Christian postanowił osobiście złożyć sprawozdanie ze swojej
podróży do Niczyjego Królestwa.
Szedłem zagubiony, pogrążony w myślach, w tym moim
osobliwym cierpieniu, gdy nagle, na końcu alei, zauważyłem piękne,
żółte światło, które rozsyłało wzdłuż i wszerz cudowne promienie.
Zatrzymałem się i stałem tak, nieruchomo, podziwiając je. Gdy
podszedłem bliżej światło znikło, a na jego miejscu pojawił się ktoś inny.
Zbliżyłem się jeszcze bardziej i spytałem, kim on był. Nieznajomy
odpowiedział mi, zdziwiony, dlaczego go nie rozpoznałem.
Powiedziałem, że było mi przykro, lecz nie znałem go. A on, coraz
bardziej zdziwiony, odpowiada na to: jak to, no przecież codziennie
czytasz mój poemat!
Tak, to jestem ja... nie obawiaj się,
jeszcze nie wybiła twoja godzina,
przysłał mnie tutaj ten,
„Ten, czyja wiedza blask najwyższy nieci,
stworzył niebiosa i tych, co je wodzą
tak, że część każda każdej cząstce świeci,
a światła wszędy równo się rozchodzą;
Podobnie ziemskim blaskom, ziemskiej doli
nadał mistrzynie, która za swą wodzą
znikome dobra wciąż obsyła w kolej
z ludów na ludy, z rodzin na rodziny,
a której ludzki rozum nie zniewoli.
Jeden szczep rośnie, gdy drugi w perzyny
pada, jak losem władczyni przyniesie,
której sąd skryty, by wąż pośród trzciny.
Próżno wasz rozum jej przeciwić chce się;
Ona przeziera, roztrząsa, rozstrzyga,
jak każdy inny Wied w swoim zakresie.
Ciągle jest w ruchu, nigdy nie ostyga,
z koniecznych przyczyn nieodmiennie chyża
i stąd tak często dola dolę ściga.
Oto fortuna, której: »Winna krzyża!« —
woła niejeden, zamiast sławić raczej,
i krzywdzącymi słowy ją poniża.
Lecz ona, szczęsna, ucha dać nie raczy
i między innych pierwotworów grono
błogosławione swoje biegi znaczy.
Na większa litość gotuj teraz łono:
gwiazdy, co wzeszły, gdym wyruszał, nisko

już stoją, a nam żmudzić zabroniono".7
Dante, skończywszy swą mowę spojrzał się na mnie, Irpusa i nic więcej
nie rzekł. Podjąłem głos: „Bóg jest Tym, który przerasta wszystko,
wykracza poza wszelkie dziedziny wiedzy świata, nie możecie wiedzieć,
kto jest Bogiem. On stworzył Niebiosa i jego Niebieska inteligencja
stworzyła inne inteligencje Niebieskie i Anielskie, które prowadzą do
innych jeszcze obszarów Nieba, ale każda z tych części zarówno jest
boska. Każda z nich tak samo świeci i rozdaje tę samą ilość światła,
nigdy nie ma ciemnej strony, kiedy robi się ciemno, światło przychodzi
zawsze. Rozporządził On także, aby tak było również z innymi
wspaniałościami świata, z fortuną, z łaską, z bogactwem, które istnieją na
świecie, “niech one równie po świecie krążą”. Niech zmieniają się w
czasie władza i fortuna, tego co Bóg postanowił nie można zmienić.
Wyrokiem fortuny, która jest emanacją Boskiej inteligencji, wyrokiem
ukrytym, jak wąż w trawie, którego nie możesz spostrzec, jeden z nas jest
zdrowy a inny chory. Cokolwiek chcielibyście zrobić, nie zatrzyma to
fortuny, która jest decyzją i wolą Boga: ona przewiduje, sądzi i dąży do
osiągnięcia, we wszystkich królestwach, tak jest zawsze, odkąd Bóg tak
postanowił. Nigdy nie zatrzymuje się w miejscu fortuna, konieczność
sprawia, że zmienia się szybko, więc władza przechodzi z jednego na
drugiego. To szczęście jest opatrznościowe, bo trzeba przejść wszystkimi
ścieżkami, trzeba chorować, trzeba cierpieć, trzeba zrozumieć, czym jest
życie we wszystkich jego aspektach. Taka jest opatrzność, zarówno dla
ludów jak i pojedynczych osób. Teraz idziemy w dół do największego
bólu, bo gwiazdy już zeszły, jesteśmy w piekle i nie możemy zostać tu
więcej niż dwadzieścia cztery godziny. "
Książę Christian zwrócił się do Dantego: „Ja wiem, drogi mój
Dante, co ty masz mi powierzyć. Zawsze myślałem, że wielką fortuną
było poznanie księżniczki Aidy. Zawsze uważałem to za ogromny dar
Nieba, dar Tego, co jest ponad wszystkim. Moje szczęście było tak
niezmierzone, że tylko mogłem dziękować Ojcu Niebieskiemu za dar
przepiękny, który On mi zesłał: och, Ojcze Mój, Ojcze Mój Niebieski...
Ja wciąż tak samo cię kocham i w Twoje ręce składam moją całkowitą
ufność i wiarę w Ciebie. Teraz, drogi Dante, rozumiem wszystko lepiej.
Wciąż pytałem „dlaczego” i być może to wszystko się wydarzyło, bo Pan
tak oto zadecydował. Lecz dlaczego zechciał On, aby księżniczka Aida
popełniła największy z najgorszych ludzkich grzechów?”
„To nie Pan Bóg zadecydował”, odpowiedział Dante. „Nasz Pan
dał możliwość wyboru księżniczce Aidzie, dał jej moc decyzji i ona
7
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poczuła się boginią podjęcia decyzji, co jest słuszne a co nie jest i zabiła
małego Christiana”.
„Drogi Dante, jeżeli, jak ty mówisz, fortuna jest opatrznościowa,
stąd wynika, że ona akurat mi się trafiła, że cierpię z powodu tego, co się
wydarzyło i co się nie wydarzyło. Cierpię, cierpię ogromnie, lecz w moim
cierpieniu pragnę odznaleźć nowe życie i ofiarować w darze jeszcze
więcej miłości, kochać jeszcze bardziej Pana Boga, Ojca Niebieskiego”.
„Lecz powiedz mi, Księciu Christianie, dlaczego przyszedłeś znowu
tutaj, do Niczyjego Królestwa?” - spytał się Dante księcia. Christian, ze
łzami w oczach odpowiedział: Lecz, by o dobrem mówić, co widziałem.
Kocham Księżniczkę Aidę z całego serca, kocham jej duszę, bo dusza jej
jest źródłem bezcennych klejnotów, rzeką złota, serce jej jest czystym
diamantem, doskonałością.
Och, niestety, księciu mój drogi, złe wieści nieść wam muszę.
Boleśnie musimy iść sobie...
„Tuśmy przecięli doliny kolisko
I ponad zródłem wyszli, co się pieni,
Padając w ryte swym pędem łożysko.
Woda w nim czarna, lecz krwawo się mieni;
Za czym tą nową drogą w głąb pieczary
Szliśmy, mętnymi nurty prowadzeni.
Ta smutna struga brzeg podmywa szary,
Jadem ziejący i w bagno rozwlekły,
Styksem nazwane; gdym w te zakamary
Rzucił spojrzenie, ujrzałem ociekły
Błotem ogromny lud z nagimi ciały
I z twarzą sroga, jakby z gniewu wściekły.
Już nie rękoma na się uderzały
Duchy: nogami i piersią, i głową;
Zębami siebie darły na kawały.
Tu dobry Mistrz mój rzecze do mnie: „Owo
Ci, których w świecie złość przemogła licha;
I to wiedz pewnie, że tam, pod osnową
Mokradła, równie mnóstwo ludu wzdycha;
Gdziekolwiek okiem rzucisz po przestrzeni,
Poznasz po bańkach, które nurt wypycha,
Brnąc, jeczą: »Smutkiem byliśmy karmieni
Na lubym świecie, który się weseli
W słońcu; gnuśnymi dymy napełnieni,
Więc smutek żre nas w tej błotnej topieli!« —
Tak odzywają się w bagnie bełkotem,
Co zajękliwie pluska im z gardzieli".

