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Byłam zagubiona, nieszczęśliwa i niedowartościowana. Nie znałam siebie. Nie

lubiłam. Nie kochałam. Uzależniałam swoje szczęście od innych. Cholernie

bałam się samotności. Tkwiłam w związku, w którym nie byłam sobą.

Porzuciłam swoją życiową pasję, aby iść drogą wydeptaną przez większość

społeczeństwa. Żyłam schematem, wierząc, że to jedyna droga do szczęścia,

bezpieczeństwa i spełnienia. Studiowałam na 3. roku studiów, które każdego

dnia wysysały ze mnie życiową energię. Moje dni były szare. Z dnia na dzień

traciłam nadzieję, że kiedykolwiek odnajdę drogę i zrozumiem, po co tu

jestem…

Rok 2015:

Rok 2019:
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Jestem autorką książki, którą właśnie czytasz. Spełnioną, kochającą siebie,

szczęśliwą kobietą, patrzącą na każdy dzień z miłością i wdzięcznością.

Zrozumiałam, że wszystkie odpowiedzi są już w nas samych. Uwierzyłam, że

mamy moc, aby stworzyć wszystko czego pragniemy w głębi serca. Uwolniłam

się od lęków, blokujących mnie przekonań, poznałam swoją misję. Znalazłam w

sobie odwagę do życia w zgodzie ze sobą. Na co dzień pomagam innym w

odzyskaniu połączenia ze swoją intuicją, odnalezieniu swojej drogi i

stworzeniu życia pełnego miłości, spełniania, szczęścia i obfitości. I choć tak jak

każdy z nas miewam cięższe chwile w życiu, to wiem i czuję, że Wszechświat

wspiera mnie z każdym kolejnym krokiem. A teraz pragnę podzielić się swoją

historią i zainspirować Ciebie do zmiany.
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Co się zmieniło?

Rzuciłam wszystko i wyleciałam na jedną z hiszpańskich wysp, bo tak

podpowiedziało mi serce. To tam odnalazłam siebie, poznałam pragnienia

swojej duszy i stworzyłam swoje życie na nowo. Wyspa stała się dla mnie

symbolem intuicji, odwagi i wiary, na którą zabiorę Cię wraz z kolejnymi

stronami tej książki.

 

Poznaj moją historię i odważ się żyć w zgodzie z tym, kim naprawdę jesteś!



       Miałam 7 lat. Siedziałam na widowni jednego z łódzkich teatrów. Na scenę

weszła grupa tancerzy. Muzyka rozbrzmiała w głośnikach, a tancerze zaczęli

dynamicznie poruszać się do jej rytmu. Ścisk w brzuchu, impuls w ciele, łzy

wzruszenia… Pamiętam ten moment jakby to było dziś. Bez najmniejszego

zastanowienia zeskoczyłam z krzesła i krzyknęłam do mamy: „Mamo, ja też tak

chcę! Chcę tańczyć i być na scenie!”. Miesiąc później poszłam na casting, który

odmienił całe moje życie i połączył mnie z tańcem na kolejne 14 lat. Przez ten

okres nic innego nie miało dla mnie większego znaczenia niż taniec. Marzyłam o

tym, żeby tańczyć na trasach koncertowych, deskach teatru i być najlepszą z

najlepszych. Była to moja wielka pasja, która pochłonęła mnie całkowicie.

Trenowałam codziennie, czasem nawet po kilka razy dziennie. Zresztą niejedną

noc też spędziłam na próbach. Sala treningowa stała się moim drugim domem i

to tam, mimo tak młodego wieku, odnalazłam siebie. Taniec – moja pasja –

 nadawał sens mojemu życiu. 

      Kiedy słyszałam muzykę, z moim ciałem działo się coś niesamowitego.

Czułam jak każdy dźwięk przepływał przeze mnie i mną poruszał. To był sposób

w jaki wyrażałam siebie. A często czułam się nierozumiana. Czułam, że nie

pasuję. Zawsze miałam inny plan na życie niż moi rówieśnicy. Miałam swój

świat, którym był właśnie taniec. Nie każdy potrafił to zrozumieć... Zawsze

miałam przeczucie, że dla mnie to coś więcej niż hobby. To było coś, co rozpalało

moją duszę, dawało mi spełnienie i poczucie, że wiem kim jestem.

 

 

Część I
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      Jednak po czternastu latach nadszedł czas, aby dorosnąć i przestać patrzeć na

świat przez różowe okulary. Skończyłam 18 lat i musiałam wybrać inny kierunek

swojego życia. Rodzice i bliscy mówili: „Trzeba mieć plan”, „Z pasji się nie

utrzymasz”,  „A co jeśli będziesz miała kontuzję?”, „ A co jeśli Ci się nie uda?”. Nie

mam im tego za złe – wiem, że chcieli dla mnie jak najlepiej. W końcu żyli w

czasach, w których to wykształcenie budowało poczucie własnej wartości i

dawało szansę i nadzieję na lepszą przyszłość. Robili co mogli i najlepiej jak

potrafili. Świat jednak zmienia się bardzo szybko. Studia nie są żadną gwarancją

powodzenia. Według mnie jest zupełnie odwrotnie. Robienie na ślepo tego co

inni, bo tak „powinniśmy”, odbiera nam piękno życia, poczucie spełnienia i

realizacji. A przede wszystkim nie pozwala nam zrozumieć kim naprawdę

jesteśmy i czego tak naprawdę pragniemy od życia. Tylko wtedy jeszcze tego nie

wiedziałam….

