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Wprowadzenie
Z

najdujemy siê na powiêconej ziemi.
Pisanie Dzikiego serca E, ksi¹¿ki dla mê¿czyzn, by³o spraw¹ dosyæ prost¹. Nie dlatego, ¿e mê¿czyni s¹ prostakami. Ale poniewa¿ s¹ mniej
skomplikowani z dwóch rodzajów istot ludzkich, próbuj¹cych wspólnie
nawigowaæ przez mi³oæ i przez ¿ycie. Zarówno mê¿czyni, jak i kobiety
wiedz¹, ¿e to prawda. A swoj¹ drog¹, tajemnice kobiecego serca mia³y
byæ dobr¹ rzecz¹. ród³em radoci. Tymczasem sta³y siê ród³em zawstydzenia  kobiety prawie powszechnie czuj¹, ¿e s¹ zbyt trudne i ¿e nie
s¹ tym, czym byæ powinny. Mê¿czyni za zwykli uciekaæ od g³êbszych
wód kobiecej duszy, nie maj¹c pewnoci, co tam znajd¹, albo jak siê
z tym obchodziæ. Stracilimy wiêc skarb kobiecego serca, stracilimy bogactwo kobiecoci, które by³o przeznaczone dla naszego ¿ycia, stracilimy drogê, któr¹ przemawia do nas serce Boga.
B¹d spokojna  to nie jest ksi¹¿ka o tych wszystkich rzeczach, które
jako kobieta czujesz siê zobowi¹zana robiæ. Jestemy zmêczone takimi
ksi¹¿kami. Pierwsz¹ pozycjê, któr¹ ja (Stasi), jako nowo narodzona
chrzecijanka, wybra³am na temat bogobojnej kobiecoci, rzuci³am na
drugi koniec pokoju. I nigdy jej nie podnios³am. Od tamtej pory, przez
dwadziecia piêæ lat, przeczyta³am zaledwie kilka, które mog³abym z ca³ego serca poleciæ. Pozosta³e doprowadzaj¹ mnie do sza³u. Ich przes³ania dla kobiet sprawiaj¹, ¿e wyczuwam co w rodzaju: Nie jeste kobiet¹,
jak¹ powinna byæ, ale jeli zrobisz dziesiêæ nastêpuj¹cych rzeczy, to mo¿e osi¹gniesz wymagany poziom. One s¹, w wiêkszoci, zabójcami duszy.
A kobiecoci nie da siê uj¹æ w formu³kê.

E

John Eldredge, Dzikie serce, prze³. Justyna Grzegorczyk, Wydawnictwo W drodze, Poznañ
2003.
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Urzekaj¹ca
Przyjanimy siê z kobietami, które uwielbiaj¹ herbaciane przyjêcia
i chiñsk¹ porcelanê, a mamy te¿ przyjació³ki, które na myl o nich dostaj¹ pokrzywki. Wród zaprzyjanionych z nami kobiet s¹ takie, które
uwielbiaj¹ polowanie, nawet polowanie z ³ukiem. Takie, które uwielbiaj¹ przyjmowaæ goci, i takie, które tego nie lubi¹. Kobiety, bêd¹ce profesorkami, mamami, lekarkami, pielêgniarkami, misjonarkami, dentystkami, gospodyniami domowymi, terapeutkami, kucharkami, artystkami,
poetkami, alpinistkami, triatlonistkami, sekretarkami, sprzedawczyniami i pracownicami socjalnymi. Piêkne kobiety, wszystkie.
A wiêc  czy prawdziw¹ kobiet¹ jest Kopciuszek, czy Joanna dArc?
Maria Magdalena czy Oprah? W jaki sposób odzyskaæ niezbêdn¹ kobiecoæ bez wpadania w stereotyp lub, co gorsze, bez wpêdzania naszych
czytelniczek w jeszcze wiêksze napiêcie i wstyd? To ostatnia rzecz, jakiej
potrzebuje kobieta. A jednak istnieje natura, któr¹ Bóg obdarowa³ ka¿d¹
z kobiet. Dzielimy co g³êbokiego i prawdziwego w g³êbi naszych serc.
Wiêc stawiamy na zg³êbienie kobiecoci przez serce. Co siê kryje w g³êbi
serca kobiety? Jakie s¹ jej pragnienia? O czym marzy³ymy jako ma³e
dziewczynki? O czym nadal marzymy jako kobiety? I w jaki sposób kobieta zaczyna siê leczyæ z ran i tragedii swojego ¿ycia?
Zdarza siê, ¿e pomiêdzy marzeniami twojej m³odoci a dniem wczorajszym zostaje zagubione co cennego. Tym skarbem jest twoje serce,
twoje bezcenne kobiece serce. Bóg osadzi³ w nim kobiecoæ, siln¹, czu³¹, gwa³town¹ i ponêtn¹. Nie ma w¹tpliwoci, to serce zosta³o le zrozumiane. Z pewnoci¹ zosta³o zaatakowane. Ale ono nadal tam jest, twoje
prawdziwe serce, które warto odzyskaæ. Uwierz, jeste urzekaj¹ca.
Zapraszamy ciê wiêc w podró¿ z nami, w podró¿ odkrywcz¹ i ozdrowieñcz¹. Nagrod¹ dla twojego serca jest Królestwo Bo¿e, a Jezus przyszed³ odzyskaæ ciê dla siebie  nas wszystkie. Modlimy siê, by Bóg
pos³u¿y³ siê t¹ ksi¹¿k¹ w twoim ¿yciu, w twoim sercu, ¿eby mog³a przynieæ uzdrowienie, odnowê, radoæ i ¿ycie! I jeli Bóg to uczyni, bêdzie
powód do wspania³ego wiêtowania. Z fili¿ank¹ herbaty i chiñsk¹ porcelan¹. Albo z papierowymi talerzami. Z czymkolwiek. Pewnego dnia bêdziemy wiêtowali wszyscy razem. Piszemy to z oczekiwaniem i nadziej¹,
¿e ta ma³a ksi¹¿eczka przybli¿y ciê do serca Boga  i do w³asnego serca.
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ROZDZIA£ PIERWSZY

Serce kobiety
Czasem trudno jest byæ kobiet¹.
TAMMY WYNETTE

Spostrzeg³, ¿e oczy Fatimy by³y pe³ne ³ez.
 Ty p³aczesz?
 Jestem kobiet¹ pustyni  odpowiedzia³a, odwracaj¹c twarz. 
Ale przede wszystkim jestem kobiet¹.
PAULO COELHO

Nale¿ysz do dzikich kwiatów
Nale¿ysz do ³odzi na morzu
Nale¿ysz do mi³oci
Sk³aniaj¹cej g³owê na twym ramieniu
Nale¿ysz do miejsca, gdzie czujesz siê wolna.
TOM PETTY