Ja, Irpus, nie czekając na potwierdzenie Dantego, tak zacząłem
mówić.
I oto Książę Christian znajduje się wraz z Dantem w Piekle, w Kręgu
dusz potępionych za gniew, zawiść, ludzi leniwych i pesymistów.
Postanawiają zatem przejść na drugi brzeg rzeki, skąd wypływa źródło
jadem ziejące i które staje się bagnem, Styksem nazwane. Woda w nim
jest czarna, lecz krwawo się mieni; tą nową drogą w głąb poszliśmy,
mętnymi nurty prowadzeni. Gdym w te zakamary rzucił spojrzenie,
ujrzałem ociekły błotem ogromny lud z nagimi ciały i z twarzą srogą,
jakby z gniewu wściekły. I nie tylko rękoma na siebie uderzały, lecz
nogami i piersią, i głową; zębami samych siebie darły na kawały.To są ci,
których w świecie złość przemogła licha; tam, pod zasłoną mokradła,
równie mnóstwo ludu wzdycha, gdziekolwiek okiem rzucisz po
przestrzeni, poznasz ich po bańkach, które nurt wypycha. Krzyczą, jęczą,
że są przygnębieni, lecz nie głębią chorą, są przygnębieni, bo smutkiem
byli karmieni. Są pełni gnuśnych dymów i smutek żre ich w tej błotnej
topieli, nie widząc piękna świata, który weseli się w słońcu. Tak jęczą w
bagnie niezrozumiałym bełkotem.
„Lecz powiedz mi, Dante, na przeciw jakiemu bólowi iść nam
trzeba?” Nie kończę pytania, gdy oto widzę księżniczkę Aidę w Styksie,
nagą, brzydką, nie do rozpoznania; pluje, lecz plucie w twarz jej powraca
tak mocno, aż zrywa jej skórę, oczy wybija i dziurę w czaszce wybija.
Ciosami okłada się po brzuchu, bije, gryzie, wyrywa swe ciało, aż do
wnętrz i zjada płód swój wyrzucony. Na koniec, nienasycona, łamie swe
kości i obgryza je do czci, aż nic z nich nie pozostaje. Dante tłumaczy, że
takie zachowanie spowodowane jest histerią i odżywia się gniewem,
którym rzuciła na małego Christiana, zabijając go. Ten gniew skazał
księżniczkę Aidę na wieczne rozszarpywanie swego ciała, czyniąc z niej
bestię, co żre i pluje przez całą wieczność. Jej brat stoi przy niej,
podobny do niej również wiekiem i podobnym wyrokiem wiecznego
potępienia. Diabeł rzuca się w bagno i wyrywa fallusa bratu, po czym
rzuca go bestialskiej siostrze, która nie przejmując się pożera go
żarłocznie, nie wiedząc nawet, co to jest. Brat został skazany na wieczne
szukanie swoich genitaliów, lecz nigdy ich nie odnajdzie, gdyż
księżniczka pożera je. Biorą go w swe szpony diabły i zaczynają ściągać
z niego pazurami najpierw skórę, potem ciało, aż do kości i również kły
swoje wbijają, aż nic z niego nie pozostaje. Dante wyjaśnia, że
księżniczka Aida za życia nie była osobą odważną, więcej: często
zarzucała innym osobom brak cech męskich. Dlatego właśnie skazana
została na pożeranie penisa brata, który jest stracony, gdyż zabrakło mu
odwagi, aby przeciwstawić się rodzinie i uratować życie bratanka.
Resztki brata i siostry toną w Styksie, gdzie dwie zanurzone dusze
pożerają ich resztki, rozwścieczone przez ich los. To rodzice księżniczki

Aidy, nie do rozpoznania. Gdy pożarli do końca swe dieci, rozgniewani
na to, co zesłał im los i przeklinając ich dzień urodzenia, ojciec
księżniczki pada ofiarą kilku diabłów, którzy widłami wyrywają mu
penisa. Aby go odzyskać musi odpowiedzieć na pytania demonów, kiedy
i dlaczego Aida zabiła małego Christiana. Jednakże on nie może
odpowiedzieć, nie wiadomo, czy wie, czy też nie chce nic rzec, z ust
wychodzą mu zwierzęce jęki, więc demony zdzierają zeń skórę aż do
kości i rzucają jego resztki w wody Styksu. Matka księżniczki Aidy,
również oślepiona gniewem, szarpie się i rzuca w błotach, ona, która za
życia chciała mieć zawsze wszystko czyste, wszystko białe i błyszczące,
teraz topi się w brudnej i cuchnącej wodzie. Szarpie się w bagnie, próbuje
wyczyścić resztki usuniętego przez córkę płodu, który przykleja jej się do
skóry, i aby to zrobić, musi ją z siebie zerwać. Skazana jest też na
wieczne szukanie krzyża, którego nie można znaleźć w Piekle: to wiara,
którą ponoć miała, lecz okazała się wielką obłudnicą. To ona pomogła
księżniczce Aidzie w zabiegu, przeciwstawiając się Panu Bogu. Teraz
szuka krzyża i przeklina wszystko i wszystkich, tarza się w bagnie i
zrywa z siebie skórę, by pozbyć się usuniętego płodu, pożerającego jej
ciało, aż wyje z niesamowitego bólu. Nie może znaleźć krzyża, jest
wściekła, histeryczka. Dwa demony trzymają ją w powietrzu za włosy,
pytając o krzyż, ona prosi o więcej czasu na szukanie, „jeszcze chwilkę!”,
błaga, na co one wybuchają śmiechem: „masz tyle czasu ile tylko
zechcesz, całą wieczność!” Biorą ją w szpony i zdzierają zeń skórę, ciało,
gryzą kości, aż nie pozostaje z niej nic. Resztki nikczemnej rodziny
wpadają w cuchnące, martwe wody Styksu i topią się w głębi, jeszcze
bardziej śmierdzącej, gęstej i obrzydliwej, tam przyjmują z powrotem
kształt bestii i zaczyna się na nowo ich wieczne potępienie.
Dante tłumaczy księciu, że rodzice Aidy zostali skazani na wieki,
gdyż współwinni, na równi z córką, w zabójstwie małego Christiana.
Książę Christian żywił ogromny szacunek dla rodziców księżniczki i gdy
zdał sobie sprawę, że jego ukochana źle się czuła, pomyślał, że
najlepszym miejscem w którym jego Dwa Wielkie Skarby znalazłyby
schronienie, były ramiona rodziców jego umiłowanej narzeczonej. Dante
tłumaczy mu również, że tak naprawdę ich przeznaczeniem miał być
Czwarty Krąg Piekła, jako że nie sprzeciwili się aborcji księżniczki
również z powodów finansowych i za to, że odmówili uznania
największego z ludzkich walorów, życia. Zakpili sobie z wielkiej fortuny,
jaką Pan Bóg im okazał: z dostatku i zdrowych dzieci. Gdy urodziła się
księżniczka Aida, podczas porodu wystapiły komplikacje i lekarze
zdiagnozowali jej otępienie umysłowe. Dzięki modlitwom rodziców,
Nasz Wieczny Pan okazał im łaskę. Tę samą łaskę okazał im również,
kiedy ich młodszemu, trzyletniemu dziecku, pielegniarka zrobiła źle
zastrzyk, trafiając w nerw i powodując poważny uraz i niezdolność do

chodzenia. Modlitwy do Naszej Św. Panny Cudu zostały wysłuchane i
dzisiaj młodszy brat Aidy może chodzić. To wielkie bogactwo, które
Ojciec Niebieski im zesłał, skąpczo i chciwie zatrzymali dla samych
siebie. Nie nauczyli się odwzajemniać otrzymanej miłości, nie ułaskawili
życia ich wnuczka, małego Christiana, dlatego teraz są przeklęci i nie do
rozpoznania, z winy ich skąpego w miłość życia. Znajdują się natomiast
w Piątym Kręgu dlatego, że uczynili to, aby stawić czoła sytuacji dla nich
niewygodnej, kierowani złością i porywczym gniewem podyktowanym
im przez instynkt samozachowawczy i na dodatek, przemyślanym. Gniew
może być siłą pozytywną lub negatywną, która działa na całą naszą
psychikę a to prowadzi potem w dwóch różnych kierunkach:
sprawiedliwość lub niesprawiedliwość, dobro lub zło.
„Lecz powiedz mi, Dante, co się stało z najmłodszym bratem
księżniczki Aidy?” pyta książę Christian.
„Najmłodszy jej brat znajduje się w Przedpieklu, miejscu
przeznaczonym dla tych, którym za życia równie obojętne było zarówno
dobro jak i zło. On nic nie powiedział i nie zrobił, gdy jego siostra
postanowiła usunąć ciążę. Teraz jest gnuśnikiem, biega nago za flagą bez
żadnej odznaki, kłuty tysiącem os i muszysk a robaki piją jego
pomieszaną ze łzami krew. Razem z nim biega ksiądz z Białego
Królestwa, winny za to, że nie okazał odpowiedniej postawy w obronie
życia i ideałów, którym ślubował, w stosunku do decyzji księżniczki.”
Potem, bierze go za rękę i prowadzi do miasta Dis, gdzie pokazuje
mu palące się groby heretyków. Leżą tam pielęgniarki i lekarze z Białego
Królestwa, ci, którzy dokonali aborcji, bo nie wierzyli, że embrion i płód
to żywe istoty, nie wierzyli w pośmiertne życie. Będąc heretykami, są
skazani za życia na wieczne przebywanie w otwartych grobach, bo
twierdzili, że życie miało swój koniec właśnie w chwili śmierci. Oczekują
na Sąd Ostateczny, aby móc złączyć się z własnym ciałem, wtedy grób
ich zostanie zamknięty i potępienie stanie się ostateczne: będą wiecznie
żywi w zasypanej mogile.
Książę Christian zaczyna się trochę martwić, myśli, że ci wszyscy,
którzy nie sprzeciwiają się aborcji, którzy są bierni w stosunku do tego
ludobójstwa, nie mają żadnej nadziei. „Drogi Dante, powiedz mi,
dlaczego pokazałeś mi to wszystko, ja nie skazałem księżniczkę Aidę, jej
rodzinę i ich wspólników na wieczne potępienie, lecz przebaczyłem im
zrobioną mi krzywdę. Wysłałem im moją wieczną miłość”, mówi
zwracając się do Dante.
„Drogi mój Christianie, Mnie pomsta, a Ja oddam, mówi Pan. To
Pan Bóg skazuje, lecz skazuje tych, którzy chcą być skazani. Każdemu
człowiekowi dana jest droga zbawienia. To oznacza, że jest jeszcze dla
nich nadzieja, są jeszcze żywi. Księciu mój, wyrok jest już napisany, nie
mogę przewidzieć przyszłości, to nie zależy ode mnie”.