Na myśl o wyborze kierunku studiów miałam ciarki na plecach. Jak w wieku 19

lat mogę wiedzieć, co chcę robić przez resztę swojego życia?! Czułam ogromną

presję.

      W końcu podjęłam decyzję. Poszłam na studia i wtedy wszystko się zaczęło. A

raczej skończyło... Pogubiłam się totalnie, nie wiedziałam kim jestem ani kim

chcę być. Zaczęłam realizować utarty schemat „studia-praca-dom”. Żyłam

życiem, które satysfakcjonowało innych, ale nie mnie. Chociaż można by

pomyśleć, że niczego mi nie brakowało... Miałam 22 lata, wyprowadziłam się od

rodziców i zamieszkałam w Krakowie. Dostałam się na dobrą uczelnię. Byłam w

związku, miałam piękne mieszkanie, samochód, pracę i wsparcie rodziców.

Miałam też maltańczyka, który dawał mi mnóstwo miłości, a kupiłam go 3 dni po

przeprowadzce. Moja współlokatorka szybko stała się najlepszą przyjaciółką. 
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Czego chcieć więcej? Przecież to jest właśnie droga, którą powinnam iść. Tak

powinno wyglądać moje życie.

      A jednak będąc na studiach czułam się odizolowana. Czułam, jak bardzo nie

pasuję. Wiedziałam, że skończenie tych studiów wcale nie da mi szczęścia. Wręcz

przeciwnie – codziennie mi je odbierały. Z każdym dniem czułam się coraz

bardziej pogubiona. Nie byłam już tancerką, bo na moją pasję nie starczało mi

ani czasu, ani energii. Więc kim byłam? Zagubiłam się do takiego stopnia, że

uwierzyłam, że skończenie studiów i znalezienie dobrej pracy przyniesie mi

szczęście. Kiedyś… Bo przecież nie teraz. I tak żyłam z nadzieją, że kiedyś będę

szczęśliwa i odniosę sukces.

      Kolejny problem pojawiał się, kiedy szukałam pracy. Żadne ogłoszenie nie

wywołało u mnie takiej reakcji, jaką u 7-latki wywołała grupa tancerzy na scenie.

 Żadna oferta, żadna praca nie były nawet do tego zbliżone. Jedyne, co

powodowało u mnie szybsze bicie serca, to wysoka stawka za godzinę – bo

wiedziałam, że wtedy będę mogła zapłacić za mieszkanie lub jedzenie. To jednak

było tylko chwilowe uczucie. Szybko po tym okazywało się, że w pracy nie mogę

wytrzymać, nie chcę tam być i że totalnie nie jest dla mnie. Dusiłam się. I tak

właśnie w ciągu dwóch lat pracowałam w sumie w siedmiu miejscach i

otworzyłam swoje dwie działalności. Call Center, biuro nieruchomości,

restauracja, sklep z ubraniami. Własny sklep online, który porzuciłam po mniej

więcej miesiącu… Firma z reklamą rowerową – przygotowywałam się do tego

przedsięwzięcia przez 4 miesiące, a koniec końców nie zdobyłam nawet jednego

klienta. Potem była agencja marketingowe oraz stanowisko ambasadora marki.

Żadnej z tych prac nie utrzymałam dłużej niż 5 miesięcy.
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      W dwóch sytuacjach z pracy musiałam zrezygnować ze względu na mój stan

zdrowia. W innych rezygnowałam, bo się po prostu dusiłam. Myślę, że tak

naprawdę w każdym przypadku moje ciało po prostu mówiło: „to nie jest miejsce

dla Ciebie”. Żadna z tych prac nie przynosiła mi spełnienia. Nasilało się

jednocześnie moje poczucie odizolowania. Byłam przekonana, że to ze mną jest

coś nie tak. Moi znajomi pracowali w firmach co najmniej 6 miesięcy, a czasem

nawet po 2 lub 3 lata. Mi kojarzyło się to z jakąś drogą krzyżową. Jak można

wytrzymać w tej samej pracy 3 lata?! Nie mogłam tego pojąć.

      Cały czas szukałam „tej jednej rzeczy”. Szukałam czegoś, co przyniesie mi

szczęście i spełnienie. Jednak nigdzie nie mogłam tego znaleźć. Z dnia na dzień

czułam się coraz bardziej pogubiona, a moje życie stawało się coraz bardziej

szare. Iskra, którą kiedyś miałam w sobie, każdego dnia powoli gasła. Rozniecał

ją tylko jeden cichy głos, powracający od czasu do czasu i przypominający o

moim marzeniu – a była nim przeprowadzka do Hiszpanii. Kiedy widziałam

palmy, morze i słyszałam słowo „Hiszpania”, coś się we mnie rozpalało. Pojawiał

się wewnętrzny uśmiech, podekscytowanie i jednoczesne poczucie duchowego

 spokoju. I ta pewność, którą ciężko jest opisać słowami, że któregoś dnia TO się

wydarzy,. To było poczucie, że wiem – nie wiedząc dlaczego wiem.

