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Wstęp:  

Życie we współczesnym społeczeństwie może stanowić poważne wyzwanie. 

Teraźniejszy świat zmienia się raptownie, a wraz z nim przyjęte od wieków role społeczne. 

Postępująca anonimowość społeczna oraz szybki tryb życia w wielkich miastach mogą być 

powodem poczucia zagubienia, nie odnajdywania się. Ponadto, rozwijające się technologie 

często stanowią czynnik ograniczający bezpośredni kontakt i relacje z osobami z naszego 

otoczenia. Wszystkie te elementy budzić mogą frustrację, potrzebę bliskości i 

zaakceptowania. 

 Jesteśmy dodatkowo świadkami zmian na tle duchowym – Polacy coraz częściej 

odrzucają Kościół Katolicki, a w zamian szukają nowych form duchowości. Od końca 

zeszłego wieku powstaje coraz więcej mniejszych lub większych wspólnot, mających 

zapewnić ich członkom poczucie spełnienia duchowego oraz wyznaczyć kierunek w życiu. 

Mnogość możliwych wyborów oraz decyzji, przed jakimi stawiany jest współczesny 

człowiek jest ogromna. Często przez tę ilość jest przytłoczony i zagubiony, ponieważ nie 

jest w stanie stwierdzić, która z możliwości będzie dla niego słuszna. Osoby te odczuwają 

potrzebę znalezienia przewodnika, wspólnoty lub doktryny, która wskaże, jaki wybór 

będzie w danym przypadku rozsądny oraz jakimi wartościami się kierować. 

Część mieszkańców współczesnych wielkich miast poszukuje zatem dla siebie 

miejsca, środowiska, w którym miałaby poczucie przynależności i, z którym mogłaby się 

identyfikować. 
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W mojej pracy zajmę się jednym z takich miejsc – grupą określaną jako „kobiecy 

krąg” . Grupa ta prowadzona była w Warszawie przez kobietę o imieniu Maria. Pragnęła 1

ona zachować anonimowość, dlatego nie podam jej nazwiska w pracy. Zgromadzenie to 

jest częścią większego środowiska - w Polsce istnieje bowiem kilkanaście tego typu grup. 

Ze względu jednak na przyjętą przeze mnie metodę badawczą obserwacji uczestniczącej 

musiałam ograniczyć się do jednej, możliwie reprezentatywnej. Wspólnoty te są 

szczególne: skierowane są tylko do kobiet – w nielicznych tylko przypadkach gromadzą 

również mężczyzn - co było dla mnie szczególnie interesujące.  

Przedmiotem mojej pracy będzie w pierwszej kolejności opisanie źródeł badanego 

kręgu oraz jakie były jego losy i przebieg spotkań. Postaram się scharakteryzować ponadto 

jego uczestniczki oraz opisać ich motywacje dołączenia do tej grupy i czego od niej 

oczekiwały, a co otrzymały. Przytoczona zostanie także ideologia przekazywana w kręgu 

oraz sposób, w jaki wpływała ona na życie codzienne uczestniczek spotkań. W niniejszej 

pracy przedstawię również, w jaki sposób grupa ta odpowiadała na potrzeby emocjonalne 

współczesnego człowieka. 

 Badanie „kobiecego kręgu” przeprowadziłam metodą jawnej obserwacji 

uczestniczącej. Dołączyłam do grupy niedługo po rozpoczęciu spotkań – brałam udział już 

w drugim spotkaniu i od tego czasu starałam się żadnego nie ominąć. Na pierwszym moim 

spotkaniu zebrane osoby nie wiedziały, że zamierzam przeprowadzić badania – 

dowiedziały się o tym na następnym. Trudno mi było powiedzieć wprost kobietom, z 

którymi zaczęłam tworzyć rodzaj wspólnoty, że od początku moim zamiarem było ich 

badanie. Wybrałam w związku z tym metodę „bezpieczniejszą” – zasugerowałam im, że 

grupa ta w pewien sposób mnie zainspirowała i chciałabym ją opisać. Zostało to przyjęte 

ochoczo, lecz zarazem obojętnie. Wydaje mi się, że zebrane osoby nie do końca były 

przekonane, iż rzeczywiście zamierzam to zrobić, tym bardziej, że do czasu zakończenia 

cyklu spotkań kręgu, praktycznie ani razu o tym nie wspomniałam. Oczywiście, był to fakt 

działający na moją korzyść - odniosłam wrażenie, że podczas spotkań zebrane kobiety nie 

krępowały się, zachowywały się naturalnie i wydawały się zupełnie zapomnieć o moich 

 http://siostrzenstwo.w.interia.pl/kregi.html - z dnia 15.05.2013.1
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intencjach badawczych. Innym elementem, który zapewne wpłynął na tę otwartość, było 

moje czynne uczestnictwo w spotkaniach grupy. Istotnie, starałam się aktywnie udzielać 

podczas prowadzonych rozmów oraz włączać się w proponowane czynności. Pozwoliło mi 

to na odczucie podobnych przeżyć, co zebrane w kręgu kobiety. Warto dodać, że nie byłam 

jedyną osobą, dla której kontakt z tą grupą był nowym doświadczeniem.  Było kilka 

„nowych” osób, które podobnie jak ja, musiały odnaleźć się w tym środowisku i znaleźć w 

nim miejsce dla siebie. To wspólne poznawanie nowej społeczności z pewnością 

przyczyniło się do większej akceptacji mojej osoby na spotkaniach. 

Nie utrzymywałam jednak kontaktu z uczestniczkami kręgu poza jego ramami – 

wyjątek stanowi sytuacja przeprowadzanych przeze mnie z nimi wywiadów, kiedy 

spotykałam się z kobietami pojedynczo, po zakończeniu cyklu spotkań kręgu. Jedyną 

osobą, która wydawała się być „świadoma” mojej obecności była kobieta prowadząca 

spotkania. Podczas spotkań w grupie była otwarta i traktowała mnie na równi z innymi; w 

trakcie przeprowadzonego z nią wywiadu odniosłam jednak wrażenie, że odpowiada na 

zadawane przeze mnie pytania okrężnie i ogólnikowo. Fakt, że ktoś zainteresował się 

prowadzoną przez nią grupą, nie wydawał się być dla niej atrakcyjnym czynnikiem, tak jak 

może bywać w takich przypadkach. 

  Wydaje mi się jednak, że badanie powiodło się, a jego jawność i związane z tym 

konsekwencje, nie wpłynęły falsyfikująco na jakość i ilość wiedzy, którą udało mi się 

zgromadzić.  
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Rozdział I: Początki kręgów 

Aby właściwie opisać spotkania w kręgu prowadzone przez Marię  – liderkę 2

badanej grupy, należy najpierw zbadać ich źródło, zrozumieć skąd taka forma spotkań się 

wywodzi. Niniejszy rozdział dotyczyć będzie zatem historii kręgów, ich dotarcia do Polski 

oraz czynników, które nakłoniły Marię do założenia swojego pierwszego kręgu. 

1.1 Indiańskie źródła kręgu     

Według wiedzy przekazywanej w kręgu, formuła spotkań ma źródło w tradycji 

indiańskiego plemienia Seneka, zamieszkującego obszary zachodniej Ameryki Północnej. 

Co roku w okresie letnim w Rezerwacie Indian Cattaraugus, w stanie Nowy Jork, gdzie 

żyją potomkowie Seneka, organizowane są Kobiece Rady („Women’s Councils”). 

Spotykają się na nich kobiety w różnym wieku i różnego pochodzenia – nie wszystkie 

wywodzą się z plemion indiańskich ani nawet z Ameryki Północnej. Na Kobiecych Radach 

najważniejszymi osobami są kobiety ze starszyzny indiańskiej, które podczas 

 „Maria”- jest to sposób, w jaki prowadząca badany krąg przedstawiła się podczas pierwszego spotkania; 2

tak też wszystkie uczestniczki się do niej zwracały.
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kilkudniowego spotkania dzielą się swoją wiedzą. Opowiadają historie, prowadzą wykłady 

i zajęcia, wspólnie przy tym jedząc, śpiewając i tańcząc z uczestniczkami Rady.   3

Bardzo trudno jednak jest zbadać, w jakich okolicznościach pojawiły się pierwsze 

Rady prowadzone przez kobiety. Jedyne źródło stanowią krótkie filmy znajdujące się na 

stronie internetowej plemienia Seneka, w których przedstawione są wypowiedzi kobiet 

należących do starszyzny. Opowiadają one, jaką funkcję pełniły kobiety na przestrzeni lat 

w ich plemieniu. Rebecca Bowen w ten sposób opisuje ich rolę: „Przed przyjazdem 

Europejczyków kobiety odgrywały w naszym plemieniu niezbędną rolę. Miały władzę, 

autorytet, mogły wypowiadać wojnę i zawierać pokój. Kobiety miały swoją własną radę. 

Europejczycy, którzy przybyli, mieli inną wizję świata, w której kobiety nie odgrywały 

niezbędnej roli. Gdy przyjechali, zainteresowani byli tylko rolą jaką mężczyźni odgrywali 

w naszym społeczeństwie, kobiety natomiast zostały odtrącone. Zostały zapomniane i 

nawet mężczyźni Seneka byli nakłaniani do wyparcia ważnej rangi społecznej, jaką 

odgrywały kobiety od pokoleń. Był to bardzo ciężki okres dla kobiet z plemienia Seneka. 

Przezwyciężenie tej sytuacji zajęło wiele lat i pokoleń. Dopiero w dwudziestym wieku 

zdołano przywrócić kobietom ich dawną pozycję. Odbywające się co roku Kobiece Rady 

w Cattaraugus można uznać za powrót do tamtych rad, chociaż odbywają się one inaczej 

niż kiedyś.”  W ten sposób przedstawiana jest historia założenia Kobiecych Rad – są one 4

symboliczną próbą przywrócenia kobietom dawnej, utraconej funkcji oraz naturalnym 

przedłużeniem wypartej tradycji. Wydaje się jednak, że mamy do czynienia z typowym 

mitem założycielskim. Faktyczne okoliczności, w jakich powstały pierwsze Kobiece Rady 

są nam nieznane i najwidoczniej – skoro tak trudno znaleźć cokolwiek na ich temat – nie 

są one chętnie przedstawiane. Jedyne dostępne źródło prezentuje ich założenie w świetle 

fantastycznym, pokazującym jak trudna i długa była do nich droga; jednocześnie zaś 

przywołane słowa Indianki pokazują, jak ważne i symboliczne są Kobiece Rady dla 

plemienia Seneka. Przedstawione w tym świetle coroczne Rady wydają się być czymś 

 Linda Pescatore, The Globber, 1996. Dostępne w Internecie: http://www.islandbreath.org/TheGobbler/3

Articles%20Published/03%20NA%20Native%20American/01%20Womens%20Council/
na_01_WomenCouncil.html - z dnia 15.10.2012,  przeł. Agnieszka Sawicka. 

 http://senecanation.com/Cultural-Resources/Videos.aspx - z dnia 05.04.2013, przeł. Agnieszka Sawicka.4
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więcej niż tylko spotkaniem grupy kobiet. Nabierają one niemalże historycznego 

znaczenia, jednocześnie będąc dowodem tryumfu kobiet Seneka, które zdołały w pewnym 

stopniu powrócić do odebranej im niegdyś roli. Z tej perspektywy, wzięcie udziału w takim 

zgromadzeniu może nawet urosnąć do rangi misji i być postrzegane jako zaszczyt.  

Jedną z czołowych postaci prowadzących Kobiece Rady była Babcia Twylah 

Nitsch, liderka Szałasu Nauk Klanu Wilka  - jednego z klanów, z których składa się 5

społeczność Seneka. Celem Klanu Wilka jest nauczanie mądrości, filozofii i historii Ziemi. 

Rodzina, do której należała Babcia Twylah Nitsch uczy oraz przekazuje te tradycje od 

początku osiemnastego wieku.  6

Twylah Nitsch urodziła się w 1913 roku w Rezerwacie Cattaraugus. Została 

wychowana przez dziadków, przy czym najważniejszą rolę w jej życiu spełnił właśnie 

dziadek – uzdrowiciel Moses Shongo, który był ostatnim z wielkim szamanów plemienia 

Seneka.  Przygotowywał on swoją wnuczkę do przyszłej roli nauczycielki mądrości 7

Seneka i liderki Klanu Wilka. Przepowiedziano jej taką przyszłość jeszcze przed 

narodzinami, a swoją nową rolę objęła w momencie śmierci Mosesa Shongo – miała wtedy 

zaledwie dziewięć lat. Jej imię w języku Seneka brzmi Yeh-Weh-Node i oznacza „Ta, 

Której Głos Niosą Cztery Wiatry”. 

Twylah Nitsch utworzyła Towarzystwo Historyczne Indian Seneka (Seneca Indian 

Historical Society) w 1970 roku wraz z czterema innymi członkiniami Klanu Wilka.  8

Zaczęła dzielić się wiedzą swoich przodków poprzez kursy korespondencyjne, warsztaty 

prowadzone na całym świecie oraz wyżej wspomniane coroczne Kobiece Rady. To właśnie 

ona przywróciła je do życia i miała zapewne największy wpływ na przychodzące nań 

kobiety – dlatego ważne jest krótkie przywołanie popularyzowanych przez nią nauk. 

 Margaret Wolff, Conversations with Extraordinary Women About Living a Spiritual Life, Jossey-Bass, 5

2006, przeł. Aissa Zakrzewska. Dostępne w Internecie: http://dakini.org.pl/po/artykuly/wywiad-z-babcia-
twylah.html - z dnia 11.10.2012.

http://senecanation.com/Cultural-Resources/Videos.aspx - z dnia 05.04.2013, przeł. Agnieszka Sawicka. 6

 Anne Bancroft, Prządki mądrości, Czarna Owca, Warszawa 2003, s.56.7

http://www.wolfclanteachinglodge.org/ - z dnia 13.11.2012.8
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                                        *   

                               Zdjęcie przedstawiające Babcię Twylah Nitsch.  9

Filozofia głoszona przez Babcię Twylah Nitsch była głównie przekazem nauk 

dotyczących osiągnięcia harmonijnej relacji człowieka ze światem zewnętrznym oraz 

korzystnym dla człowieka wpływie dobrego kontaktu z naturą.  Babcia uczyła również 10

sztuki prowadzenia kręgów kobiecych, dla których za przybliżony wzór można uznać 

Kobiece Rady. Pośród uczennic Twylah Nitsch były między innymi Mattie Davis-Wolf 

oraz Danuta Ogaoeno. Mattie Davis–Wolf zasiada wśród starszyzny rdzennych 

mieszkańców Ameryki Północnej , zaś Danuta Ogaoeno pobierała nauki praktyk 11

uzdrawiania i oczyszczania u szamanów syberyjskich. To właśnie one, jako pierwsze, na 

początku lat dziewięćdziesiątych, zainicjowały w Polsce kobiece kręgi, wywodzące się z 

tradycji indiańskiej oraz nauk głoszonych przez Babcię Twylah Nistsch. 

2. Pierwsze kręgi w Polsce 

 http://shamanicgardener.wordpress.com/tag/grandmother-twylah-hurd-nitsch/ - z dnia 12.01.2012. 9

 Anne Bancroft, Prządki mądrości, Czarna Owca, Warszawa 2003, s.57.10

 http://siostrzenstwo.w.interia.pl/kregi.html - z dnia 15.03.2012.11
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Obie nauczycielki zaczęły prowadzić w Polsce kobiece kręgi w taki sposób, aby 

przekazać swoją wiedzę, a zarazem nauczyć kobiety jak organizować swoje własne 

spotkania. Oto jak Mattie Davis-Wolf je wspomina: „Jeździłyśmy do Polski od 1994 roku, 

aby pomagać i uczyć nasze polskie przyjaciółki o pamiętaniu o sposobach działania 

„starszyzny”. Od czasu naszych pierwszych wizyt, krąg osób z tej ziemi coraz mocniej 

angażuje się na rzecz Ziemi oraz przywrócenia do życia cudownych tradycji, rdzennych 

dla tej części świata.”   12

Na spotkania w kręgu przyjeżdżały kobiety z całej Polski; były to głównie osoby 

interesujące się lub związane z kulturą rdzenną północnej Ameryki. Wiedza przekazywana 

z pokolenia na pokolenie w indiańskich plemionach stanowiła główne przesłanie dla 

polskich kobiet. Były to mądrości dotyczące przede wszystkim natury oraz nauki kontaktu 

z Ziemią. Jedna z uczestniczek kręgu opowiada o przekazanej wówczas przez nauczycielki 

wiedzy: „Indianie odczuwają kontakt z Ziemią tak intensywnie, że tworzą z Nią jedno 

Ciało, Umysł i Ducha. W jedności Ze-Wszystkim-Co-Jest odkrywa się szczególny dar, 

jedyny, niepowtarzalny, talent zwany „medicin” – uzdrawiającą, twórczą moc. Gdy 

urzeczywistnia się ten dar, nadchodzi spełnienie i wypełnia się przeznaczenie.”  Wydaje 13

się zatem, że jednym z głównych celów spotkań było nie tylko przybliżenie kobietom 

wiedzy plemion indiańskich, ale i realne wprowadzenie jej w życie, pokazanie jej 

sprawczej mocy. Wyżej przytoczona relacja niestety nie wtajemnicza czytelnika w jaki 

sposób moc ta przejawia się w życiu na co dzień - można się jedynie domyślać, że 

podstawowym jej przejawem jest zmiana świadomości danej osoby oraz zmiana 

dotychczasowego kontaktu z naturą.  

Na pierwszych spotkaniach w kręgu pojawiała się Tanna Jakubowicz–Mount, 

terapeutka, a obecnie prezes Polskiego Forum Transpersonalnego. W 2004 roku Mattie 

Davis–Wolf przekazała jej prawo prowadzenia własnych kręgów kobiet. Ceremonia odbyła 

się w Karkonoszach na Grabowcu, pogańskim miejscu, uznawanym za związane z kobiecą 

energią. Aby być w pełni gotową do nowej roli, Tanna Jakubowicz–Mount odprawiła 

http://www.sacredcircles.org/sci-textonly/sci-txtindex.html - z dnia 22.02.2012, przeł. Agnieszka Sawicka.12

Ewa Katarzyna-Tabis, Początki Naszego Kręgu Kobiet, www.5stronswiata.pl - z dnia 04.01.2011.13
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rytuał odzyskiwania kontaktu z własnym źródłem „wody życia” . Niestety, w znalezionej 14

relacji nie ma opisu tego rytuału – nie wiadomo, jak dokładnie przebiegał ani jaki był jego 

konkretny cel. W niecały rok później Tanna Jakubowicz–Mount otworzyła swój pierwszy 

krąg, na który chodziła Maria – założycielka kobiecego kręgu opisywanego w tej pracy. 

Tanna Jakubowicz–Mount pierwsze prowadzone przez siebie spotkanie rozpoczęła 

przekazem do zgromadzonych kobiet oraz szerzej – do wszystkich osób zainteresowanych 

zasadami, według których przeprowadza się spotkania w kręgu: 

"Kochane kobiety, przekazuję zasady kręgu kobiecego przekazane mi przez Mattie, a jej 

przez Babcię Twylah i wiele pokoleń przed nią. Krąg nie jest grupą terapeutyczną, tylko 

rozwojowo - inspirującą. 

Oto zasady kobiecego kręgu: 

1/ Wszystkie kobiety w kręgu są równe pod względem prawa głosu i milczenia. 

2/ Nie ma liderki, tylko starsza-wiekiem i doświadczeniem czuwająca, aby krąg toczył się 

zgodnie. 

3/ Mówimy z serca i słuchamy sercem, dzielimy sie tym, co żywe i prawdziwe w nas 

samych, nie przygotowujemy sobie wypowiedzi, mówimy spontanicznie i w miarę 

zwięźle, pamiętając o innych. 

4/ Osoba trzymająca przedmiot do mówienia ma absolutne prawo głosu, milczenia lub 

wyrażania siebie w każdy dowolny sposób (śpiew, taniec). 

5/ Używamy języka bez przemocy: bez obwiniania, oskarżania, agresji, pogardy itp. 

Staramy sie używać języka empatii, współodczuwania, uważności, uczciwości i prawdy. 

6/ W środku kręgu ułożony jest ołtarz i rozłożone przedmioty magiczne. W środku płonie 

ogień, ognisko albo świeca (zapalamy z intencją), na początku przywołujemy kierunki i 

okadzamy się, np. szałwią. 

7/ Nie powinno się przekrzykiwać przez krąg, aby nie niepokoić i nie gasić ognia. 

8/ Kiedy między osobami w kręgu pojawia się konflikt, to siadają w środku kręgu i mówią 

o swoich uczuciach, a uczestniczki świadkinie mówią o swoich odczuciach w związku z 

tym, co usłyszały. Nie interpretujemy, nie manipulujemy, nie oceniamy. 

 Tamże.14

  12



9/ Przy rozstrzyganiu trudnych spraw, ufamy mądrości kręgu i pracujemy dopóki nie 

uzyskamy konsensusu (zgody wszystkich na jakieś rozwiązanie). 

10/ W razie nieobecności jakiejś uczestniczki, trzymamy ją w kręgu."  15

Są to zasady, które naturalnie zostały przekazane również Marii - w niniejszej pracy 

postaram się przyjrzeć, na ile stworzyły one ramy kręgu przez nią prowadzonego, a w 

którym sama uczestniczyłam. Maria uczestniczyła w pierwszych kręgach prowadzonych 

przez Mattie Davis-Wolf oraz Danutę Oageono. Miała dodatkowo okazję wziąć udział w 

kilku spotkaniach prowadzonych przez Tannę Jakubowicz–Mount.  Warto zaznaczyć, że 16

ta ostatnia, przekazując kobietom zasady działania kręgu, udostępniła je osobom 

niewtajemniczonym oraz nieposiadającym sprawdzonych przez osoby kompetentne 

predyspozycji. Idea kobiecego kręgu została tym samym w pewien sposób 

zdesakralizowana, a zarazem uspołeczniona. Każda kobieta pragnąca założyć swój krąg 

mogła to zrobić, kierując się po prostu zasadami przekazanymi przez Tannę Jakubowicz-

Mount.  

3. Historia Marii  

W ostatniej części tego rozdziału postaram się przedstawić, w jaki sposób 

duchowość i zainteresowania Marii rozwijały się, aby końcowo doprowadzić do założenia 

przez nią pierwszych kręgów w 2004 roku.  Poniżej zostaną przedstawione wydarzenia, 17

które skłoniły ją do głębszego zainteresowania się naukami rdzennymi, nauczanymi w 

kręgu przez Mattie Davis-Wolf oraz Danutę Oageono. 