Nagle wszystko znika i książę znajduje sie znowu w Niczyim
Królestwie. Ni stąd ni zowąd słychać hałas: odgłos ciężkich kroków.
Wokoło jest ciemno. Niedługo będzie świt. Z daleka widać siedem
zbliżających się światełek. Książę Christian patrzy i czeka. Nareszcie
światełka, niesione przez siedmiu zakapturowanych mnichów, zatrzymują
się przed nim. Mnisi patrzą na księcia w milczeniu. Jeden z nich robi
krok do przodu i tak rzecze: „Przedstawiam ci się, księciu Christianie,
jestem Święty Aleksy Falconieri, jeden z siedmiu założycieli Zakonu
Serwitów Najświętszej Maryi Panny, przychodzimy z Klasztoru Monte Senario”.
Książę widzi, że przed nim stoi siedmiu Świętych, są to święci:
Bartłomiej Amidei, Benedykt Antella, Buonfiglio Monaldi, Gerardino
Sostegni, Hugo Lippi-Uguccioni oraz Jan Buonagiunta Monetti. Książę
Christian pada na kolana i zapytuje, jakie wieści mu przynoszą. Święty
Aleksy odpowiada, że dostał polecenie z Niebios, aby zejść na ziemię, do
Niczyjej Krainy i przynieść mu dzisiejsze Słowo, z dnia 17 lutego.
Święty opowiada mu, że w tym właśnie dniu On umarł a w Niebiosach i
na Ziemi obchodzi się wspomnienie liturgiczne Siedmiu Świętych
Założycieli Zakonu Serwitów Najświętszej Maryi Panny. Zaprasza
również księcia Christiana i czytelników do przeczytania następujących
lektur. Pojawia się ołtarz. Znajdują się w prostym, drewnianym,
podobnym do górskich chatek, kościele. Dookoła panuje półmrok: tylko
siedem małych świec rozjaśnia wnętrze kościółka. Książę Christian siada
w ławie w pierwszym rzędzie z lewej strony. Lecz ktoś jeszcze siedzi
obok niego, to jesteś ty, Czytelniku, co przeczytasz za chwilę te słowa.
Poranną modlitwę czyta Św. Amidei:
Ojcze, źródle życia, dziękuję Ci za zachowanie mnie i za dar tego
nowego dnia. "Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać
świat cały, a swoją duszę utracić?” Niech Duch twój Święty pisze te
słowa Twojego Syna w moim sercu. Abym nie zgubił dziś siebie, w
zamian za rzeczy ograniczone i mijające.
Bądź dla mnie skałą mocną, warownią, aby mnie ocalić. Ty bowiem jesteś
dla mnie skałą i twierdzą; przez wzgląd na imię Twoje kieruj mną i
prowadź mnie! (Psalm 31, 3-4).
Św. Sostegni bierze głos:
„O Boże, któryś obiecał być obecny w tych, którzy cię kochają i
szczerym sercem pilnują Twego słowa, spraw abyśmy byli godni Twej
obecności w nas na stałe. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który jest Bogiem, który żyje i króluje z Tobą i Duchem
Świętym, na wieki wieków. Amen”.

Św. Buonagiunta głosi pierwsze czytanie (Jk 2,14-24.26):
Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez
uczynków.
Z listu Św. Jakuba Apostoła:
Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że
wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go
zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im
codziennego chleba, a ktoś z was powie im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się
i najedzcie do syta! - a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla
ciała - to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona
z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Ale może ktoś powiedzieć: Ty
masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków,
to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków. Wierzysz, że jest jeden Bóg?
Słusznie czynisz - lecz także i złe duchy wierzą i drżą. Chcesz zaś
zrozumieć, nierozumny człowieku, że wiara bez uczynków jest
bezowocna?
Czy Abraham, ojciec nasz, nie z powodu uczynków został
usprawiedliwiony, kiedy złożył syna Izaaka na ołtarzu ofiarnym? Widzisz,
że wiara współdziała z jego uczynkami i przez uczynki stała się
doskonała. I tak wypełniło się Pismo, które mówi: Uwierzył przeto
Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość, i został nazwany
przyjacielem Boga. Widzicie, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia na
podstawie uczynków, a nie samej tylko wiary. Tak jak ciało bez ducha jest
martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków.
Boże Słowo.
Św. Buonfiglio czyta Psalm Responsoryjny (z Psalmu 111):
Refren: Radość znajduję w Bożych przykazaniach
Błogosławiony człowiek, który boi się Pana
i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.
Potomstwo jego będzie potężne na ziemi,
dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.
Dobrobyt i bogactwo będą w jego domu,
a jego sprawiedliwość będzie trwała na zawsze.
On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych,
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.
Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza,
i swymi sprawami zarządza sprawiedliwie.

Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje
i pozostanie w wiecznej pamięci.

Św. Manetto intonuje Śpiew przed Ewangelią: (J 15, 15 b)
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam
wszystko, co usłyszałem od mego Ojca.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ewangelia (Mk 8,34 do 9,1)
Kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je.
Św. Uguccioni czyta Ewangelię:
Z Ewangelii według Marka:
Przywoławszy tłum razem z uczniami, powiedział im: "Jeśli ktoś
chce iść za mną, niech się wyprze siebie, niech weźmie swój krzyż
i niech idzie moimi śladami. Bo jeśli ktoś będzie chciał
bezpiecznym uczynić swoje życie, straci je; a kto straci swoje
życie z powodu mnie i ewangelii, bezpiecznym je uczyni. Jaką
przyniesie korzyść człowiekowi zdobycie całego świata, jeśli
dozna straty na swojej duszy? Bo co może dać człowiek w zamian
za swoją duszę? Jeśli ktoś będzie się wstydził przed tym
plemieniem cudzołożnym i występnym mnie i moich słów, Syn
Człowieczy również będzie się go wstydził, kiedy przybędzie ze
świętymi aniołami w chwale swojego Ojca". Mówił dalej:
"Oświadczam wam, że wśród znajdujących się tutaj są tacy,
którzy śmierci nie zaznają, aż zobaczą królestwo Boże, przybyłe w
mocy".
Słowo Pana.
Św. Aleksy wstaje i zaczyna kazanie. „Zebraliśmy się tu dzisiaj,
czytając tę książkę o bólu Naszego Pana i księcia Christiana z
powodu utraty ich syna. Lecz nie tylko, znajdujemy się tutaj, aby
uczcić pamięć wszystkich tych istot, którym każdego dnia
niedane jest przyjść na świat. Jezus Chrystus wyjaśnia nam w
Ewangelii, jak bardzo ważna jest nasza osoba. Mamy ogromne

znaczenie, nie ma niczego na całym wszechświecie, co miałoby
naszą wartość. Stracić życie jednakże jest bardzo łatwo. Życie
składa się z ducha, z wiary, lecz również z uczynków. Nie ma
sensu wierzyć w Boga i potem nie czynić Jego woli. Księżniczka
Aida wierzy w Boga, chodzi do kościoła, jej rodzice również,
lecz za ich wiarą nie idą czyny. Chrystus w tym czytaniu
Ewangelii mówi nam, byśmy szli razem z Nim, abyśmy
zaprzeczyli nas samych i nieśli każdy swój krzyż. Księżniczka
Aida powinna była dźwignąć swój krzyż i urodzić syna. Rodzice
jej powinni byli sławić Pana nie tylko chodząc do kościoła, lecz
również działając według Jego Boskich Słów. Powinni byli
oddalić z królestwa księżniczkę Aidę i wyrzec się jej, jako córki.
Wtedy ona, widząc zrzeczenie się rodziny, nie usunęłaby ciąży.
Byłoby to trudne, ja wiem, byłby to krzyż, lecz teraz rodzice jej
stali się wspólnikami w zabójstwie i zasłużyli na potępienie w
piekle. Co im przyszło z aborcji? Co przychodzi kobiecie, która
usuwa ciążę? Pragnęli uratować ich życie, lecz stracili je. Kto
wraz z Panem ofiaruje samego siebie innym, temu dane jest
życie. Życie nie jest wieczne, ma swe granice. Nie tylko, starzeje
się szybko, czas płynie szybko. Nikt z nas nie jest zmuszony
robić tego, czego sobie nie życzy, trzymać dziecko, jeżeli go nie
chce, lecz trzeba dać temu dziecku możliwość przyjścia na świat.
Nikt nie ma prawa zabierać życia. Pan Bóg nie mówi, że musisz
wychować twoje dziecko, mówi On, że nie wolno ci go zabić.
Weź twoje dziecko i oddaj je do adopcji. W ten sposób sławisz
Pana w duchu i czynem i On ci odpłaci na wieki, tak jak uczynił z
Archaniołem Michałem. Zapewniam was, że Bóg obdarzy was
dobrem, jeżeli nie popełnicie aborcji i będziecie walczyć ochotnie
w obronie życia”.
Św. Aleksy wraz ze swoimi sześcioma świętymi braćmi
wstają i zapraszają księcia Christiana i Ciebie, czytelniku, do
wieczornej modlitwy:
Pod koniec tego dnia, bądź miłosierny Panie, dla mnie
grzesznika. Zmierz zapadł już, śmierć coraz bliska, co mi z tego, że
zdobędę świat cały, jeśli potem zgubię samego siebie? Twój
Jednorodzony Syn przelał swą krew, bym ja nie stracił siebie, spraw
Panie, aby jego ofiara nie poszła na marne. Wybacz mi, jeśli dziś
wstydziłem się za Chrystusa i Jego słowa przed tym pokoleniem
wiarołomnym i przewrotnym. "