Z

róbmy to. Zapada³ zmierzch. Powietrze by³o ch³odne, pachnia³o
sosn¹ i sza³wi¹, a wartki nurt rzeki wabi³. Bylimy na kampingu w Tetons,
z ³odzi¹ na dachu naszego samochodu. Pop³yñmy. John popatrzy³ na
mnie, jakbym straci³a rozum. Za niespe³na dwadziecia minut mia³a zapaæ noc  nad nami, rzek¹ i lasem. Wszêdzie zrobi siê zupe³nie ciemno.
Bêdziemy na rzece sami, maj¹c tylko ogólne pojêcie, którêdy p³yn¹æ
(w dó³), gdzie wyl¹dowaæ (kieruj¹c siê w stronê drogi), z perspektyw¹
d³ugiego spaceru powrotnego do samochodu. Kto wie, jakie tam mog¹
13
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Urzekaj¹ca
czyhaæ niebezpieczeñstwa. Popatrzy³ znowu na mnie, popatrzy³ na naszych ma³ych synów i powiedzia³: No, dobrze!. Zabralimy siê do pracy.
Wieczór by³ osza³amiaj¹co piêkny. Nurt rzeki zachwyca³ urod¹ wody
mieni¹cej siê kolorami od kobaltu do srebra i czerni. W zasiêgu wzroku
nie by³o nikogo. Mielimy Oxbow Bend dla siebie. W rekordowym tempie ³ód znalaz³a siê na rzece, kamizelki ratunkowe bezpiecznie zawi¹zane, wios³a przygotowane, ch³opcy ulokowani w ³odzi  i od momentu
wyruszenia nurt upaja³ nas wszystkich niewyobra¿alnym piêknem.
Stary drewniany most wisia³ nisko nad rzek¹, a jego obluzowane deski wygl¹da³y tak, jakby mia³y siê zawaliæ przy nastêpnym mocnym wietrze. Trzeba siê by³o pochyliæ, ¿eby pod nim przep³yn¹æ. Ostro¿nie
¿eglowalimy wzd³u¿ wij¹cych siê kana³ów Wê¿a  John z ty³u, ja z przodu, nasi trzej ch³opcy pomiêdzy nami, a wszyscy pe³ni zdumienia i zachwytu. Gdy na niebie zaczê³y pojawiaæ siê gwiazdy, bylimy jak dzieci
obecne przy stwarzaniu Narni  niebo takie czyste, gwiazdy tak blisko.
Wstrzymalimy oddech, gdy jedna poszybowa³a wolno, wolno w poprzek
nieba, i znik³a.
Jaki bóbr uderzy³ w wodê i dwiêk podobny do wystrza³u wystraszy³
dwie kaczki, które zerwa³y siê do lotu, ale wszystkim, co moglimy zobaczyæ pomiêdzy pociemnia³¹ wod¹ i niebem, by³y bia³e zmarszczki ich kilwaterów niczym lady zsynchronizowanych narciarzy wodnych. W lesie
powy¿ej, wzd³u¿ rzeki, sowy zaczê³y swoje nocne nawo³ywania wraz z kanadyjskimi ¿urawiami. Dwiêki by³y znajome, a jakby z innego wiata.
Szeptalimy do siebie na temat ka¿dego cudu, gdy wios³a z cichym pluskiem zanurza³y siê i wynurza³y z wody.
Zapad³a noc. Czas by³o przybiæ do brzegu. Planowalimy wyjæ na
brzeg w zatoczce po³o¿onej najbli¿ej szosy, aby nie trzeba by³o zbyt daleko szukaæ naszego samochodu. Nie omielilimy siê wios³owaæ na powrót do miejsca, gdziemy siê zatrzymali to wymaga³oby wios³owania
pod pr¹d z niewielk¹ mo¿liwoci¹ obserwowania tego, dok¹d p³yniemy.
Kiedy podp³ynêlimy, z wysokiej trawy wy³oni³ siê ³o, dok³adnie tam,
gdzie planowalimy wyjcie na brzeg. By³ ciemny jak noc, moglimy go
widzieæ tylko dlatego, ¿e odcina³ siê wyranie na tle nieba i postrzêpionych gór za nim. By³ ogromny. Wspania³y. Sta³ w poprzek drogi. Blokowa³ jedyne wyjcie, jakie mielimy. W parkach narodowych wiêcej ludzi
ginie za spraw¹ ³osi ni¿ przez jakiekolwiek inne zwierzêta. Niezwyk³a
14
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szybkoæ, osiemset kilogramów miêni i rogów oraz ca³kowita nieprzewidywalnoæ sprawiaj¹, ¿e ³osie s¹ naprawdê niebezpieczne. Temu olbrzymowi wystarczy³yby dwie minuty, ¿eby wbiec do wody i wywróciæ nasz¹
³ód. Nie moglimy przejæ.
Nastrój siê zmieni³. Teraz John i ja nie krylimy troski. Jedyn¹ alternatyw¹ dla tego wyjcia na brzeg, obecnie zamkniêtego przed nami, by³o wios³owanie z powrotem w górê rzeki w panuj¹cych ju¿ ca³kowitych
ciemnociach. Cicho, trzewo odwrócilimy ³ód, kieruj¹c siê w górê rzeki w poszukiwaniu tej w³aciwej odnogi, która pozwoli³aby nam omin¹æ
g³ówny nurt. Nie planowalimy, ¿e nasza przygoda przyjmie taki obrót,
ale niespodziewanie wymagania poszybowa³y w górê. John musi umiejêtnie sterowaæ, ja muszê mocno wios³owaæ. Jeden b³¹d z naszej strony i silny pr¹d mo¿e ustawiæ ³ód bokiem, nape³niæ j¹ wod¹ i wyrzuciæ naszych
ch³opców prosto w nurt rzeki w czarn¹ noc.
To, co wydarzy³o siê dalej, by³o wspania³e.
Zrobilimy to. On to zrobi³. Ja zrobi³am. Zareagowalimy na wyzwanie, pracuj¹c razem, a fakt, ¿e poch³ania³o mnie to ca³¹, ¿e tkwi³am
w tym z ca³¹ moj¹ rodzin¹ i dla mojej rodziny, otoczona przez dzikie,
skrz¹ce siê piêkno, i ¿e towarzyszy³ temu rodzaj zagro¿enia, nada³ up³ywaj¹cemu czasowi element transcendencji. Ju¿ nie by³am Stasi. By³am
Sakagawe¹, indiañsk¹ ksiê¿niczk¹ Zachodu, dzieln¹ i siln¹ kobiet¹.

PODRÓ¯ KOBIETY
Wtedy nadszed³ czas na podjêcie ryzyka.
Pozostanie ciniêt¹ w p¹ku by³o bardziej bolesne
Ni¿ podjêcie ryzyka rozkwitniêcia.
ANAÏS NIN

