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Pamięci mojego ukochanego taty,  
który dopiero teraz jest prawdziwie obecny.

Dziękuję, Tato, że jesteś.



Lęk przed szaleństwem powstrzymuje wielu ludzi przed 
„poddaniem się” uczuciom i uniemożliwia im odkrycie 
swojej istoty.

Alexander Lowen, „Lęk przed życiem”



 

Przedmowa

Atalia, 13 października 2019

Dominika Radwańska zwraca się do czytelnika w intymnej, 
pełnej zaufania formie anty-poradnika. Czytając książkę „Szalona 
ale wolna” można się poczuć jak na spacerze z przyjacielem, jakby 
przechadzać się po parku wśród jesiennych liści z kimś, z kim 
możemy porozmawiać dosłownie o wszystkim…o życiu i śmierci, 
o wierzeniach i osądach. I o własnym postrzeganiu wszystkiego… 
a także poza tym. Możemy czytając pomilczeć wspólnie z autorką, 
pochyleni nad cudem narodzin, śmierci i istnienia odmiennego od 
nas, ludzi. To inne istnienie, które szczególnie intensywnie wyłania 
się z kart książki, inspirując autorkę na wiele sposobów, to zwierzęta. 
Zwierzęta stają się na kolejnych stronach nauczycielami czytelnika, 
tak jak poprzednio były mistrzami autorki. W ich świat Dominika 
Radwańska wprowadza uważnie i powoli, dzieląc się własnymi 
lekcjami i pokazując wolność, płynącą z Bycia pozbawionego myśli.

Autorka ma dla czytelnika dobrą nowinę. Powiada -  
w pewnym sensie przekornie w stosunku do słynnego zdania Buddy 
Sakyamuniego - „cierpienie jest stanem nienaturalnym i właśnie 
taka jest jego funkcja: informuje cię, że coś jest nie tak. Coś jest nie 
tak z tym wszystkim, w co uwierzyłeś” oraz „cierpienie jest ceną 
za wiarę w złudzenia”. Niezależnie od tego na ile realne wydaje 
się być cierpienie w różnych ujęciach filozoficznych, niewątpliwie 
Budda także twierdził, że istnieje droga uwolnienia się od niego,  
a jest nią odkrycie iluzji „ja”. Dominika Radwańska staje poniekąd po 
drugiej stronie tego odkrycia: proponuje mianowicie odnalezienie 
„ja” prawdziwego. Autorka zwraca także uwagę na bezbronne  
i zakodowane lękiem przed odrzuceniem Dziecko, które mieszka  
w każdym z nas. To Dziecko, które możemy przecież sami zobaczyć, 
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utulić, uzdrowić. I tym samym sprawić, że zaufa nam, Dorosłym. 
Dziecko stanie się znowu ufne, gdy doświadczy, że Dorosły nie 
wierzy w myśli, nie osądza go myślami. Wówczas, powiada autorka, 
przestaniemy spotykać w innych własnych ojców i matki pod tak 
wieloma postaciami.

W bardzo udany sposób w kolejnych rozdziałach, nieustraszona 
poszukiwaczka Prawdy tworzy ciągi oczywistości nieoczywistych, 
ukazując ich powiązania na wzór równań matematycznych -  
i tak prowadzi np. poprzez dodawanie i odejmowanie, od lęku do 
mądrości, tworząc ciąg znaczeniowy: lęk - nieznane - nie ulec myśli 
- odkrycie - poznanie - doświadczenie - rozpoznanie - odwaga - 
mądrość.

Jest niemal pewne, że czytelnik (a raczej jego umysł, co  
w kontekście tej książki jest rozróżnieniem istotnym) co najmniej 
kilkukrotnie zostanie postawiony przed kontrowersją a może nawet 
doświadczy oburzenia. No bo jak można mówić, że zwierzęta nie 
troszczą się o pieniądze a my powinniśmy brać z nich wzór? Takie 
utopijne scenariusze dziś budzą nie mniejszy sprzeciw, niż w czasach 
spisywania słów Jezusa: „spójrzcie na ptaki niebieskie, nie sieją, nie 
orzą, a Pan w niebiesiech karmi je”. Takie i im podobne stwierdzenia 
wydają się nieracjonalne. Autorka ma pełną tego świadomość, stąd 
słowo „szalona” w tytule.