Potem wszystko znika. Z daleka widać tylko siedem światełek
wracających do Klasztoru na Wzgórzu Monte Senario...
Książę Christian i Czytelnik trzymają w dłoni trzy obrazki
święte: jeden przedstawia Św. Matkę Bożą Fatimską, drugi
wizerunek Ojca Świętego Jana Pawła II, na trzecim obrazku
natomiast przedstawiona jest Święta Faustyna Kowalska wraz z
wizerunkiem Bożego Miłosierdzia a z tyłu obrazka jest ten oto
napis:
Jezus powiedział do św. Marii Faustyny Kowalskiej: "Moja córko,
powiedz całemu światu o niepojętym miłosierdziu moim. Pragnę, aby
Święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a
szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności
Miłosierdzia Mojego, wylewam całe morze łask na dusze, które zbliżają
się do źródła Mojego Miłosierdzia. Dusza, która przystąpi do spowiedzi i
Komunii Św. otrzyma odpuszczenie wszystkich win i kar. Niech żadna
dusza nie lęka się zbliżyć się do Mnie, chociażby grzechy jej były jak
szkarłat. Ta sprawa jest Moja i rodzi się z łona Trójcy Świętej i poprzez
Słowo prowadzi was w ogrom Miłosierdzia Bożego. Pragnę, aby było
uroczyście obchodzone w pierwszą niedzielę po Wielkanocy”.
Zaleca się, aby przygotować świętowanie nowenną, polegającą na
odmawianiu, począwszy od Świątego Piątku, Koronki do Miłosierdzia
Bożego, a następnie innych modlitew.

ROZDZIAŁ XII - Prawo do życia
Prawo do życia jest prawem należącym do samego życia i nie może być
naruszane. Nikt nie ma prawa odebrać komuś życie, nawet sobie
samemu, dlatego, że nie należy ono do nas, nawet kiedy jest nasze.
Wynika to także z faktu, że nikt nie wybiera, aby się urodzić, więc nikt
nie może zadecydować o własnej śmierci. Żyć jest obowiązkiem a nie
prawem, którego my wszyscy, istoty ludzkie i inne, musimy przestrzegać.
Dlatego “życie” ma prawo móc „żyć”. Człowiek posiada rozum, dlatego
ma obowiązek strzec prawa do życia wszystkiego tego, co żyje. Kosmos
jest żywy i wciąż rośnie. Ziemia jest żywa i jej prawem jest móc dalej
żyć. Wszystkie formy życia naszej planety mają prawo do życia i muszą
być chronione przez człowieka. Nasze dzieci mają prawo przyjść na
świat, są one przyszłością ludzkości.
Człowiek nie ma żadnego prawa odbrać komuś życie. Aborcja jest
największą zbrodnią jaką ludzkość może popełnić, bo dokonuje się jej
wobec istoty bezbronnej. To prawda, że czasami, może nawet często,
kobieta cierpi, czuje się zagubiona. Z licznych powodów. To prawda, ja
wiem. To ogromne cierpienie. Życie bywa cierpieniem, lecz z aktu
odwagi może wyrosnąć ziarenko szczęścia. Nie usunąć ciąży może
przynieść w przyszłości uczucie wielkiego szczęścia, może sprawić, że
któregoś dnia będzie się dumnym z dokonanego wyboru. Kiedy miałem
siedemnaście lat, moja dziewczyna z tamtych lat, rówieśniczka, zaszła w
ciążę. Na początku chcieliśmy ją usunąć, wiadomo z jakich powodów,
lecz postanowiliśmy, że utrzymamy przy życiu dziecko i stawimy czoła
wszystkim problemom. Dzisiaj, pomimo że nie jesteśmy razem, jesteśmy
szczęśliwi i dumni z powziętej decyzji. Jest to szczęście niewyobrażalne.
Biologia daje nam jednoznaczny dowód, że po dwunastu osiemnastu godzinach po stosunku, tworzy się nowe życie. Komórka,
zwana zygotą, pierwsza komórka nowej istoty, złożonej z czterdziestu
sześciu chromosomów, powstaje w wyniku połączenia dwudziestu trzech
chromosomów gamety żeńskiej i dwudziestu trzech chromosomów
gamety męskiej i posiada nowy kod genetyczny, różniący się od kodu
ojca i matki i jakiejkolwiek innej osoby. Inną ciekawostka jest też jej
płeć: zygota jest obu płci (Sally B. Olds et al., 1980). On lub ona, jest
jedyne w swoim rodzaju, niepowtarzalne, nie istniało nigdy przedtem i
nie będzie nigdy więcej istnieć. „W wyniku zapłodnienia tworzy się życie
jedyne w swoim rodzaju” (Landrum B. Shuttles, Rorvik, D. 1983).
Zygota jest kompletna, bo jej genetyczny kod zawiera wszystkie
informacje dotyczące przyszłego człowieka, takie jak jego kolor skóry,
włosów, oczu, wzrost, itd. Z tej jasnej, prawdziwej i niezaprzeczalnej

wiedzy naukowej wynika więc, że zygota jest istotą ludzką mogącą
potencjalnie stać się dorosłym człowiekiem, dlatego ma ona prawo żyć i
to prawo musi być uznane w prawach całej ludzkości.
System norm prawnych jest zbiorem norm, które regulują postępowania
ludzi w ich wzajemnych stosunkach. Zbiór ludzi tworzy społeczeństwo,
które daje im siły potrzebne do ich egzystencji i do doskonalenia siebie,
w zgodzie pomiędzy interesem indywidualnym i społecznym. W wielu
państwach świata istnieje prawo do aborcji i nie jest to źródłem dumy dla
tego kraju, jeśli pragnie być nowoczesnym państwem. Nauka dowodzi
nam, że początek życia człowieka jest równocześnie początkiem życia
biologicznego. Nowoczesne państwo powinno zabronić aborcji, mieć
obowiązek bronić najsłabszych, udzielać pomocy kobietom,
mężczyznom, rodzinom, którzy z przeróżnych powodów decydują o
przerwaniu nowego życia. Nowoczesne państwo powinno zastąpić
rodzinę i być gwarantem nowego życia. Państwo, które zabija własne
dzieci, to państwo którego przeznaczeniem jest zaniknięcie własnego
gatunku.
Prawie wszystkie religie świata zgadzają się z prawem do życia i
potępiają aborcję. I to już jest dobrym początkiem.
W Chrystianizmie można streścić prawo do życia słowami Jezusa
Chrystusa, dotyczącymi „najważniejszego przykazania”:
"Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?" On mu
odpowiedział: «Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem,
całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze
przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego
bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się
całe Prawo i Prorocy”(Mt 22:37-40).

ROZDZIAŁ XIII - Wnioski

W bajkach wszystko jest dozwolone, więc ja też mogę pozwolić
sobie zmienić bieg historii i napisać szczęśliwe zakończenie. Napiszę
ostatni rozdział baśni o księciu i księżniczce.
Bóg, Król Niebios, nie był jeszcze zadowolony. Patrzył się z
wysoka na szczęście ludów ziemi, widział, że wszyscy byli szczęśliwi
oprócz księcia Christiana, który był smutny, cieszył się szczęściem
innych ludzi, lecz sam nigdy się nie uśmiechał. Całymi dniami jego
wzrok bywał zagubiony i nikt nie mógł go rozproszyć. Bóg również
długo go obserwował i sam stawał się coraz bardziej zagnębiony i
smutny. Pomimo będąc Bóg Miłością, miłością, która jest człowiekiem,
źródłem, ogniem, wiatrem Miłości, cierpiał On bardzo widząc choćby
jednego ze swych synów smutnego, dlatego też również był smutny, na
równi z księciem Christianem. Bóg nie mógł się pogodzić z tym stanem
rzeczy. Lecz cóż mógł począć? Mijały sekundy, minuty, godziny, dni,
miesiące... Musiał coś zrobić: nie mógł znieść, że książę Christian był
wciąż pogrążony w smutku. Postanowił więc zesłać do krajów księcia
Christiana i księżniczki Aidy wietrzyk miłości. Zefir porwał ich serca i
oboje zostali przeniesieni do Niczyjego Kraju, gdzie wydarzył się cud.
I tu kończy się baśń... i żyli długo i szczęśliwie, aż do dnia w
którym obojgu przyszło zasiąść w Królewskiej Niebieskiej Karocy i
powrócić do domu Naszego Pana Niebieskiego, Boga Najświętszego. Nie
wiadomo, kto pierwszy z nich odjechał. Nie dowiemy się... “Jak to… my
chcemy wiedzieć” …. słychać głosy. “Co się stało potem, Irpusie, ty, co
jesteś dworskim pisarzem, opowiedz nam, opowiedz!”Głosy te
pochodziły niewiadomo skąd, z głowy każdego z nas, z myśli niczyjej, z
podświadomości – krainy, którą każdy z nas posiada, lecz nikt jej nie zna
i nie chce poznać z obawy, z lęku. „Irpusie, opowiedz, jesteśmy tutaj!”…
Jest ciemno, bardzo ciemno, lecz widoczne są dokładnie oczy każdego z
nas: błyszczą zielonkawym światełkiem, stoją w krąg, dookoła, niby
publiczność w teatrze. Cisza. Cisza dookoła. I oto zapala się snop światła
i pada na drzewo z Niczyjego Królestwa. Z ciemności wyłania się postać
Irpusa, który stoi pod drzewem. Wciąż cisza dokoła, cisza doskonała. W
oddali słychać nuty muzyki Zen. Drugi strumień światła oświeca
mnichów Zen, żyjących w XIII wieku. Ich dusze pozostały na zawsze w
Niczyim Królestwie, w stanie doskonałości, satori, i grają wiecznie na
shakuhachi, japońskim flaucie. Czyste i harmonijne nuty muzyki
odprowadzają nas powoli w głąb naszego Ja, do naszej podświadomości.