Próbujê sobie przypomnieæ, kiedy po raz pierwszy rozpozna³am w moim
sercu, ¿e ju¿ nie jestem dziewczynk¹, ale ¿e sta³am siê kobiet¹. Czy by³o
to wtedy, gdy zaliczy³am maturê albo ukoñczy³am college? Czy dowiedzia³am siê o tym, kiedy wysz³am za m¹¿? Gdy sta³am siê matk¹? Pisz¹c
te s³owa, mam czterdzieci piêæ lat, ale w moim sercu pozosta³y miejsca,
które nadal s¹ bardzo m³ode. Kiedy wracam mylami wstecz do tego, co
15
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mo¿na by uwa¿aæ w moim ¿yciu za inicjacjê, zaczynam rozumieæ, dlaczego moja podró¿ sprawia³a wra¿enie pozbawionej przewodnictwa i niepewnej. W dniu mojej pierwszej miesi¹czki rodzina wprawi³a mnie
w zak³opotanie, gdy przy stole podczas kolacji zaczê³a piewaæ piosenkê
Ta dziewczyna jest ju¿ kobiet¹ . Hmm. Ja absolutnie nie czu³am siê
inaczej. Jedyne, co czu³am, to za¿enowanie, ¿e oni wiedzieli. Wpatrywa³am siê w swój talerz, zafascynowana nagle kukurydz¹.
W dniu, w którym dosta³am swój pierwszy biustonosz, zwyk³y treningowy stanik ze wstawk¹ z elastycznego materia³u z przodu, jedna z sióstr
wyci¹gnê³a mnie do holu, gdzie, ku mojemu przera¿eniu, czeka³ ojciec
przygotowany do zrobienia mi zdjêcia. Powiedzieli, ¿e póniej bêdê siê
z tego mia³a (nie mia³am siê). Jak wiele innych kobiet, pozostawiono
mnie sam¹ w drodze przez okres dorastania, okres zmian i dojrzewania
mojego cia³a, próby zrozumienia zmieniaj¹cego siê i budz¹cego serca.
Nie udzielono mi ¿adnej rady na podró¿ do kobiecoci. Zachêcano jedynie, bym mniej jad³a. Ojciec odci¹gn¹³ mnie na bok i powiedzia³: Nie
pokocha ciê ¿aden ch³opiec, jeli bêdziesz gruba.
W collegeu przy³¹czy³am siê do ruchu feministycznego, poszukuj¹c,
jak to robi³o wiele kobiet w latach siedemdziesi¹tych, znaczenia samej
siebie. Zosta³am w tym czasie dyrektork¹ Centrum Pomocy Kobietom na
liberalnym uniwersytecie w Kalifornii. Jednak bez wzglêdu na to, jak bardzo podkrela³am swoj¹ si³ê i niezale¿noæ jako kobiety (pos³uchaj, jak
potrafiê rykn¹æ), moje kobiece serce pozosta³o puste. Mówienie, gdy jeste m³oda i poszukuj¹ca, ¿e mo¿esz byæ wszystkim, nie jest pomocne.
Brzmi zbyt ogólnie. Nie nadaje ¿adnego kierunku. Mówienie, gdy jeste
starsza, ¿e potrafisz zrobiæ wszystko, co mo¿e zrobiæ mê¿czyzna, równie¿ nie s³u¿y niczemu. Ja nie chcia³am byæ mê¿czyzn¹. Ale co to znaczy
byæ kobiet¹?
A w kwestii romansu. Potyka³am siê w tym tajemniczym terenie, maj¹c za przewodnika jedynie film i muzykê. Jak wiele innych znanych mi
kobiet, prze¿ywa³am samotnie k³opoty kilku z³amanych serc. Na ostatnim roku studiów zakocha³am siê naprawdê, a ów m³ody cz³owiek naprawdê pokocha³ mnie. John i ja chodzilimy ze sob¹ przez dwa i pó³
roku, po czym zarêczylimy siê. Gdy robilimy lubne plany, moja matka
udzieli³a mi rzadkiej rady, w tym przypadku jej ma³¿eñskiej rady. Rada
by³a dwojaka. Po pierwsze, mi³oæ wyfruwa przez okno, jeli na stole nie
16
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ma wieprzowych kotletów. Po drugie, utrzymuj w czystoci pod³ogê
w kuchni, to sprawia, ¿e ca³y dom wygl¹da lepiej. Zrozumia³am, o co jej
chodzi. Mianowicie, ¿e moja nowa pozycja jako ¿ony mieci siê w kuchni, przy sma¿eniu wieprzowych kotletów i zmywaniu po nich.
Jako wierzy³am, ¿e po wypowiedzeniu s³ów: Tak, biorê sobie ciebie
za mê¿a w magiczny sposób zamieniê siê w Betty Crocker [pierwsz¹ damê amerykañskiej kuchni; przyp. red.]. Wyobra¿a³am sobie siebie ochoczo
piek¹c¹ wie¿y chleb, wygl¹daj¹c¹ radonie i piêknie w trakcie wyjmowania z piekarnika gor¹cych bochenków. Bez wzglêdu na to, ¿e w ca³ym
swoim ¿yciu przyrz¹dzi³am nie wiêcej ni¿ piêæ posi³ków, by³am gotowa
robiæ kolacje, nawet niadania, z determinacj¹ i zapa³em. Po dwóch takich tygodniach le¿a³am przygnêbiona na sofie, owiadczaj¹c, ¿e nie
wiem, co jest na kolacjê, i ¿e John musi poradziæ sobie sam. Poza tym
pod³oga w kuchni by³a brudna. Nie zda³am egzaminu.
Moja historia jest taka jak historie wiêkszoci kobiet  otrzyma³ymy
przes³ania wszelkiego rodzaju, ale bardzo niewielk¹ pomoc w zrozumieniu tego, co znaczy staæ siê kobiet¹. Pewna m³oda osoba ostatnio tak do
nas napisa³a:
Pamiêtam, ¿e gdy mia³am dziesiêæ lat, zadawa³am pytanie sobie, jak
i starszym paniom z mojego otoczenia, w jaki sposób Bo¿a kobieta mog³aby rzeczywicie byæ pewna siebie, bulwersuj¹ca i piêkna, nie robi¹c
jednak z siebie wciek³ej feministki albo niebezpiecznej, wymagaj¹cej
uwagi i budz¹cej emocje bezwstydnicy. Jak mogê staæ siê siln¹ kobiet¹,
nie staj¹c siê surow¹? Jak mogê byæ wra¿liwa i bezbronna, nie pogr¹¿aj¹c siê w smutku?

Wydaje siê, ¿e ronie iloæ ksi¹¿ek na temat mêskiej wêdrówki  rytua³ów przejcia, obrzêdów inicjacyjnych i podobnych rzeczy  i wiele
z nich to ksi¹¿ki po¿yteczne. Ale niezwykle ma³o m¹droci oferowane
jest na drogê stawania siê kobiet¹. Och, wiemy, czego oczekuje od nas
rodzina, nasz koció³ i nasza kultura. Istnieje mnóstwo materia³ów na temat tego, co powinna robiæ, ¿eby byæ dobr¹ kobiet¹. Ale to nie jest to¿same z wiedz¹, co za sob¹ poci¹ga podró¿ w kierunku stawania siê
kobiet¹, ani nawet  co naprawdê powinno byæ celem.
17
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Urzekaj¹ca
Koció³ nie by³ tutaj zbyt pomocny. Nie, to nie tak. Koció³ by³ czêci¹ problemu. Jego g³ówne przes³anie dla kobiet g³osi³o: Jeste tu po
to, by s³u¿yæ. To dlatego Bóg ciê stworzy³: ¿eby s³u¿y³a. W dziecinnym
pokoju, w kuchni, w ró¿nych komitetach, w swoim domu, swoim otoczeniu. Teraz powa¿nie  przywo³aj na myl te kobiety, które w kociele
uwa¿a siê za wzór kobiecoci. S¹ s³odkie, chêtne do pomocy, o w³osach
starannie przyg³adzonych, s¹ zapracowane, zdyscyplinowane, spokojne
i s¹ zmêczone.
Pomyl o kobietach, które spotykasz w kociele. Staraj¹ siê ¿yæ wed³ug pewnego wzoru kobiecoci. Czego ciê ucz¹ o byciu kobiet¹? Co
nam przekazuj¹ swoim ¿yciem? Jak powiedzielimy  musia³aby dojæ
do wniosku, ¿e pobo¿na kobieta jest zmêczona. I pe³na poczucia winy.
Wszystkie ¿yjemy w cieniu tego niechlubnego wizerunku, zamieszczonego w Ksiêdze Przys³ów 31, w Poemacie o dzielnej niewiecie, której ¿ycie
jest tak pracowite, ¿e zastanawiam siê, kiedy ona ma czas dla przyjació³,
na pójcie na spacer lub czytanie dobrych ksi¹¿ek. Czy istotnie jej
lampa wród nocy nie ganie? Kiedy uprawia seks? W jaki sposób ona
usankcjonowa³a wstyd, z jakim ¿yje wiêkszoæ kobiet, biblijny dowód, i¿
znowu siê nie sprawdzamy. Czy to mia³oby byæ pobo¿ne  ów zamys³, ¿e
znowu zawiod³a jako kobieta?