Maria w przeprowadzonym wywiadzie dla internetowego magazynu „Trzy 

Kolory”, wspomina czasy swoich studiów oraz co w tym okresie odczuwała: „Duże 

zagubienie. Uśpienie także. Doświadczałam tego, co niosło życie, robiłam to, co było do 

zrobienia, „bo się w życiu robi” – skończyłam szkołę średnią, skończyłam studia, 

 Tamże.15

Ewa Bury, Agnieszka Kraska, Iza-Kasia Zalewska-Kantek,  Babcia Maria, „Trzy Kolory”, 2012, 8/2, s.12.16

 http://siostrzenstwo.w.interia.pl/maria.html - z dnia 05.04.2012.17
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pracowałam w swoim zawodzie. Ale nie umiałam zrealizować swojego największego 

marzenia, gdyż to nie była rzecz, na której „się buduje” życie – taniec. Co innego 

konkretny zawód, politechnika, jakieś rzemiosło.”  Wypowiedź ta pokazuje, że będąc 18

młodą kobietą, Maria przeżyła zapewne silny zawód oraz dużą frustrację spowodowaną 

koniecznością wyboru innej ścieżki zawodowej, niż by tego sobie życzyła. Wspomnienie 

to dodatkowo obrazuje pogląd, w jakim zapewne została wychowana: w życiu powinno 

robić się to, co się opłaca i przyniesie korzyści, a zajęcia przynoszące niepewny zarobek 

uznawane są za nierozsądne. Przytoczony fragment wywiadu sugeruje, że Maria wciąż 

pamięta i nosi w sobie ówczesne rozgoryczenie. Wydaje się, że chęć oszczędzenia innym 

kobietom tej frustracji lub wola pomocy wydostania się z niej, mogła być jednym z 

czynników założenia przez Marię kręgów. 

Kolejnym ważnym impulsem była niezaspokojona potrzeba duchowości 

odczuwana przez Marię. Została ona wychowana w „typowej rodzinie katolickiej” . 19

Została ochrzczona, przystępowała do kolejnych sakramentów świętych, a w każdą 

niedzielę chodziła do kościoła. Jednak w momencie dojrzewania jej stosunek do Kościoła 

uległ zmianie: „Zmieniło się to, kiedy zaczęłam dorastać, gdyż na swojej drodze nie dane 

było mi spotkać kapłana, przewodnika duchowego. Nie znalazłam w kościele wsparcia, 

przewodnictwa życiowego, ani odpowiedzi na nurtujące mnie wówczas głębokie pytania. 

Teraz wiem, że brakowało mi duchowego wsparcia. Dlatego zafascynowały mnie rdzenne 

nauki. Tam istnieje nieprzerwany przekaz mądrości i nauk, jest prowadzenie przez 

starszych. Młodzi ludzie mają kierunkowskaz i wsparcie, zwłaszcza, gdy czują się 

zagubione/eni. Nie muszą wszystkiego doświadczać same/i. Zawsze mają do kogo się 

zwrócić w trudnych momentach życia lub ciężkich doświadczeniach.”   20

Wypowiedź ta wyraźnie pokazuje, że początek zainteresowania Marii naukami 

rdzennymi wynikał z braku spotkania osoby, która w zdecydowany sposób pokierowałaby 

nią duchowo i poprowadziła w trudnych życiowych momentach. Indiańskie nauki dały jej 

Ewa Bury, Agnieszka Kraska, Iza-Kasia Zalewska-Kantek,  Babcia Maria, „Trzy Kolory”, 2012, 8/2, s.11.18

Tamże, s.10.19

Tamże, s.11.20
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to, czego Maria nie dostała w Kościele Katolickim. Można by przypuszczać, że gdyby 

otrzymała od katolickiego kapłana odpowiedzi na nurtujące ją pytania, w jej życiu nie 

pojawiłyby się inne duchowe inspiracje. Historia Marii wydaje się być typowa dla osób 

naszych czasów, poszukujących głębszych wartości i realnych duchowych przeżyć. 

Obrazuje to refleksję Josepha Campbella, który wspomina o coraz mniej obecnym – a 

potrzebnym - micie we współczesnym świecie: „Te fragmenty informacji z dawnych 

czasów, związane ze sprawami, które pomagały ludziom żyć, budowały cywilizacje i przez 

tysiąclecia kształtowały religie, mają też ścisły związek z głębokimi problemami 

wewnętrznymi, z duchowymi tajemnicami i progami, jakie musimy forsować, i jeśli nie 

masz na tej drodze żadnych drogowskazów, musisz wypracować je sobie sam. Kiedy 

jednak ten temat jakoś cię pochwyci, kontakt z tą bądź inną tradycją rodzi w tobie 

odczucie, iż poznajesz coś tak istotnego, głębokiego i ożywczego, że nie chcesz już z tego 

zrezygnować.”  Myśl ta znakomicie opisuje postawę Marii, której indiańskie nauki dały 21

tyle, że zdecydowała się szerzyć je dalej i  poświęcić im część swojego życia.  

Dodatkowym elementem, który pchnął Marię w kierunku zmiany życia nie tylko 

duchowego, ale i codziennego, było kilka wydarzeń z jej życia, które silnie na nią 

wpłynęły. Pierwszą okolicznością była śmierć ojca Marii, która głęboko nią poruszyła i, 

którą określa jako „pierwsze wezwanie do obudzenia się”.  Drugim wydarzeniem była 22

śmierć matki i wiążące się z tym cierpienie oraz głęboka niezgoda na nie. Ostatnim 

mocnym przeżyciem było urodzenie dwóch córek, które Maria postrzega jako swoje 

„największe nauczycielki duchowe” . Każde z tych wydarzeń oddalało Marię od kariery 23

zawodowej pchając w stronę ścieżki duchowej, która pozwalała jej zagłębić się w 

wewnętrzne przeżycia i zachęcała do zwolnienia tempa prowadzonego dotychczas życia. 

Można jasno z nich wywnioskować, że potrzebowała czegoś nowego, świeżego, co 

pozwoli jej skupić się na duchowym aspekcie życia. W tym właśnie momencie Maria 

trafiła do kręgu prowadzonego przez Mattie Davis–Wolf oraz Danutę Oageono, poznała 

 Joseph Campbell, Potęga mitu, Znak, Kraków 2009, s.21.21

Ewa Bury, Agnieszka Kraska, Iza-Kasia Zalewska-Kantek,  Babcia Maria, „Trzy Kolory”, 2012, 8/2, s.11.22

Tamże.23
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przekazywane przez nie indiańskie nauki rdzenne oraz spotkała się z formą prowadzenia 

spotkania w kręgu. 

Należy jednak przedstawić jeszcze najważniejszy czynnik, który był bezpośrednim 

bodźcem do założenia własnego kręgu przez Marię – książkę 13 Pierwotnych Matek 

Klanowych napisaną przez Jamie Sams w 1993 roku. Książka ta, której przekaz opisany 

zostanie w dalszej części pracy, głęboko wpłynęła na Marię oraz na jej życie duchowe. 

Wydaje się nawet, że ostatecznie dała jej satysfakcjonujące odpowiedzi na rozmaite 

pytania: „W każdej opowieści odkrywałam fragmenty, które odnosiłam do własnej sytuacji 

w życiu, do swoich zachowań czy też schematów postępowania, myślenia, często 

znajdując ich korzenie w dzieciństwie.”  Książka ta, tak bardzo wpłynęła na życie Marii, 24

że postanowiła przetłumaczyć ją na język polski. Wspomina: „Czytanie, tłumaczenie i 

bycie z tą książką karmiło moją duszę.”  To właśnie odkrycie 13 Pierwotnych Matek 25

Klanowych było bezpośrednim impulsem dla Marii do założenia pierwszych kręgów: 

„Zaczęłam zapraszać kobiety na krąg z myślą, aby podzielić się tym, jak książka o 

trzynastu Matkach się pojawiła w moim życiu. Tyle dobrego we mnie robiła, że musiałam 

się nią dzielić.”  Wiedza, którą pragnęła przekazywać na swoich spotkaniach różniła się 26

od nauk pierwotnie przekazywanych na polskich kręgach przez Mattie Davis–Wolf oraz 

Danutę Oageono, ponieważ była przede wszystkim zbiorem mądrości czerpanych z książki 

Jamie Sams. Warto jednak zaznaczyć, że autorka jest wnuczką wspomnianej już Babci 

Twylah Nistsch – zatem przekaz 13 Pierwotnych Matek Klanowych z pewnością po części 

pokrywa się za naukami rdzennymi głoszonymi na pierwszych polskich kręgach. 

Można więc stwierdzić, że oba te doświadczenia – pierwsze prowadzone w Polsce 

kręgi, jak i przeczytanie 13 Pierwotnych Matek Klanowych – ukształtowały i 

ukierunkowały obecną działalność Marii. Udział w kręgach nadał formę proponowanych 

przez nią spotkaniom – dzięki wskazówkom Tanny Jakubowicz-Mount, zaś książka Jamie 

Sams nadała kręgowi Marii podstawową treść. 

Ewa Bury, Agnieszka Kraska, Iza-Kasia Zalewska-Kantek,  Babcia Maria, „Trzy Kolory”, 2012, 8/2, s.8.24

Tamże.25

Wywiad, który przeprowadziłam z Marią, 16.08.2012.26
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Trzeba jednak podkreślić, że poszukiwanie źródeł prowadzonego przez Marię 

kręgu było ciężką i żmudną pracą – są one praktycznie nieistniejące. Przedstawiona wersja 

jest wnioskiem wyciągniętym z wywiadów przeprowadzonych z Marią oraz z historii 

przez nią opowiadanych w trakcie badanego kręgu. Wersja ta była bardzo trudna do 

zweryfikowania i uznać ją można za zmitologizowaną. Obowiązywała ona jednak na kręgu 

i była uznawana przez jego uczestniczki za prawdziwą. Wydaje się ponadto, że nie były 

one zbyt ciekawe początków grupy, do której dołączyły, a wersja przedstawiana przez 

Marię w zupełności im wystarczyła. Dawała ona poprzez nią poczucie uczestnictwa w 

spotkaniach wyjątkowych, zdecydowanie różniących się od innych miejsc. Ten niejasny i 

trochę mityczny początek pokazywał w związku z tym krąg jako miejsce szczególnie 

atrakcyjne i odrębne na tle innych zgromadzeń. 
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Rozdział II: Charakterystyka badanego kręgu 

2.1 Pierwszy kontakt z kręgiem Marii 

Od czasów założenia pierwszego kręgu, Maria przeprowadziła ich już kilkanaście. 

Znajomi, którzy kiedyś pojawiali się na spotkaniach, zostali zastąpieni przez osoby obce, 

które o otwarciu kolejnego kręgu mogły dowiedzieć się z ogłoszenia - jak wspomina 

Maria: „Przez kilka lat ogłaszałam się gdzieś w Internecie, a nawet w piśmie „Sens”, od 

kiedy ono powstało. Kilka razy dawałam tam ogłoszenia i parę kobiet z „Sensu” przyszło. 

Teraz mam swoją stronę internetową, gdzie regularnie pojawiają się nowe ogłoszenia.”  27

Rzeczywiście, na stronie internetowej Marii, znaleźć można kilka ogłoszeń odnoszących 

się do obecnie prowadzonych przez nią kręgów. Pojawiają się tam wiadomości dotyczące 

dwóch typów kręgów – „otwartych” oraz „zamkniętych”. Zainteresowałam się kręgiem 

„otwartym”, do którego kobiety – w odróżnieniu od zasad panujących w kręgu 

zamkniętym - mogą dołączyć w ciągu roku, a ich obecność nie jest wymagana na każdym 

spotkaniu. Oto ogłoszenie, które zachęcało do wzięcia w nim udziału:  

„Drogie kobiety, przybywajcie, żebyśmy mogły pobyć ze sobą w kręgu. Krąg to takie 

magiczne miejsce, gdzie czas inaczej płynie, gdzie jest nam do siebie bliżej, gdzie 

jesteśmy akceptowane, wysłuchane, zadbane i dokarmione na różnych poziomach. Razem 

Wywiad, który przeprowadziłam z Marią, 16.08.2012.27
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tańczymy, śpiewamy, opowiadamy historie, przygotowujemy posiłki i dzielimy się swoimi 

sercami. A to wszystko sprawia, że się uzdrawiamy, coraz więcej w nas tolerancji, 

uważności na inne istoty, wdzięczności i miłości. Uczymy się brać odpowiedzialność za 

swoje życie i cieszyć się każdym dniem, spotkaną osobą i każdym doświadczeniem. 

Dzięki temu zmieniamy świat na lepsze, żeby naszym dzieciom i ich dzieciom i ich 

dzieciom… żyło się lepiej i zdrowiej.”  28

Dla większości kobiet, pierwszy kontakt z kręgiem odbył się poprzez znajomą 

osobę, która kiedyś w nim uczestniczyła lub po prostu o nim słyszała. Jedna z uczestniczek 

w przeprowadzonej rozmowie wspomina: „O kręgu dowiedziałam się od swojego 

ówczesnego chłopaka, który uczestniczy w kręgach męskich.”  Inna opowiada: „Mnie do 29

Marii skierowała znajoma, która już parę lat wcześniej mówiła <<Ty powinnaś iść do 

Marii.>> Wtedy nie trafiłam, ale zapamiętałam to. Weszłam na stronę Marii i akurat 

formowała się grupa.”  Na kręgu pojawiają się również kobiety, które dowiedziały się o 30

nim tylko ze strony internetowej lub z ogłoszenia znajdującego się na stronie studia 

Amarante – miejsca, w którym odbywały się spotkania. W każdym z tych przypadków 

procedura jest taka sama: aby przyjść na spotkanie, należy w pierwszej kolejności wysłać 

e-mail do prowadzącej zawiadamiający o chęci uczestniczenia. Maria wtedy informuje o 

godzinie oraz miejscu spotkania. Sposób, w jaki odpisuje, sugeruje o jej otwartości na 

przyjęcie osób z zewnątrz – oto odpowiedź Marii na mojego pierwszego e-maila: „Witam, 

oczywiście zapraszam na spotkanie. Zaczynamy o godzinie jedenastej. Serdecznie 

pozdrawiam, Maria.” Można by spodziewać się wstępnych pytań, które wykazałyby 

przynajmniej orientacyjnie kim jest osoba pragnąca wziąć udział w kręgu. Z odpowiedzi 

Marii wynika jednak chęć przyjęcia kolejnej uczestniczki, bez wstępnej selekcji oraz 

oceniania. Kolejnym etapem wstąpienia do kręgu jest przyjście na pierwsze spotkanie. 

Krąg otwarty cechuje się tym, że kobiety w dowolnym momencie mogą do niego dołączyć, 

nawet jeżeli trwa on już od dłuższego czasu. Na spotkaniu, na którym pojawia się nowa 

osoba, każdy przedstawia się od nowa.  

www.siostrzenstwo.w.interia.pl –  z dnia 10.09.2011.28

Wywiad, który przeprowadziłam z uczestniczką kręgu, 25.06.2012. 29

Wywiad, który przeprowadziłam z uczestniczką kręgu, 15.06.2012. 30
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Charakterystyczne jest, że wszystkie uczestniczki są bardzo otwarte i samo 

przedstawienie się – z reguły dosyć powierzchowne – traktowane jest w kręgu jako 

czynność poważna, głęboka, która powinna być szczera. W ten sposób kobiety, oprócz 

podania swojego wieku, imienia oraz zawodu, poddawały głębszej analizie każdy z tych 

elementów życia. Praktycznie każda z poznanych przeze mnie kobiet miała różne refleksje 

dotyczące swojego imienia. Jedna z uczestniczek stwierdziła, dla przykładu, że jej imię – 

Katarzyna – zupełnie nie jest do niej dopasowane i jest dla niej zbyt silne. Poszła więc do 

numerologa, który to potwierdził i odkrył jej autentycznie imię – Dobrochna – z którym 

Katarzyna utożsamia się o wiele bardziej i planuje je zmienić również w oficjalnych 

dokumentach. Historia Katarzyny nie jest odosobniona – prawie każda z kobiet miała 

podobne odczucia dotyczące swojego imienia, jednak nie każda posunęła się do jego 

zmiany. Kobiety zastanawiały się również, czy wykonywana przez nie praca 

satysfakcjonuje je czy nie. Każda z nich opowiadała dodatkowo, dlaczego przychodzi na 

spotkania w kręgu i czego od nich oczekuje. Czas przedstawienia się, który jest pierwszym 

kontaktem z nowym otoczeniem, już zatem wskazywał na charakter spotkań: sugerował, 

że krąg jest miejscem otwartym, wystrzegającym się powierzchowności i dającym tak 

głębokie poczucie bezpieczeństwa, że kobiety bez strachu mówiły o swoich lękach, 

problemach – nawet w gronie nieznanych sobie jeszcze osób.  

2.2 Krąg  Marii – fakty 

Spotkania badanego kręgu otwartego odbywały się co miesiąc, od września 2011 

roku do lutego 2012 roku. Każde spotkanie miało miejsce w niedzielę, od godziny 

jedenastej do około godziny szesnastej. Na spotkaniu pojawiało się, w zależności od 

okazji, od trzech do ośmiu osób. Ponieważ krąg był otwarty, mogły do niego dołączać 

nowe osoby w dowolnym momencie, a regularne uczestniczki mogły nie przyjść na 

spotkanie bez uprzedzenia. 

Z powodu nielicznych spotkań kręgu, Maria regularnie namawiała do zbierania się 

poza jego ramami. Zorganizowała, przykładowo, dwa spotkania, na których chętne kobiety 

uczyły się nawzajem szydełkować. Pojawiła się na nich mniej więcej połowa kręgu – czyli 
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trzy, cztery osoby. Maria przeprowadzała również regularnie wykłady o Matkach 

Klanowych i zawsze zapraszała na nie kobiety z kręgu. Zachęcała także do udziału w 

ceremoniach przeprowadzanych przez nią w studiu Amarante – takich, jak Ceremonia 

Światła z okazji przesilenia zimowego. 

Kręgi prowadzone były w studiu Amarante, znajdującym się przy ulicy 

Skaryszewskiej na warszawskiej Pradze. „Amarante” jest studiem ezoterycznym, który 

oprócz swojej własnej oferty – masażów tantrycznych, relaksacyjnych , konsultacji 31

numerologicznych oraz doradzania duchowego  - wynajmuje lokale na najróżniejsze 32

warsztaty. Właśnie na tej zasadzie kobiece kręgi odbywały się na Skaryszewskiej – nie 

były stałą ofertą proponowaną przez studio, ale jednymi z wielu zajęć tam się 

odbywających. Zaznaczyć trzeba, że poprzednie kręgi prowadzone przez Marię miały 

miejsce u niej w domu, co, jak mówi jedna z uczestniczek kręgów: „było niesamowicie 

rodzinne. Było to w dużo mniejszym pokoju, gdzie wszyscy są blisko siebie. Atmosfera 

jest wtedy bardziej przyjazna.”  Maria zaznacza jednak, że przeniesienie spotkań do 33

studia nie jest przypadkowe: „Przez jakiś czas prowadziłam kręgi w domu, ale wtedy 

większość osób była ze znajomego otoczenia. Kiedy zaczęły przychodzić kobiety z 

ogłoszenia, zaczęłam czuć niewygodę – i w kobietach i w sobie. Nawet czasami pytałam i 

rzeczywiście: do kogoś pójść, prywatnie - było w tym duże napięcie. Bo znajomi 

znajomych to lepiej, a tak zupełnie nieznajoma osoba – to zaczęło być trudne.”  34

Rzeczywiście, cytowana uprzednio uczestniczka spotkań nie była osobą przypadkową, lecz 

znajomą Marii. Kobiety, które pojawiały się na kręgu po przeczytaniu ogłoszenia w 

Internecie lub piśmie, odczuwały dyskomfort – prywatne mieszkanie było przestrzenią za 

mało neutralną na spotkanie kilkunastu osób, początkowo całkowicie sobie nieznajomych. 

Maria zdecydowała się więc przenieść kręgi do miejsca, w którym każdy poczuje się 

dobrze i, które będzie bardziej anonimowe. Wydaje się jednak, że studio Amarante jest 

przestrzenią samą w sobie nacechowaną przez szeroką ofertę studia w zakresie 

http://studioamarante.pl/salon-masazu/ - z dnia 09.09.2012.31

http://studioamarante.pl/salon-terapii-duszy/ - z dnia 09.09.2012.32

Wywiad, który przeprowadziłam  z uczestniczką kręgu, 15.06.2012. 33

Wywiad, który przeprowadziłam z Marią, 16.08.2012.34
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ezoterycznym. Kręgi prowadzone w takim miejscu są automatycznie postrzegane jako 

część tej sfery. Można więc wstępnie założyć, że dla osób pojawiających się na 

spotkaniach w kręgu, nie jest to domena zupełnie obca lub jest ona przynajmniej w 

pewnym stopniu akceptowana. Krąg traci w tym momencie na założeniowej neutralności – 

miejsce, w którym się odbywa, automatycznie plasuje go w określonej sferze. Grupa osób, 

mogących potencjalnie pojawić się na proponowanych przez Marię spotkaniach w związku 

z tym zawęża się. Rzeczywiście, po rozmowach z uczestniczkami kręgu okazuje się, że 

większość z nich interesuje się ezoteryką. Jedna z kobiet potwierdziła to, mówiąc o swoich 

zainteresowaniach: „Interesuję się ezoteryką. Tylko mam dość duży rozstrzał – chińską 

metafizyką, czyli astrologią, doborem dat i wróżeniem; ale jednocześnie też szamańskimi 

tematami. Mam dwa bębny szamańskie, przy czym jeden sama zrobiłam; byłam na 

warsztatach z szamanką z Syberii.”  Inna z kolei zajmuje się organizacją warsztatów 35

szamańskich pod Warszawą. Większość z nich chodzi również na pozostałe zajęcia i 

spotkania proponowane przez studio Amarante. Oczywiście, przychodzą także osoby nie 

związane z tym środowiskiem, są one jednak w mniejszości. Na kręgu pojawiają się zatem 

w większości kobiety związane ze studiem Amarante oraz zajmujące się ezoteryką, ale 

również osoby, które nigdy przedtem nie miały z nią do czynienia. Krąg cechuje wobec 

tego otwartość na każdego, jak i konieczność pogodzenia różnych środowisk, z których 

pochodzą kobiety. 

Pomieszczenie wynajmowane w studiu było niewielkie, wysłane materacami 

obłożonymi kapami, poduszkami, materiałami. Materace ułożone były w kształcie 

kwadratu - w ten sposób niezależnie od zajętego miejsca, wszystkie uczestniczki zwrócone 

były twarzą do siebie. Na każdym materacu dodatkowo znajdował się koc, którym każda z 

kobiet w razie potrzeby mogła się przykryć. Uczestniczki zajmowały miejsce na 

materacach siadając w pozycji dowolnej – tej, w której będą się czuły najswobodniej. 