Jeden z umysłów skarży się, że nic się nie dzieje. Irpus odpowiada na to,
że pora już wracać do domów i że tracimy tylko czas. Nikt się jednak nie
rusza i w dalszym ciągu patrzymy się wszyscy niedowierzając własnym
oczom. Irpus zamilkł, nie ma zamiaru powiedzieć nic więcej, póki
umysły tych, którzy mieli trwogę w sercu, nie zdecydują się odejść. I
dopiero wtedy zaprasza wszystkich, żeby zatrzymali się jeszcze przez
chwilę, on niebawem wszystko wyjaśni. „Nieważne jest wiedzieć, co się
zdarzy, czy książę Christian i księżniczka Aida wezmą ślub, jedynym
wspólnym sercem złączą się z Bogiem i rozpoczną nowe życie. Nie mogę
wam o tym opowiedzieć tutaj, na ziemi”, tłumaczy Irpus, „gdzie
wszystko mija, gdzie wszystko ma swój początek i koniec, gdzie nic nie
jest wieczne i pewne, gdzie wszystko wciąż się przemienia i jest żywe”.
W pewnym momencie, jakby jakimś czarem, pojawia się wielka
szklana kula. Irpus pyta się o przyszłość pary książęcej. Kula zaczyna
promieniować różnobarwnym światłem i tak odpowiada:
Widzę księcia Christiana i księżniczkę Aidę trzymających się za
rękę; teraz widzę ich - ją w sukni, jego w ubraniu ślubnym – we wnętrzu
zabytkowej i majestatycznej katedry, rozpoznaję ją, to katedra Św. Jakuba
w Santiago de Compostela, mężczyzna w purpurowym stroju wiąże ich
węzłem małżeńskim, gołąbek Boży zlatuje na nich, jednoczy się z nimi i
tworzy z nich jedno tylko ciało. Mija czas... Pan Bóg darzy królewską
parę trójką dzieci, dwoma chłopczykami i dziewczynką o imionach
Emunah, Jakub i Aida. To właśnie książę Christian zapragnął, aby
dziewczynka nosiła imię matki, aby w ten sposób uczcić pamięć małego
księcia Christiana i świadczyć o jego przebaczeniu i miłości do królowej
Aidy. Dzieci rosną, przychodzą wnuki i prawnuki, zjawiają się siwe
włosy. Starzeją się razem. Pewnej nocy przyjeżdża Królewska Karoca i
zabiera królową. Król, postarzały, bez swojej ukochanej, żyje nadzieją, że
już wkrótce znowu ją spotka, abdykuje na rzecz pierworodnego syna
Emunahę. (Imię to znaczy „wiara”, tak właśnie nazwano pierworodnego
syna, by okazać ich głęboką wiarę w Boga). Król Christian opuszcza
Królestwo, zostawia wszystkie swoje bogactwa ubogim i udaje się, w
oczekiwaniu na Karocę Królewską Ojca Niebieskiego, do Klasztoru
Wielkiej Kartuzji, położonego na wysokości 1.190 m.n.p.m., w Alpach
należących do byłego królestwa i tam zakłada mnisze ubrania. Mijają
lata. Król Christian starzeje się w dobrym zdrowiu, ma już
dziewięćdziesiąt sześć lat, jest kwiecień, niedziela, tydzień po Wielkanocy.
W szklanej kuli widać przyjazd wielkiej Karocy Królewskiej, przed
świtem, zanim rodzi się nowy dzień. Karoca wykonana jest ze
wspaniałego diamantu, jedynego na świecie, świecącego bardziej niż
biel, ciągną ją konie jaśniejsze od słońca. W karocy siedzi Królowa Aida,
jest młoda i piękna, nosi szaro-żółto-czerwoną suknię i przyjeżdża, aby
zostać teraz na zawsze ze swoim ukochanym księciem Christianem.

Towarzyszy jej Anielski legion. Wraz z Królową Aidą przybywa również
Matka Niebieska i Jezus Miłosierny, aby przyjąć Króla Christiana w
Wiecznym Królestwie przy boku Ojca Wieczystego.
Szklana kula błyszczy coraz bardziej, staje się jaśniejsza niż słońce,
aż oczy bolą patrzeć i wszystko znika w mgnieniu oka a kula staje się
przeźroczysta, jak przedtem i w końcu, tak jak się pojawiła, tak znika.
Wiązka światła pada na Irpusa. Umysły patrzą i sądzą, że to już koniec
opowieści. Irpus zapytuje, czy teraz są zadowolone, znając koniec
historii. Słowa Irpusa dotykają serca umysłów, zielone oczy błyszczą ze
wzruszenia: niektórzy wzruszyli się do łez zakończeniem, niektórych to
nic nie obchodzi, inni jeszcze woleliby bardziej dramatyczny finał. Ej!
Ladies and Gentlemen, Panie i Panowie, sądzicie, że to wszystko? Tak
jak w filmie, mieliście wasze zakończenie, chcieliście poznać koniec tej
historii. Zwróćcie jednak uwagę na to, że chodzi tu o przyszłość
przewidzianą nie przez szklaną kulę, lecz przez wasze uczucia, które
zostały wyświetlone za pomocą kuli. Podoba się wam ten finał? W
pewnej chwili trzy kosy zaczynają swój śpiew i przenoszą wszystkich
obecnych do spotykających się ze sobą wszechświatów równoległych. I
już nie jest to tylko historia o księciu Christianie i księżniczce Aidzie,
lecz opowieść o każdym z nich, o ich życiach, jedynych i
niepowtarzalnych na świecie.
„Co się dzieje?” słuchać krzyki, „uciekajmy! Nieee! Co się dzieje,
Irpusie?”
Nic, nic się nie stało, nie obawiajcie się, rozpaczacie, bo tracicie
wasz czas i nie zdajecie sobie z tego sprawy, dlatego szarpiecie się z
rozpaczy. Wasze umysły myślą tylko o przyszłości, o tym co będzie,
dlatego chcieliście wiedzieć jak kończy się historia księcia i księżniczki.
Lecz przyszłość nie jest celem życia, nie istnieje żaden cel w życiu,
śledzić przeznaczenie jest największym na świecie absurdem. Tylko
jedna rzecz ma znaczenie: żyć, dążyć do doskonałości. Doskonałość nie
jest czymś, co się osiąga, bo nie istnieje na świecie, więc nie może być
ona naszym celem. Droga, którą mamy do przebycia, jest naszą
przyszłością, bo ona sprawi kim będziemy jutro. Każdy z nas ma swoje
życie do przeżycia a nie czyjeś inne. Każdy z nas musi szukać w sobie
daru, jaki posiadamy i ofiarować go nam samym i światu. Za każdym
razem, gdy upadamy, oznacza to, że idziemy naprzód. Musimy podnieść
się i iść dalej. Księżniczka Aida, gdy pozbyła się ciąży, pozbyła się
również swojej przyszłości, bo przestraszyła się jej, stworzyła sobie
swoją przyszłość w myślach. Lecz przyszłość nie istnieje. Przeszłość tak,
zaistniała, nie można jej zmienić, bo już jest za nami. Księżniczka Aida
popełniła aborcję, w przeszłości, lecz teraz może naprawić swoją
przyszłość, bo nic nie jest stracone. Tym razem droga do przebycia jest
drogą do przebaczenia sobie samej, zaakceptowania wszystkich słabości i