       Pamiętam moment, kiedy wyprowadzałam się do Krakowa. Miałam

przeczucie, że to tylko przygotowanie do dalszej podróży. Nie potrafiłam tego

wytłumaczyć w logiczny sposób. Po prostu czułam to w głębi duszy. Kiedy ktoś

mówił: „O Boże, wyprowadzasz się aż do Krakowa!”, odpowiadałam: „Tak… Ale to

tylko przygotowanie do dalszej wyprowadzki”. Nie wiedziałam jak to się

wydarzy, lecz miałam pewność, że kiedyś nastąpi…
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      Choć ten cichutki głos powracał i przypominał o moim marzeniu, to wciąż

odkładałam je na później. Zawsze było coś ważniejszego do zrobienia. Nigdy nie

nadchodził „ten odpowiedni moment”. Pojawiało się za to mnóstwo blokujących

mnie obaw i wątpliwości. Serce dawało mi znak, ale ja robiłam to, co miało sens,

to co było logiczne i zgodne ze schematem, w który wtedy wpadłam.

Wszechświat pukał do moich drzwi, dawał mi znaki, że droga, którą idę ,nie jest

moją drogę. Ale ja nie potrafiłam ich wtedy odczytać.

 

       Zaczął więc pukać mocniej. Mój związek się rozpadł, a studia wydawały się

coraz większą męczarnią. Zaczęłam wtedy szukać pocieszenia w imprezach,

alkoholu i przelotnych znajomościach. Ktoś powiedziałby: „typowe studenckie

życie”. Robiłam dobry uśmiech do złej gry. Udawałam, że jestem szczęśliwa, silna

i że ze wszystkim sobie świetnie radzę, choć w głębi duszy czułam się zraniona,

smutna i zażenowana swoim zachowaniem. Czułam, że to co robię nie jest w

zgodzie ze mną. I nie wiedziałam jak sobie z tym poradzić.

      Po 2 latach poszukiwań dostałam pracę, która może nie była wymarzona, ale

dawała mi największe jak do tej pory spełnienie. Pojawiło się światełko w tunelu.

Zaczęłam się otaczać nowymi ludźmi i z utęsknieniem czekałam na wakacje, bo

wiązało się to z pracą na letnich festiwalach muzycznych. Miałam nadzieję, że

może w końcu odnalazłam „to coś”, co przyniesie mi szczęście. Wszystko

zaczynało iść w dobrym kierunku – tak mi się przynajmniej wydawało. Jednak

ktoś miał inny plan na moje życie…
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       Pewnego dnia spotkałam na uczelni Dominika, mojego byłego chłopaka.

Dawno się nie widzieliśmy, więc usiedliśmy na kawę. I jak to w życiu bywa,

miesiąc później podjęliśmy decyzję o powrocie do siebie. Pojawiła się jednak

mała przeszkoda – za 3 tygodnie leciał na 3 miesiące do Hiszpanii spełniać

marzenie, które to ja w nim zaszczepiłam. Marzenie, które zakwitło we mnie

jeszcze w liceum. Marzenie, które wywoływało u mnie tak silne emocje i

wewnętrzny uśmiech jak taniec. Czułam, że Hiszpania z jej wilgotnym, gorącym

klimatem i palmami to miejsce, gdzie chcę się znaleźć i zostać na dłużej.

       Sama nie wiem, z czym nie mogłam się bardziej się pogodzić… Z tym, że nie

będziemy się widzieć przez 3 miesiące czy z tym, że ktoś inny realizuje moje

najskrytsze marzenia. Nie umiałam sobie z tym poradzić.

       Usiadłam wtedy na łóżku i spojrzałam na swoje życie. W końcu miałam

świetną pracę, coś o co starałam się od dwóch lat. Miałam perspektywy na

przyszłość i szansę, by być „kimś”. Ale czy to jest to, co podpowiada mi serce? Czy

to, do czego tak dążyłam za wszelką cenę naprawdę sprawia, że jestem

szczęśliwa? Od razu znałam odpowiedź...
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Czy chcesz wiedzieć jak dalej potoczyła się ta historia?

Czy chcesz odnaleźć swoją własną drogę w życiu?

Czy chcesz znaleźć w sobie odwagę do podążania za głosem serca?

KSIĄŻKĘ ZNAJDZIESZ NA:

WWW.KAMILASURMA.COM/KSIAZKA

KUPUJĘ

Przeczytaj książkę "Wyspa intuicji, odwagi i wiary". 
Dzięki niej poczujesz zapach morza i szum palm na hiszpańskiej wyspie. 

Znajdziesz inspirację do odkrycia swojej drogi w życiu i
 do podążania za głosem intuicji z odwagą i wiarą. 

http://www.kamilasurma.com/KSIAZKA
http://www.kamilasurma.com/KSIAZKA