Miejsce to sprzyjało więc bliskości oraz przyjaznej i ciepłej atmosferze. Warto dodać, że 

jedno spotkanie w studiu Amarante kosztowało każdą osobę pięćdziesiąt złotych – jak 

tłumaczyła Maria, były to pieniądze przeznaczone na jej utrzymanie oraz opłacenie 

wynajmowanej przestrzeni. Wydaje się, że zapłacenie za spotkanie psychicznie bardziej 

Wywiad, który przeprowadziłam  z uczestniczką kręgu, 15.06.2012. 35
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angażuje uczestniczki kręgu. W momencie, w którym świadomie zdecydowały się 

przeznaczyć pewną kwotę na wspólne spotkanie, potwierdzają – przede wszystkim przed 

samymi sobą - że rzeczywiście pragną się w tym miejscu znaleźć i nie są tu przypadkowo. 

Opłata za spotkanie może w tym wypadku oznaczać wstępną selekcję, dokonywaną poza 

zasięgiem Marii: ostatecznie na kręgu pojawiają się kobiety, które rzeczywiście chcą tam 

być.  

                    *  

Zdjęcia przedstawiające salę warsztatową, w której odbywały się kręgi.  36

Na środku pomieszczenia znajdował się ołtarzyk. Mieścił się on najczęściej na 

czerwonej ozdobnej chuście, położonej bezpośrednio na ziemi. Była tam ustawiona 

świeczka, zapalana na początku kręgu i paląca się przez cały czas jego trwania. Paliła się 

również biała szałwia, której dym po pięciu godzinach spędzonych z paroma osobami w 

niewielkim, zamkniętym pomieszczeniu, wydawał się odurzający. Trudno mi jednak 

stwierdzić, czy mogło mieć to realny wpływ na przebieg spotkań oraz trzeźwe myślenie 

uczestniczek – nie wiem również, jaki był to rodzaj szałwii. Ołtarz przyozdobiony był 

kamieniami ułożonymi w kręgu, w środku znajdował się większy od pozostałych - różowy, 

przypominający diament kamień. Na chuście umieszczona była niewielka plastikowa 

figurka węża lub innego zwierzęcia. Taka konfiguracja ołtarza nie była jednak niezmienna. 

Istotnie, na każdym spotkaniu kompozycja była trochę inna – kamienie różniły się od 

poprzednich, kolor chusty był inny, figurka przedstawiała inne zwierzę. Są to jednak 

elementy, które chociaż zmienne, zawsze się pojawiały. Ołtarz był także przyozdabiany 

 http://studioamarante.pl/info/wynajem-na-godziny/ - z dnia 12.01.2012.36
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elementami natury, w zależności od pory roku – na jesieni Maria przystrajała go liśćmi, a 

w zimie gałązkami sosny. 

Wydaje się zatem, że jedną z głównych funkcji ołtarza było oddanie czci naturze, 

zasygnalizowanie bliskiego z nią kontaktu. Zapalenie i gaszenie świeczki wyraźnie 

wyznaczało czas kręgu – ujmując go w ramy i w ten sposób regulując.       

Wszystkie powyżej opisane elementy pomieszczenia, w którym odbywały się 

spotkania oraz czynności pojawiające się na nich tworzyły specyficzną atmosferę. 

Oddziaływanie kręgu tworzyło przestrzeń, która z pewnością nie była obojętna 

przychodzącym kobietom. Mircea Eliade w książce Sacrum a profanum, pisze o 

niejednorodnych przestrzeniach ukazującym się oczom osób religijnych. Stwierdza, że 

świeckie przeżywanie rzeczywistości również może spotkać się z wrażliwym 

odczuwaniem otaczającej przestrzeni, podobnej do odczuwania religijnego. Wydaje się, że 

miejsce utworzone przez krąg można opisywać w tych kategoriach. Istotnie, chociaż nie 

łączyło się ono z kultem ani transcendencją, z pewnością nie było miejscem 

doświadczanym jako neutralne. Autor Sacrum a profanum stwierdza: „Powstaje wrażenie, 

jakby w takich miejscach także człowiekowi niereligijnemu objawiała się rzeczywistość 

innego rodzaju niż realność jego powszechnej egzystencji.”  Krąg stworzony przez Marię 37

był bez wątpienia przestrzenią odbieraną w ten sposób. Rzeczywiście, odrębność jakiej 

można było doznać na spotkaniach, oferowała zupełnie inny wymiar rzeczywistości niż ten 

codzienny. Powolny sposób rozmawiania, uważne słuchanie każdej z wypowiedzi, 

specyficzne tematy rozmowy oraz czynności proponowane przez Marię – wszystko to 

składało się na funkcjonowanie oraz rozumienie świata inaczej niż zazwyczaj. 

Uczestniczki kręgu z pewnością odczuwały, że przychodząc na spotkanie, znajdują się w 

przestrzeni szczególnej, wychodzącej poza ramy codzienności. 

2.3 Formuła spotkań kręgu 

a. Czynności wykonywane regularnie 

 Mircea Eliade, Sacrum a profanum, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2008, s.21.37
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Jest jednak więcej powtarzających się rytuałów, które poprzez regularne 

ponawianie, nadawały kręgowi pewną formalność. 

Pierwszą z czynności wykonywanych podczas kręgu, było okadzenie się każdej 

uczestniczki dymem z uprzednio już wspomnianej białej szałwii. Oczyszcza się przede 

wszystkim głowę i serce. Okadzenie służy pozbyciu się złej, niepożądanej energii. Każda z 

kobiet kręgu musi być „czysta” podczas wspólnego spotkania. Głowa i ciało muszą być 

otwarte i gotowe na wspólne przeżycia – szałwia ma wprowadzić ład i porządek oraz 

zapewnić każdej z uczestniczek przyjazną atmosferę, pozbawioną złych emocji oraz 

niepotrzebnego napięcia. Ma to więc na celu przygotowanie kobiet do wspólnej wymiany 

myśli i energii. Każdy oczyszcza się sam, zwracając szczególną uwagę na miejsca, które 

wydają mu się ważniejsze. Jeżeli ktoś pojawia się na kręgu po raz pierwszy, jest 

oczyszczany przez Marię. 

Po tej czynności, uczestniczki wspólnie zastanawiają się nad intencją, której 

chciałyby powierzyć obecny krąg. Mogą być one różne: wspólną intencją może być prośba 

o wyjście z trudnej sytuacji jednej z osób, życzenie o ustąpienie migreny lub jeszcze o 

wskazanie drogi rozwiązania bieżącego problemu. Intencje bywają zarówno błahe jak i 

poważne: od prośby o dobry dzień do zawołania o pomoc w utrzymaniu ważnego w życiu 

związku. Ustalanie jej jest kolejną czynnością porządkującą przebieg kręgu. Intencja może 

być wspólna – wtedy zapalana jest symbolizująca ją jedna świeczka – lub może być ich 

więcej; każdy może mieć swoją indywidualną prośbę – wtedy każdy zapala własną 

świeczkę. Maria w przeprowadzonej rozmowie podkreśla, że część rytuałów 

pojawiających się w kręgu tworzy się sama – dotyczy to właśnie „ceremonii świeczki”: 

„Jeżeli w jakimś momencie kręgu jest potrzeba, to zapalamy świeczkę. Okazało się, że 

każda chce mieć intencję – no to proszę, to pomyśl intencję. No i się zrobiła ceremonia – 

każda wykłada swoją intencję. Ale też zauważyłam, że to jest potrzebne i ważne, bo daje 

dodatkową wartość osobistą. Mam taką intencję, ona jest dla mnie ważna, siedzę tutaj i 

daję temu swoją energię. Moja intencja dostaje nie tylko moją energię i moje wsparcie, ale 

i wszystkich.”  Ceremonia wywodząca się z potrzeby uczestniczek zwraca uwagę na 38

 Wywiad, który przeprowadziłam z Marią, 16.08.2012.38
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otwartość i wrażliwość Marii na potrzeby pozostałych kobiet. Biorąc pod uwagę ich chęci, 

pokazuje, że forma kręgu jest płynna, a to w jaki sposób będzie ostatecznie wyglądać, 

zależy w dużej mierze od nich. Jedna z uczestniczek zaznacza: „Podoba mi się w kręgu, że 

tworzą go zarówno uczestniczki jak i Maria.”  To poczucie możliwości wpłynięcia na 39

kształt spotkań na pewno dąży do mocniejszego utożsamienia się z kręgiem. Mając 

dookoła siebie pole możliwości działań i wykorzystując je, angażujemy się w to, co 

wspólnie tworzymy. 

Ostatnim działaniem „początkowym”, powtarzającym się na każdym spotkaniu, 

było otwarte pytanie Marii do kobiet: „Z czym chciałabyś się z nami podzielić?”. Pytanie 

to było zaadresowane do kręgu, ale każda z uczestniczek, pomimo pozornego wyboru, 

powinna była na nie odpowiedzieć. Jest to oczywiście niepisana zasada, jednak po paru 

spotkaniach można było wyczuć, że brak odpowiedzi na to pytanie byłby nie dość, że 

nietaktem, to dodatkowo mógłby pokazać, iż dana osoba nie ufa na tyle kręgowi, aby móc 

się mu zwierzyć. Warto w tym miejscu zauważyć pewien paradoks dotyczący kręgu – 

kieruje się on zasadą otwartości, szacunku, uczciwości, naturalności; kto chce może się 

wypowiedzieć, a kto nie chce może – przynajmniej w teorii - nie dzielić się niczym. 

Okazuje się jednak, że nie zabieranie głosu jest w praktyce niemile widziane. Osoba 

niewypowiadająca się jest przez Marię wielokrotnie pytana i proszona o „podzielenie się z 

kręgiem emocjami”. Wydaje się, że moment powierzenia pozostałym kobietom swoich 

przemyśleń jest niepisaną deklaracją, że faktycznie należymy i jesteśmy częścią kręgu, a 

przy okazji akceptujemy zasady, jakimi się rządzi. Jeżeli nie chcemy udzielić odpowiedzi, 

pokazujemy, że nie wystarczająco ufamy pozostałym osobom. Są one stawiane wtedy w 

sytuacji, która może być dla nich niekomfortowa: kobiety te otwierają się, opowiadając o 

najróżniejszych intymnych problemach, a napotykają milczenie drugiej strony. Takie 

zachowanie może być odstraszające dla pozostałych uczestniczek i tworzyć poczucie 

nierówności: ja się dzielę moimi przemyśleniami, powierzam najróżniejsze myśli, a 

spotykam się z niechęcią innej osoby. Zapewne dlatego Maria tak bardzo dąży do tego, aby 

każda z kobiet odpowiedziała na to pierwsze pytanie i podzieliła się tym, co w tym 

momencie leży jej na sercu. Ciekawe jest także, że jako odpowiedź na początkowe pytanie 

 Wywiad, który przeprowadziłam z uczestniczką kręgu, 25.06.2012. 39

  26



oczekiwane jest podzielenie się problemem, który nas nęka. Oznajmienie, że obecnie nie 

mamy żadnych życiowych trudności wydaje się sygnalizować pozostałym uczestniczkom, 

że dana osoba nie dojrzała jeszcze na tyle, aby swobodnie wypowiadać się w kręgu lub 

brakuje jej zaufania do innych. Oznajmienie, że wszystko układa się po naszej myśli, 

spotyka się z odpowiedziami mającymi nas zachęcić do rzeczywistego otwarcia się i 

pokazania, że możemy sobie wszyscy ufać. Oprócz tego, nie posiadanie problemu do 

rozwiązania, nie pomaga w zintegrowaniu się z grupą, a co za tym idzie, nie dąży do 

tworzenia poczucia wspólnoty. Trudność, którą się dzielimy tworzy wspólną przestrzeń do 

wypowiedzenia i otwarcia się oraz do przedstawienia swojego punktu widzenia. Pokazuje, 

że każdy może mieć problemy i że w gruncie rzeczy żadna z zebranych kobiet nie jest tak 

silna, na jaką wygląda. Wydaje się nawet, że warto jest wymyślić niekoniecznie w 

rzeczywistości zajmujący nas problem, po to tylko, aby poczuć się częścią kręgu.  

Aby usprawnić wspólne dzielenie się przemyśleniami, Maria puszczała w kręgu 

Gadające Pióro – kilka szarych ptasich piór, związanych rzemykiem. Była to jedna z zasad 

przekazanych przez Tannę Jakubowicz–Mount. Osoba trzymająca Gadające Pióro jest 

upoważniona do wypowiedzenia się, a pozostałe mają jej słuchać bez przerywania. Jedna z 

uczestniczek wspomina o tym w przeprowadzonym wywiadzie: „To jest unikalne, bo ja 

nigdy się nie spotkałam z tym, żeby nie przerywało się osobie mówiącej. Wszędzie gdzie 

byłam, w każdym innym otoczeniu, od razu mi ktoś przerywał.”  Wydaje się, że słuchanie 40

się nawzajem jest wartością, której kobiety zostały nauczone przez Marię. Rzeczywiście, 

Gadające Pióro pojawiało się na pierwszych spotkaniach i regulowało wypowiedzi 

uczestniczek – po kilku miesiącach, kiedy każdy uważał za naturalne nie przerywanie 

osobie mówiącej, zostało ono wycofane. Kobiety w kręgu okazały się zdyscyplinowane i 

przyswoiły sobie zasadę spokojnego wysłuchiwania i wypowiadania się w kolejności. 

Następnym przedsięwzięciem pojawiającym się na każdym kręgu, był moment 

wspólnego jedzenia. Każda z kobiet przynosiła drobny posiłek, aby móc się nim podzielić 

z pozostałymi. Był to moment łączący, celebrowany przez uczestniczki. Każda wyjmowała 

po kolei to, co przyniosła, opowiadając przy tym, w jaki sposób przygotowała dane 

 Wywiad, który przeprowadziłam  z uczestniczką kręgu, 15.06.2012.40
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jedzenie. Większość kobiet w kręgu to wegetarianki i przygotowywały na wspólne 

spotkania dania bądź przekąski bezmięsne. Moment jedzenia był więc przede wszystkim 

czasem wymiany przepisów kulinarnych, odkrywania nowych smaków. Jeżeli ktoś nie 

miał czasu przygotować jedzenia lub po prostu o nim zapomniał, nie był przez innych 

napominany, lecz traktowano go wyrozumiale. 

Kolejnymi czynnościami porządkującymi przebieg kręgu, były działania go 

kończące. Pod koniec spotkania, Maria wyciągała niewielką talię kart, własnoręcznie przez 

nią przygotowaną, którą nazywała „Kartami mocy”. Każda z kobiet losowała jedną z nich -

widniało na niej jedno słowo bądź wyrażenie. Było to hasło, które miało nawiązać w jakiś 

sposób dialog z osobą, która je wyciągnęła: albo miało związek z intencją danej osoby, 

albo było to słowo łączące się z tematem przez tę osobę poruszonym. Kobieta po 

wyciągnięciu karty musiała powiedzieć reszcie osób, w jaki sposób wylosowane hasło 

łączy się z jej przemyśleniami po doświadczeniach nabytych w trakcie spotkań. Następnie 

wszystkie osoby wstawały i tworzyły krąg trzymając się za ręce. Każda z kobiet mówiła, 

za co chciałaby podziękować pozostałym. Był to sposób na oficjalne zakończenie kręgu, 

zasygnalizowanie końca tego specyficznego czasu spotkania. 

Wymienione powyżej czynności można traktować jako rytuały. Ponieważ nie 

odnosiły się one do transcendencji ani nie były kultem, najtrafniejszym sformułowaniem 

aby je określić wydają się obrzędy świeckie. Emile Durkheim w książce Elementarne 

formy życia religijnego stwierdza, że „obrzędy to przede wszystkim sposoby okresowego 

samopotwierdzenia się grupy społecznej.”  Bronisław Malinowski w książce Mit, magia, 41

religia pisze zaś o obrzędzie jako sposobie na odbudowanie solidarności zaburzonej w 

wyniku kryzysu, przede wszystkim w obliczu śmierci.  Ich wnioski dotyczące funkcji 42

rytuałów wywodzą się oczywiście z analizy społeczności zupełnie odmiennych od grupy, 

której badanie przedstawione jest w tej pracy. Wydaje się jednak, że ta pierwotna rola 

obrzędu sprawdza się w tym przypadku. Rzeczywiście, powtarzanie w czasie kręgu stałych 

czynności z pewnością budowało w zebranych kobietach poczucie bezpieczeństwa oraz 

 Emile Durkheim, Elementarne formy życia religijnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s.41

333.

 Bronisław Malinowski, Mit, magia, religia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990, s.407.42
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jedności, które niekoniecznie odczuwały w życiu codziennym. Jak zostanie opisane w 

kolejnym rozdziale niniejszej pracy, osoby tworzące krąg nie czuły się swobodnie we 

współczesnym społeczeństwie – co oczywiście trudno porównać z sytuacją śmierci bliskiej 

osoby, opisywaną przez Bronisława Malinowskiego. Niemniej wydaje się, że można 

nawiązać analogię traktując tę sytuację jako kryzysową, zagrażającą spójności życia i 

grożącą brakiem poczucia zjednoczenia ze społeczeństwem. Wrażenie obcości doznawane 

na co dzień przez osoby zebrane na kręgu Marii było na tyle silne, że wspólne odprawianie 

stałych obrzędów dawało im realne poczucie jedności i bliskości, tworzyło rzeczywistą 

różnicę. Interesujące jest ponadto, że uczucie to istniało pomimo faktu, iż większość 

uczestniczek nie znała się przed dołączeniem do kręgu. Okazuje się, że ich życie przed 

związaniem się ze wspólnotą Marii było tak do siebie podobne, że dawało możliwość 

doświadczenia jedności oraz wspólnego przeciwdziałania doznanym złym emocjom.  

Bronisław Malinowski dzieli dodatkowo rytuały na dwie grupy: rytuał odprawiany 

jako środek do celu – łączony z czynnościami magicznymi - oraz rytuał będący celem 

samym w sobie, wiązany z ceremonią religijną.  Wydaje się, że przywołane powyżej 43

czynności wykonywane w kręgu, zaliczyć można do pierwszej grupy. Przykładowo, 

początkowe okadzanie się szałwią wiązane było z pozbyciem się złej energii, aby móc 

„czystym” uczestniczyć w spotkaniu. Końcowe losowanie oraz interpretowanie „Kart 

mocy” dawało możliwość przeanalizowania momentu spędzonego z resztą grupy oraz 

wsłuchania się w swoje emocje – co również wywoływała chwila ustalania intencji kręgu. 

Reszta pojawiających się regularnie obrzędów miała głównie na celu wzbudzenie poczucia 

wspólnoty, jedności oraz wzajemnego zrozumienia i otwartości. 

b. Czynności wykonywane sporadycznie 

Wyżej wymienione powtarzające się czynności oraz prowadzone dyskusje 

nadawały kształt pracy w kręgu. Jednak co pewien czas, pojawiały się również inne 

działania podczas spotkań. Były one proponowane przez Marię i, w zależności od chęci ich 

przeprowadzenia, realizowane lub nie przez pozostałe kobiety.  

 Tamże, s.392.43
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Takimi czynnościami były na przykład prowadzone przez Marię medytacje, mające 

na celu wejście w głąb siebie, aby zrozumieć swoje emocje oraz to, kim obecnie jesteśmy. 

Aby wprowadzić się w ten stan, każda uczestniczka musiała początkowo usiąść po turecku 

z wyprostowanym kręgosłupem i dłońmi opartymi na kolanach. Każda z nas musiała 

zamknąć oczy, skupić się na swoim ciele oraz pracować nad swoim oddechem tak, aby był 

on równomierny, a zarazem głęboki. W kolejny etap medytacji wprowadzała Maria. 

Polecała, aby sobie wyobrazić, że każda z obecnych kobiet ma przyczepiony ogon, który 

sięga aż do jądra Ziemi. Po tym ogonie spływają wszystkie zgromadzone w ciele i umyśle 

negatywne emocje oraz doświadczenia. Na dole, w jądrze Ziemi, podlegają transformacji i 

zamieniane są w bezwarunkową miłość. Maria prosiła również kobiety, aby wyobraziły 

sobie linę, która łączy ich ciało z Kosmosem. Lina ta pozwala na czerpanie dobrej energii z 

Kosmosu. Taka medytacja trwała około piętnastu minut. Po jej zakończeniu, każda z 

kobiet rysowała mandalę. Uczestniczki kręgu miały w nich wyrazić to, co odnalazły w 

sobie w trakcie medytacji. Mandale mogły mieć dowolny kształt, a niektóre osoby 

wykonały po prostu rysunek, ponieważ czuły, że mandala nie odda należycie ich uczuć. 

Każda praca była następnie omawiana przez ich autorki oraz komentowana przez pozostałe 

kobiety – dzieliły się one swoimi odczuciami dotyczącymi przedstawionych kształtów, 

kolorów. Okazało się, że omawianie mandali wyjawiało wiele problemów, których kobiety 

nie były świadome, a które w jakiś sposób nie pozwalały im swobodnie żyć. 
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                *  

Obrazek przedstawiający narysowaną przeze mnie mandalę w czasie kręgu. Jak widać, jej 
kształt oraz reprezentacja mogły być różne i nie musiały nawiązywać do klasycznych buddyjskich 
mandali. Maria rozdała uczestniczkom kręgu kredki, flamastry oraz pisma, z których mogłyśmy 
wycinać kawałki stron i przyklejać je do tworzonego obrazka. Każda mandala była po ukończeniu 
omawiana przez zebrane kobiety. Interpretowały one narysowane kształty, użyte kolory oraz całość 
kompozycji. Kobiety kręgu stwierdziły, że moja reprezentacja mandali pokazuje, że jestem osobą 
radosną i energiczną. Zielony kolor – użyty w  środku rysunku - oznaczał dla nich świeżość i 
harmonię; czerwono-różową obwódkę uznały zaś za dowód życiowego potencjału i pragnienia 
miłości. Pojedyncze kropki znajdujące się na przestrzeni całej pracy zostały zinterpretowane jako 
świadczące o mojej energii i chęci życia. Uczestniczki stwierdziły, że mandala ta jest im przyjazna, 
odbierają ją pozytywnie – wydaje mi się, że w jakiś sposób zostałam przez to bardziej 
zaakceptowana w grupie. 
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Inną czynnością regularnie proponowaną przez Marię, było wyciąganie Kart 

Uzdrawiającej Mocy oraz interpretowanie ich za pomocą poradnika dołączonego do 

kompletu pięćdziesięciu dwóch różnych kart, reprezentujących zwierzęta: jelenia, konia, 

bobra, wilka i tym podobne. Poradnik wróżenia opracowany został przez Davida Carsona 

oraz Jamie Sams – autorkę książki o Matkach Klanowych. Autorzy czerpali z mądrości 

zgromadzonej przez starszyznę największych plemion indiańskich, takich jak Majowie, 

Aztekowie lub Czejeni. Odwoływano się tam do mądrości i mocy zwierząt, które mogły 

pomagać ludziom w życiu codziennym.  Każda kobieta, po przeczytaniu o swojej karcie 44

w książce Kart Uzdrawiającej Mocy, tłumaczyła kręgowi dlaczego, jej zdaniem, właśnie to 

zwierzę wyciągnęła i jak powinna w tej sytuacji postępować. Jeżeli ktoś nie wiedział do 

jakiego momentu w życiu odnosi się karta, Maria go naprowadzała, zadając pytania 

pomocnicze. 