obaw, aby nie były już one nigdy przeszkodą na drodze przyszłości.
Potrzeba wierzyć w Boga, aby mógł On kierować naszymi krokami.
Książę Christian musiał przejść drogę do przebaczenia, aby przeżyta
trauma i żałoba nie stanowiły przeszkody na drodze jego życia.
Obowiązkiem każdego człowieka jest walczyć w obronie życia.
Każdy pomaga sobie własną wiarą: judaizmem, chrześcijaństwem,
islamem, buddyzmem, hinduizmem, taoizmem, dżinizmem, Shinto,
Konfucjanizmem... Miłość jest uniwersalnym słowem, nie istnieje religia,
która popierałaby aborcję. Drugi Sobór Watykański wyraźnie mówi, że
Królestwo Boże jest dla wszystkich osób, które żyją według zasad
chrześcijańskich, które są wspólne dla wszystkich religii. Więc nawet
jeżeli ktoś nie poznał Pana, lecz jego życie jest dedykowane miłości, ten
również znajdzie drogę do Raju.
Umysły zdają sobie sprawę, że Miłość uniwersalna nie należy do
żadnego szczególnego credo. Miłość Boża przeznaczona jest dla każdego
z nas. Umysły czują ich serca wypełnione tak wielką ilością miłości, że
potrzebują uwolnić ją, aby nie pęknąć. Im więcej jej wypuszczają, tym
bardziej są szczęśliwe, tym więcej miłości przybywa w nich aż wszystko
w nich staje się miłością. Tyle jest tego szczęścia, że wpadają w ekstazę i
zaczynają unosić się w powietrzu.
W pewnym momencie Irpus słyszy jakiś szum, obraca się i
spostrzega Jej Królewską Mość Księcia Christiana. Kłania się nisko i
pyta, czemu zawdzięcza jego wizytę. Książę zabiera głos: Drodzy
Czytelnicy i Czytelniczki, dotarliśmy do końca opowieści. Nie znamy jej
zakończenia. Być może, sprawi się przepowiednia szklanej kuli, a może
nie. Nie zawsze zdarza się to, czego pragniemy, dlatego, że posiadamy
wolną wolę, lecz nie tylko z tego powodu. Niektórzy z nas dojrzewają
duchowo bardziej, inni mniej: „Pozwólcie, aby Najświętsza Panna
prowadziła was do Raju. Postawcie Jezusa Chrystusa na pierwszym
miejscu w waszym życiu. Świat w którym żyjecie jest przemijający,
dlatego zdecydujcie się na pokój, żyjcie pokojem. Módlcie się, drogie
dzieci, módlcie się”8.
Pragnę w ostatnich słowach tej książki prosić was w moim imieniu
i w imieniu Maryji: nie popełniajcie aborcji, szanujcie życie, nawet kiedy
jest ono owocem przemocy, “bo dziecko które przyjdzie na świat nie jest
zbrodniarzem, lecz drugą, niewinną ofiarą”.9 Wiem, że nie jest to proste,
lecz Bóg wypłaci wam ogromnie za każde uratowane życie. Nie wiem
czy uda mi się stworzyć organizację, która zapewniałaby pomoc
psychologiczną i finansową dziewczynom i kobietom, które nie chcą
8
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mieć dziecka. Stowarzyszenie miałoby na celu wybór przyszłych
rodziców dla maluchów i budowę domu, w którym ugościć dzieci
niechciane i potrzebujące miłości. Oczywiście każda matka miałaby
prawo zmienić swą pierwotną decyzję i utrzymać i wychowywać swoje
dziecko. Nie znam mojej przyszłości, być może księżniczka Aida zechce
pomóc mi w tym przedsięwzięciu, lub znajdę inne osoby chętne
ofiarować swą miłość i pomoc. Ja będę żył moje życie, z każdym
oddechem, w każdej chwili, każdego dnia, spróbuję zrobić wszystko, by
być szczęśliwym i oddam się w Boże ręce jako Jego pokorne narzędzie.
Na ostatniej stronie tego rozdziału zamieszczam moje dane osobiste, aby
ktokolwiek mógł skontaktować się ze mną, choćby tylko po to, aby
powiedzieć mi „cześć”. Dziękuję tym wszystkim, którzy obdarzyli mnie
przeczytaniem tej książki napisanej, aby uczcić imię małego Christiana, z
nadzieją, że posłuży ona, aby wszyscy mieli więcej wiary w Boga i - za
wstawiennictwem Najświętszej Matki Bożej - mogli powiedzieć tak
życiu”.
Dziękuję.

Orędzia Matki Bożej z Medziugorie o aborcji i Duchu Świętym.

Aborcja
Orędzie z 3 września 1992 roku:
„Dzieci zabite w łonie matki są teraz jak aniołki wokół tronu Boga."
Orędzie z 2 lutego 1999 roku:
„Miliony dzieci umierają z powodu aborcji. Rzeź niewiniątek nie odbyła
się tylko po narodzinach mojego Syna. Powtarza się także dzisiaj,
każdego dnia. "
Orędzie z 1 września 1992 roku:
„Aborcja jest grzechem ciężkim. Musimy pomóc kobietom, które
popełniły aborcję. Pomóżmy im zrozumieć, że jest to grzechem.
Zaprośmy je, aby błagały o przebaczenie Boga i do spowiedzi. Bóg
gotów jest wybaczyć wszystko, bo Jego miłosierdzie jest nieskończone.
Drogie dzieci, bądźcie otwarte na życie i chrońcie je."
Orędzie z 2 maja 1995 roku:
„Powiedz wszystkim kobietom, które boją się mieć dzieci, że im więcej
będą miały dzieci, tym lepiej! Powinny one raczej obawiać się nie mieć
ich!”
Duch Święty
„Jednemu z wizjonerów, na pytanie czy wszystkie religie są dobre, Matka
Boża odpowiada: „We wszystkich religiach jest coś dobrego, ale to nie
jest to samo, wyznawanie jednej religii lub innej. Duch Święty nie działa
o równej mocy we wszystkich wspólnotach religijnych.” (25.02.82)
„Oprócz piątku pościjcie o chlebie i wodzie w innym dniu tygodnia na
cześć Ducha Świętego.” (09.09.82)
„Nie żyje się tylko pracą, ale także modlitwą. Wasza praca nie pójdzie
wam dobrze bez modlitwy. Podarujcie wasz czas Bogu, oddajcie się Mu.
Pozwólcie, aby Duch Święty prowadził was. I wtedy zobaczycie, że
wasza praca będzie lepiej iść i będziecie mieć również więcej wolnego
czasu.” (02.05.83)

„Poświęćcie się mojemu Niepokalanemu Sercu. Oddajcie się mnie
całkowicie, a będę was chronić i będę się modlić, aby Duch Święty
zstąpił na was. Wołajcie go.” (02.08.83)
„Ludzie są w błędzie, gdy zwracają się jedynie do świętych z prośbą o
coś. Ważne jest, aby się modlić, aby Duch Święty zstąpił na was.
Wszystko się ma, gdy się go posiada.” (21/10/83)
„Zacznijcie wołać Ducha Świętego na co dzień. Najważniejsze jest to,
aby modlić się do Ducha Świętego. Gdy Duch Święty zstępuje na was,
wszystko zmienia się i staje się dla was jasne.” (25.11.83)
„Przed Św. Mszą musimy modlić się do Ducha Świętego. Modlitwa do
Ducha Świętego musi zawsze towarzyszyć każdej Mszy.” (26.11.83)
„Módlcie się i pośćcie. Chcę, abyście wypełnili wasze życie modlitwą.
Każdego ranka w rodzinie odnawiajcie modlitwy poświęcenia się
Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi. Odmawiajcie codziennie Aniele
Boży, Wierzę w Boga, pięć Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu
na cześć Męki Jezusa, szóstą modlitwę - dla naszego Ojca Świętego,
papieża i siódmą - o zestąpienie Ducha Świętego na was. Na koniec
zmówcie modlitwę o Ducha Świętego. Jeśli możecie, odmawiajcie także
różaniec.” (27.01.84)
„Módlcie się i pośćcie. Proście Ducha Świętego, aby odnowił wasze
dusze i cały świat.” (05.04.84)
„Na wszystkie te pytanie, które mi stawiacie dam wam tylko jedną
odpowiedź: módlcie się do Świętego Ducha, aby was oświecił i potem
zrozumiecie”. (26.05.84)
„Drogie dzieci, powinniście codziennie odnawiać swoje modlitwy do
Ducha Świętego. Bierzcie udział w Mszy Świętej. Po mszy, powinniście
pozostać w kościele i odmówić jeszcze: wierzę w Boga, siedem Ojcze
nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu, tak jak w dniu Pięćdziesiątnicy.”
(02.06.84)
„Moi drodzy synowie, kapłani. Módlcie się nieustannie i proście Ducha
Świętego, aby odprowadzał was zawsze, pod jego działaniem. We
wszystkim tym o co pytacie, we wszystkim, co robicie, szukajcie jedynie
wolę Boga.” (13.10.84)

„Drogie dzieci, wzywam was do bardziej aktywnej modlitwy i obecności
na Mszy. Pragnę, aby każda Msza stała się dla was doświadczeniem
Boga. Mam na myśli w szczególności młodych ludzi: bądźcie otwarci na
Ducha Świętego, gdyż Bóg pragnie zwrócić się do was w tych dniach,
kiedy szatan nie odpoczywa. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje
wezwanie.” (16.05.85)
„Drogie dzieci, jesteście za bardzo przywiązani do rzeczy materialnych i
z tego względu gubicie wszystko to, co Bóg pragnie wam dać. Zapraszam
was do modlitwy o dary Ducha Świętego, których potrzebujecie, by
świadczyć moją obecność i wszystko to, co wam daję tutaj. Drogie dzieci,
oddajcie mi się doszczętnie abym mogła prowadzić was całkowicie. Nie
martwcie się o rzeczy materialne. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje
wezwanie.” (17.04.86)
„Drogie dzieci, dziś dziękuję wam za wszystkie ofiary, którymi
obdarzyliście mnie w tych dniach. Drogie dzieci, wzywam was abyście
się otworzyli i zdecydowali na nawrócenie. Wasze serca, drogie dzieci,
nie są jeszcze otwarte na mnie. Dlatego zapraszam was ponownie,
otwórzcie się w modlitwie na Ducha Świętego, gdyż On pomoże wam
przemienić wasze kamienne serca w serca z ciała. Drogie dzieci,
dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie i że postanowiliście iść
ze mną ku świętości.”(25.06.96)
„Drogie dzieci, chcę się z wami podzielić swoją radością. W Moim
Niepokalanym Sercu odczuwam, że jest wielu, którzy zbliżyli się do mnie
i w szczególny sposób modląc się i nawracając, niosą w swoich sercach
zwycięstwo mego Niepokalanego Serca. Pragnę podziękować wam i
zachęcić was, abyście z miłością i mocą Ducha Świętego jeszcze więcej
czynili dla Boga i Jego Królestwa. Jestem z wami i błogosławię was
moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na
moje wezwanie.” (25.08.00)
„Drogie dzieci, w tym czasie łaski wzywam was do modlitwy. Drogie
dzieci, dużo pracujecie, ale bez Bożego błogosławieństwa. Błogosławcie
i szukajcie mądrości Ducha Świętego, aby prowadził was w tym czasie
łaski, tak abyście zrozumieli i żyli w łasce tegoż czasu. Nawróćcie się
dzieci i uklęknijcie w ciszy waszego serca. Umieśćcie Boga w centrum
swojego istnienia tak, abyście mogli w radości dawać świadectwo piękna,
które Bóg nieustannie daje w waszym życiu. Dziękuję, że
odpowiedzieliście na moje wezwanie.” (25.05.01)
„Drogie dzieci, również dziś wzywam was, abyście w jeszcze większym
stopniu żyli moimi orędziami, w pokorze i miłości tak, aby Duch Święty