NIEZAUWA¯ANA, NIKT O NI¥ NIE ZABIEGA,
NIEPEWNA

Wiem, ¿e nie ja jedna ¿yjê z tym drêcz¹cym odczuciem niesprawdzenia
siê, uczuciem, i¿ nie jestem wystarczaj¹co dobra jako kobieta. Ka¿da
z kobiet, z którymi siê spotykam, to czuje  co g³êbszego ni¿ tylko odczucie niespe³nienia w tym, co robi. Jakie podwiadome, instynktowne
odczucie niespe³nienia w tym, kim siê jest. Jestem jednoczenie za bardzo i zarazem nie dosyæ. Jestem nie dosyæ ³adna, nie dosyæ szczup³a, nie
doæ uprzejma, wytworna, nie doæ zdyscyplinowana. A jednoczenie za
bardzo uczuciowa, za bardzo podatna na zranienia, zbyt silna, uparta,
zbyt ba³aganiarska. Rezultatem jest wstyd, powszechny towarzysz kobiety. Przeladuje nas, szczypie nas w piêty, karmi siê naszymi najg³êbszymi
obawami, ¿e w koñcu zostaniemy porzucone i bêdziemy samotne.
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Przecie¿ gdybymy by³y lepszymi kobietami  niezale¿nie, co to znaczy  ¿ycie nie by³oby tak ciê¿kie. Prawda? Nie toczy³ybymy tak wielu
zmagañ, w naszych sercach by³oby mniej smutku. Dlaczego tak trudno
jest zawieraæ nowe znacz¹ce przyjanie i utrzymywaæ je? Dlaczego nasze
dnie wydaj¹ siê takie ma³o wa¿ne, wype³nione obowi¹zkami i wymaganiami, a nie romansem i przygod¹? Czujemy siê niezauwa¿ane nawet
przez tych, którzy s¹ najbli¿ej nas. Czujemy, ¿e nikt o nas nie zabiega  poniewa¿ nikt nie ma doæ pasji ani odwagi, aby nas zdobyæ, by zrozumieæ
nasz¹ z³o¿onoæ i odnaleæ w g³êbi nas kobietê. Czujemy siê niepewne 
nawet co do tego, co znaczy byæ kobiet¹, niepewne, co tak naprawdê
znaczy byæ kobiec¹, niepewne, czy takie jestemy albo kiedykolwiek bêdziemy.
wiadome naszych najg³êbszych wad, nape³niamy serca pogard¹ dla
marzeñ o czym wiêcej. Och, marzymy niemia³o o intymnoci i przygodzie, marzymy, ¿eby odegraæ rolê Piêknej w jakiej historii. Ale te pragnienia, ukryte g³êboko w naszych sercach, wydaj¹ nam siê luksusowe,
odpowiednie jedynie dla tych kobiet, które s¹ jako u³adzone, pozbierane. Przekazem dla nas pozosta³ych jest  czy to z przyczyny kulturowej
czy kocielnej  Fróbuj mocniej.

SERCE KOBIETY
We wszystkich nawo³ywaniach pominêlimy rzecz najwa¿niejsz¹ ze wszystkich. Pominêlimy serce kobiety.
I nie uczynilimy m¹drze, bo jak mówi Pismo wiête, serce jest najwa¿niejsze. Z ca³¹ pewnoci¹ strze¿ swego serca, bo ¿ycie ma tam swoje
ród³o (Ksiêga Przys³ów 4,23). Jest wa¿niejsze od wszystkiego innego.
Dlaczego? Poniewa¿ Bóg wie, ¿e nasze serce jest j¹drem tego, kim jestemy. Jest ród³em ca³ej naszej istoty, naszej odwagi, naszych pogl¹dów.
Jest ród³em naszej wiary, nadziei i, oczywicie, naszej mi³oci. To niewyczerpane ród³o ¿ycia stanowi prawdziwe ucielenienie naszego istnienia, orodek naszej egzystencji. Twoje kobiece serce jest w tobie czym
najwa¿niejszym.
Pomyl o tym: Bóg stworzy³ ciê jako kobietê. Stworzy³ wiêc Bóg cz³owieka na swój obraz stworzy³ mê¿czyznê i niewiastê (Ksiêga Rodzaju
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1,27). Obojêtne, co znaczy nosiæ obraz Boga, ty czynisz to jako kobieta.
Rodzaj ¿eñski. To definiuje sposób, w jaki nosisz Jego obraz. Twoje serce zosta³o stworzone i wyposa¿one w najwiêksz¹ z mo¿liwych godnoci 
jako odbicie serca Boga. Jeste kobiet¹ do samej duszy, do samego j¹dra
swojego istnienia. Wiêc tê podró¿, aby odkryæ, o co Bogu chodzi³o, gdy
stwarza³ kobietê na swój obraz i podobieñstwo  gdy stworzy³ ciebie jako
swoj¹ kobietê  tê podró¿ rozpoczniemy od twojego serca. W inny sposób mo¿na to uj¹æ, ¿e podró¿ rozpoczniemy od marzeñ.
Przypatrz siê grom, w jakie bawi¹ siê ma³e dziewczynki, i jeli mo¿esz,
przypomnij sobie, o czym marzy³a jako dziewczynka. Popatrz na filmy,
które uwielbiaj¹ kobiety. Ws³uchaj siê we w³asne serce i serca kobiet,
które znasz. Czego pragnie kobieta? O czym marzy? Pomyl o kobietach,
takich jak Tamar, Rut, Rachab  kobietach niezbyt kocielnych, ale darzonych w Biblii wielkim szacunkiem. Przypuszczalnie odkryjesz, ¿e ka¿da kobieta w g³êbi swojego serca marzy o trzech rzeczach: o prze¿yciu
romansu, o odegraniu niezast¹pionej roli w wielkiej przygodzie i o ujawnieniu jej piêkna. W³anie to powoduje przywrócenie kobiety do ¿ycia.

PRZE¯YÆ ROMANS
Odnajdê ciê.
Bez wzglêdu na to, jak d³ugo to potrwa, bez wzglêdu na to,
jak daleko bêdziesz  odnajdê ciê.
NATANIEL DO KORY W OSTATNIM MOHIKANINIE