W innym miejscu Dominika Radwańska odważnie stwierdza, 
iż „nic nie powoduje niczego” tworząc paradoks podwójnego 
zaprzeczenia, który przekierowuje bezpośrednio do odczucia 
współwystępowania, współzależności wszystkich rzeczy, ujrzenia ich 
w ruchu pięknie zagranej symfonii w miejsce liniowych zależności. 
Jednak należy podkreślić, że niemal na pewno umysł czytającego 
wygeneruje w takim momencie (twórczy, miejmy nadzieję) dysonans 
poznawczy. Być może lewa półkula mózgu powie: „to nie ma sensu” 
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podczas, gdy prawa zauważy: „ależ oczywiście, że tak jest”.

Takie holistyczne, a nawet holograficzne widzenie świata jest 
główną cechą przekazu autorki, do którego zachęca ona czytelnika, 
dzieląc się własnymi odkryciami „od środka”, w sposób wyłącznie 
fenomenologiczny.

Na tej podstawie autorka pozwala sobie mówić o Prawdzie przez 
duże „P”, to znaczy o tej prawdzie nie-subiektywnej a conajmniej 
intersubiektywnie możliwej do odkrycia w tajemnych wzorach 
natury i własnego wnętrza. Jednak przede wszystkim jest to Prawda 
- Ty, ty który jesteś obecny, bez myśli, bez ocen, bez tożsamości  
i bez lęków.

 Jednym z najbardziej interesujących dla mnie akapitów 
książki okazał się ten o Bogu, w którym autorka ukazuje Boga  
w arystotelesowskiej wersji, jednocześnie na wzór św. Tomasza  
z Akwinu - jako Wielkiego Poruszyciela - ale jednocześnie 
namawia do odrzucenia wizji Boga jako istoty antropomorficznej, 
umieszczając owego Poruszyciela nie w świecie pozapodmiotowym, 
ale w centrum, we wnętrzu każdej pojedynczej istoty, w jądrze 
wszechrzeczy. To odważny zabieg teologiczno-filozoficzny, który 
może inspirować do głębokich rozważań o tym co bezprzyczynowe 
czy nieśmiertelne. O Bogu autorka powiada ponadto, że „porusza 
wszystko od środka, sam będąc nieporuszonym” co z kolei przywodzi 
na myśl rozważania mistyczne Dionizego Aeropagity. Prowokacyjnie 
inspirująco brzmią zdania takie jak: „Niebo i piekło są tym samym 
miejscem a różnica dotyczy tego, który przewodnik cię oprowadza”. 
Albo też ostatnie zdanie całej książki: „jeśli normalność i wolność 
nie mogą współistnieć - co ty wybierasz?”

Cała książka Dominiki Radwańskiej, choć mówi o nieoczywistych 
sprawach, napisana jest prostym, jednoznacznym językiem. I w tym 
przypadku ta prostota jest atutem, pozwala bowiem łatwiej poczuć  
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i doświadczyć tego, co poza słowami i myśleniem, co z kolei - jak się 
wydaje - jest właśnie celem autorki.

dr Izabela Kopaniszyn,  
autorka książki „Ja, czyli kto? O ego i superego jako wirusach 

systemu operacyjnego człowieka”.
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Podziękowania

Dziękuję Tobie. Bez względu na to, jak to się stało, że trzymasz  
tę książkę teraz w rękach – to nie przypadek.

Dziękuję czytelnikom mojego bloga, odbiorcom kanału 
Youtube i facebookowiczom – jesteście dla mnie bardzo ważni  
i kocham Was.

Dziękuję moim wspaniałym Klientom – jesteście moją kopalnią 
inspiracji, która nie ma dna.

Dziękuję mojej fotografce, Monice Ekiert-Jezusek – bez Ciebie  
nie byłoby tej pięknej okładki.

Dziękuję wreszcie dwóm, najważniejszym osobom w moim 
życiu – Joli, mojej mamie oraz Bartkowi, mojemu partnerowi.
Za inspiracje, obecność, wsparcie, najgłębsze rozmowy,  
z których wyłaniały się kolejne rozdziały tej książki, oraz za 
nieocenioną pomoc przy korekcie, składzie i projektowaniu okładki. 
Dziękuję, że jesteście. Kocham Was.

Dziękuję mojej babci, Anieli – jesteś i zawsze byłaś najważniejszym 
ogniwem.