wypełnił was swoją łaską i mocą. Jedynie w taki sposób będziecie
świadkami pokoju i przebaczenia. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście
na moje wezwanie.” (25.04.04)
„Drogie dzieci! Również dziś radość gości w moim sercu! Pragnę wam
podziekować za to, co czynicie bym urzeczywistniła mój plan. Każdy z
was jest ważny, dlatego dzieci, módlcie się, radujcie się ze mną z powodu
każdego serca, które się nawróciło i stało się narzędziem pokoju na
świecie. Grupy modlitewne są mocne tak, że poprzez nie mogę zobaczyć,
jak Duch Święty działa na świecie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście
na moje wezwanie.” (25.06.04)
Posłanie dla Mirjany, 2 listopada 2007 roku:
„Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście otworzyli swoje serca
Duchowi Świętemu i pozwolili Mu, aby was przemienił. Dzieci moje,
Bóg jest najwyższym dobrem i dlatego jako matka proszę was, módlcie
się, módlcie się, módlcie się, pośćcie i miejcie nadzieję, że to dobro jest
możliwe do osiągnięcia, ponieważ Miłość narodziła się z tego dobra.
Duch Świety wzmocni w was tę miłość i będziecie mogli nazywać Boga
swoim Ojcem. Przez tą najwyższą miłość będziecie szczerze kochać
wszystkich ludzi i w Bogu uważać ich będziecie za braci i siostry.
Dziękuję.”
Podczas błogosławieństwa Matka Boska powiedziała: „na drodze,
którą prowadzę was do mojego Syna, ci którzy reprezentują Go, kroczą
obok mnie.” (Mirjana, 02.11.07)

ŚWIADECTWA
Pewna kobieta, poważnie chora zwraca się do Mariji (Marija Pavlovic
jest jedną z wizjonerek z Medziugorja) i tak jej mówi:
„Zwracam się do ciebie, bo nie mam odwagi pójść do księdza i
przystąpić do spowiedzi. Usunęłam ciążę osiem razy i obawiam się, że
ksiądz pogniewa się na mnie i wygoni mnie z konfesjonału. Ale myślę, że
może ty mogłabyś coś zrobić, mogłabyś zwrócić się do Matki Boskiej, aby
mi pomogła. Nie mogę spać, cierpię na depresję, mam wiele dolegliwości
i strasznie cierpię. Wiesz, mój mąż był tak bardzo sprzeciwny życiu. Nie
brakowało nam nic, żyliśmy w dostatku. A teraz, nie mogę już mieć dzieci.
Możesz powierzyć to wszystko Matce Bożej?”
Marija zawsze gorliwie udzielała się w obronie życia. Słucha
troskliwie słów kobiety i tego samego wieczoru zwraca się do Dziewicy
w jej sprawie. Matka Boska ponownie zadziwia nas niespotykaną
nadzieją jaką potrafi w nas, jej dzieciach, wzbudzić, szczególnie wtedy,
gdy wszystko wydaje się stracone, po ludzku niemożliwe.
Odpowiedziała Mariji: „teraz ona będzie nosicielką życia w pomocy
innym ludziom.”
Kobieta pogodziła się z Panem Bogiem, poszła do spowiedzi i jej
serce tak bardzo się zmieniło, że dzisiaj głosi wszem i wobec o jej
całkowitym wyzdrowieniu, uzyskanym dzięki bożej łasce. Teraz
odczuwa wiele radości i czyni dużo dobra; własnym przykładem zachęca
inne kobiety, aby nie popełniały aborcji. Tak własnie Maryja pragnie
postępować poprzez każdego z nas. Z naszych śmiertelnych ran chce
uczynić źródła życia! Jeśli tylko okażemy Jezusowi Chrystusowi całe zło,
które zebrało się w nas, On uleczy nas poprzez Swoje, wiecznie
chwalebne rany.10

10

R. Laurentin, "Il segno dell'amore di Dio" (“Znak Bożej Miłości”), Edizioni (Wydawnictwo)
Segno, (1997), str.149-150, zawarte w "Genocidio Censurato" (“Ludobojstwo Ocenzurowane”) str.173
autorstwa Antonio Socci.

BIBLIOGRAFIA

“A man’s viewpoint on abortion” (1988). Great Expectatives s. 1 i 4.
N. Adler, H. David, B. Major, et al. (1992). Psychological factors in
abortion, American Psychology; 47:1194-204.
N. Adler, (1975). Emotional responses of women following therapeutic
abortion. American J Orthopsychiatry; 45:446-54.
P.W. Ashok, et al. (August 2005). Acta Obset Gynecol Scand; 84(8):
761-6.
Ashton, (1980). The Psychological Outcome of Induced Abortion, British
Journal of Ob&Gyn.
Badgley, (1977). Report of the Committee on the Operation of the
Abortion Law. Ottawa: Supply and Services, s. 313-321.
Peter S. Bearman i Hanna Brunckner (January 2001). “Promising the
future: Virginity pledges and First Intercourse”, American Journal of
Sociology, Vol. 106, No. 4, str. 861, 862. The effects of a virginity pledge
were shown to be statistically significant at the 95 percent confidence
level.
H.C. Boesen et al. (Grudzień 2004). Acta Obset Gynecol Scand,
83(12):1189-92.
J. Bowlby, (1969). Attaccamento e perdita, vol. 1: L’attaccamento alla
madre. Trad. it. Torino: Boringhieri, 1972.
R. Baumeister, (1999). Evil: Inside Human Violence and Cruelty. New
York, W.H. Freeman and Company.
M. Baures, (1996). Letting go of bitterness and hate, Journal of
Humanistic Psychology, 36(1):75-90.
C. Bernard, (1990). The Long-Term Psychological Effects of Abortion.
Portsmouth, N.H.: Institute for Pregnancy Loss.

M. Bracken, M. Hachamovitch, G. Grossman, (1974). The decision to
abort and psychological sequelae. J Nerv Mental Dis;158:154-62;
B. Buranasin, (1991). The effects of rooming-in on the success of
breastfeeding and the decline in abandonment of children. Asia Pac J
Public Health; 5:217-20.
S. Buswell, D. Spatz, (2007). Parent-Infant Co-sleeping and Its
Relationship to Breastfeeding. J Ped Health Care, 21:22-8.
A. Cagnacci, and A. Volpe, (Sierpień 2001). Human Reproduction,
Vol.16, No. 8, 1748-1752.
T. Cantelmi, C. Cacace, (2007) Aborto Volontario e Salute Mentale della
Donna: Una review della Letteratura Internazionale.
http://www.scoutperlavita.it/sites/default/files/files/Articolo%20postaborto%20Cantelmi%20Cacace.pdf
P.K. Coleman, (2005). Current Women’s Health Reviews, 2005, 1, 21-34.
A. Comte-Sponville, (1998) Pequeño tratado de las grandes virtudes.
Madrid, Espasa Calpe.
Charles E. Rice, (1990). No exception: a pro~life imperative. Tyholland
Press, Notre-Dame, s. 76.
L. Cheng (1 Listopad 2008), Surgical versus medical methods for secondtrimester induced abortion. The WHO Reproductive Health Library.
World Health Organization. Archived from the original on 17.06.2011.
Retrieved 17.06.2011.
K. Christensson, T. Cabrera, E. Christensson et al. (1995). Separation
distress call in the human neonate in the absence of maternal body
contact. Acta Paediatr; 84:468-73.
P.K. Coleman, (2005) Induced Abortion and Increased Risk of Substance
Abuse: A Review of the Evidence. Current Women’s Health Reviews; 1,
21-34 21.
J. T. Condon, (1996) The spectrum of fetal abuse in pregnant women. J
Nerv Ment Dis; 174: 509-516.
H. Cvejic, I. Lipper, R. Kinch, et al. (1977). Follow-up of 50 adolescent
girls 2 years after abortion. Can Med J 1977 r.; 116:44-6;

H. David, (1981) Postpartum and Postabortion Psychotic Reactions.
Family Planning Perspectives; 13:88-91.
F. A. Di Blasio i J. H. Proctor, (1993) Therapist and the clinical use of
forgiveness American Journal of Family Therapy, 21:175-184.
E. Easwaran, (1991) God Makes the Rivers Flow. Tomales, CA, Nilgiri
Press.
D. M. Fergusson et al. J Psychol Psychiatry. (Styczeń 2006) 47(1):16-24.
Franche, (1978) The ambivalence of Abortion. New York; Random
House, 84-95.
U. Galimberti, (2006) Psicologia, Le Garzantine, Garzanti, Mediolan.
Garfinkel, et al., (1996). Stress, Depression and Suicide: A Study of
Adolescents in Minnesota, Minneapolis: University of Minnesota
Extension Service.
M. Gissler, E. Hemminki, J. Lonnqvist, (1987) Suicides after pregnancy
in Finland, 94: register linkage study. BMJ 1996; 313:1431-1434.
D.A.Grimes, J. Benson, S. Singh, M. Romero, B. Ganatra, F.E.
Okonofua, I.H.Shah,
(2006), “Unsafe abortion: The preventable
pandemic”. The Lancet 368 (9550): 1908–1919. doi: 10.1016/S01406736(06)69481-6. PMID 17126724;
“Guardian Weekly”, (19 sierpień 1990).
T.D.Hargrave, (1994)
Brunner/Mazel.