Jedn¹ z moich ulubionych zabaw w okresie dorastania by³a zabawa
w porwanie i ocalenie. Znam wiele ma³ych dziewczynek, które siê w to
bawi¹, albo chcia³yby to robiæ. Bycie piêkn¹, porwan¹ przez z³ych facetów, o któr¹ walczy i któr¹ ocala bohater, w najró¿niejszych wersjach
znajduje odbicie we wszystkich naszych marzeniach. Jak pi¹ca Królewna, jak Kopciuszek, jak pokojówka Marian albo jak Kora z Ostatniego Mohikanina J. F. Coopera, chcia³am byæ bohaterk¹ i mieæ swojego bohatera,
który po mnie przybêdzie. Dlaczego jestem za¿enowana, mówi¹c ci
o tym? Po prostu uwielbiam uczucie, ¿e jestem chciana, upragniona i ¿e
walczy siê o mnie. To pragnienie tkwi g³êboko w sercu ka¿dej ma³ej
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dziewczynki  i ka¿dej kobiety. Ale wiêkszoæ z nas wstydzi siê tego. Bagatelizujemy to. Udajemy, ¿e to mniej wa¿ne ni¿ jest w istocie. Przecie¿
jestemy kobietami dwudziestego pierwszego wieku  silnymi, niezale¿nymi i odpowiedzialnymi  bardzo dziêkujê. Hmm a kto kupuje te
wszystkie romantyczne powieci?
Pomyl o filmach, które kiedy uwielbia³a, i o filmach, które uwielbiasz teraz. Czy jest jaki film dla ma³ych dziewczynek, w którym nie by³oby przystojnego ksiêcia, przybywaj¹cego ocaliæ swoj¹ ukochan¹? pi¹ca
Królewna, Ma³a Syrenka, Królewna nie¿ka. Ma³a dziewczynka marzy o romansie, ¿eby j¹ widziano i podziwiano, ¿eby by³a upragniona i ¿eby dla
niej walczono. Wiêc baniowa Bestia musi zdobyæ serce Piêknej. Podobnie w altanowej scenie musicalu Sound of Music Kapitan w koñcu wyzna
Marii mi³oæ przy wietle ksiê¿yca i piosence, i nastêpnie poca³unku.
A my wzdychamy.
Czy nie jeste poruszona, gdy pod koniec powieci Rozwa¿na i romantyczna Edward Ferrars ostatecznie wraca, by wyznaæ mi³oæ Elinorze?
Wiêc ty nie jeste nie jeste ¿onaty?  pyta ona, prawie wstrzymuj¹c
oddech. Nie, moje serce jest i zawsze bêdzie twoje. Albo co powiesz o tym, gdy na koñcu Ma³ych kobietek Friedrich wraca po Jo? Lub
o scenie na dziobie Titanica o zachodzie s³oñca? No i nie zapominajmy
o Walecznym sercu, gdzie William Wallace tak uparcie d¹¿y do zdobycia
Murron, zasypuj¹c j¹ kwiatami, listami i zaproszeniami na konne przeja¿d¿ki. W koñcu ona, obezw³adniona jego mi³oci¹, odje¿d¿a z nim na
oklep w deszczu. (No dobrze, starczy. Czy ty nie chcia³aby siê wybraæ
na konn¹ wycieczkê po Szkockich Górach, z mê¿czyzn¹ takim jak Mel
Gibson?)
Kiedy John i ja zaczêlimy siê spotykaæ, w³anie zakoñczy³am trzyletni zwi¹zek, który pozostawi³ mnie zranion¹, biern¹ i przesadnie
ostro¿n¹. John i ja znalimy siê od wielu lat, ale ¿adne z nas nie przypuszcza³o, ¿e po³¹czy nas romans. Lubi³am go, a on chcia³, ¿ebymy pozostali jedynie przyjació³mi. Mia³ dla mnie wiêcej uczucia ni¿ ja dla
niego. Rozumiesz, o co chodzi. A¿ do pewnej jesieni, kiedy on sta³ siê
chrzecijaninem, a ja trwa³am w rozpaczliwym poszukiwaniu, i nasze duchowe wêdrówki oraz pragnienia naszych serc w koñcu siê spotka³y.
John pisa³ do mnie listy, mnóstwo listów. Ka¿dy z nich wype³niony jego mi³oci¹ do Boga, jego namiêtnoci¹ do mnie i pragnieniem mnie.
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Spêdzi³ kiedy wiele godzin, rzebi¹c piêkne serduszko z drzewa jab³oni,
nastêpnie przymocowa³ je do delikatnego ³añcuszka i zrobi³ mi niespodziankê. (Do dzisiejszego dnia jestem przywi¹zana do tego naszyjnika).
Innym razem wysz³am do samochodu po zakoñczeniu kelnerskiego dy¿uru i znalaz³am jego poezjê pod wycieraczk¹ szyby. Wiersze napisane
dla mnie, do mnie! On mnie kocha³. On mnie dostrzeg³, pozna³ i stara³
siê o mnie. Przepada³am za tym, by byæ uwielbian¹. Gdy jestemy ma³e,
chcemy byæ dla kogo bezcenne  szczególnie dla taty. Gdy stajemy siê
starsze, pragnienia dojrzewaj¹ i zmieniaj¹ siê w têsknotê za tym, ¿eby byæ
po¿¹dan¹, upragnion¹ i zdobywan¹ jako kobieta. Dlaczego jestem za¿enowana tym, ¿e tak g³êboko tego pragnê?  spyta³a wczoraj m³oda przyjació³ka. Rozmawia³ymy o jej ¿yciu samotnej kobiety, o tym, jak kocha
swoj¹ pracê; przyzna³a jednak, ¿e wola³aby wyjæ za m¹¿. Nie chcê na
tym opieraæ swojego ¿ycia, ale ci¹gle za tym têskniê. Oczywicie. Jeste
kobiet¹.
Prze¿ycie romansu nie jest wszystkim, czego pragnie kobieta. John
i ja z pewnoci¹ nie mówimy, ¿e kobieta powinna oceniaæ swoj¹ egzystencjê na podstawie tego, czy prze¿ywa lub prze¿y³a romans z mê¿czyzn¹
ale czy nie dostrzegasz, ¿e tego chcesz?
Byæ po¿¹dan¹, byæ zdobywan¹ przez kogo, kto ciê kocha, byæ dla
kogo kim najwa¿niejszym? Wiêkszoæ naszych kobiecych uzale¿nieñ
powstaje, gdy czujemy, ¿e nie jestemy kochane, albo ¿e nikt o nas nie
zabiega. W jakim miejscu w rodku, mo¿e g³êboko wewn¹trz, byæ mo¿e
w sposób ukryty lub pogrzebany w sercu, ka¿da kobieta pragnie byæ spostrzegana, po¿¹dana i zdobywana. Chcemy prze¿yæ romans.

NIEZAST¥PIONA ROLA W WIELKIEJ PRZYGODZIE
Gdy by³am ma³¹ dziewczynk¹, uwielbia³am filmy o drugiej wojnie wiatowej. Wyobra¿a³am sobie, ¿e sama w tym uczestniczê. Marzy³am, by byæ
doros³¹, upinaæ w³osy i chowaæ je pod he³mem. Planowa³am ukryæ swoj¹ p³eæ, abym mog³a do³¹czyæ do walcz¹cych. Czu³am, ¿e mê¿czyni
w tych filmach bior¹ udzia³ w czym heroicznym, bohaterskim i zas³uguj¹cym na uwagê. Pragnê³am tego. W g³êbi duszy marzy³am, by uczestniczyæ w czym wielkim i dobrym, w czym, co by wymaga³o udzia³u mnie
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ca³ej, w czym niebezpiecznym, czemu warto powiêciæ ¿ycie.
Jest co gwa³townego w sercu kobiety. Spróbuj tylko obraziæ jej dzieci, jej mê¿czyznê, jej najlepsz¹ przyjació³kê i poczujesz tego smak. Kobieta jest tak¿e wojownikiem. Ale jej przeznaczeniem jest bycie
wojownikiem w inny, kobiecy sposób. Czasem, zanim troski ¿ycia nie dokonaj¹ swego i nie zabij¹ w nas tego pragnienia, wiêkszoæ m³odych kobiet chcia³aby uczestniczyæ w czym wielkim, czym wa¿nym. Zanim
dadz¹ znaæ o sobie w¹tpliwoci i oskar¿enia, wiêkszoæ ma³ych dziewczynek czuje, ¿e ma istotn¹ rolê do odegrania, chc¹ wierzyæ, ¿e jest w nich
co, czego inni niezwykle, nies³ychanie potrzebuj¹.
Pomyl o Sarze z filmu Sarah, Plain and Tall. Potrzebuje jej mê¿czyzna i jego ma³e dzieci. Ich wiat nie jest dobry, dopóki ona nie staje siê
jego czêci¹. Ona przynosi na Zachód swoj¹ odwagê i kreatywnoæ i pomaga go poskromiæ. Czujemy pe³en szacunku podziw dla pielêgniarek
w Pearl Harbor, które maj¹ tyle odwagi i si³y, aby w samym rodku przera¿aj¹cego ataku ratowaæ ¿ycie setek ludzi. Kobiety w trylogii W³adca
Piercieni s¹ dzielne i piêkne  kobiety, takie jak Arwen, Galadriel i Eowyn zmieniaj¹ przeznaczenie ródziemia. A co powiedzieæ o Esterze, Tamar i Rut? By³y biblijnymi postaciami, które odegra³y nie daj¹ce siê
zast¹piæ role w Wielkiej Historii. To nie by³y kobiety bezpieczne i mi³e, nawet nie s³odkie, ale kobiety z pasj¹ i si³¹, piêkne jako wojowniczki.
Czemu tak bardzo uwielbiam wspominaæ historiê, gdymy p³ynêli ³odzi¹ wród wspania³ej ciemnoci w Tetons? Poniewa¿ by³am wtedy potrzebna. Ja by³am potrzebna. Nie tylko potrzebna, ale jak Arwen  niezast¹piona. Nikt wiêcej w tej ³odzi nie móg³ zrobiæ tego, co ja robi³am.
Kobiety uwielbiaj¹ przygody wszelkiego rodzaju. Czy by³aby to przygoda z koñmi (wiêkszoæ dziewcz¹t przechodzi przez etap koni), czy
sp³yw tratw¹ po spienionej rzece, wyjazd do obcego kraju, wystêp na scenie, rodzenie dzieci, za³o¿enie przedsiêbiorstwa albo nurkowanie jeszcze g³êbiej w serce Boga, my wszystkie jestemy stworzone do udzia³u
w wielkiej przygodzie. W przygodzie, któr¹ z kim dzielimy. Nie chcemy
przygody dla niej samej, ale dlatego, ¿e wymaga czego od nas dla innych. Nie chcemy uczestniczyæ w niej samotnie, chcemy mieæ w niej
udzia³ z innymi.
Czasem idea ¿ycia pustelniczego przemawia do ka¿dej z nas. ¯adnych ¿¹dañ, ¿adnych potrzeb, ¿adnego bólu, ¿adnych rozczarowañ. Ale
23