Dziękuję, że Jestem. Życie.
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Wstęp

Najdroższy Czytelniku,

Jednym z aspektów życia człowieka jest potrzeba zrozumienia 
Życia i jego mechanizmów. Poświęcamy temu zagadnieniu całe lata, 
zbliżając się do odkrycia Wielkiej Tajemnicy, nigdy jej ostatecznie 
nie odkrywając. Ten sekret nie dotyczy wyłącznie ludzi, dotyczy 
Życia. Jednak tylko przed ludźmi pozostaje ukryty. Zwierzęta czy 
rośliny nie chcąc niczego, poza Życiem, nigdy nie doświadczają 
Go jako Tajemnicy. To chcenie zrozumienia czyni to, co oczywiste 
– ukrytym, a wszystko po to, by zgodnie z Twoją wolą, mogło 
zaistnieć coś do odkrycia. To gra w ciuciubabkę, zorganizowana 
od początku do końca przez umysł, która trwa tak długo, jak 
długo istnieje w Tobie ktoś, kto chce rozumieć. Przerwanie koła 
Samsary to całkowite zaufanie Życiu poprzez złożenie potrzeby 
rozumienia, kontrolowania i zdobywania dla siebie czegokolwiek. 
Tu kończy się gra w poszukującego i poszukiwane, w podmiot 
i przedmiot, w rozdzielanie na dwa tego, co nigdy nie zostało  
w Prawdzie podzielone. Przywrócenie prawdziwego WIDZENIA,  
w miejsce niepoczytalnego i nigdy niekończącego się poszukiwania, 
jest celem tej książki. A inspiracją, która zawsze WIDZI  
po mistrzowsku, są w niej zwierzęta oraz moja historia – od więźnia 
do Wolności.

Z miłością 
Dominika Radwańska
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Rozdział 1 
Pierwszy krzyk i dlaczego zwierzęta  

nie płaczą?



Szalona, ale Wolna

Rodzisz się. 
Pierwszą reakcją, kiedy przychodzisz na ten świat jest płacz. 

Aż do momentu utulenia. 
Chwilę jest ci błogo, a potem znów płaczesz. 
Całe twoje życie to płacz przerywany momentami utulenia, które 
nigdy nie trwają na zawsze. 
Szukasz tych momentów przez całe swoje życie – szukasz Miłości  
i znajdujesz jej namiastkę. 
Wtedy pragniesz ją zatrzymać, żeby była twoja na zawsze. 
Ale właśnie wtedy, kiedy tak kurczowo się jej trzymasz, ona znika. 
Bo TO NIE TO. 
I znów zanosisz się płaczem. 
Tym jest twoje człowiecze życie.

Kiedy rodzi się zwierzę – nie płacze. Przychodzi na ten świat 
cicho, z ciekawością swego pierwszego doświadczenia w tym ciele. 
I ta ciekawość obecna jest w każdej chwili, pomiędzy pierwszym  
a ostatnim oddechem.Taka sama w pierwszym i ostatnim roku 
życia, niezmienna na skutek doświadczenia.

Źrebię po narodzinach leży krótką chwilę, po czym odkrywa 
potencjał swego ciała. Natychmiast zaczyna robić to, co sprawia 
mu największą przyjemność, do czego jest stworzone. Długie nogi 
pozwalają mu poruszać się po otwartej przestrzeni, a doskonale 
pyszny smak trawy, cudownie wypełniającej długi układ pokarmowy, 
determinuje jego preferencje żywieniowe. Jest w siódmym niebie, 
kiedy odkrywa to, co dla niego przygotował Stwórca. Perfekcyjnie 
zaprojektowane, by w każdej chwili cieszyć się rajem.

Kiedy zwierzę rodzi się w swoim naturalnym środowisku, ma 
wokół siebie wszystko, czego potrzebuje. Błyskawicznie odnajduje 
najwyższą formę przyjemności i tym kieruje się we wszystkim, po co 
sięga i co decyduje się robić. To dla niego naturalne – przyjemność jest 
drogowskazem i kompasem, gwarantującym dobrostan psychiczny  
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i fizyczny. Bez rozważań, wszystko, co właściwe, dzieje się na raz.

Wbrew temu, co napisane w tytule rozdziału, zwierzęta również 
płaczą. Możemy to obserwować w rytualnych pożegnaniach 
zmarłego członka stada koni czy wilków. W chwili „przeżywania 
żałoby” jest ona bardzo uzewnętrzniona – jest  tym, czego 
zwierzę najbardziej pragnie w takiej chwili. „Żałoba” ta jednak 
nie przytłacza jako to, co my ludzie, nazywamy smutkiem,  
a wzywa do pewnego szczególnego wyrazu, dokładnie takiego,  
jaki jest najwyższą formą spójności z tym, co się wydarza. 

W każdej chwili doświadczenia zawiera się osobniczy wyraz 
(obserwowany jako reakcja lub zachowanie), będący najwyższą 
spójnością z TĄ CHWILĄ. Ta Chwila jest zawsze obecnym domem   
– dlatego zwierzęta nie płaczą z tęsknoty.