                                             *                                                                                                                                         

                                           Karty Uzdrawiającej Mocy  45

Kolejnym działaniem, do którego Maria często nakłaniała, było włączenie muzyki i 

tańczenie do niej. Miał to być taniec, w którym można się zatracić oraz zapomnieć o 

wszystkim – taniec, który pozwoliłby wyzwolić się ze wszystkich trosk i nękających 

kobiety problemów. Sposób poruszania się nie był ważny – najistotniejsze było to, aby w 

tym ruchu być w zgodzie ze sobą i nie wysilać się na żadne sztuczne figury. 

http://sklep.tarotnet.pl/product_info.php?products_id=37189 – z dnia 10.11.2012.44

 http://www.ceneo.pl/20474 - z dnia 16.05.2013.45
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c. Tematy poruszane na kręgu 

Krąg Marii polegał przede wszystkim na wymianie myśli, spostrzeżeń, odczuć. 

Pojawiające się tematy były najróżniejsze. Kobiety nie tylko dzieliły się swoimi 

problemami sercowymi, rodzinnymi, ale także radościami, zdziwieniami, odkryciami. 

Opowiadały również o snach, ciekawych książkach które przeczytały. Rozmawiały o 

dzieciach, zdrowiu, często skomplikowanych relacjach z rodziną oraz przekazywały sobie 

nazwiska najróżniejszych lekarzy, których polecały – krótko mówiąc, każdy temat 

wydawał się być mile widziany i wart dyskusji. 

Jedna z uczestniczek podkreślała w przeprowadzonej ze mną rozmowie, że bardzo 

często na kręgu poruszane były tematy uznawane jako kobiece, o których rozmowa w 

innym środowisku jest często postrzegana jako tabu. Były to dyskusje dotyczące 

kobiecego ciała, jego zmieniających się z wiekiem kształtów, rozmowy o dobieraniu 

odpowiedniej bielizny lub o miesiączce. Każda z takich wymian cechowała się całkowitą 

otwartością – brakiem wstydu lub zażenowania, które mogłoby wystąpić w innym gronie 

rozmówców. Kolejnym zagadnieniem regularnie powracającym na spotkaniach była 

rodzina, a najczęściej temat relacji matka – dziecko. Podkreślała to w przeprowadzonych 

przeze mnie wywiadach większość kobiet: dla jednych były to rozmowy ważne z punktu 

widzenia matki, dla innych z punktu widzenia dziecka. Maria mówiła o tym w sposób 

następujący: „Mam dwie córki, które są pełnoletnie, a na spotkaniach w kręgu dużo jest 

młodszych kobiet, które opowiadają o relacji z matką – dały mi dużo: pozwoliły mi 

obejrzeć z boku swoje zachowane wobec córek.”  Inna z uczestniczek mówiła: 46

„Poruszany był również temat relacji matka – dziecko. Ja nie jestem matką, ale jestem 

dzieckiem. Pomogło mi to w rozmawianiu z moją mamą.”  Krąg pozwalał na 47

Wywiad, który przeprowadziłam z Marią, 16.08.2012.46

Wywiad, który przeprowadziłam  z uczestniczką kręgu, 15.06.2012. 47
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konfrontację z problemami bliskimi kobietom, których omówienie w tym otoczeniu było 

rzeczą naturalną, a w innym - nie byłoby takie oczywiste. 

Krąg wobec tego przedstawia się jako miejsce, w którym można podzielić się i 

porozmawiać dosłownie o wszystkim, również o sprawach, które w innym środowisku 

mogłyby okazać się onieśmielające dla rozmówców. Każdy zaproponowany temat przyjęty 

był otwarcie, chociaż oczywiście, nie każdy pociągał za sobą długie dyskusje. Były 

również spotkania, których temat ustalany był na poprzednim kręgu – proponowała go 

jedna z kobiet lub Maria. W ten sposób każda z uczestniczek miała możliwość 

przygotowania się oraz przemyślenia danego zagadnienia.  

Wydaje się, że w kręgu nie było żadnego tematu tabu – jedyne co mogło być 

niewłaściwe, to podejście do danego problemu. Chociaż poruszanych tematów było bardzo 

wiele, najczęściej wszystkie kobiety miały o danej sprawie bardzo podobne lub wręcz takie 

samo zdanie. Z łatwością można było wyczuć, że posiadanie odmiennej opinii spotkałoby 

się co najmniej z rezerwą, jeżeli nie z dezaprobatą. Oczywiście dotyczyło to przede 

wszystkim tematów budzących pewien poziom emocji. Nietrudno jednak zauważyć, że 

wyraźnie kłóci się to z założeniem zupełnej akceptacji innych osób - czym Maria zachęca 

przecież do udziału w kręgu. Możliwe jest jednak, że kobiety przychodzące na spotkania, 

na tyle potrzebują akceptacji społeczeństwa, że pozostają w swoich opiniach bezpiecznie i 

starają nie narażać się odmiennym zdaniem pozostałym uczestniczkom, a przede 

wszystkim Marii. 

2.4 Zamknięcie kręgu 

Po sześciu miesiącach, Maria wysłała do wszystkich uczestniczek e-maila 

oznajmiającego zamknięcie kręgu otwartego oraz stwierdzającego, że „krąg otwarty 

jednak nie działa” . Maria tłumaczyła to brakiem zaangażowania kobiet, które zbyt luźno 48

traktowały możliwość przyjścia na spotkanie. Prowadzącej krąg przeszkadzała dodatkowo 

rotacyjność pojawiających się kobiet; niektóre pojawiały się tylko raz, inne parę, ale 

Korespondencja e-mailowa z Marią, 14.01.2012.48
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uczestniczyły tylko w wybranych spotkaniach. Brak stałej, niezmiennej grupy, był zatem 

przyczyną, dla której Maria podjęła decyzję o zamknięciu kręgu otwartego. Wiadomość od 

niej zawierała również zaproszenie do kręgu zamkniętego, wraz ze sprecyzowanymi 

oczekiwaniami: „Konieczne jest uczestnictwo we wszystkich spotkaniach, oczywiście z 

wyjątkiem wypadków, czy przypadków losowych. Albo bardzo sporadycznych innych 

okoliczności.”  Maria podała także link do swojej strony internetowej, gdzie 49

przedstawiała na czym polegałby proponowany przez nią krąg zamknięty: „Zapraszam 

kobiety na nowy cykl spotkań z 13 Klanowymi Matkami. Proponuję kobiecą ścieżkę 

rozwoju duchowego i poszerzania świadomości, prowadzącą do poczucia oraz uznania 

swojej pełni. Pracujemy w kręgu, prowadzą nas opowieści i starożytne kobiece nauki, 

często będziemy podążały do swojego wnętrza, by lepiej poznać siebie, by pokochać siebie 

w pełni i dzielić się swoją pełnią z innymi. Spotkamy wewnętrzną mądrą kobietę i 

będziemy się uczyły jak ją usłyszeć i jak jej słuchać, kiedy codzienne życie i jego 

wyzwania mają tendencje przysłaniania wszystkiego. Nauczymy się akceptować słabe 

strony oraz zauważać i doceniać zalety (swoje i innych). Doświadczymy jak wielką 

uzdrawiającą i wspierającą moc ma siostrzany krąg kobiet. (…) Cały cykl obejmuje 13 

jednodniowych warsztatów - spotkań w kręgu stałym, raz w miesiącu przez cały rok. 

Każde spotkanie będzie poświęcone poznaniu jednej Klanowej Matki oraz jej naukom. 

Planujemy także czterodniowy, wyjazdowy warsztat, podczas którego między innymi 

będziemy tworzyć Tarczę Mocy swojej Klanowej Matki - Sprzymierzeńczyni. Naszą 

wspólną podróż rozpoczniemy ceremonią zawiązania kręgu. Będzie to pierwsza z wielu 

ceremonii, które będą nam towarzyszyły przez cały rok. Na warsztatach, poza 

ceremoniami, wykorzystamy do pracy: medytacje, wizualizacje, śpiew, taniec, rysunek 

oraz ćwiczenia szamańskie i rytuały.”  Na stronie internetowej widnieje dodatkowo 50

informacja, że koszt pojedynczego spotkania dla jednej uczestniczki wynosi 

siedemdziesiąt pięć złotych. Proponowany przez Marię krąg zamknięty wydaje się być 

zatem o wiele bardziej rygorystyczny od otwartego. Zmieniają się przede wszystkim 

wymagania prowadzącej wobec uczestniczek. W kręgu otwartym były one praktycznie 

nieistniejące - a na zamkniętym podstawowym warunkiem uczestniczenia jest 

Tamże. 49

 http://siostrzenstwo.w.interia.pl/warsztat110817.html - dnia 15.01.2012.50
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poświadczenie, że będzie się obecnym na każdym spotkaniu. Podczas spotkań w kręgu 

otwartym, w czasie najróżniejszych dyskusji, Maria wielokrotnie powtarzała, że 

nieobecność na jednym spotkaniu kręgu zamkniętego wprowadza zamęt i chaos do całego 

przedsięwzięcia. Mówiła, że jeżeli dana osoba świadoma jest faktu, że dwa – trzy razy nie 

pojawi się na kręgu zamkniętym, nie powinna się w niego angażować, ponieważ mija się 

to z celem. Maria wspominała o tym na spotkaniach kręgu otwartego, podczas luźnych 

rozmów, w momencie kiedy jeszcze żadnej z uczestniczek nie zaproponowała przejścia do 

kręgu zamkniętego. Z perspektywy czasu, można te wymiany zdań dotyczące kręgu 

zamkniętego potraktować jako wstępne do nich przygotowanie oraz sposób na pierwsze 

zaznajomienie się z nimi. E-mail Marii namawiający do wstąpienia do kręgu zamkniętego, 

mimo że był zaskoczeniem dla kobiet, nie był propozycją rzeczy zupełnie im obcej. 

Ponadto, warto zauważyć, że oferta kręgu zamkniętego jest znacznie pełniejsza od kręgu 

otwartego, którego spotkania opierały się głównie na chęci kobiet do rozmowy na dany 

temat lub wykonania jakiejś czynności. Proponowany krąg zamknięty wydaje się w dużej 

mierze zaplanowany odgórnie przez Marię. Sprawia wrażenie mniej otwartego na 

ingerencje uczestniczek, pozostawia mniejszą dla nich przestrzeń. Wydaje się być również 

o wiele bardziej konkretny – czasami spotkania kręgu otwartego polegały tylko na 

rozmowie – krąg zamknięty przedstawia plan o wiele bardziej intensywny, gdzie luźna 

dyskusja pojawia się dopiero po wykonaniu zaplanowanych czynności. Są one skądinąd 

bardziej angażujące niż działania prowadzone podczas spotkań w kręgu otwartym. Istotnie, 

wizualizacje, ćwiczenia szamańskie oraz rytuały wymagają pewnego przygotowania oraz 

realnej chęci uczestniczenia w nich, aby mogły wyjść poprawnie. Możliwe, że między 

innymi, właśnie dlatego Maria wymaga od uczestniczek rocznego zobowiązania.          

Można by zatem przypuszczać, że krąg otwarty był zamierzonym wstępem do 

rozpoczęcia kręgu zamkniętego – stanowił on więc rodzaj procesu rekrutacyjnego. 

Zaczynał się na spotkaniu w kręgu otwartym, a kończył na propozycji dołączenia do kręgu 

zamkniętego - był więc stosunkowo powolny i łagodny. Krąg otwarty, nie narzucając się, 

wprowadzał w działania pojawiające się w sposób częstszy i głębszy na kręgu 

zamkniętym. Spotkania w pierwszym kręgu oswoiły uczestniczki z nowościami, takimi jak 

medytacje, interpretacja Kart Mocy czy wspólne drobne rytuały, jak rozpoczęcie lub 
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zakończenie czasu w kręgu. Maria w przeprowadzonej ze mną rozmowie zaznaczyła, że 

często krąg zamknięty, po ukończeniu rocznego cyklu spotkań, trwa dalej w 

niezmienionym składzie uczestniczek. Kobiety zaczynają wtedy rzeczywiście traktować 

się nawzajem jak rodzinę – powstaje realne „siostrzeństwo”. Maria zwróciła uwagę 

dodatkowo na czas potrzebny kręgowi zamkniętemu, aby stał się jednością, wspólnotą 

mogącą na sobie polegać, wytwarzającą w ten sposób pewien rodzaj mocy: „Rok to jest 

niedużo. Mam grupę, która po trzech latach zaczęła być mocnym, ustawiającym kręgiem. 

Ta grupa jest naprawdę mocna. Po trzech latach albo po czterech przestałyśmy pracować z 

Matkami Klanowymi. Spotykamy się ciągle. Życie się toczy w kręgu.”  Maria nie chciała 51

jednak sprecyzować, czym w jej rozumieniu jest „mocny, ustawiający krąg”. Wydaje się, 

że określenie to może odwoływać się do siły, jaką reprezentuje każda scalona, radząca 

sobie z wewnętrznymi konfliktami oraz regularnie spotykająca się grupa bliskich sobie 

osób. Do kręgu zamkniętego trafiają zatem osoby nieprzypadkowe, lecz takie które Maria 

zna i w pewien sposób wyselekcjonowała. Warto jednak zaznaczyć, że mogą do niego 

trafić również osoby z zewnątrz, które przeczytały o nim na stronie internetowej. Nie 

wiadomo natomiast w jaki sposób przebiega wtedy nabór – czy wystarczy e-mail do Marii 

oznajmiający chęć uczestnictwa, tak jak w przypadku kręgu otwartego. Można by 

przypuszczać, że proces ten jest bardziej skomplikowany i możliwe, że wymaga od 

kandydatki sprawdzenia się w jakiś sposób – pokazania, że jest osobą zaufaną, gotową na 

działania kręgu zamkniętego. Są to jednak niepotwierdzone przypuszczenia, wysunięte z 

obserwacji procesu rekrutacyjnego inicjującego przystąpienie do kręgu otwartego. W 

perspektywie całego naboru do kręgu zamkniętego, wydaje się, że stwierdzenie, iż „krąg 

nie działa”, było jedynie pretekstem pozwalającym na zaproponowanie kobietom czegoś 

głębszego, bardziej angażującego, a przy okazji droższego – czyli kręgu zamkniętego. 

Warto rozważyć badany krąg pod kątem modelu przedstawionego przez Arnolda 

van Gennepa w książce Obrzędy przejścia. Analizowane „obrzędy przejścia” autor dzieli 

na trzy sekwencje. Pierwsza z nich polega na wyłączeniu jednostki z jej dotychczasowego 

stanu, a druga na okresie przejściowym, podczas którego dana jednostka jest pozbawiona 
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statusu. Trzeci etap obrzędu przejścia opiera się na rytuale włączenia, integracji do nowego 

stanu.   52

Wydaje się - z punktu widzenia uczestniczek kręgu otwartego Marii - że każde 

spotkanie stanowiło dla nich osobny rodzaj obrzędu przejścia, ponieważ nie były one 

wówczas świadome, iż zostaną zaproszone do kręgu zamkniętego. Biorąc udział w 

spotkaniach kręgu otwartego, za każdym razem przechodziły ze stanu otaczającej ich 

codzienności do rzeczywistości proponowanej przez Marię, która dawała im poczucie 

posiadania wiedzy oraz stanu duchowości większych niż przed spotkaniem. Dlatego każde 

z nich potraktować można jako osobny obrzęd przejścia, pozwalający z biegiem czasu na 

coraz większe zrozumienie świata przedstawianego przez liderkę kręgu. Warto zatem 

zaznaczyć, jakie w tym wypadku były rytuały składające się na całość obrzędu. Pierwszym 

z nich – „preliminalnym”  – było okadzenie się szałwią, która miała na celu oczyszczenie 53

i przygotowanie ciała oraz duszy na nowe przeżycie. Gest ten zaznaczał wyraźnie odcięcie 

się od zaznanej dotąd rzeczywistości.  Drugi etap obrzędu przejścia odbywał się podczas 

trwania kręgu, kiedy kobiety rozmawiały, poznawały się, wymieniały się swoimi 

doświadczeniami. Wydaje się, że za rozpoczęcie ostatniego rytuału – „postliminalnego”  – 54

uznać można moment wspólnego jedzenia. Arnold van Gennep pisze: „Biesiada, czyli 

rytuał wspólnego jedzenia i picia (…), jest bezsprzecznie rytuałem włączenia. (…) 

Czasami biesiada przyjmuje formę wymiany pożywienia, co tworzy bardzo silne więzi.”  55

Wspólne jedzenie oraz dzielenie się nim pod koniec spotkania w kręgu może być zatem 

potraktowane jako rytuał integracji. Dodatkowym jego elementem było końcowe 

tworzenie kręgu poprzez trzymanie się za ręce i dziękowanie sobie nawzajem za wspólnie 

spędzony czas. Po zakończeniu kręgu, mimo powrotu do codzienności, kobiety z 

pewnością miały poczucie poruszania się w niej w trochę inny sposób niż poprzednio – co 

zawdzięczały rozmowom prowadzonym podczas spotkania, jak i działaniom, w których 

brały udział. 

 Arnold van Gennep, Obrzędy przejścia, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2006, s.36.52

 Tamże.53

 Tamże.54
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Jednak z perspektywy czasu podejrzewać można, jak zostało to już wspomniane, że 

krąg otwarty był jedynie rodzajem wstępu do kręgu zamkniętego. Wiedzę tę posiadała 

jedynie Maria, co stawia ją w szczególnej pozycji. Istotnie z jej punktu widzenia, za obrzęd 

przejścia - prowadzący do dołączenia do kręgu zamkniętego - uznać można cały cykl 

spotkań otwartych. Jeżeli dana kobieta przeszła tę drogę, zrobiła to jednak nieświadomie, 

ponieważ nie wiedziała do czego ją te spotkania zaprowadzą. Maria stworzyła więc rodzaj 

obrzędu przejścia, który nie był ujawniony dla jego uczestników. Był on etapem przejścia 

między rzeczywistością codzienną, zwyczajną i dostępną każdemu, a przestrzenią 

prowadzoną przez Marię, do której przynależność wymagała pewnego stopnia 

wtajemniczenia i nieprzypadkowości wybranych osób. Pierwszym etapem, według 

schematu proponowanego przez Arnolda van Gennepa, jest rytuał separacji z poprzednim 

stanem. Za jego odpowiednik można uznać przyjście danej jednostki na pierwsze 

spotkanie w kręgu otwartym. Momentem wyłączenia z poprzedniej rzeczywistości wydaje 

się być świadomie podjęta decyzja o przyjściu na spotkanie. To właśnie było 

najszczególniejszym i pierwszym znakiem przejścia z poprzedniego stanu do nowego, 

pomimo, iż nie odbywało się ono według ustalonego obrzędu. Powitanie nowego członka 

kręgu nie wydawało się być w jakikolwiek sposób uregulowane poprzez przyjęte tradycje. 

Był on jedyny poproszony o przedstawienie się, z czym nie łączyła się jakakolwiek 

ceremonia. Za następny etap obrzędu przejścia – czyli okres przejściowy – uznać można 

cały cykl spotkań kręgu otwartego, podczas którego kobiety poznawały się, a zarazem 

oswajały się z przestrzenią jaką tworzył krąg. Był to czas, podczas którego uczestniczki z 

pewnością czuły się częścią rzeczywistości kreowanej przez Marię, jednak nie były one w 

nią wtajemniczone w tym samym stopniu co kobiety tworzące krąg zamknięty. Ostatnim 

etapem jest rytuał postliminalny. Tym obrzędem - w którym ja nie wzięłam udziału – było 

dołączenie do kręgu zamkniętego, proponującym współtworzenie społeczności 

hermetycznej, zamkniętej na osoby nie będące w stanie w pełni się zaangażować. Wydaje 

się, że moment tworzenia kręgu zamkniętego definitywnie odcinał dane osoby od ich 

poprzedniej rzeczywistości i dawał im poczucie wkroczenia w nowy, głębszy poziom 

doświadczenia.  
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Trudno w takiej sytuacji uznać, czy jedna z tych dróg była prawdziwsza i pozwalała 

na większy rozwój niż druga. Obrzęd przejścia, którym z perspektywy Marii mógł być cały 

cykl spotkań, był w tym wypadku narzucony odgórnie nieświadomym uczestniczkom. W 

jego wyniku zmiana statusu jednostki była z pewnością większa niż po jednym spotkaniu, 

jednak kobiety nie wiedziały jaki będzie finał kręgu otwartego. Wydaje się, że jego 

formuła, pozwalająca na przebycie mini obrzędu przejścia, właśnie dlatego była 

pociągająca dla biorących w nim udział kobiet. Wystarczyło jedno spotkanie, aby poczuć 

różnicę w otaczającej codzienności i zyskać nowe na nie spojrzenie. Ta szybka, prosta i nie 

wymagająca wiele od uczestniczek formuła świetnie wpisuje się we współczesne 

społeczeństwo, wymagające prostych i łatwo osiągalnych rozwiązań. To właśnie 

spojrzenie na badany krąg najlepiej odzwierciedla jego charakter w oczach tworzących go 

kobiet – ukazuje jego przystępność, a zarazem możliwą głębokość doświadczeń. Wydaje 

się w związku w tym, że interpretacja kręgu Marii pod tym kątem najlepiej wpisuje się w 

schemat obrzędu przejścia proponowany przez Arnolda van Gennepa. 

Rozdział III: Charakterystyka kobiet uczestniczących w 
kręgu 

3. 1 Społeczna sytuacja uczestniczek 
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Kobiety pojawiające się na spotkaniach były w najróżniejszym wieku. Nie 

wliczając mnie, najmłodsza z nich miała dwadzieścia osiem lat, a najstarsza pięćdziesiąt 

sześć. Pozostałe kobiety miały około trzydziestu pięciu, czterdziestu lat. Mając zatem 

dwadzieścia trzy lata w momencie przystąpienia do kręgu, byłam jego najmłodszą 

uczestniczką, a Maria – mając prawie siedemdziesiąt lat - najstarszą na nim osobą. 