u_14.qxd

11/6/05 10:20 AM

Page 24

Urzekaj¹ca
jest tak dlatego, ¿e zosta³ymy zranione, ¿e czujemy siê wykoñczone.
W g³êbi serca, w miejscu, w którym najbardziej jestemy sob¹, nie chcemy odchodziæ na zbyt d³ugo. Nasze ¿ycie przeznaczone jest do ¿ycia z innymi. Gdzie g³êboko w nas odzywa siê echo wiêtej Trójcy. Stworzone
na podobieñstwo doskona³ego zwi¹zku, jestemy zwi¹zane z sednem naszego istnienia i przepe³nione pragnieniem znacz¹cego celu. Marzymy
o tym, by byæ niezast¹pionym uczestnikiem wspólnej przygody.

PIÊKNO DO ODS£ONIÊCIA
Król pragnie twojej piêknoci
PSALM 45,12

Pewnego dnia do naszej duszpasterskiej placówki przysz³a z wizyt¹ liczna, ma³a, szecioletnia Lacey, chodzi³a od pokoju do pokoju i ko³ysz¹c
siê w futrynie drzwi, z umiechem pyta³a: Czy chcesz us³yszeæ moj¹ piosenkê?. Kto móg³by jej odmówiæ, patrz¹c na muniêt¹ s³onecznym promykiem buziê z czaruj¹cymi piegami, szczerb¹ po dwóch przednich
zêbach i weso³ymi ognikami w oczach? Nie obchodzi³o jej, czy nie przeszkadza. W¹tpiê, by taka myl w ogóle wpad³a jej do g³owy. piewa³a swoj¹ nowo wymylon¹ piosenkê o szczeniakach i kociakach, oczekuj¹c, ¿e
wszyscy bêd¹ ni¹ zachwyceni, po czym w podskokach bieg³a zaszczyciæ
sw¹ obecnoci¹ osobê w nastêpnym pomieszczeniu. By³a jak promieñ
letniego s³oñca albo, jeszcze lepiej, jak ogrodowy duszek przemykaj¹cy
z pokoju do pokoju. Ma³a dziewczynka w ca³ej swej okaza³oci, której nie
zawstydza³o pragnienie zachwycania i radowanie siê tym.
To dlatego ma³e dziewczynki bawi¹ siê w przebieranki. Mali ch³opcy
równie¿ to robi¹, ale w inny sposób. Nasi synowie przez lata byli kowbojami. Albo ¿o³nierzami. Albo rycerzami Jedi. Ale nigdy nie przebierali
siê za panów m³odych, wró¿ki albo motyle. Mali ch³opcy nie maluj¹ sobie paznokci u nóg. Nie prosz¹, ¿eby im przek³uwaæ uszy. (Niektórzy
z nastolatków tak robi¹, ale to ju¿ inna sprawa). Mali ch³opcy nie bawi¹
siê w przymierzanie mamy bi¿uterii i butów na wysokich obcasach. Nie
siedz¹ godzinami, szczotkuj¹c sobie w³osy.
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Pamiêtasz rozkloszowane spódnice? Wiêkszoæ dziewcz¹t przechodzi
przez okres, kiedy nie zak³adaj¹ na siebie niczego, co nie wiruje (a jeli
to siê b³yszczy, to tym lepiej). Wrêczenie ma³ym dziewczynkom pud³a wype³nionego kapeluszami, szalikami, naszyjnikami i ubraniami przynosi
godziny niekoñcz¹cej siê zabawy. Koraliki za dziesiêæ centów z pobliskiego sklepiku s¹ dla nich bezcenn¹ bi¿uteri¹, tenisówki ze sklepowej pó³ki
 szklanymi pantofelkami. Nocna koszula babci  sukni¹ balow¹. Przebrane tañcz¹ po ca³ym domu lub przegl¹daj¹ siê w lustrze. Ich m³ode serca
instynktownie chc¹ wiedzieæ, ¿e s¹ liczne. Niektóre zapytuj¹ wprost:
Czy jestem liczna?. Inne bêd¹ pyta³y oczami. S³ownie lub nie, niewa¿ne  ubrane w lni¹ce sukienki czy w ochlapane b³otem ³aszki, wszystkie
ma³e dziewczynki chc¹ wiedzieæ. Jak ostatnio napisa³ autor piosenki:
Chcê byæ piêkna
I sprawiæ, by by³ pe³en podziwu.
Spójrz w moje serce
I b¹d zdumiony.
Chcê us³yszeæ twoje s³owa
Kim jestem, to zupe³nie wystarczy
Chcê byæ tylko warta mi³oci
I piêkna.
BETHANY DILLON, BEAUTIFUL