***

Czego wyrazem jest ludzki płacz, który wybrzmiewa po raz 
pierwszy w momencie narodzin, a później jest stale obecny w życiu 
(wyrażany lub skrywany)? 

Płaczesz, gdy jest ci źle. Niemowlę płacze, kiedy chce czegoś, 
czego brak odczuwa. Odczuwany brak jest tęsknotą. 

Za czym tęskni ten, który po raz pierwszy przychodzi na ten 
świat, jeśli nie miał jeszcze możliwości poznania tutaj czegokolwiek, 
za czym mógłby tęsknić?

Skąd musi przychodzić ten, któremu nic z tego świata nie jest 
w stanie zrekompensować w pełni tego, co utracił w momencie 
narodzin?

Jest tylko jedno takie miejsce, za którym mógłbyś tęsknić.  
To twój DOM.
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***

Nigdy nie zrozumiesz tego, co kieruje zwierzęciem w chwili,  
w której je obserwujesz. To, co czynisz jako obserwator, badacz czy 
naukowiec, to budowanie interpretacji w oparciu o własny system 
myślowy i to, co znasz ze swojego człowieczego doświadczenia. 
Będziesz skłonny doszukiwać się u niego tych samych procesów 
myślowych na podstawie reakcji fizjologicznych, jakie jesteś zdolny 
wychwycić. 

Obserwując zwierzę uciekające przed drapieżnikiem  
i rejestrując podwyższony poziom adrenaliny, powiększone źrenice, 
wyższe ciśnienie krwi i pęd, któremu oddaje się ciało, wnioskujesz, 
że zwierzę przeżywa strach, rozumiany przez ciebie jako udręka 
psychiczna, związana z wyprojektowaną wizją przyszłości, w której 
zwierzę to mogłoby przestać istnieć (człowiecza wizja śmierci). 
Jednocześnie nie jesteś w ogóle świadomy tego, że wszystkie 
odczucia, które przypisujesz biegnącemu zwierzęciu – to myśl.  
Myśl, która należy wyłącznie do ciebie, bo zrodziła się w twoim umyśle  
i jedynie chciałbyś wierzyć, że ono dzieli ją z tobą.

Tak człowieku poszukujesz prawdy.

Projektując własne myśli na to, co widzisz.

I w ten sposób widzisz jedynie to, co chcesz widzieć.

A prawda pozostaje przed tobą „ukryta”.

***

Skoro wszystko dzieje się tak szybko, że nie jesteś w stanie 
wychwycić, kiedy własna myśl przesłania Rzeczywistość, jak 
mógłbyś Ją ujrzeć?
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Wróćmy do twoich narodzin.

Właśnie opuściłeś swoje Królestwo, Dom, w którym istniała 
tylko błogość.

Pierwszy krzyk jako wyraz przejmującej tęsknoty, która pojawiła 
się naturalnie w momencie oddzielenia.

Od tej chwili pragniesz tylko jednego – powrotu.

Odkrywasz, że namiastka tego, za czym tęsknisz, pojawia się  
i znika.

To, że znika jest przyczyną powstania pragnienia, które nie opuści 
cię aż do śmierci.

To mentalne pragnienie jest przyczyną twojego doświadczenia 
jako człowieka.

A w tym doświadczeniu zwierzęta są ci dane jako wzór, świadectwo 
i obietnica Domu, za którym tęsknisz. Są Jego przejawieniem jako 
świętość i kompletność Każdej Chwili.

***

Tak dla ludzi, jak i dla zwierząt, naturalnym kompasem 
jest podążanie za przyjemnością. Przyjemność jest najłatwiej 
rozpoznawalnym, wspólnym wszystkim żyjącym istotom stanem, 
który nie wymaga niczego oprócz samego oddania się Mu. 
Zwierzęta od pierwszej chwili życia w swoim ciele nie opierają się 
doświadczaniu przyjemności, całkowicie jej „zawierzają” i składają 
swe życie w Jej ręce, bez cienia wątpliwości. Wolne zwierzę podąża 
za przyjemnością w każdej chwili swojego życia, ani jednej nie 
„poświęcając” na robienie czegoś, czego nie pragnie robić, czyli 
czegoś, z czego nie czerpie przyjemności. Zwierzę zawsze wybiera 
najwyższą formę przyjemności dostępną mu w tym momencie, 

- 17 -



Szalona, ale Wolna

kierowane całkowicie subiektywnym rozpoznaniem. Ten moment, 
równa się temu, co sprawia mi TERAZ najwyższą przyjemność.