Wszystkie kobiety miały ukończone wyższe studia – jedna miała dyplom z 

księgowości, inna z zarządzania, jeszcze inna z rehabilitacji. Każda spełniała się 

zawodowo, jednakże przysłuchując się ich rozmowom, można było z łatwością zauważyć, 

że większości z nich wykonywana praca nie dawała satysfakcji, a była jedynie traktowana 

jako zatrudnienie konieczne, pozwalające zarobić na życie. Najczęściej uczestniczki kręgu 

były pracownicami dużych korporacji – firm, gdzie spotykały się z dużą konkurencją oraz 

z podejściem do życia zdecydowanie bardziej materialnym niż duchowym. Wszystkie 

skarżyły się na codzienne otoczenie i planowały zmienić pracę, jak tylko będzie to 

możliwe. Z prowadzonych rozmów wynikało, że najchętniej zajęłyby się tym, co robią 

hobbystycznie – astrologią chińską, organizowaniem warsztatów szamańskich czy 

gotowaniem dla innych. Zainteresowania ezoteryczne, pomimo że niekonwencjonalne, 

łączyły wszystkie uczestniczki kręgu. Nawet jeżeli jedna z osób nie miała z nimi 

poprzednio styczności, wykazywała względem nich dużą otwartość, a nawet aprobatę. 

Przykładowo, badana grupa zawsze dokładnie omawiała obecną fazę Księżyca i jakie 

czynności w związku z tym można robić, a jakich powinno się unikać. I tak, jedna z kobiet 

stwierdziła, że ponieważ jest pełnia księżycowa, nie może pójść do dentysty, ponieważ 

wizyta ta nie będzie owocna. Inna osoba regularnie rzucała kołatką po swoim mieszkaniu 

w celu znalezienia pomieszczeń ze złą oraz dobrą energią. Te skłonności ezoteryczne 

często skazywały kobiety na niezadowalające relacje osobiste – z rodzinami lub 

znajomymi – którzy nie byli w stanie zrozumieć ich odmiennego toku myślenia i odsuwali 

je po trochu na bok. 

Większość uczestniczek kręgu znajdywała się dodatkowo w trudnej lub nie 

satysfakcjonującej sytuacji osobistej. Jedna z kobiet była tuż po rozwodzie, inna nie czuła 

się szczęśliwa w związku, a dwie inne kobiety usilnie poszukiwały partnera. Dodatkowo 
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można zaznaczyć, że sama Maria nie była w związku, a wręcz odwrotnie: miała za sobą 

negatywne doświadczenia i z tego co mówiła, nie szukała już nikogo. 

Z powyższego opisu kobiet z kręgu Marii, wyłania się typowy profil jego 

uczestniczki. Wszystkie kobiety, chociaż pochodzące z różnych środowisk, przedstawiały 

podobne historie. Łączyło je głównie poczucie zagubienia, kryzysu w życiu, a co za tym 

idzie - potrzeba przeciwdziałania temu. Można skorelować ten trudny moment w ich życiu 

z momentem, w którym sama Maria zainteresowała się po raz pierwszy kręgami i kiedy 

podobnie jak one, czuła się zagubiona i niespełniona życiowo. Podobieństwo między 

doświadczeniami uczestniczek podkreśla dodatkowo Maria, w przeprowadzonej ze mną 

rozmowie: „Kobiety pojawiające się u mnie na kręgu są bardzo różne, ale też potrzebują 

mieć coś, co można uznać za wspólny element.”  Za ten ostatni można uznać właśnie, jak 56

już zostało wspomniane, przeżywanie porównywalnego etapu w życiu. Jest to z pewnością 

element łączący, dający poczucie wspólnoty i zrozumienia. Możliwe, że między innymi, 

dlatego uczestniczki kręgu nie mają problemu ze zwierzaniem się: analogiczne 

doświadczenie jednoczy, a zarazem budzi zaufanie. 

3.2 Motywacje uczestniczek 

Jest jednak więcej czynników, które skłoniły kobiety do przyjścia na spotkania w kręgu 

– są to motywy bardziej jednostkowe. 

a. Trudna sytuacja życiowa 

Jak zostało już wspomniane, większość osób trafiła do kobiecego kręgu, ponieważ 

znajdywała się na rozstaju życiowym i nie wiedziała, w jaki sposób poradzić sobie z trudną 

sytuacją. Jedna z uczestniczek w przeprowadzonym wywiadzie w sposób następujący 

wspomina czas przed dołączeniem na krąg: „Miałam pomysł obciąć sobie włosy na łyso i 

szczęśliwie zadzwoniłam do mojej koleżanki i mówię, że coś się dzieje. Ona mówi tak: 

<<Nie obcinaj, bo to znaczy, że z czymś sobie nie radzisz. Ale potrzebujesz pomocy na 

Wywiad, który przeprowadziłam z Marią, 16.08.2012.56
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miejscu. Ja jestem za daleko - idź do Marii.>>”  W tym przypadku, krąg Marii polecony 57

został przez znajomą osobę, która wiedziała, że to właśnie ona powinna móc pomóc danej 

kobiecie. Maria jest w tej sytuacji przedstawiona jako osoba posiadająca zdolności do 

wydobycia kogoś z ciężkiego stanu. Można zatem stwierdzić, że kobieta ta nie trafiła na 

krąg przypadkowo i przychodząc na niego, mogła spodziewać się sposobu, w jaki będzie 

się on odbywać. 

Pozostałe osoby już na pierwszym spotkaniu, w trakcie przedstawiania się, podzieliły 

się powodami, które nakłoniły je do przyjścia do kręgu. 

Jedna z kobiet odkryła, że była wielokrotnie zdradzana. Zdesperowana, przyszła do 

kręgu, mając nadzieję, że znajdzie na nim potrzebne wsparcie oraz rady, które pomogą jej 

przetrwać ten trudny czas. Dla tej kobiety krąg miał być zatem miejscem odciążenia, 

znalezienia pomocy. Przez czas trwania kręgu kobieta ta regularnie wysyłała pozostałym 

uczestniczkom e-maile informujące o swojej sytuacji osobistej, która znacznie się 

poprawiła – jak twierdzi owa kobieta – między innymi, właśnie dzięki kręgowi.  

Inna osoba skarżyła się, że ma poczucie życia w zamknięciu, bycia w pułapce, którą 

sama stworzyła, a z której nie może się wydostać. Miała nadzieję, że dołączając do kręgu, 

nauczy się patrzenia na świat z innej perspektywy, co pozwoli jej na potrzebną zmianę w 

życiu. Dla niej spotkania w kręgu łączyły się z nadzieją na znalezienie nowej ścieżki 

życiowej, na poznaniu innych punktów widzenia. Była to kobieta, która przez prawie pięć 

lat pracowała jako krupierka w warszawskim kasynie. Była to dla niej praca trudna i 

wyczerpująca psychicznie. Dodatkowo jest ona DDA – Dorosłym Dzieckiem Alkoholika. 

Osoba ta zdecydowała się pójść na psychoterapię grupową, a jednocześnie na krąg 

prowadzony przez Marię, mając nadzieję, że poradzi sobie z brakiem wiary w siebie. 

Wszystkie te bardzo intymne wyznania zostały wyjawione już na pierwszym 

spotkaniu, w momencie przedstawienia się. Buduje to od samego początku silną więź z 

pozostałymi uczestniczkami: już od pierwszych wymienionych zdań, wkracza się z nimi 

na pewien poziom prywatności, rzadko spotykany z osobami będącymi dla nas w zasadzie 

obcymi. Ta otwartość, zaskakująca dla nowo przybyłych kobiet, wpisuje się w 

 Wywiad, który przeprowadziłam  z uczestniczką kręgu, 15.06.2012. 57
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charakterystyczną dla tej grupy szczerość, bezpośredniość. Wydaje się, że uczciwość i brak 

wstydu dotyczący własnych emocji, porażek, przeżyć, umieszczają już od pierwszego 

kontaktu krąg poza wszelkimi innymi środowiskami. Rzeczywiście, taki poziom 

autentyczności w grupie jest zaskakujący i rzadko spotykany. Trudno jednak stwierdzić, 

czy rodził się on z realnego zaufania, jakim darzyły kobiety na kręgu pozostałe osoby, czy 

był on raczej wynikiem lekkiego przymusu, wynikającego z zaangażowania 

emocjonalnego pozostałych uczestniczek. Nie można dodatkowo jednoznacznie 

stwierdzić, czy historie, którymi na wstępie podzieliły się kobiety były autentyczne – 

wydaje się jednak, że tak i myślę, że można je za takie uznać. 

Wyznania te pokazują, że uczestniczki kręgu, oprócz trudnej sytuacji społecznej, 

przedstawiały emocjonalne i wewnętrzne problemy, z którymi nie umiały sobie same 

poradzić. Po raz kolejny, pomimo różnych doświadczeń, kobiety te wydają się sobie 

bliskie, co wynika między innymi z podobnych psychicznych przeżyć. 

b. Poszukiwanie duchowości 

Osoby trafiające na krąg łączyło zainteresowanie ezoteryką, o czym zostało już 

poprzednio wspomniane. Było to zaciekawienie wynikające z zaznanej dotychczasowo 

duchowości. Wszystkie kobiety na kręgu zostały wychowane w wierze katolickiej. Z 

prowadzonych rozmów wynikało jednak, że Kościół Katolicki był dla nich miejscem zbyt 

restrykcyjnym i za mało otwartym na szybko zmieniające się współczesne społeczeństwo. 

Wydaje się również, że nie odnalazły tam ani poszukiwanego przez siebie rodzaju 

duchowości ani odpowiedniej dla siebie wspólnoty – tak, jak kiedyś Maria. Osoby 

spotykające się w kręgu ponadto wielokrotnie podkreślały, jak ważne jest dla nich 

uczestniczenie w spotkaniach prowadzonych przez kobietę dla kobiet. Jest zatem 

prawdopodobne, że Kościół był przez swoją patriarchalność dla nich odrzucający i 

zachęcał do poszukiwania wspólnoty stricte kobiecej. Można by w związku z tym 

zaryzykować stwierdzenie, że jedną z przyczyn spotykania się w kręgu było rozczarowanie 

Kościołem, który nie spełnił pokładanych w nim nadziei. 
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Przykładem może być historia jednej z kobiet, która była świeżo po rozwodzie. 

Dodatkowo, po wielu latach pracy w korporacji, zdecydowała się zostawić ją i szukać 

zajęcia, które sprawiało by jej realną satysfakcję. Była to osoba, która przed dołączeniem 

do kręgu odbyła paromiesięczną podróż do Nepalu oraz Indii, w celu odnalezienia 

duchowości, której nie mogła znaleźć w Polsce. Jej podróż okazała się ważnym 

doświadczeniem, a dołączyła do kręgu z myślą jej kontynuowania i znalezienia dla siebie 

duchowego miejsca w polskiej rzeczywistości. Krąg niestety nie zaspokoił jej potrzeb i po 

paru miesiącach kobieta przestała przychodzić na spotkania.  

Historia ta pokazuje jednak, że krąg może być traktowany przez jego uczestniczki jako 

substytut niezaznanej duchowości. Maria pełni w takim wypadku rolę przywódczyni 

duchowej. Jest ona stawiana w funkcji, której kiedyś sama tak bardzo potrzebowała i 

poszukiwała w swoim otoczeniu. Dla przychodzących do kręgu kobiet staje się więc 

kierunkowskazem i wsparciem, których sama poszukiwała będąc młodą dziewczyną. 

c. Ucieczka przez anonimowością 

Jest jednak więcej czynników, które skłoniły poznane przeze mnie kobiety do 

dołączenia do kręgu. 

      Uczestniczenie w kręgu było dla nich nieznaną i niedostępną wcześniej formą dzielenia 

się czasem. W przeprowadzonych wywiadach, kobiety, zastanawiając się czemu odczuły 

potrzebę kręgu, wymieniają w pierwszej kolejności utratę bliskości w kontakcie z 

pozostałymi ludźmi. Dotyczy ona, oprócz najbliższego otoczenia, ogólnie rozumianego 

społeczeństwa, które we współczesnych miastach toczy życie anonimowe oraz 

jednostkowe. Uczestniczki kręgu ubolewały nad tym, że mieszkańcy Warszawy 

skoncentrowani są tylko i wyłącznie na swoich sprawach, nie zauważając dookoła siebie 

ludzi i ich problemów. Skarżyły się, że ludzie nie mają już czasu na rozmowę oraz na 

nawiązywanie ze sobą relacji. Czuły się we współczesnym społeczeństwie wyalienowane – 

żyjąc w rytmie wolniejszym i nie mogąc się w pełni przystosować do narzucanego przez 

warszawiaków tempa. 
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     Skutkiem tego kobiety, z którymi rozmawiałam, z żalem wspominały dawne czasy oraz 

wsie, gdzie wspólne przebywanie ze sobą było naturalne: „Dawno temu kobiety w Polsce 

siedziały przy świeczce, darły pierze i rozmawiały - to wynikało z ich potrzeby. Takich 

zwyczajów mamy coraz mniej, więc tym bardziej potrzebujemy kręgu, gdzie się 

spotykamy z kobietami. Przedtem kobiety mieszkały w mniejszych społecznościach, gdzie 

się wszystkie znały i robiły wspólnie wiele rzeczy: gdy na przykład na wsi zabijało się 

świniaka i trzeba było szybko coś z nim zrobić, to pomagały sąsiadki. Jeżeli było wesele, 

to pomagały sąsiadki – czy ozdobić salę, czy przygotować jedzenie.”  Kobiety te, czując, 58

że utraciły tę dawną jedność, próbują ją odnaleźć i doszukują się jej w kręgu Marii, nie 

zważając na fakt, że jest to wspólnota sztucznie zbudowana. Warto jednak podkreślić, że z 

tej początkowo nienaturalnej grupy tworzy się grono coraz bardziej realnie zespolonych ze 

sobą osób. Tę samą przyczynę wstąpienia do kręgu podaje prowadząca: „Myślę, że w 

dużych miastach jest to szczególnie potrzebne. Dlatego od miast się zaczynają te kręgi. Bo 

w małych społecznościach to jest wspólnota, gdzie jest się razem z innymi i trudno się 

ukryć. A w dużym mieście człowiek jest sam. To nie służy psychice naszej duszy – 

jesteśmy istotami stadnymi, zwierzętami stadnymi. Potrzebujemy siebie nawzajem.”   59

          Wydaje się dodatkowo – co można było wywnioskować słuchając rozmów 

prowadzonych w kręgu – że większa część osób pojawiająca się na nim, miała wrażenie 

bycia niezrozumianym przez najbliższe środowisko i nie odnajdywała w nim 

rzeczywistego oparcia, przyjaźni i zrozumienia. Ich odmienny sposób życia, jak i 

specyficzne zainteresowania – takie jak ezoteryka – były na tyle nierozumiane, że aż 

odrzucane. Kobiety tym bardziej skarżyły się na poczucie samotności. Bliskość, 

życzliwość oraz zrozumienie są za to cechami, których kobiety doznawały spotykając się 

w kręgu – jak Maria stwierdza: „W zasadzie każda grupa po pewnym czasie zaczyna się 

czuć jak rodzina. Zaczynają się wspierać w życiu. Popieramy siebie, promujemy siebie, 

nawet jeżeli się nie spotykamy.”  Można zauważyć w tym pewien paradoks. Istotnie, 60

kobiety te tęskniły za wiejskim, powolnym trybem życia. Trzeba zaznaczyć jednak, że ich 
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wyobrażenie o życiu poza miastem wydaje się być wyidealizowane – kojarzy im się z 

nieśpiesznym trybem życia, jednoczącym wspólnotę danego obszaru. Tymczasem z dużym 

prawdopodobieństwem można by założyć, że w mniejszej społeczności o wiele trudniej 

byłoby im znaleźć osoby do nich podobne, o zbliżonych zainteresowaniach. Ogromne 

zróżnicowanie społeczne i kulturowe istniejące w mieście, dało im tę szansę – szansę na 

znalezienie drugiej rodziny, przy której realnie mogły być sobą, nie ukrywać swoich pasji i 

w której czuły się zrozumiane i wysłuchane. Kobiety, z którymi zostały przeprowadzone 

wywiady, potwierdzają to wrażenie bycia częścią bliskiej sobie grupy: „Miałam poczucie 

jedności z innymi kobietami.” ; „Wystarczyło, że wnosiłam do kręgu jeden temat i już 61

byłam jego częścią. Poza tym do kręgu zawsze przynosiłyśmy coś swojego do jedzenia. To 

też jest to: przynosisz i się dzielisz. To też łączy.”  Mini społeczność budowana przez 62

Marię, poprzez stwarzanie bezpiecznej przestrzeni, wnosiła zatem do życia uczestniczek 

wiele nowego, będąc odpowiedzią na ich poczucie samotności i braku bliskości, jakie 

można odczuć żyjąc w wielkim mieście.  

d. Poszukiwanie kobiecej przestrzeni 

               Kobiety wspominały często, że o dołączeniu do kręgu zadecydowała także chęć 

spędzenia czasu tylko i wyłącznie z kobietami, potrzeba zgłębienia swojej kobiecości oraz 

możliwość szczerej rozmowy na ten temat. Wydaje się, że kierowała nimi swojego rodzaju 

tęsknota za minionymi czasami, kiedy kobiety w sposób naturalny zbierały się i większość 

czynności wykonywały razem – czasami, kiedy wychowywały siebie nawzajem i były 

stałym dla siebie oparciem w życiu. Są to oczywiście wartości, których także w 

dzisiejszych czasach można zaznać, jednak uczestniczki kręgu wspominały, że nie miały 

tej możliwości w swoim środowisku – stąd też potrzeba odnalezienia jej gdzie indziej.  

  Jedna z nich tłumaczyła: „Kobieta lepiej rozumie się z kobietami, bo to jest 

naturalne – mają podobne problemy, potrzeby i są po prostu podobnie zbudowane: 

fizycznie, psychicznie i emocjonalnie. Mogą się łatwiej ze sobą dogadać, poza tym potrafią 
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wymienić się swoimi doświadczeniami, które są inne od doświadczeń mężczyzn.”  Było 63

dla niej oczywiste, że bliskie dla niej grono osób powinno być kobiece, ponieważ będzie w 

nim panowała większa swoboda oraz naturalność. Tak jak zostało to wspomniane w 

poprzednim rozdziale, przejawiało się to poprzez nieskrępowane rozmowy dotyczące 

najróżniejszych kobiecych tematów, o których rozmowa w gronie męskim, a nawet 

czasami i kobiecym, mogłaby okazać się krępująca. Dodatkowo, Maria tłumaczyła: 

„Trzeba najpierw dowiedzieć się o samym sobie, żeby się spotkać z drugą osobą. Bardzo 

wiele kobiet spotkałam, które mówiły <<Krąg musi być bez mężczyzn, bo inaczej co to za 

spotkanie?>> Gdzie mamy się o kobiecości dowiedzieć – u mężczyzny? Tam się nie 

dowiemy, więc trzeba się spotykać z kobietami.”  Na pytanie czy Maria zastanawiała się 64

nad założeniem kręgu mieszanego – damsko-męskiego – odpowiedziała, że mija się to z 

celem w momencie, kiedy w kręgu kobiecym okazuje się, że uczestniczki nie znają siebie 

– swojego ciała, psychiki, zasad funkcjonowania – do końca. Dopiero w momencie, kiedy 

będą pewne swojej tożsamości, będą one gotowe na podzielenie się tą wiedzą i 

doświadczeniem z mężczyznami. Rzeczywiście, uczestniczki kręgu w trakcie rozmów 

wspominały, że nie do końca wiedzą czym jest i na czym polega ich kobiecość. Czuły 

potrzebę odnalezienia jej po to, aby zwiększyć pewność siebie oraz polepszyć swoje życie 

osobiste. 

         Kobiety tłumaczyły potrzebę spędzenia czasu wyłącznie w gronie kobiecym jeszcze 

innym aspektem, o którym wspomniała jedna z uczestniczek podczas przeprowadzonego 

wywiadu: „Kobiety chodzą na krąg z powodu braku pozytywnego wzorca kobiecości w 

dzisiejszych czasach, który chcą odbudować.”  Istotnie, role przypisane płciom, które 65

funkcjonowały przez setki lat, przechodzą w obecnych czasach transformację. Stereotyp 

kobiety wychowującej dzieci w domu uległ zmianie, szczególnie w dużych miastach. 

Uczestniczki kręgu odczuwały w związku z tym konfuzję, nie wiedziały jakim modelem 

kierować się w życiu oraz w jaki sposób mogą zdefiniować swoją kobiecość. Spotkania w 
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kręgu, prowadzone przez Marię, która miała zdecydowany pogląd względem kobiecości 

oraz roli kobiety w społeczeństwie – co zostanie szerzej opisane w następnym rozdziale – 

były dla tych kobiet swego rodzaju kierunkowskazem.   

3.3. Społeczność wewnątrz kręgu 

Kobiety nie czuły się dobrze we współczesnym społeczeństwie – odczuwały 

zagubienie, poczucie odrzucenia. Warto zatem przyjrzeć się społeczności, jaką tworzył 

krąg – czy dawał on poczucie równości osobom, którym brakowało go w życiu 

codziennym? 

a. Równość czy hierarchia? 

Można zauważyć, że czynności wykonywane w kręgu, proponowane i prowadzone 

były w większości przez Marię. Jako liderka, kierowała ona w największym stopniu 

przebiegiem spotkań. Zależało jej jednak na tym, aby każda z uczestniczek kręgu czuła się 

jego pełnoprawną współtwórczynią. Bardzo często pytała się kobiet, czego oczekują od 

spotkań, co chciałyby na nich robić lub na jakie tematy porozmawiać. Maria wydawała się 

zdecydowanie otwarta na pomysły pozostałych kobiet i z chęcią dostosowywała się do 

wyrażanych przez nie potrzeb. Kiedy jedna z uczestniczek wyraziła chęć wspólnego 

szydełkowania, Maria od razu podjęła ten pomysł, dopytując się pozostałych kobiet, co 

chciałyby uszyć. Żaden pomysł lub temat rozmowy nie wydawał się być nietrafiony i w 

ramach możliwości był realizowany. Uczestniczki kręgu bardzo doceniały tę formę 

prowadzenia spotkań – miały poczucie, że krąg ma formę, jaką one same mu nadadzą oraz, 

że ich zdanie jest równie ważne co opinia Marii. Podkreślały to w odbytych ze mną 

rozmowach: „Na kręgach każdy jest równy, każdy ma takie samo prawo do wypowiedzi i 

do posiadania własnego zdania, do wyrażenia własnego zdania, więc nie tworzy się coś 

takiego, że ktoś jest lepszy lub gorszy. Każdy jest równy. Więc osoba nieśmiała ma czas na 

zapoznanie się z nami i powiedzenie później tego, co ma do powiedzenia, czym chciałaby 
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się podzielić. Jeżeli wszyscy siedzimy w kręgu i każdy jest tak samo ważny – to pokazuje 

naszą moc.”  Uczestniczki zaznaczają, że fakt poczucia równości w kręgu daje im siłę 66

jako grupie, tworzy z nich całość napędzającą się wzajemną energią.  