Ubieg³ego lata John i ja bylimy na balu w piêknym, historycznym
hotelu Broadmoor. By³o to osza³amiaj¹ca impreza. Czarny krawat. wiece. Kolacja. Tañce. I inne rzeczy. Na dziedziñcu, gdzie podawano zimne
zak¹ski, pachnia³y bukiety wie¿ych kwiatów, bi³y fontanny i rozbrzmiewa³a muzyka w wykonaniu utalentowanego pianisty. To by³ wieczór d³ugo planowany. Od kilku tygodni, nie, od kilku miesiêcy przed imprez¹ ja
 jak wszystkie inne zaproszone kobiety  zadawa³am sobie najwa¿niejsze
pytanie: w co siê ubiorê?. (Gdy zbli¿a³ siê ów szczególny wieczór, zastanawia³am siê równie¿, czy mo¿liwe jest zrzucenie dziesiêciu kilogramów
w ci¹gu siedmiu dni).
Wieczór wypad³ wspaniale. Pogoda dopisa³a. Ka¿dy szczegó³ by³ dopracowany i bez zarzutu. Ale g³ówn¹ atrakcjê niew¹tpliwie stanowi³y ko-
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biety. Ponad plusk wody w fontannach, nawet ponad dwiêki muzyki
unosz¹ce siê w powietrzu przebija³y siê pe³ne zachwytu okrzyki: Ale
piêknie wygl¹dasz! Jeste zachwycaj¹ca! Co za niesamowita sukienka! Jaka ty urocza!. By³ymy zachwycone piêknoci¹ ka¿dej z nas i cieszy³ymy siê swoj¹ w³asn¹. Bawi³ymy siê w prawdziwe przebieranie
i uwielbia³ymy to.
Wszystkie te kobiety by³y zwyk³ymi kobietami, takimi jak ty i ja. Kobietami, na które mo¿esz siê natkn¹æ w banku, spo¿ywczym sklepie lub
w biurze. Kobietami, których walka z tr¹dzikiem pozostawi³a lady na
twarzach i wystraszy³a dusze. Kobietami, dla których walka z nadwag¹ sta³a siê zmor¹ ¿ycia. Kobietami, które zawsze uwa¿a³y, ¿e ich w³osy s¹ zbyt
cienkie, zbyt proste lub zbyt skrêcone. Zwyk³ymi kobietami, jeli taka kategoria w ogóle istnieje. Ale kobietami, które, przynajmniej na kilka godzin w ten wieczór, podjê³y ryzyko napawania siê swoim piêknem. Mo¿e
lepiej, których piêkno zosta³o ujawnione.
Pomyl o dniu swojego lubu  albo dniu lubu, o jakim marzysz. Jak
wa¿na jest twoja suknia jako panny m³odej? Czy po prostu z³apa³aby ze
swojej szafy i na³o¿y³a na siebie pierwsz¹ lepsz¹, jak¹kolwiek star¹
rzecz? Za szeæ miesiêcy wychodzi za m¹¿ nasza znajoma. Ta m³oda kobieta mia³a niejednego ch³opca i z³amane serce. Jej bañ o piêknie zawiera w sobie wiele bólu. Ale gdy opowiada³a nam o przymierzaniu
lubnych sukien i szukaniu tej najbardziej odpowiedniej, jej ca³e znu¿enie zniknê³o i sta³a siê radosna. Czu³am siê jak ksiê¿niczka  wyzna³a
niemal¿e wstydliwie. Czy to nie jest tym, o czym marzy³a?
Pewna ma³a dziewczynka, która dorasta w domu, gdzie jej kobiece
serduszko jest mile widziane, opowiedzia³a swojej matce o cudownym
nie, jaki jej siê przyni³.
Moja córka Emma  która ma prawie szeæ lat  przysz³a do mnie dzisiaj rano ca³a rozpromieniona. Wyci¹gnê³a siê w nogach mojego ³ó¿ka,
jakby nie mia³a ¿adnych k³opotów na tym wiecie. Mamo  powiedzia³a  przyni³ mi siê cudowny sen. O czym on by³?  spyta³am. By³am królow¹  odpar³a, a jej policzki obla³y siê rumieñcem. Co
takiego!  odrzek³am.  Co siê wydarzy³o w twoim nie?. Mia³am na
sobie d³ug¹, piêkn¹ sukniê  powiedzia³a, p³ynnie przebiegaj¹c rêkami
w dó³. Czy mia³a co na g³owie?  zastanowi³am siê g³ono. Tak, ko-
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ronê. Hmm, a dlaczego to by³ taki cudowny sen? Lubiê siê tak
czuæ. Jak? Z westchnieniem odpowiedzia³a jednym s³owem: Piêkna. (Sen Emmy, który opowiedzia³a swojej matce).

Pragnienie bycia piêkn¹ jest odwiecznym marzeniem kobiet. Moja
przyjació³ka Lilly ma ponad osiemdziesi¹t lat. Gdy schodzi³a po schodach swojego domu w okresie Bo¿ego Narodzenia, ujê³a mnie jej piêknoæ. Mia³a na sobie zielony sztruksowy bezrêkawnik z bia³ym golfem
ozdobionym we wzorki z cukierkowych laseczek w bia³o-czerwone paseczki. Lilly, wygl¹dasz licznie  powiedzia³am. Jej twarz rozjani³a siê,
zmarszczki i starcze plamy zniknê³y, gdy wyci¹gnê³a rêce na boki i wykona³a zachwycaj¹cy pó³obrót. Ju¿ nie mia³a osiemdziesiêciu lat  by³a
znów m³oda, wiekuicie m³oda. Bóg umieci³ w naszych sercach wiecznoæ. Pragnienie, by byæ piêkn¹, równie¿ jest tam umieszczone.
Wiemy teraz, ¿e pragnienie bycia piêkn¹ wielu kobietom przysporzy³o ogromnych zmartwieñ (przyznaj siê, ile diet stosowa³a?). Morze ³ez
zosta³o przelane i niezliczona iloæ serc z³amana w pogoni za tym. Jak
piewa³a Janis Ian: Pozna³am prawdê, gdy mia³am siedemnacie lat, ¿e
mi³oæ nale¿y do królowych piêknoci i licealistek z jasnymi umiechami. Uroda jest wychwalana i uwielbiana, i  znajduje siê poza zasiêgiem
wiêkszoci z nas. (Czy lubisz robiæ sobie zdjêcia? Czy lubisz je póniej
ogl¹daæ? Jak siê czujesz, gdy ludzie pytaj¹ ciê o twój wiek? Pojêcie urody
siêga g³êboko!) Dla niektórych uroda jest czym wstydliwym, wykorzystywanym i nadu¿ywanym. Niektóre z was przekona³y siê, ¿e posiadanie
urody mo¿e byæ niebezpieczne. A jednak  i to jest zdumiewaj¹ce 
mimo ca³ego bólu i rozbicia, jakie uroda przynosi nam jako kobietom,
pragnienie pozostaje.
W trakcie rozmowy na temat serca kobiety, któr¹ prowadzi³am
w ubieg³ym roku, jedna z kobiet z audytorium pochyli³a siê do przyjació³ki i powiedzia³a: Nie wiem, o co tu chodzi  te rozkloszowane spódnice
i to wszystko. Ledwie zd¹¿y³a wypowiedzieæ te s³owa, gdy nagle zala³a siê
³zami i musia³a opuciæ pokój. Niewiele wiedzia³a, jak g³êbokie by³o to
pragnienie i jaki ból spowodowa³o. Wiele z nas uodporni³o swoje serca na
to szczególne pragnienie, pragnienie, by byæ Piêkn¹. Byæ mo¿e my tak¿e
zosta³ymy zranione tak g³êboko, ¿e ju¿ d³u¿ej nie identyfikujemy siê
z tym pragnieniem, mo¿e siê nawet na nie oburzamy. Ale ono istnieje.
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Nie jest to tylko pragnienie zewnêtrznego piêkna, ale czego wiêcej
 pragnienie, by byæ urzekaj¹c¹ w g³êbi istoty, któr¹ jeste. Dziewczyna
zwana Kopciuszkiem jest piêkna, tak, ale równie¿ jest dobra. Jej zewnêtrzne piêkno by³oby puste, gdyby nie piêkno jej serca. Dlatego j¹ kochamy. W musicalu The Sound of Music hrabina przewy¿sza Mariê urod¹,
i obie o tym wiedz¹. Ale Maria zachwyca rzadk¹ i piêkn¹ g³êbi¹ ducha.
Ona potrafi kochaæ p³atki niegu na futerkach kociaków i z³oliwe dzieci. Ona widzi dzie³o Boga w muzyce, miechu i wspinaniu na drzewa. Jej
dusza jest ¯ywa. I to ona przyci¹ga nas do siebie.
Mo¿liwe, ¿e Rut by³a piêkn¹, siln¹ kobiet¹, ale to jej nieugiêta odwaga, wra¿liwoæ i wiara w Boga przyci¹gnê³y Booza. Estera uchodzi³a za
najpiêkniejsz¹ kobietê w kraju, ale to jej mêstwo i jej przebieg³e, dobre
serce przekona³o króla, by oszczêdzi³ jej lud. Rzecz nie w strojach i makija¿ach. Piêkno jest tak wa¿ne, ¿e bêdziemy do niego w tej ksi¹¿ce wci¹¿
i wci¹¿ powracali. Czy teraz nie widzisz, jak bardzo kobieta pragnie byæ
dostrzegana i uwa¿ana za urzekaj¹c¹? Pragniemy posiadaæ piêkno, do
osi¹gniêcia którego warto d¹¿yæ, dla którego warto walczyæ, piêkno,
które jest j¹drem tego, czym naprawdê jestemy. Chcemy piêkna, które
mo¿e byæ widziane, odczuwane, piêkna, które ma wp³yw na innych, w³asnego piêkna, które mog³ybymy odkryæ w nas samych.