U wszystkich gatunków zwierząt możemy zaobserwować 
naturalne wysoce ryzykowne zachowania, w których ocierają się 
o śmierć albo giną. Mysz buszująca w domu pełnym kotów, stado 
kopytnych pasące się na sawannie, wprost wystawione na atak 
drapieżników, pochłaniająca mnóstwo energii pogoń geparda  
za zdobyczą, która, jeśli nie złapie ofiary i się nie posili, stanie się 
jego ostatnią ekspedycją. Żadne z tych zwierząt nie myśli o tym, 
co będzie jutro. Żadne nie tworzy strategii na przyszłość. Każdy 
osobnik natomiast oddaje się w pełni i bezwarunkowo tylko 
jednemu – podążaniu za przyjemnością TERAZ.

Życie to przyjemność – odpowiedziałoby ci każde zwierzę, gdyby 
wiedziało, co to słowo dla ciebie oznacza.

Życie to przyjemność i właśnie tego szukasz, człowieku. 
To zostało dla ciebie zaprojektowane, byś odnalazł swój Dom.

***

Tymczasem na sali porodowej…

Pierwsze utulenie płaczu. Bliskość, ciepło, bezpieczeństwo, 
przyjęcie, akceptacja, łagodność, uwaga, zainteresowanie, obecność.

Namiastkę Domu otrzymujesz z zewnątrz.

Tyle wystarczy, żeby zrobić konkurencję Prawdzie.

Odtąd masz Dom, który należy do Ciebie, który był nim przed 
wszystkim, co poznałeś i który na ciebie czeka, jeśli tylko Go 
wybierzesz. Jest trwały, wieczny, niepodatny na zmianę, a wrota 
do niego są dla ciebie zawsze szeroko otwarte. Znajdujesz się  
w Nim zawsze, kiedy oddajesz swoje życie temu, co dla ciebie  
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Pierwszy krzyk i dlaczego zwierzęta nie płaczą

w tym ciele najprzyjemniejsze Teraz. Tak jak u zwierząt, tym, czym 
to w danej chwili jest, jest całkowicie subiektywne rozpoznanie, 
dostępne tylko tobie i nie dające się ująć w żaden schemat,  
w żadną myśl, do której mógłbyś się kiedykolwiek odwołać.

Pojawiła się też namiastka Domu, czyli złudzenie, że źródło 
przyjemności znajduje się na zewnątrz. Kiedy tam patrzysz, 
masz nadzieję, a ponieważ pomimo kolejnych niepowodzeń, 
przechowujesz w pamięci to pierwsze utulenie, jesteś przekonany, 
że w końcu odnajdziesz tam to, za czym tęsknisz i twoja udręka się 
skończy.

Twoim człowieczym doświadczeniem jest poszukiwanie 
przyjemności.

Odnajdujesz ją w Prawdzie, kiedy pozwalasz całkowicie ponieść 
się temu, co dla ciebie w ciele najprzyjemniejsze teraz.

Odnajdujesz ją w złudzeniach, kiedy widzisz to, co chcesz 
widzieć. Jednak żadne, nawet najwspanialsze złudzenie nie zastąpi 
ci prawdziwego Domu. Dlatego powraca płacz.

Gwarancją twojego powrotu do Domu jest ZATRACENIE 
się tak totalne, że CAŁA TWOJA uwaga jest skierowana w tę 
czynność, którą właśnie wykonujesz (nawet, jeśli jest to siedzenie) 
i wówczas nie pozostaje nic, czym zasiliłbyś jakąkolwiek  
myśl-złudzenie, w tym lęk przed śmiercią, który możliwy jest tylko 
jako wyobrażenie, a więc nigdy nie jest RZECZYWISTY.
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Rozdział 2 
Jak odróżnić to, co rzeczywiste od tego, co 

rzeczywiste nie jest i dlaczego zwierzęta 
widzą tylko to pierwsze?



Zapraszam do zakupu ksiazki na szalonaalewolna.pl/sklep



Więcej materiałów, artykułów i nagrań video Dominiki Radwańskiej, 
znajdziesz na: 

szalonaalewolna.pl
 Facebooku: szalonaalewolna.pl/fb 

Youtube: szalonaalewolna.pl/youtube

Jeśli chcesz podzielić się wrażeniami po przeczytaniu książki „Szalona, ale Wolna” lub 
przesłać własną recenzję, napisz: ksiazka@szalonaalewolna.pl