Warto dodatkowo zaznaczyć, że podczas działalności badanego kręgu ani razu nie 

doszło do sytuacji konfliktowej. Kobiety zdawały się być całkowicie jednomyślne, jak i 

kompletnie bezkrytyczne. Rzeczywiście, negatywny osąd osoby z kręgu absolutnie nie 

pasował do wizji przedstawionej przez Marię na jej stronie internetowej: „Kręgi to 

spotkania w przyjaznej i pełnej akceptacji przestrzeni, w której jest miejsce na radość i łzy, 

na śpiew i taniec, na delikatność, na dzielenie się sercem i miłością, na otwartość i 

milczenie.”  Dbała ona o to, aby żadne z tych założeń nie zostało naruszone. Wydaje się 67

dodatkowo, że kobiety, świadome koncepcji kręgu, nawet jeżeli miały na to ochotę, nie 

byłyby w stanie przeciwstawić się jego zasadom. Oczekując od innych całkowitego 

zrozumienia, same musiały wyzbyć się jakiejkolwiek krytyki. Respektowanie tej zasady 

pogłębia poczucie jedności oraz równości, lecz stawia tym samym granice grupie, jaką 

tworzył krąg. Byłoby to sprzeczne z zasadą otwartości oraz szczerości, do której nakłaniała 

Maria: w momencie, w którym uczestniczki rezygnują z wszelkiej krytyki dotyczącej 

pozostałych osób, ich pole wypowiedzi automatycznie staje się ograniczone, a co za tym 

idzie – wiarygodność ich opinii i reakcji można uznać za wątpliwą. Należałoby się 

zastanowić w tym momencie nad autentycznością relacji w kręgu, który przecież do tych 

wartości między innymi aspirował. Na spotkaniach trudno było zarzucić zebranym osobom 

brak przyjaźni czy delikatności – podkreślić jednak należy, że zasada bezkrytycznego 

przyjmowania i akceptowania każdej z osób, może w rzeczywistości rodzić ukryte 

antagonizmy oraz prowadzić do nie wypowiadania swojego realnego zdania w pewnych 

kwestiach. W tym momencie, założeniowe pojęcie akceptacji wydaje się być wymuszone i 

sztuczne, a zarazem stawiające granicę nie do przekroczenia kręgowi – występuje tu 

swojego rodzaju tabu. Będąc w kręgu, ani razu nie zdarzyło mi się usłyszeć krytycznej 

opinii uczestniczki na temat wypowiedzi innej osoby, a miałam równocześnie silne 

poczucie, że takie wypowiedzenie poglądu byłoby rzeczą absolutnie nie do przyjęcia. 

Wywiad, który przeprowadziłam  z uczestniczką kręgu, 15.06.2012. 66
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Dodatkowo w kręgu można było wyczuć nieoficjalny podział ról - hierarchię 

istniejącą pomimo przyjętego założenia równości uczestniczek. Kobiety, które chodziły na 

krąg wcześniej lub miały do czynienia z innymi zajęciami proponowanymi przez studio 

Amarante cieszyły się u pozostałych osób większym autorytetem niż kobiety pojawiające 

się w kręgu po raz pierwszy czy od niedawna. Ta namiastka drabiny społecznej 

wytworzyła się sama i bardziej była narzucana przez uczestniczki spotkań niż samą Marię, 

która wydawała się prezentować jednakowy stosunek do wszystkich. Ja, jako nowa, a 

zarazem najmłodsza osoba w kręgu, traktowana byłam w sposób życzliwy, zdradzający 

jednak bardziej matczyne niż koleżeńskie usposobienie. Pozostałe kobiety przyjęły mnie 

bardzo otwarcie, jednak dawały mi znać, że jeszcze jestem bardzo młoda i mam wiele 

szczęścia, że trafiłam na te spotkania w tym wieku – naprowadzą mnie one bowiem na 

dobrą drogę, pokażą, jakie będą dla mnie najlepsze wybory w życiu oraz pomogą kierować 

się słusznymi wartościami. Byłam w związku z tym traktowana trochę jak uczennica, która 

od starszych koleżanek ma szansę dowiedzieć się i nauczyć, na czym polegają trudności 

życia i jak sobie z nimi radzić. Byłam zatem bez wątpienia osobą usytuowaną najniżej w 

hierarchii kręgu, co oczywiście nie oznacza, że moje wypowiedzi traktowane były 

lekceważąco czy niepoważnie. O hierarchii na spotkaniach decydowała również głębokość 

dotychczasowych doświadczeń życiowych: im dana osoba więcej przeszła trudnych 

sytuacji, tym poważniej i z większym szacunkiem była traktowana. Wynikało to z 

założenia, że im więcej kobieta ta przeżyła krytycznych sytuacji, tym większą dysponuje 

mądrością życiową – którą warto się dzielić i, z której warto czerpać. Ta hierarchia 

wytworzona przez uczestniczki kręgu podświadomie kierowała relacjami w grupie i 

określała miejsce każdego jej członka, pomimo założonej i często podkreślanej przez 

wszystkie kobiety równości. Zdanie uczestniczek ustawionych wyżej w hierarchii było 

poważniej traktowane, co więcej, to one często nadawały ton spotkań proponując 

aktywność, bądź sugerując temat do omówienia na następnym kręgu. Ponadto, osoby te 

zabierały głos więcej razy niż pozostałe. Nie sposób oprócz tego przeoczyć faktu, że 

kobiety usytuowane wyżej w tej niepisanej hierarchii były w jakiś sposób bardziej od 

pozostałych podobne do Marii – doświadczeniem życiowym, wypowiadanymi opiniami, 

czy nawet sposobem ubierania się. Wydawały się być z tego powodu jej bliższe, dawały 
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poczucie istnienia więzi, której inne kobiety nie miały. Siłą rzeczy ta pozorna bliskość z 

liderką kręgu dodatkowo podtrzymywała wyższą pozycję danych kobiet.  

b. Maria w roli liderki 

Maria, jako prowadząca krąg, była jego naturalną liderką. Relacja powstała między 

kobietami a nią przywodzi na myśl więź babci z wnukami. Grupa wiedziała, że zostanie 

przez nią wysłuchana i zrozumiana. Jeżeli ktoś miał jakąś wątpliwość lub oczekiwał rady, 

wtedy Maria wkraczała w roli starszej mentorki, mającej odpowiedź na większość pytań, 

problemów bądź wahań. Proponowane przez nią rozwiązania nie były jednak narzucane – 

były jedynie sugestią, do której dana kobieta mogła się zastosować. Jedna z uczestniczek 

potwierdziła to w przeprowadzonej rozmowie: „Maria jest spokojna, cicha, zupełnie się nie 

wywyższa. Ja ją trochę traktuję jak babcię. A żadna z moich babć nie żyje, więc 

automatycznie ją tak wciągnęłam, jako osobę zaufaną.”  Maria, pomimo podtrzymywanej 68

przez nią równości, była jednak osobą mającą ostateczne zdanie oraz posiadającą 

niewątpliwie największy autorytet. 

Wydaje się, że można o Marii powiedzieć, iż jest charyzmatycznym przywódcą w 

rozumieniu socjologicznym. Eileen Barker, w książce pod tytułem Nowe Ruchy Religijne 

w ten sposób go określa: „Socjologiczne znaczenie terminu zakłada jedynie, że wyznawcy 

wierzą w to, że ich przywódca posiada szczególne (być może boskie) przymioty, i z tego 

powodu skłonni są darzyć go szczególnym zaufaniem.”  Max Weber zaś, w książce 69

Gospodarka i społeczeństwo, definiuje charyzmę jako cechę, dzięki której dana osoba 

uważana jest za „obdarzoną nadprzyrodzonymi, nadludzkimi lub przynajmniej 

rzeczywiście niezwykłymi, nie każdemu dostępnymi siłami czy właściwościami (…) i 

dlatego [uważana jest] za <<przywódcę>>.”  Natura liderki kręgu oraz jej sposób bycia 70

istotnie przyciągały do niej inne kobiety i dawały poczucie obcowania z kimś 
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 Eileen Barker, Nowe Ruchy Religijne, NOMOS, Kraków 1997, s. 56-57.69

 Max Weber, Gospodarka i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s.181.70

  52



wyjątkowym. Myślę, że większość uczestniczek kręgu czuła się wybrana mogąc go 

współtworzyć, a tym samym być blisko osoby Marii. Nie była ona z pewnością 

postrzegana jako posiadająca nadprzyrodzone lub boskie moce, ale w opinii 

przebywających z nią kobiet uchodziła za osobę dysponującą szczególną wiedzą. Liderka 

kręgu była dodatkowo rodzajem wizytówki dla samej siebie: promieniowała spokojem, 

akceptacją, wydawała się być w pełni pogodzona ze sobą oraz z otaczającym ją światem. 

Przebywanie z nią mogło budzić w uczestniczkach formę obietnicy – Maria na swoim 

przykładzie pokazywała, że można żyć i myśleć inaczej niż reszta społeczeństwa. Myślę, 

że taka osobowość zapewniała prowadzącej krąg zaufanie kobiet, które miały poczucie, że 

kiedyś w nich również nastąpi przemiana. Było to bez wątpienia przyczyną jej autorytetu 

wśród uczestniczek spotkań.  

Max Weber wymienia dodatkowo kilka obserwacji dotyczących panowania 

charyzmatycznego. Pierwszą z nich jest stwierdzenie, że: „O obowiązywaniu charyzmy 

rozstrzyga (…) uznanie jej przez osoby podlegające panowaniu.”  Wydaje się, że kobiety 71

zebrane w kręgu spełniały ten warunek – z ich relacji wynika, że w pełni Marii ufały oraz 

pokładały w niej nadzieję, że za jej pomocą odnajdą się w życiu. Autor Gospodarki i 

społeczeństwa stwierdza dodatkowo, że jeżeli przywództwo osoby charyzmatycznej „nie 

zapewnia pomyślności ludziom podlegającym jego panowaniu, to jego charyzmatyczny 

autorytet może zniknąć” . Myślę, że jeżeli zebrane kobiety na kręgu by rzeczywiście nie 72

odczuły w sobie zmian, zapewne opuściłyby Marię – tym bardziej, że każda z nich 

oczekiwała od spotkań właśnie przemiany. Max Weber opisuje również przywództwo 

charyzmatyczne jako „nie posiadające regulaminów, abstrakcyjnych zasad prawnych, 

zorientowanego na nie racjonalnego stosowania prawa, żadnych odwołujących się do 

tradycyjnych precedensów pouczeń o prawach.”  Wydaje się, że i ta zasada obowiązywała 73

we wspólnocie stworzonej przez Marię. Istotnie, podczas spotkań nie został wyłożony 

regulamin, który by określał ich przebieg. Jednak osobowość liderki i jej sposób 

prowadzenia rozmowy są na tyle mocne, że od razu wyznaczyły sposób przebywania ze 

 Tamże, s. 182.71

 Tamże.72
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sobą. Zebrane osoby miały do czynienia z zasadami nie pisanymi, ale których złamanie 

byłoby z pewnością źle widziane – co zostało opisane w poprzednich rozdziałach. Maria 

utrzymywała zatem w trakcie spotkań luźną atmosferę, dającą jednak tylko pozorne 

poczucie wolności oraz nie ograniczania różnymi narzuconymi normami. W Gospodarce i 

społeczeństwie autor wykazuje ponadto, że przywódcy charyzmatyczni gardzą 

„tradycjonalnym czy racjonalnym powszednim gospodarowaniem, zyskiwaniem 

regularnych <<dochodów>>, za sprawą zmierzającej do tego celu, ciągłej aktywności 

gospodarczej” . Jest to kolejne rozpoznanie, w które wpisuje się Maria. Rzeczywiście, 74

wielokrotnie stwierdzała w kręgu, że codzienna, nie będąca rzeczywistym powołaniem 

praca, nie ma sensu, a jest jedynie wymogiem współczesnego społeczeństwa. Namawiała 

w związku z tym kobiety do znalezienia swojej drogi, tak jak ona to uczyniła. Ona sama 

zaś, jak twierdziła, utrzymywała się jedynie z prowadzenia kręgu – czym uzasadniała 

konieczność płatności za każde spotkanie. Przedstawiała to więc jako pomoc dla siebie 

samej, którą mogą zapewnić jej uczestniczki. Kobiety miały świadomość, że mogą w jakiś 

sposób wesprzeć swoją liderkę – która także je wspierała podczas kręgu – było to z 

pewnością dla nich motywujące oraz pogłębiało więź emocjonalną z Marią.  

Maria dodatkowo posiada wysokie umiejętności społeczne, za dowód czego 

mogłaby posłużyć chociażby umiejętność poprowadzenia w zgodzie grupy, łączącej osoby 

z różnych środowisk i o różnych charakterach. Prowadząca krąg umiała odnieść się 

indywidualnie do każdej z kobiet. Dawało im to poczucie akceptacji, przynależności oraz 

bliskości z Marią. Rzeczywiście, będąc w kręgu, odniosłam parę razy wrażenie, że słowa 

Marii są skierowane tylko do mnie oraz, że moja osoba nie jest jej obojętna. Takie 

traktowanie budziło we mnie, jak i w pozostałych uczestniczkach, większą chęć 

zaangażowania się w krąg oraz większą przyswajalność nauk i opinii wypowiadanych 

przez nią. Była ona dodatkowo wyjątkowo dyplomatyczna i wyrozumiała, co dawało jej 

możliwość panowania nad emocjami grupy. Maria nie przejawiała jednak żadnych 

skłonności do dominacji, chociaż z pewnością była świadoma swojej silnej pozycji w 

kręgu. Była autorytetem bardzo subtelnym, lecz stanowczym. Pozycja ta dawała jej bez 

wątpienia możliwość przekonania zebranych osób do swoich racji. 
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Krąg Marii, pomimo wciąż podkreślanej – zarówno przez uczestniczki jak i samą 

prowadząca – równości, posiadał więc wewnętrzną hierarchię oraz silną, charyzmatyczną 

przywódczynię. Prezentowany przez Marię obraz neutralnej społeczności został zatem po 

części zniszczony, a zastąpiony przez dosyć jasną i określoną strukturę. 

Rozdział IV: Ideologia przekazywana na kręgu 
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Pomimo otwartości panującej w kręgu, można zauważyć, że przekazywane na nim 

przez Marię treści, były raczej zawężone. Głównym źródłem jej wiedzy była książka Jamie 

Sams pod tytułem 13 Pierwotnych Matek Klanowych, wydana w 1993 roku. Jak już zostało 

wspomniane, to właśnie jej lektura była kluczowym bodźcem, który zmobilizował Marię 

do założenia własnego kręgu – pragnęła ona podzielić się z innymi kobietami  przekazaną 

w niej wiedzą. Omawianie w trakcie spotkań myśli przewodniej książki wydaje się zatem 

jak najbardziej uzasadnione oraz zrozumiałe. 

Jak pisze Jamie Sams we wstępie do 13 Pierwotnych Matek Klanowych: „Opowieść 

o Trzynastu Klanowych Matkach otrzymałam od dwóch Babć z plemienia Kiowa, które 

były moimi nauczycielkami na początku lat 70. XX wieku. Cisi Laughing Crow (Śmiejąca 

Się Wrona) i Berta Broken Bow (Pęknięty Łuk) przekazały mi dziedzictwo, na którym 

miałam zbudować swoje życie.”  Autorka podkreśla jednak, że nauki te są uniwersalne 75

dla większości rdzennej Ameryki – określa je „dziedzictwem Dzieci Ziemi” . 76

Dotychczasowo była to wiedza wyłącznie przekazywana ustnie - Jamie Sams wydaje się 

być pierwszą osobą, która ją spisała. Autorka stwierdza, że napisanie tej książki było 

szczytowym punktem procesu rozwijania jej zdolności , co wskazuje czytelnikom, jak 77

wiele przekazane nauki dla niej znaczą oraz, że spisanie ich było rodzajem przeżycia 

duchowego. Pomimo, że przekaz książki opiera się na naukach rdzennych, Jamie Sams 

podkreśla, że jest on „darem dla ludzkich istot na całym świecie” ; oznacza to, że wiedza 78

ta uznawana jest przez autorkę za uniwersalną oraz przyswajalną dla każdego, niezależne 

od środowiska, z którego pochodzi. 

Jamie Sams, 13 Piewotnych Matek Klanowych, CoJaNaTo Blanka Łyszkowska-Zacharek, Warszawa 2012, 75

s.19.
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                                                     *  

                                  Okładka książki „13 Pierwotnych Matek Klanowych”  79

4.1 Model kobiecości 

Maria, która przetłumaczyła 13 Pierwotnych Matek Klanowych na język polski, 

napisała w przedmowie do polskiego wydania: „Jamie Sams przekazuje nauki o kobiecości 

oraz o kobiecym aspekcie każdej istoty ludzkiej, zarówno kobiety, jak i mężczyzny.”  80

Wskazuje to na to, że wiedza ta dotyczy kobiecego pierwiastka w każdej osobie, 

niezależnie od płci. Jednak przekaz książki skierowany jest w pierwszej kolejności do 

kobiet. 

Z treści 13 Pierwotnych Matek Klanowych wynika obraz oraz model kobiecości, 

który Maria szerzyła na swoich spotkaniach. Jak pisze w dalszej części wyżej 

przytoczonego już wstępu: „W obecnych czasach […] sprawą najwyższej rangi jest 

uzdrowienie pierwiastka kobiecego na Ziemi.”  Na każdym spotkaniu prowadząca kręgi o 81

tym wspominała i, w każdej odbytej rozmowie starała się przekazać uczestniczkom to, co 

hasło to kryje i dlaczego jest ono, według niej, tak potrzebne współczesnym kobietom. 

http://www.empik.com/13-pierwotnych-matek-klanowych-sams-jamie,p1046023187,ksiazka-p?79

gclid=CJ_41t6SpbcCFUhZ3god4lQAWg – z dnia 20.05.2013.
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Jednym z ważnych elementów „uzdrowienia” kobiet, przedstawianych zarówno w 

13 Pierwotnych Matkach Klanowych, jak i przez Marię, jest zaakceptowanie swojej 

kobiecości i nie negowanie jej. Rozumiane jest to przez nie podążanie za męskimi 

wzorcami społecznymi. Istotnie, Jamie Sams pisze: „Jeśli kobieta nie została nauczona 

szacunku dla kobiecego źródła w sobie samej, a podąża ścieżką męskiej Mocy, może się 

zagubić i pozwolić wykorzystywać.”  Autorka stwierdza, że kobiety, których rola w 82

społeczeństwie zmieniła się znacznie w ostatnim wieku, mają tendencję do przybierania 

męskich zachowań, zapominając, że ich natura jest inna. Maria niejednokrotnie w czasie 

kręgu stwierdzała, że dzisiejsze kobiety pogubiły się w proponowanych wzorcach, często 

nawet nieświadomie – tym samym działając wbrew swojej naturze i przeciwko sobie 

samym. Napisała w przywołanym uprzednio wstępie: „Musimy uzdrowić ośmieszaną, 

zawstydzaną, zranioną i wypartą kobiecą stronę swojej natury; swoją wewnętrzną kobietę, 

która potrafi kierować się intuicją i przeczuciami, jest delikatna, wrażliwa i współczująca, 

wie, jak troszczyć się i opiekować, odżywiać, wspierać i uzdrawiać, uszanować i 

zaakceptować, że taka jest; dać jej godne miejsce w sobie.”  Zauważyć można wynikające 83

z tych treści następujące założenie: naśladowanie zachowań męskich doprowadziło kobiety 

do wyparcia oraz utraty cech charakteru, które powinny być dla nich naturalne, ponieważ 

są one zazwyczaj łączone z kobiecą naturą. Oczywiście, w przywołanym opisie trudno nie 

zauważyć widocznego kierowania się stereotypami i wiązania kobiet ze specyficznymi 

cechami, które zostały kulturowo im przypisane.  

Jamie Sams stwierdza dodatkowo, że męski wzorzec, za którym obecnie większość 

kobiet podąża, „polega na zdobywaniu i współzawodnictwie” . Autorka dochodzi do 84

wniosku, że jest to model, którym mogą kierować się mężczyźni, aby poczuć się 

zrealizowanymi, jednak nie jest to wzór odpowiedni dla kobiet, które się w nim gubią. 

Stawia ona następujący wniosek: „Kobiety, które coraz liczniej biorą udział w 

nowoczesnym świecie korporacji i biznesu, często odkrywają, że utraciły kontakt z 

kobiecością. Tego się właśnie od nich oczekuje, ponieważ to mężczyźni dominują w 
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szeregach pracowników korporacji.”  Twierdzi ona, że kobiety musiały dopasować się do 85

dzisiejszych społecznych wymagań, szczególnie tych panujących na rynku pracy, co 

niestety łączy się z zatraceniem stereotypowo rozumianej kobiecości. Autorka pisze dalej: 

„Wzorce ról starożytnych Klanowych Matek mogą pomagać tym nowoczesnym kobietom 

w utrzymywaniu poczucia Siebie i stawaniu się przywódczyniami nie przez 

współzawodnictwo, zadawanie ciosów w plecy lub podbój, ale przez dawanie 

przykładu.”  W tym momencie staje się widoczne, jak ważne powinny być takie nauki dla 86

uczestniczek kręgu Marii, które, jak zostało wspomniane w poprzednim rozdziale, prawie 

wszystkie były sfrustrowane pracą w dużych korporacjach oraz nie odnajdywały się w 

anonimowym społeczeństwie wielkiego miasta. Proponowane przez Jamie Sams, a 

rozpowszechnianie przez Marię nauki, wydają się zatem być idealnie dopasowane do ich 

potrzeb: doskonale ujmują ich problem, a zarazem przynoszą konkretne rozwiązania – 

pokazują jakie wartości powinny być dla nich ważne, czym kierować się w życiu. Istotnie, 

Maria podczas spotkań często przywoływała nauki poszczególnych Matek.  