Families

and

Forgiveness.

New

York,

S. Hatcher, (1976). Understanding adolescent pregnancy and abortion.
Primary Care; 3:407-25;
S. K. Henshaw et al., The Allen Guttmacher Institute: (1973-1996).
Readings on Induced Abortion, Volume 2: A World review 2000, New
York: AGI, 2001, Table 7. (1997- 1999): Distributions published by the
Center for Disease Control and Prevention, adjusted for year-to-year
changes in the reporting states.

Joan R. Kahn, and A. Kathryn (Listopad 1991). Premarital Sex and the
Risk of Divorce, Journal of Marriage and the Family, London, pp. 845855.
K. A. Kendall-Tackett (2004). Trauma Associated with Perinatal Events:
Birth Experience, Prematurity and Childbearing Loss. In K.A. KendallTackett The Handbook of Women, Stress and Trauma. New York: Taylor
& Francis.
A. Kero, U. Hogberg, A. Lalos (2004). Well-being and mental growth –
long-term effects of legal abortion. Soc Sci Med; 58:2559-2569.
M. Klein, (1990). Amor, culpa y reparación. Obras completas, vol. I,
Buenos Aires, Editorial Paidós.
B. Landrum Shuttles, D. Rorvik (1983). Human life begins at conception.
Pubblicato su Rites of life, Zondervan Grand Rapids.

U. Landy (1986). Abortion counseling: A new component of medical
care. Clin Obstet Gynecol 13: 33-41.
R. Laurentin, (1997). Il segno dell’amore di Dio. Wyd. Segno, s.s. 149150 ripreso in “Genocidio Censurato” s. 173 di Antonio Socci.
M. Leifer (1997). Psychological changes accompanying pregnancy and
motherhood. Genet Psychol Monogr; 95: 55-96.
R. Meister (1978) Induced abortion and psychotherapy. Psychother
Psychosom; 30: 98-104.
A. Moschetti, M. L.Tortorella, (2007). Ossitocina e attaccamento.
Quaderni acp 2007; 14 (6) 254-260.
J. North, The “ideal” of forgiveness: a philosopher’s exploration (1998).
R.D. Enright y J. North (eds.), Exploring Forgiveness. Madison, WI,
University of Wisconsin Press.
NSFG (1995). National Survey of Family Growth and 1994-1995
Abortion Patient Survey (APS);

T. Ostbye, E. F.Wenghofer, C.A.Woodward, G. Gold, J. Craighead
(2001). Am J Med Qual 16(3): 99-106.
L. M. Pope, N.E. Adler, J. M. Tschann (2001). Postabortion
psychological adjustment: are minors at increased risk? J.\of adolescent
Health, 29(1), 2-11.
D.C. Reardon et al South (2002 August). Med J;95(8):834-41.
D. C. Reardon, P. K. Coleman, J. R. Cougle, (2004). American Journal of
Dng and Alcohol Abuse; 26 (1):369-383.
V. M. Rue, P. K. Coleman, J. J. Rue, D. C. Reardon, (2004). Induced
abortion and traumatic stress: A preliminary comparison of American
and Russian women. Med Sci Monit; 10(10): SR5-16;
M. S. Rye, K. I. Pargament, M. A. Ali, G. L. Beck, E. N. Dorff, C.
Hallisey, V. Narayan, i J. G. Williams, (2000). Religious perspectives on
forgiveness en M.E.
K. I. McCullough, Pargament and C.E. Thoresen (eds.), Forgiveness:
Theory, Research and Practice (2000). New York, The Guilford Press.
B. Sally Olds et al. (1980). Obstetric Nursing, Addison-Wesley
Pubblishing, Melo Park.
S. Schmiege, N. F. Russo, (2005). Depression and unwanted first
pregnancy - longitudinal cohort study. Electronic version. British
Medical Journal, 331 (7528), 1303.
Siecus Report, (1999 December - 2000 January). National Consortium of
State Physicians Resource Councils. Vol. 28, n.2 s.23.
http://www.aletta.nu/ezines/email/SiecusReport/1999/Dec-Jan00.pdf
G. Soares-Prabhu, (1986). “As we forgive”: interhuman forgiveness in
the teaching of Jesus. En C. Floristan y C. Duquoc (eds.), Concilium:
Forgiveness. Edimburgo, T & T Clark.
R. Somers (1979). Risk of Admission to Psychiatric Institutions Among
Danish Women who Experienced Induced Abortion: An Analysis on
National Record Linkage. Dissertation Abstracts International, Public
Health; 2621-B.

A. Speckhard (1987). Psycho-Social Stress Following Induced Abortion.
Sheed and Ward; Kansas City.
A. Speckhard, V. Rue (1992). Postabortion syndrome: An emerging
public health concern. J Soc Issues; 48(3):95-119.
H. W. Stone, (1976). Crisis counseling. Ed. Fortress Press, Philadelphia.
R. Suri et al., (2004 August). Am J Psychiatry; 161:1502.
J. M. Ussher, (2000). Women’s health: Contemporary concerns. In J. M.
Ussher (Ed.) Women’s Health: Contemporary International Perspectives.
Leicester: BPS Books – chapters by Alder – Contraceptive Choise, Russo
and Deniou – Abortion, Boyle – Abortion.
D. Watson, (1984). Fear no Evil. Londyn, Hodder & Stoughton.
L. Zabin, M. Hirsch, M. Emerson. (1989). When urban adolescents
choose abortion: Effects on education, psychological status and
subsequent pregnancy. Fam Plann Perspect 1989; 21:248-55.
Strony internetowe
http://www.abortionfacts.com/survivors/giannajessen.asp
http://www.ansa.it
http://www.corriere.it/cronache/11_settembre_12/necrologio-exrapitore_d6488cb6-dcfc-11e0-a93b-4b623cb85681.shtml
http://www.godandscience.org/doctrine/jessen.html
http://www.elpais.es
http://espresso.repubblica.it
http://www.GiannaJessen.com
http://www.guardian.co.uk
www.nicholasgreen.eu/files/copia_di_libro_v2.pdf
http://www.preghiereagesuemaria.it/devozioni/la%20sacra%20spalla.ht
m
http://www.repubblica.it
http://www.repubblica.it/scienza_e_tecnologia/index.html
http://www.scoutperlavita.it/sites/default/files/files/Articolo%20postaborto%20Cantelmi%20Cacace.pdf
http://scuoladimaria.info/medjespiritosanto.htm

http://sursumcorda-dominum.blogspot.com/2010/09/io-gianna-jessensopravvissuta.html#ixzz1kaDHJokn
http://www.who.int/en/
http://www.youtube.com/watch?v=H_-MEshSwGM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=NJox2A1C62o&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=p1uzPiALlRs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ZFGRiVGRFXQ&feature=player_em
bedded#!
http://www.youtube.com/watch?v=kCzKc_mSTlc&feature=player_embed
ded

Podziękowania:

Na czołowym miejscu moich podziękowań znajdują się kobiety: pragnę podziekować przede
wszystkim Matce Niebieskiej oraz Matce mojej ziemskiej, która odważnie sprzeciwiła się aborcji,
pomimo że jej rodzina silnie ją to tego czynu namawiała.
Dziekuję serdecznie pani mgr. Kalinie Elżbiecie Stompel za jej rzetelność i oddanie w przetłumaczeniu
książki „Niedozwolone dziecko” z języka włoskiego na język polski.
Dziękuję z całego serca wam, czytelnicy, którzy dotarliście do końca tej książki i poprzez wasze
czytanie wskrzeszyliście małego Christiana dając mu jednocześnie sens, jemu i tym wszystkim
dzieciom, które codziennie nie rodzą się bo odrzucane przez ludzkie serca, tych którzy nie umieją
kochać bezwarunkową miłością. Życzę wam z głębi duszy abyście z pomocą Naszej Matki Niebieskiej
roznosili po świecie posłanie w obronie życia.
Zachęcajcie do lektury, podarujcie tę książkę nie tylko tym, którzy jej potrzebują, młodzieży, która jest
przyszłością naszego społeczeństwa, rodzicom, dziadkom, wychowawcom, wszystkim: niech aborcja
stanie się jedynie bolesnym wspomnieniem!