SERCE MÊ¿CZYZNY
Jak opisa³em (halo, tutaj John) w Dzikim sercu, wewn¹trz serca ka¿dego
mê¿czyzny kryj¹ siê trzy istotne pragnienia. (Jeli nie przeczyta³a dot¹d
tej ksi¹¿ki, to naprawdê powinna to zrobiæ. Ona otworzy ci oczy na wiat
mê¿czyzn). Pragnienia te s¹ wyj¹tkowo mêskie. Na pocz¹tek, ka¿dy mê¿czyzna chcia³by stoczyæ bitwê. To jest ta ca³a sprawa z ch³opcami i broni¹. Z biegiem lat nasz dom staje siê arsena³em  szpady piratów,
indiañskie no¿e, lekkie szable, szeciostrza³ówki, kulki ze znakuj¹cymi
farbami, karabinek pneumatyczny (ta nazwa musia³a byæ wymylona dla
mam). I znacznie wiêcej. Nasi ch³opcy mocowali siê ze sob¹, bili i walili
jeden drugim o ciany i w ten sposób okazywali uczucie !
Popatrz na filmy, jakie mê¿czyni uwielbiaj¹  Waleczne serce, Gladiator, Top Gun, W samo po³udnie, Szeregowiec Ryan. Mê¿czyni stworzeni s¹
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do walki. (A wy, panie, czy nie uwielbiacie bohaterów tych filmów? Mo¿e nie chcecie walczyæ na wojnie, ale czy nie têsknicie za mê¿czyzn¹,
który by walczy³ dla was? Czy nie chcia³ybycie, a¿eby Daniel Day Lewis
[graj¹cy w Ostatnim Mohikaninie rolê Nataniela] spojrza³ wam w oczy
i powiedzia³: Bez wzglêdu na to, jak d³ugo to potrwa, bez wzglêdu na to,
jak daleko bêdziesz  odnajdê ciê?) Kobiety nie boj¹ siê si³y mê¿czyzny,
jeli jest dobrym cz³owiekiem. W rzeczywistoci biernoæ mo¿e czyniæ
mê¿czyznê bezpiecznym, ale na d³u¿sz¹ metê przynosi kobietom ogromne szkody. Z pewnoci¹ tak sta³o siê z Ew¹ (wiêcej na ten temat póniej).
Mê¿czyni marz¹ jeszcze o przygodzie. Ch³opcy uwielbiaj¹ siê wspinaæ, skakaæ i pokazywaæ, jak szybko potrafi¹ jedziæ na rowerze (bez trzymania kierownicy). Teraz obejrzyj swój gara¿  wszystkie urz¹dzenia,
gokarty, motocykle, liny, ³odzie i inne rzeczy. Tu nie chodzi o opowiadanie o ch³opcach i ich zabawkach. Przygoda jest g³êbokim duchowym
pragnieniem tkwi¹cym w sercu ka¿dego mê¿czyzny. Przygoda czego od
nas wymaga, poddaje nas próbie. Chocia¿ mo¿emy obawiaæ siê próby, to
jednoczenie pragniemy jej siê poddaæ, by odkryæ, ¿e mamy wszystko to,
co potrzeba.
Na koniec, ka¿dy mê¿czyzna pragnie uratowaæ Piêkn¹. Naprawdê tego pragnie. Gdzie by³by Robin Hood bez Marion albo król Artur bez Ginewry? Samotni mê¿czyni tocz¹ samotne walki. Widzisz, to nie jest tak,
¿e mê¿czynie potrzebna jest bitwa, ¿eby walczyæ. On potrzebuje kogo,
dla kogo by walczy³. Nic tak nie pobudza odwagi mê¿czyzny jak kobieta,
któr¹ kocha. Wiêkszoæ mia³ych (w porz¹dku, czasem absurdalnych)
rzeczy m³odzi mê¿czyni wykonuj¹ po to, by zrobiæ wra¿enie na dziewczynach. Mê¿czyni id¹ na wojnê, maj¹c przy sobie w portfelach fotografie swoich ukochanych  to metafora g³êbokiego pragnienia walki dla
Piêknej. Nie mówiê przez to, ¿e kobieta jest bezbronn¹ istot¹, która
bez mê¿czyzny nie potrafi ¿yæ w³asnym ¿yciem. Mówiê tylko, ¿e mê¿czyni pragn¹ zaoferowaæ swoj¹ si³ê na rzecz kobiet.
Czy teraz widzisz, jak pragnienia serca mê¿czyzny i pragnienia serca
kobiety w sposób zamierzony tak piêknie do siebie pasuj¹? Kobieta w obecnoci dobrego mê¿czyzny, prawdziwego mê¿czyzny uwielbia byæ kobiet¹.
Jego si³a pozwala, aby jej kobiece serce rozkwita³o. Jego pogoñ ujawnia
jej piêkno. A mê¿czyzna w obecnoci prawdziwej kobiety uwielbia byæ
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mê¿czyzn¹. Jej piêkno pobudza go do grania roli mê¿czyzny, ujawnia jego si³ê. Inspiruje, ¿eby by³ herosem. Obymy wszyscy mieli takie szczêcie.

DROG¥ SERCA
Marzenia, które Bóg wpisa³ g³êboko w twoje serce, mówi¹ ci co wa¿nego o tym, co znaczy byæ kobiet¹ i prowadziæ takie ¿ycie, jakie Bóg dla ciebie zamierzy³. Teraz wiemy  wiele z tych pragnieñ by³o nierozpoznane
albo atakowane, lub tak d³ugo niedostrzegane, ¿e w koñcu wiêkszoæ
kobiet prowadzi podwójne ¿ycie. Zewnêtrznie jestemy zapracowane,
sprawne, profesjonalne, zrównowa¿one. Dajemy sobie radê. Wewnêtrznie kobiety zatracaj¹ siê w wiecie fantazji lub w tanich powieciach, albo oddaj¹ siê jedzeniu czy innym uzale¿nieniom, byle znieczuliæ ból
swoich serc. Ale twoje serce ci¹gle tam jest, wo³a, by je wypuciæ na wolnoæ, by odnaleæ ¿ycie, o jakim mówi¹ twoje pragnienia.
Mo¿esz odnaleæ takie ¿ycie  jeli jeste gotowa wzi¹æ udzia³
w wielkiej przygodzie.
W³anie to ci proponujemy. Nie uczenia siê kolejnych norm, którym
nie sprostasz. Nie przyjêcia nowego zestawu zasad, wed³ug których powinna ¿yæ, i rzeczy, które powinna robiæ. Proponujemy co du¿o, du¿o
lepszego  wêdrówkê serca. Wêdrówkê w kierunku odnowienia i wyzwolenia kobiety, jak¹ zawsze pragnê³a byæ. Ta ksi¹¿ka nie jest o tym, co powinna robiæ albo kim powinna byæ. Ona mówi o odkrywaniu tego, kim
ju¿ jeste jako kobieta. Kobieta, która w swojej istocie zosta³a stworzona
do romansu, do odegrania niezast¹pionej roli we wspólnej przygodzie
i która naprawdê ma w³asne piêkno do odkrycia. Kobieta, o jakiej myla³
Bóg, gdy stwarza³ Ewê i kiedy stworzy³ ciebie. Wspania³¹, siln¹ i urzekaj¹c¹.

