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Prorok mówi jedną rzecz:
„Jesteś kimś o wiele większym i wspanialszym,

niż zdajesz sobie z tego sprawę – i wszystko jest dobrze”.
 

Kahlil Gibran

 





~ PRZEDMOWA ~

Jest to w gruncie rzeczy jedyny rodzaj odwagi, jakiego się od nas wymaga:
odwaga wobec tego, co może nas spotkać,

tego, co najdziwniejsze, najosobliwsze i najtrudniejsze do wyjaśnienia.

To, że ludzie byli w tym względzie tchórzami,
wyrządziło życiu nieskończoną szkodę;

Przeżycia, które nazywa się „zjawiskami”,
cały tak zwany „świat duchowy”,

śmierć,
te wszystkie tak bliskie nam rzeczywistości

zostały wskutek codziennej obrony tak bardzo wyparte
z życia, że zmarniały zmysły, za pomocą których

moglibyśmy je ująć.
By nawet nie wspomnieć o Bogu.

Rainer Maria Rilke
Listy do młodego poety

przeł. Justyna Nowotniak
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 Przez wiele lat natrafiałem na niezwykłe historie zwykłych 
ludzi:  nadzwyczajne spotkania, ucieczki w ostatniej chwili, zdu-
miewające  zbiegi  okoliczności,  komiczne  wydarzenia,  niewiary-
godne ocalenia. Dla mnie jednak najbardziej uderzające i godne 
uwagi są doświadczenia natury duchowej. Opowieści te są nie tyl-
ko niesamowicie  interesujące  – mają również  moc,  by  głęboko 
i trwale zmieniać życie. Nawet wiele dekad później, kiedy ludzie 
znajdują właściwy czas i odpowiednie miejsce, aby podzielić się 
swoimi historiami, wciąż brzmią one podniośle.

Na stronach niniejszej książki spotkasz kilkoro z tych ludzi. 
Nie słyszałeś o nich wcześniej. Nie są oni guru ani ewangelistami. 
Nie roztaczają wokół siebie blasku. Nie mają żadnych znaków na 
czołach, aureoli, niczego, co mogłoby ich wydać. Są przeciętnymi 
obywatelami, takimi jak wszyscy inni mijani przez ciebie w co-
dziennym życiu. Będąc skromnymi i bezpretensjonalnymi, zostali 
wystawieni na działanie tajemnic wszechświata, za którymi tęskni-
li mędrcy, a wielcy filozofowie rozważali je przez tysiąclecia. Ich 
światy doznały głębokiego wstrząsu. Ludzie ci  nie mogą już iść 
przez życie, wierząc, że rzeczy są takie, jakimi się wydają. Jednak 
nie tylko ich własne ścieżki życia zostały naznaczone tymi odkry-
ciami. Zjawiska, które widzieli, mówią nam o wiele więcej o tym, 
co  to  znaczy  być  człowiekiem.  Ich  doświadczenia  dotyczą  nas 
wszystkich.

Jak często patrzymy na ludzi z prawdziwą ciekawością tego, 
co  przeszli?  Osoba,  którą  widzisz  na  ulicy,  może  być  tą  samą, 
o której czytałeś parę lat temu. Tą, która spadła ze skalistego klifu 
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