Jak tytuł książki wskazuje, jest ich trzynaście, a każda z nich przypisana jest do 

jednego z miesięcy oraz do cyklu księżycowego. Każda z nich uczy innej prawdy, 

skupiając się na jednym z aspektów ludzkiego życia. W ten sposób Jamie Sams 

przedstawia czytelnikom nauki dotyczące utrzymywania relacji z najbliższymi, 

opiekowania się innymi osobami, słuchania ich, przyjmowania z pokorą lekcji życiowych, 

interpretowania ich na naszą korzyść i tym podobne. Ostatnia z Matek pokazuje natomiast, 

w jaki sposób być przykładem dla innych i żyć zgodnie z wyuczonymi w trakcie lektury 

zasadami. Jamie Sams cały proces transformacji, którego doznać może osoba kierująca się 

proponowaną wiedzą, określa jako „Koło Uzdrawiającej Mocy Trzynastu Pierwotnych 

Klanowych Matek”.  Wydaje się zatem, że Maria, która stwierdza, iż książka Jamie Sams 87

stała się dla niej „nauczycielką na osobistej ścieżce rozwoju” , właśnie taki proces 88

przekształcenia przeszła i pragnie się nim podzielić z innymi kobietami. Osoby, które 
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zostały w ten sposób „uzdrowione” Jamie Sams nazywa „Siostrzeństwem” . Aby 89

poświadczyć o procesie wewnętrznego „uzdrowienia”, Jamie Sams proponuje 

czytelnikom, aby po przyjętej nauce Matek, wykonać „Tarczę Uzdrawiającej Mocy 

Trzynastu Klanowych Matek” ,  która stanowić będzie fizyczny dowód na ich psychiczną 90

przemianę. Autorka pisze we wstępie, jak dla niej samej ważny był to moment: „Użycie 

własnej intuicji i sił twórczych, by wykonać Tarcze Mocy Trzynastu Klanowych Matek 

jest dla mnie jednym ze szczytowych punktów procesu [wchodzenia w relację z 

Trzynastoma Klanowymi Matkami].”   91

*                          *  

                 

Zdjęcia przedstawiające dwie z Tarczy Uzdrawiającej Mocy Trzynastu Klanowych Matek, 
zrealizowanych przez Jamie Sams.  Pierwsze zdjęcie przedstawia Tarczę Matki z pierwszego cyklu 92

księżycowego – Rozmawiającą Z Krewnymi, a drugie Tarczę Matki z dziesiątego cyklu – Tkającą 
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Wątki. Jamie Sams opisuje je w sposób następujący: „Tarcze Uzdrawiającej Mocy to w 
rzeczywistości małe bębny, które wyrażają bicie serca Matki Ziemi. Z każdego bębna – tarczy 
wyłania się maska, jaką Klanowa Matka nosi, ukazując się dla mnie. U dołu każdej Tarczy Mocy 
znajdują się trzy pióra, zgodnie z moim rozumieniem symbolizujące to, iż Świat Duchowy i Dobra 
Droga fizycznego życia łączą się w sercu każdej żyjącej istoty. Trzy pióra oznaczają także 
równowagę męskiej i kobiecej strony – środkowe pióro niesie miłość.” Jest to oczywiście osobista 93

interpretacja Klanowych Matek Jamie Sams - każda Tarcza Mocy wygląda inaczej, w zależności od 
osoby, która ją wykonała. 

Książka 13 Pierwotnych Matek Klanowych wydaje się być jednym z wielu 

poradników pseudo-psychologicznych, różniącym się od innych tym, że łączona jest z 

duchowością, a źródło przekazywanej wiedzy owiane jest tajemnicą oraz silnie 

zmitologizowane. Rzeczywiście, Jamie Sams pisze we wstępie: „Wiele kobiet ze 

Starszyzny mówiło mi o opowieściach Klanowych Matek dotyczących Kobiecej 

Uzdrawiającej Mocy. Smuciło je, że duża część tych historii zaginęła w poprzednich 

pokoleniach. Wielką radość przyniosły mi zarówno możliwość wskrzeszenia tej historii, 

która w przeciwnym razie byłaby stracona, jak i możliwość podzielenia się ze światem 

naszym Kobiecym Dziedzictwem.”  Tej duchowej aury książce dodaje misja i cel 94

wyznaczone czytelnikom, przedstawionych przez autorkę na początku 13 Pierwotnych 

Matek Klanowych. 

„Uzdrowienie” kobiet, nauczane przez Marię oraz wyłożone w książce Jamie Sams, 

ma na celu nauczanie „bycia przywódczynią, która własnym przykładem pokazuje innym 

drogę”  – Maria zatem idealnie spełnia tę rolę oraz jest znakomitym przykładem osoby 95

wypełniającej założenia 13 Pierwotnych Matek Klanowych. Jednak nauczanie innych osób 

jest tylko kolejnym etapem realizacji o wiele większego i całościowego celu.  
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Maria oraz Jamie Sams zgodnie stwierdzają, że „po tysiącleciach panowania 

patriarchatu, a przedtem matriarchatu, świat oraz my wszystkie i wszyscy potrzebujemy 

powrotu do równowagi”.  Twierdzą, że utrata kobiecości oraz wszystkich związanych z 96

nią atrybutów, jest powodem zachwiania równowagi między pierwiastkiem męskim a 

kobiecym na świecie – mężczyźni dominujący nad kobietami przyczynili się do utraty 

cech związanych z kobiecością. Współczesne kobiety mają za zadanie wypośrodkowanie 

obu aspektów – zarówno męskiego, jak i żeńskiego, które w sobie noszą. Jamie Sams 

opisuje to w sposób następujący: „Nie musimy dłużej oddzielać żeńskiego i męskiego 

pierwiastka wewnątrz siebie, ponieważ bez któregokolwiek z nich znajdziemy się na 

mieliźnie, bez środków.”  „Uzdrowienie” kobiet – czyli przypomnienie im o ich 97

pierwotnej społecznej roli – ma na celu przywrócenie tej utraconej harmonii. W momencie, 

kiedy zaakceptują one tę rolę - co według książki łączy się również z zaznaniem 

wewnętrznego spokoju – ludzkość będzie mogła osiągnąć pokój na świecie.  To właśnie 98

jest ostatecznym celem, przedstawionym w książce Jamie Sams. Stwierdza ona: „Teraz to 

do Siostrzeństwa należy, aby ludzka rasa zgodnie ze swoim przeznaczeniem osiągnęła swą 

pełnię, ponieważ wszystko rodzi się z kobiety.”  Kobiety „uzdrowione” otrzymują swego 99

rodzaju misję, którą wypełnia Maria prowadząc krąg i dzieląc się przyswojoną wiedzą. Nie 

jestem w stanie jednak stwierdzić, na ile prowadzone przez nią spotkania były wynikiem 

poczucia misji wynikającym z lektury 13 Pierwotnych Matek Klanowych, a na ile jej 

własną potrzebą podzielenia się tak dla niej ważnym doświadczeniem i pomocy innym 

kobietom. Nauki płynące od Matek mają zatem zakres o wiele bardziej globalny niż 

indywidualny, pomimo że ich realizacja zaczyna się właśnie od przemian jednostkowych. 

Zaznaczyć trzeba, że wiedza o Klanowych Matkach była przez Marię 

przekazywana w sposób bardzo subtelny i nienarzucający. Prowadząca wspominała o nich 

co prawda na każdym spotkaniu, jednak czyniła to przy okazji najrozmaitszych dyskusji i 

wymiany opinii. Posłużenie się naukami Matek przedstawiane było jako jedno z 

Tamże, s.7.96

Tamże, s. 203.97

Tamże, s.23.98

Tamże, s.35.99
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możliwych rozwiązań w określonej sytuacji, nie było jednak nigdy narzucane. Oczywiście, 

pozycja Marii jako liderki odgrywała w tym momencie ważną rolę: pomimo że treści te 

przedstawiane były w sposób delikatny, ani razu nie zostały zakwestionowane lub przyjęte 

negatywnie przez uczestniczki kręgu. 

4.2 Dążenie do naturalności 

a. Wygląd fizyczny 

Badany krąg wydaje się być więc miejscem zmieniania, „uzdrawiania” kobiet. 

Warto przyjrzeć się, w jaki sposób nauki przedstawiane przez Marię, a pochodzące z 

książki 13 Pierwotnych Matek Klanowych, wprowadzane były w życie codzienne. 

Podczas spotkań, kobiety regularnie były zachęcane przez Marię do bycia jak 

najbardziej naturalnymi – do całkowitej akceptacji swojego ciała, a co za tym idzie, do nie 

wpływania na jego wygląd. 

Prowadząca namawiała na przykład do nie obcinania włosów. Przekonywała, że 

naturalne, niefarbowane długie włosy są najpiękniejsze, ponieważ świadczą o prostocie i 

autentyczności, będąc przy tym bardzo kobiecymi.  Kobiety przychodzące na krąg nie były 

umalowane – to również wchodziło w zakres naturalności proponowanej przez Marię. 

Ponadto, przekonywała ona uczestniczki do zakładania tylko spódnic lub sukienek – 

spodnie, jako zbyt męskie, były traktowane jako ubranie niezgodne z naturą kobiety. Maria 

nakłaniała dodatkowo kobiety do nie noszenia biustonosza. Istotnie, noszenie go w celu 

nadania ładniejszego kształtu piersiom nie było przez nią pochwalane. Maria twierdziła, że 

każda kobieta powinna zaakceptować swoje ciało takim, jakie jest oraz posłusznie 

przyjmować każdą zmianę, jaka się w nim odbędzie. Prowadząca kręgi zachęcała wręcz do 

cieszenia się z każdego przeobrażenia ciała, nawet jeżeli w społeczeństwie przyjęte jest 

ono jako rzecz negatywna, tak jak objawy starzenia się. Rzeczywiście, według niej, każda 

zmiana świadczy o naszej tożsamości i jest przejawem naszego życia, zapisanym na ciele. 

Tym samym kobiety, których ciało zmieniło się po porodzie, powinny cieszyć się, 
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ponieważ świadczy to o ich macierzyństwie. Dlatego właśnie Maria nakłaniała do 

zdejmowania biustonoszy: w jej pojęciu jest to ubranie mające wpłynąć na kształt ciała. 

Dodatkowo był on przez nią traktowany jako forma ucisku, narzucona przez współczesną 

kulturę kobietom. Jedna z kobiet, która zdecydowała się przestać nosić biustonosz, 

skomentowała w przeprowadzonym wywiadzie: „Nie noszenie biustonosza kojarzy mi się 

z jakimś rodzajem wolności. Jestem nauczona, że jak wychodzę do ludzi, to powinnam go 

mieć na sobie; w domu jednak natychmiast go zdejmuję. Ostatnio udało mi się go zdjąć do 

pracy i nie miałam z tym problemu.”   100

Kiedy dołączyłam do opisywanego kręgu, różniłam się od jego uczestniczek: 

miałam krótkie włosy, zawsze nosiłam biustonosz, ani razu nie przyszłam ubrana w 

spódnicę lub sukienkę. Po pewnym czasie, jedna z kobiet zapytała mnie, czy mam w 

związku z tym problem z moją kobiecością; czy nie jestem w stanie w pełni jej 

zaakceptować. Wydaje się, że pytanie to świetnie odzwierciedla postawę przyjętą przez 

kobiety zgromadzone na spotkaniach względem stroju oraz wyglądu. Interesujące jest, że 

niektóre kobiety w trakcie uczestniczenia w kręgu zmieniały stopniowo wygląd. Jedna z 

nich coraz rzadziej pojawiała się w spodniach, inna zdecydowała się na zapuszczenie 

włosów. Kilka z nich próbowało zrezygnować z biustonosza i na każdym spotkaniu 

zdawało reszcie kobiet relacje ze swoich postępów, przemyśleń, reakcji osób bliskich. 

Warto również dodać, że sam obraz Marii był bardzo spójny z głoszonymi przez nią 

treściami: miała długie siwe włosy sięgające niemalże do pasa, nigdy nie pojawiła się w 

makijażu, a ubrana była zawsze w długie spódnice sięgające do ziemi.  

b. Tryb życia 

Maria zachęcała dodatkowo do rozwijania zajęć uznawanych za typowo kobiece. 

Regularnie nakłaniała do wspólnego szydełkowania i własnoręcznego szycia ubrań – 

opowiadała z jaką pasją sama to robi oraz ile niesamowitych rzeczy można wykonać, a 

których nie da się kupić w żadnym ze sklepów. Zachęcała również do gotowania, 

prowadzenia własnego ogródka. Wszystkie te czynności można określić jako hobby, 

Wywiad, który przeprowadziłam z uczestniczką kręgu, 15.06.2012.100
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pomysły na kreatywne, przyjemne i pożyteczne spędzanie czasu wolnego. Maria 

nakłaniała w prowadzonych rozmowach jednak do większych i bardziej znaczących zmian. 

Systematycznie przypominała, że w życiu najważniejsze jest poczucie spełnienia jako 

kobieta. Dlatego zachęcała zebrane kobiety do rozważenia porzucenia pracy w 

korporacjach, a w zamian do skupienia się na tym, co realnie sprawiałoby im przyjemność 

oraz dawało satysfakcję.  

Spełnienie się kobiety mogło się jednak według Marii odbyć praktycznie tylko w 

jeden sposób. Porzucenie pracy oznaczało dla niej oczywisty wybór innej ścieżki - 

wychowywania dzieci, prowadzenia domu, bycia duszą rodziny. Jest to oczywiście 

stereotypowe podejście do roli kobiety w społeczeństwie – z rozmów prowadzonych z 

Marią w kręgu wynika jednak, że jest to według niej jedyna droga do kobiecego poczucia 

spełnienia.  

Warto w tym momencie zwrócić uwagę na pewien paradoks wynikający z 

interpretacji przez Marię nauk zawartych w książce Jamie Sams. Autorka nakłania do 

odnalezienia w sobie i „uzdrowienia” zapomnianego jej zdaniem pierwiastka kobiecego. 

Nie nakłania ona jednak do radykalnych decyzji życiowych, a jedynie do zmiany 

postrzegania świata. Co więcej, stwierdza, że: „Gromadzimy kobiece dary, gdy wszystkim 

pozwalamy dokonywać własnych wyborów co do tego, kim i czym chcą być, a następnie 

pozwalamy im znaleźć drogę, która pasuje do ich osobowości oraz do ich unikalnego 

sposobu uczenia się tych umiejętności.” Maria natomiast, podczas spotkań w kręgu, była 

bardziej radykalna – „uzdrowienie” kobiet mogło się według niej odbyć tylko według 

jednego, stereotypowego, schematu. 

Zauważyć można, że tok rozumowania przedstawiony przez Marię podczas 

kręgów, może wydawać się sprzeczny. Przekazywane przez nią treści skupiały się między 

innymi na rozróżnieniu w społeczeństwie ról mężczyzny od kobiety. Te ostatnie były 

nawoływane do wyemancypowania się poprzez porzucenie wzorców męskich i skupienie 

się na dążeniu do „bycia przywódczynią” podążając kobiecą drogą. Maria twierdziła, że 

patriarchat oraz powielanie męskich zachowań powinno dobiegać końca – to właśnie 

kobiety mają fundamentalną rolę i obowiązek budowania lepszej przyszłości dla 
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społeczeństwa. Rozumowanie to wydaje się być jak najbardziej feministyczne. 

Proponowany przez nią model uniezależnienia różni się jednak całkowicie od typowych 

postulatów feministek. Rzeczywiście, nakłanianie kobiet do zajmowania się domem 

zamiast pracą, do poświęcenia całego czasu rodzinie, z jednocześnie silnie zaznaczonym 

odrzuceniem patriarchatu, wydaje się sprzeczne. Kobiety z kręgu Marii, które stopniowo 

starały się ten model wprowadzać w życie, wydawały się jednak funkcjonować według 

niego z własnego wyboru, a nie z przymusu. Była to więc poniekąd forma wyzwolenia od 

męskich wzorców postępowania, ponieważ wynikała ona z dobrowolnej decyzji.  

Wydaje się, że przedstawione wyswobodzenie kobiet jest przede wszystkim 

bardziej ucieczką przed współczesnym społeczeństwem, niż samymi mężczyznami. 

Cytowany „męski wzorzec” zdaje się być tylko hasłem, mającym odwoływać się do 

nowoczesnego, szybkiego, trybu życia, w którym najważniejsza jest praca, 

współzawodnictwo i zdobywanie kolejnych szczebli kariery. Proponowany przez Marię 

tryb życia wydaje się być zatem idealnym antidotum dla kobiet zebranych w kręgu. 

Prowadząca kręgi przedstawiała uczestniczkom spotkań gotowy model życia, będący w 

zupełnym kontraście do tego dotychczasowego. Osoby te, które, jak zostało to już 

wspomniane, znajdowały się w większości na zakręcie życiowym, tego właśnie 

potrzebowały i oczekiwały - prostego  i dostępnego rozwiązania, będącego zupełnie 

odmiennym od ich aktualnego trybu życia. Kobiety przychodziły do kręgu z poczuciem 

wewnętrznego buntu przeciw szybkiemu sposobowi życia i korporacyjności, a Maria 

pokazywała im, jaką drogę wybrać, aby go urzeczywistnić. 

c. Stosunek do ciała 

Odnalezienie w sobie kobiecości i odcięcie się od narzucanego przez współczesne 

społeczeństwo trybu życia, wymagało również, zdaniem Marii, jak najbardziej naturalnego 

sposobu życia. Wielokrotnie wspominała, że Jamie Sams w książce 13 Pierwotnych Matek 

Klanowych uczy, jak ważny i potrzebny jest bliski kontakt z naturą. Maria tłumaczyła, że 

aby stać się pełnymi istotami, uczestniczki muszą nauczyć się szanować otaczającą je 

naturę i uświadomić sobie, że tworzą z nią jedność. Dążenie do tego wymagało 
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zrozumienia, że ciało ludzkie, jako naturalny organizm, nie powinno być w żaden sposób 

zanieczyszczane chemicznymi bądź sztucznymi środkami, będącymi zaprzeczeniem 

naturalności. Maria często zaznaczała, że jeżeli nie chcemy chorować, powinniśmy jak 

najczęściej korzystać z naturalnych produktów. Twierdziła, że ludzki organizm został 

zaprogramowany w taki sposób, aby móc się samemu bronić przed bakteriami czy 

infekcjami. Według niej, każdy produkt nienaturalnego pochodzenia był przyczyną chorób 

i osłabienia ludzkiego organizmu. Na jednym z kręgów powiedziała zgromadzonym 

kobietom, że „normalne jest, że musimy leczyć się chemią, jeżeli chemią traktujemy swoje 

ciało. W momencie, w którym zrezygnujemy ze sztucznych produktów, nie będziemy 

również chorować”. 

Maria zachęcała więc do ograniczania używania współczesnych produktów 

higienicznych. Unikała szamponów, żeli pod prysznic czy najróżniejszych kremów. 

Produkty te starała się zastąpić jak najbardziej naturalnymi: do mycia ciała używała 

szarego mydła, a pastę do zębów zastąpiła wodą zmieszaną z sodą i sokiem z cytryny. 

Takie samo podejście miała do produktów czyszczących – starała się jak najmniej 

korzystać z płynu do naczyń, okien czy podłóg.  

Prowadząca krąg nakłaniała również do jedzenia jak najbardziej ekologicznych 

produktów. Maria, posiadająca profil na jednym z serwisów społecznościowych, 

zamieściła tam wpis, który świetnie obrazuje jej stosunek do żywienia: „Substancje 

chemiczne dodawane do powszechnie sprzedawanego jedzenia niszczą organizm w taki 

sposób, że uniemożliwiają mu samoleczenie i przywracanie w twoim ciele naturalnej 

wewnętrznej równowagi. I stąd się biorą choroby. Jeżeli chcesz być zdrowy, przestań jeść 

śmieciowe jedzenie, przestań jeść jakiekolwiek gotowe produkty w sklepach – od jogurtu 

owocowego przez dżemy, wszystkie produkty z proszku, w puszkach, słoikach i kartonach, 

aż po chleb, bułki, lody i wędliny. Podkreślam, że chodzi o rzeczy kupione w sklepie. 

Przestań pić alkohol i stosować wszystkie używki. Zacznij jeść wyłącznie proste potrawy, 

które sam zrobisz z kasz, ryżu, warzyw i owoców, jedz orzechy i różne nasiona. Wtedy 

twój organizm odzyska naturalną równowagę, naprawi wszystko to, co jest w nim 
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nieprawidłowe – także geny – a ty będziesz zdrowy.”  Cytat ten ukazuje, jak poważnie 101

Maria podchodzi do kwestii żywienia. Przypisuje ona odpowiedniemu odżywianiu 

właściwości wręcz lecznicze. Odnowienie genów, o którym mówi Maria, jest czymś 

niemożliwym dla współczesnej medycy – dlatego tak silna wiara w prawidłowe 

odżywianie, prezentowana przez nią, wydaje się być skrajna. Zauważyć można, że w 

kwestii ekologicznego jedzenia, zdaje się ona nie akceptować półśrodków. W trakcie 

odbywanych spotkań, jej przekaz w tej kwestii był jednak łagodniejszy od wyżej 

przytoczonego wpisu – choć równie zdecydowany i konkretny. Kiedy przychodził moment 

dzielenia się jedzeniem, Maria często komentowała przyniesione potrawy. Jeżeli jedna z 

kobiet miała ze sobą jedzenie przetworzone, kupne – nie omawiała tego w żaden sposób. 

Jednak, kiedy niektóre uczestniczki przynosiły potrawy, które były ich własnym wyrobem, 

bądź żywnością ekologiczną, Maria szeroko i obszernie to komentowała, chwaląc kobiety 

za ich poprawny i zdrowy tryb odżywiania się. 

Jak już wspomniano, Maria wierzyła, że zdrowa żywność może dogłębnie zmienić 

nasze ciało oraz wadliwie funkcjonujące organy czy geny. Wskazywać to może na niskie 

zaufanie prowadzącej krąg do współczesnej medycyny. Maria wielokrotnie wspominała, że 

w razie potrzeby leczenia zawsze stara się znaleźć alternatywę dla obecnej medycyny, w 

której używanych jest za dużo produktów chemicznych, a za mało naturalnych. Zachęcała 

zatem do chodzenia do bioenergoterapeutów, lekarzy zajmujących się medycyną chińską i 

homeopatów. Uważała również, że ziołolecznictwo, praktykowanie medytacji lub 

stosowanie orientalnych technik masażu, może zastąpić współczesne sposoby leczenia. 

Maria dodatkowo regularnie opowiadała, jak wiele razy zawiodła się na lekarzach w 

przychodniach i szpitalach. Twierdziła również, że szczepienie jest jedną z najgorszych 

rzeczy, z którą spotykamy się we współczesnej medycynie. Rzeczywiście, Maria uważała, 

że jest to dobrowolne zanieczyszczanie własnego organizmu i niszczenie go chemią, w 

dodatku od najmłodszych lat. Dzieci, które zostały zaszczepione, zostały w ten sposób, 

według niej, uwikłane w gąszcz chemicznego leczenia, z którego trudno będzie im się 

wydostać. Namawiała zatem uczestniczki, które były matkami, do nie szczepienia swoich 

dzieci, aby oszczędzić im takich komplikacji i pozostawić je „naturalnymi” od urodzenia. 

 https://www.facebook.com/mariaela.lewanska/posts/4636883442369 - z dnia 18.05.2013.101
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Pojęcie naturalności od pierwszych chwil życia sięgało jeszcze głębiej - Maria 

bardzo często wspominała o zbawiennych skutkach porodu naturalnego, dla dziecka, jak i 

jego matki. Był to temat rozmowy często powracający w kręgu. Rzeczywiście, część 

uczestniczek bardzo pragnęła urodzić i wychowywać dziecko – dyskusje na ten temat były 

im zatem bliskie i zawsze bardzo angażujące. Maria przekonywała, że poród naturalny, bez 

środków znieczulających, w domu, w otoczeniu rodziny, zapewni od pierwszych chwil 

narodzin dziecka niepowtarzalny kontakt z matką, co nie byłoby możliwe w sytuacji 

porodu w szpitalu. Prowadząca krąg uważała, że rodzące się dziecko samo wybiera 

rodzinę, w której się rodzi, oraz że świadome jest wszystkiego, co się dookoła niego dzieje 

od pierwszych chwil życia. Przekonywała zgromadzone kobiety, że trzeba to uszanować i 

brać pod uwagę. Dotyczyło to, przykładowo, momentu wyboru imienia dla dziecka. 

Według Marii, to dziecko powinno samo o nim zdecydować. Wybór ten powinien 

wyglądać następująco: chwilę po narodzinach dziecka, jego rodzice mają obowiązek 

czytania po kolei wszystkich znanych im imion. Dziecko, słuchając ich głosu, da znać – 

przez krzyk lub płacz – które imię pragnęłoby nosić. Rodzice powinni jego decyzję 

uszanować, tak samo jak powinni być mu wdzięczni, że wybrało właśnie ich rodzinę aby 

przyjść na świat. Sama Maria mówi w sposób następujący o swoich córkach: „Jestem im 

wdzięczna, że wybrały mnie na swoją mamę.”  Dalsze wychowywanie dziecka powinno 102

skupiać się na rozwijaniu jego zainteresowań w kierunku artystycznym i kreatywnym oraz 

uczeniu samodzielności. Jego edukacja powinna, w miarę możliwości, jak najbardziej 

wychodzić poza szkolny schemat. Istotnie, brak zaufania Marii do nowoczesnej medycyny 

zdawał równać się jej brakowi zaufania do współczesnej edukacji. Prowadząca krąg 

narzekała, że dzisiejszą młodzież uczy się wygrywania, współzawodnictwa, a zapomina się 

o kontakcie z naturą czy nauce utrzymywania poprawnych relacji z innymi. 

Często powracającym na spotkaniach wątkiem była podkreślana przez Marię silna 

więź, która powinna łączyć ludzi z naturą, z Ziemią – nazywaną przez nią „Matką Ziemią”. 

Prowadząca regularnie zaznaczała, że w obecnych czasach przestaliśmy szanować 

otaczające nas środowisko, które zapewnia nam wszystkim życie. Zachęcała w związku z 

Ewa Bury, Agnieszka Kraska, Iza-Kasia Zalewska-Kantek,  Babcia Maria, „Trzy Kolory”, 8/2, 2012, s.11. 102
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tym do zakładania własnych ogródków, upraw oraz do jak najczęstszego wyjeżdżania za 

miasto, aby nauczyć się obcować z łonem natury. Maria była przekonana, że jest ono 

realną wartością i jego mądrości mogłoby się nauczyć wielu współczesnych ludzi. 

Większość zebranych osób w kręgu była bardzo przychylna wyżej wymienionym 

treściom, przekazywanych przez Marię. Kobiety nie sprzeciwiały się im, ani nawet nie 

omawiały ich szczegółowo, a jedynie przyjmowały je do wiadomości. Zaznaczyć trzeba, 

że większość z nich zdawała się zdecydowanie popierać zdanie Marii oraz twierdziła, że 

dawane przez nią rady wcieliła w życie lub wręcz stosowała jeszcze przed dołączeniem do 

kręgu. 

4.3 Krąg jako grupa synkretyczna 

Ostatnia część tego rozdziału poświęcona będzie rozważaniom na temat grupy, jaką 

stanowi krąg. Klasyfikacja badanego kręgu z pewnością ułatwiłaby jego charakteryzację. 

Przebywając na nim, szybko jednak zdałam sobie sprawę, że wymyka się on jakimkolwiek 

próbom uporządkowania.  

Rzeczywiście, krąg był przede wszystkim przykładem zgromadzenia o silnym 

kulturowym synkretyzmie. Na spotkaniach łączone było zarówno elementy duchowości 

Wschodu, wiedza rdzennych plemion indiańskich Ameryki Północnej, jak i tradycje 

pogańskie dawnych Słowian.  

Proponowane co jakiś czas medytacje czy rysowanie mandali było zapożyczeniem 

wschodniej duchowości; jednak odniesienie się do niej ograniczało się jedynie do tych 

dwóch czynności. Dawne tradycje słowiańskie także były przywoływane tylko 

sporadycznie – tak jak propozycja wspólnego świętowania przesilenia zimowego, które 

miało wyglądać w sposób następujący: „Opowiemy sobie o czasie przesilenia zimowego, o 

tym co wtedy odchodzi i o tym, co chcemy przywołać na nowy rok. Zrobimy medytację i 

ceremonię, zaśpiewamy pieśni na powitanie światła i na zakończenie uświetnimy 

spotkanie wspólnym poczęstunkiem. Niech każda przyniesie pokarmy dla siebie i 
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przodków, otwarte serce oraz świeczkę.”  Oczywiście najczęściej pojawiającym się 103

elementem duchowości były tradycje zaczerpnięte z obrzędów rdzennej ludności Ameryki 

Północnej. Przyczyną tego było z pewnością systematyczne czerpanie wiedzy z książki 13 

Pierwotnych Matek Klanowych, wywodzącej się z nauk przekazywanych w plemionach 

indiańskich oraz z formy odbywania się kręgu, której źródła sięgają również tamtych 

obszarów. Jak zostało to opisane w rozdziale drugim, Maria proponowała na przykład 

interpretowanie Kart Uzdrawiającej Mocy lub regularne okadzanie się szałwią – co było, 

według niej, odwołaniem do tradycji dawnych plemion indiańskich. 

W kręgu pojawiały się dodatkowo elementy, które uznać można za New Age, takie 

jak rozbudzenie świadomości ekologicznej, wzmocnienie zainteresowania zdrowym 

odżywianiem czy niekonwencjonalnymi metodami leczenia. Widoczna zatem staje się 

mieszanina tradycji, obyczajów czy czynności wykonywanych w trakcie spotkań.  

Warto ponadto zaznaczyć, że w książce Jamie Sams, która stała się dla prowadzącej 

rodzajem przewodnika duchowego, a której wiedzą dzieliła się z uczestniczkami na 

praktycznie każdym spotkaniu, można odnaleźć elementy gnozy. Kurt Rudolph w książce 

pod tytułem Gnoza opisuje gnozę, jako formę świadomości mającą „być wybawieniem, 

wyzwoleniem”.  Wiedza przekazana w 13 Pierwotnych Matkach Klanowych wydaje się 104

spełniać to założenie. Rzeczywiście, autorka parokrotnie zaznacza, że stosowanie się do 

nauk Trzynastu Klanowych Matek zapewni danym osobom „uzdrowienie” oraz, że nauczą 

się one żyć w dzisiejszym świecie, pomimo trudności, jakie stwarza on dla współczesnych 

ludzi. Wydaje się, że osoby, które zostaną „uzdrowione” można w jakiś sposób uznać za 

oswobodzone z trudności i korporacyjności aktualnego, nowoczesnego społeczeństwa, a 

tym samym od niego wyzwolone. 

Kurt Rudolph stwierdza dodatkowo: „Jest to [gnoza] wiedza objawieniowa, 

przekazywana jedynie wybranym, którzy są zdolni do jej odbioru.”  W tym wypadku 105

również można stwierdzić, że przekaz Jamie Sams poniekąd uznać można za gnostycki. 

Korespondencja e-mailowa z Marią, 19.12..2011.103

Kurt Rudoplh, Gnoza, NOMOS, Kraków 2003, s.62.104
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Istotnie, na początku książki wspomina o sposobie, w jakim wiedza ta została jej 

przekazana: „Cisi Laughing Crow i Berta Broken Bow przekazały mi dziedzictwo, na 

którym miałam zbudować swoje życie. Kiedy ja byłam młodą, dwudziestodwuletnią 

kobietą, Cisi – o ile dało się to obliczyć – miała 120, a Berta 127 lat.[…] Podstawą 

opowieści są tradycje; pozostały one żywe dzięki ludziom, którzy nie zgodzili się na 

zerwanie połączenia z Matką Ziemią. Wdzięczna jestem mojemu pierwszemu 

nauczycielowi, Joaquimowi Murielowi Espinosie, za to, że nie nalegał, bym podążała 

męską drogą Wojownika. Gdy tylko zorientował się, że potrzebuję nauk o Kobiecej Mocy, 

zabrał mnie do Cisi i Berty. Dzięki jego intuicji moje życie otworzyło się na nowe drogi, 

których w tamtym czasie nie rozumiałam.”  Cytat ten wskazuje, że zdobycie opisanej w 106

książce wiedzy nie było oczywiste – wydawała się ona być przeznaczona tylko dla 

wybranych, a Jamie Sams została świadomie w nią wprowadzona. Faktycznie, z relacji tej 

wynika, że pomimo własnej początkowej nieświadomości dotyczącej nauk Babć Cisi i 

Berty, została ona w jakiś sposób do nich przeznaczona. Tajemniczej aury dodaje 

przywołanie podeszłego wówczas wieku nauczycielek Jamie Sams.  

Dzięki zdolności odbioru przekazywanej wiedzy, można uznać autorkę 13 

Pierwotnych Matek Klanowych za wybraną – zgodnie z założeniami gnostyckim. Nie 

można jednak stwierdzić tego samego w stosunku do kobiet zebranych na kręgu Marii. 

Rzeczywiście, jak już zostało wspomniane, na spotkania mógł w zasadzie przyjść każdy. 

Będąc w kręgu odczuwało się jednak pewnego rodzaju przywilej, że ma się dostęp do 

wiedzy, której inni nie posiadają. Odczucie to było podtrzymywane przez Marię, która 

podkreślała co pewien czas, że kobiety tworzące krąg nie trafiły do niego przypadkiem. 

Podobne słowa powiedziała jedna z uczestniczek w przeprowadzonym wywiadzie: „Coś 

nami kieruje, że jesteśmy w tym miejscu, na tym kręgu, z tymi ludźmi. Osoby, które nie 

wierzą w wyższą siłę powiedzą, że to przypadek. A ja bym powiedziała, że to właśnie siła 

wyższa, która po prostu jest i nami kieruje.”  Wydaje mi się, że przywołany cytat trafnie 107

oddaje ogólne nastawienie zebranych kobiet - na pewno odczuwały pewien rodzaj 

Jamie Sams, 13 Piewotnych Matek Klanowych, CoJaNaTo Blanka Łyszkowska-Zacharek, Warszawa 106

2012, s.19-20.

Wywiad, który przeprowadziłam  z uczestniczką kręgu, 15.06.2012. 107
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wyjątkowości, co oczywiście nadawało spotkaniom charakter szczególnej atrakcyjności. 

Wydaje się zatem, że nie mamy w tym przypadku do czynienia z realnym elementem 

gnozy, tylko ze sztucznym jego utrzymywaniem, który podkreśla dodatkowo 

zmitologizowana historia, dotycząca źródeł kręgu, obowiązująca w kręgu.  

Gnoza stawia również silny nacisk na wiedzę, znajomość danej doktryny, która jest 

podstawą wybawienia człowieka.  Tutaj także odnaleźć można pewne wspólne elementy 108

z badanym kręgiem. Maria wielokrotnie wspominała, że aby móc wyzwolić się ze 

współczesnego świata, potrzebna jest konkretna wiedza dotycząca, jak to zrobić, którą 

drogę wybrać. Powtarzała, że przyswojenie oraz stosowanie nauk Matek Klanowych, 

pozwoli na dokonywanie słusznych wyborów życiowych. Ważna była więc nie sama wiara 

w Matki Klanowe, ale opanowanie ich nauk. 

Wszystkie wyżej wymienione czynności i rodzaj przekazywanych nauk świadczą o 

szerokim kulturowym synkretyzmie panującym w kręgu prowadzonym przez Marię.  

Znamienny wydaje się fakt, że każde zapożyczenie z tradycji, duchowości czy kultury, 

występuje jednorazowo. Każde z nich zdawało się być jedynie rodzajem natchnienia, 

pomocy, które pozwalało Marii prowadzić krąg. Wydaje się, że takie globalne, a zarazem 

ograniczone czerpanie z duchowości świetnie pasuje do współczesnego społeczeństwa, 

które przyzwyczajone jest do korzystania z usług wybiórczo, natomiast bardzo rzadko w 

pełni. Maria, prowadząc krąg, mający być zaprzeczeniem nowoczesnego, szybkiego życia, 

wydawała się sama poniekąd odtwarzać jego zasady poprzez sposób prowadzenia spotkań 

i w przekazywanych na nich treściach. Jednocześnie, czerpiąc po jednym lub zaledwie 

kilka elementów z danej obyczajowości, stworzyła specyficzne połączenie, nie 

pozwalające na jednoznaczną klasyfikację grupy, którą tworzy krąg. 

Spotkania kręgu miału jeszcze inny, ważny, paradoksalny aspekt, który warto 

przywołać. Istotnie, Maria często powtarzała, że grupa ta nie jest w żaden sposób religijną. 

W przeprowadzonej ze mną rozmowie ujęła to w sposób następujący: „Zawsze staram się 

na początku kręgu mówić o tym, że nie dotyczy on żadnej religii, że można wierzyć w 

Kurt Rudoplh, Gnoza, NOMOS, Kraków 2003, s.62-63.108
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cokolwiek, że to nie ma zupełnie nic wspólnego.”  Wynika z tego, że do kręgu mogą 109

dołączyć osoby najróżniejszych wyznań. Jednak w tej samej rozmowie Maria stwierdziła: 

„Na kręgu pojawiają się czasami osoby wyznania katolickiego, ale mają problem – 

czasami duży. Niektórym udaje się to pogodzić, a innym nie. Bo jeżeli Kościół mówi 

swoim wiernym że homeopatia, okadzanie, medytacje itp. są złe, to taka osoba ma z 

pewnością duże zamieszanie moralne. Jest wtedy wewnętrzny zamęt. Robią wtedy coś 

wbrew sobie, wbrew swoim przekonaniom. Ale są też osoby, które nie mają takiego 

zamętu, które potrafią sobie to ustawić.”  Maria sama więc przyznaje, że prowadzone 110

przez nią spotkania, mogą wprowadzić osoby wierzące w pewien rodzaj zamętu 

duchowego. Wydaje się zatem, że krąg nie był miejscem na tyle neutralnym metafizycznie, 

jak mówi o nim jego prowadząca. Rzeczywiście, na spotkania przychodziły osoby, które, 

jak zostało to wspomniane w poprzednim rozdziale, bardzo często potrzebowały nowego 

rodzaju duchowości, czuły w sobie pustkę, którą chciały wypełnić. Kobiety mówiły o tej 

potrzebie jako jednym z czynników, który nakierował je na krąg. Można zatem 

wywnioskować, że, pomimo iż krąg nie był miejscem kultu religijnego, był on jednak 

obszarem na tyle wypełnionym duchowością, że był w stanie zaspokoić wewnętrzne 

potrzeby kobiet lub przynajmniej dawał im taką nadzieję. 

Wywiad, który przeprowadziłam z Marią, 16.08.2012.109
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Rozdział V: Wpływ kręgu na życie uczestniczek 

5.1 Zmiana postrzegania siebie 

W badanym przeze mnie kręgu spotkały się kobiety znajdujące się w specyficznych 

sytuacjach życiowych, poszukujące dla siebie miejsca lub mające potrzebę przepracowania 

w grupie ciężkiego dla nich momentu w życiu. 

Uczestniczki już po paru spotkaniach zgodnie stwierdzały, że udział w kręgu 

zmienił je wewnętrznie. Kobiety czuły przede wszystkim, że comiesięczne spotkania 

dodały im pewności i pozwoliły uwierzyć w siebie. Dały im również wsparcie i 

zrozumienie, „wytchnienie w trudnych chwilach” . Często przychodziły one do kręgu z 111

niskim poczuciem własnej wartości oraz brakiem wiary w decyzje i działania, które 

podejmowały. Rozmowa z pozostałymi kobietami, niekoniecznie na tematy ich dotyczące, 

Wywiad, który przeprowadziłam z uczestniczką kręgu, 25.06.2012.111
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dodawała „siły wewnętrznej” , jak wspomina jedna z uczestniczek w przeprowadzonym 112

wywiadzie. Dostrzeżenie, że otaczające osoby wyzbyte są oceny oraz napotykają podobne 

trudności w życiu codziennym, automatycznie wpływało na wzrost zaufania do samych 

siebie. Będąc obserwatorem tych spotkań, pomimo że aktywnie uczestniczącym, nie 

stwierdziłam żadnych znacznych zmian w sobie. Widziałam jednak, jak pozostałe kobiety, 

poprzez przebywanie ze sobą, dojrzewają do trudnych decyzji lub konfrontacji z 

problemami, których przedtem unikały. 

Większa pewność siebie łączyła się także ze wzrostem asertywności, który 

uczestniczki wymieniają jako cechę zyskaną na spotkaniach: „Nauczyłam się asertywności 

na kręgu i jeżeli ktoś narzucał mi coś - czego w kręgu nie było - to ja już byłam silna. Już 

wiedziałam, że ty sobie możesz tak myśleć, ale ja sobie mogę myśleć inaczej. Dzięki temu, 

że w kręgu każdy mógł siebie wyrazić, weszłam w pewną wprawę wyrażania siebie. Czyli 

potem, na zewnątrz, mogę wziąć głęboki oddech i powiedzieć co myślę. Dodało mi to 

pewności siebie.”  Kobiety kręgu zyskały przy tym świadomość, że ich zdanie jest 113

ważne, ponieważ może wpłynąć na czyjeś życie i pewne grono osób realnie się z nim liczy. 

Przestały bać się własnych opinii i nauczyły się wypowiadać je na forum. 

Wydaje się, że spotkania kręgu można uznać za rodzaj terapii grupowej – kobiety 

pojawiające się na nim tak zresztą go traktowały. Uczestniczki potwierdzały to w 

przeprowadzonych rozmowach: „Ze spotkań wychodziłyśmy jak po najlepszej, darmowej, 

przyjemnej psychoanalizie.”  Maria również zdawała sobie sprawę, że organizowane 114

przez nią spotkania w dużej mierze spełniają rolę leczenia dusz: „Krąg jest formą terapii, 

nieraz mocną. No bo na czym polega taka terapia? Potrzebujesz wypowiedzieć jakieś 

swoje rzeczy, których nie mogłaś wypowiedzieć, być usłyszana. To jest zasada kręgu – 

słuchamy siebie uważnie, nie oceniając, nie krytykując. Tak jak u terapeuty. Jesteśmy 

akceptowane – to też jest zasada – akceptujemy siebie nawzajem. Więc jeżeli któraś z nas 

Tamże.112
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mówi i ja mam na to sprzeciw, to jest to moja wewnętrzna praca.”  Po zakończeniu 115

każdego spotkania, każda z zebranych osób mówiła pozostałym, na ile prowadzone danego 

dnia rozmowy jej pomogły – najczęściej można było usłyszeć, że dyskusja z pozostałymi 

osobami pozwoliła na wewnętrzne uspokojenie, uporządkowanie myśli oraz zyskanie 

pozytywnego nastawienia do otaczającego świata. 

Krąg spełniający formę terapii grupowej w sposób oczywisty wpłynął na 

uczestniczki oraz ich sposób postrzegania świata. Dodał im dodatkowo poczucie bycia 

częścią wspólnoty, zgromadzenia, które jest sobie bliskie i, na którym zawsze można 

polegać. Jedna z kobiet w przeprowadzonym wywiadzie stwierdziła następująco: „Krąg 

dał mi poczucie jedności z innymi osobami.”  Jak zostało wspomniane w poprzednich 116

rozdziałach, to poczucie przynależności było bardzo ważne dla danych kobiet, szczególnie, 

że jest to uczucie, którego nie zaznały w swoim najbliższym otoczeniu. Ich odmienność 

była czasem powodem samotności, spotęgowanym przez frustrację, jaką może budzić 

anonimowe życie w dużym mieście. Krąg stał się dla zebranych kobiet rodzajem drugiej 

rodziny, na którą zawsze mogły liczyć i gdzie liczono się z ich zdaniem. 

Uczestniczki kręgu żyły także często w przekonaniu, że są odosobnione w swoich 

odczuciach, myślach czy przeżyciach. Wspomniana samotność, z którą żyły na co dzień, 

była również powodem ich poczucia odizolowania w kwestii przeżyć i uczuć. Spotkania w 

kręgu pozwoliły tym kobietom zdać sobie sprawę, że inne osoby mają podobne problemy i 

doświadczenia. Było to dla większości bardzo pozytywnym zaskoczeniem. Jedna z 

uczestniczek opisała to w sposób następujący: „Kręgi pokazały mi, że takie problemy jak 

ja, ma większość kobiet i, że jeżeli mam problem, mogę iść do kobiety i z nią po prostu o 

tym porozmawiać. Przedtem czułam się bardziej samotnie - miałam wrażenie, że tylko ja 

mam takie problemy i nikt inny.”  Sama Maria zauważyła, że to poczucie znalezienia 117

osób o podobnych przeżyciach bardzo dużo daje zebranym kobietom i pozytywnie na nie 

wpływa: „Nie wyobrażasz sobie, że ktoś cierpi tak, jak ty cierpisz, albo ktoś czuje tak, jak 

Wywiad, który przeprowadziłam z Marią, 16.08.2012.115

Wywiad, który przeprowadziłam z uczestniczką kręgu, 25.06.2012.116

Wywiad, który przeprowadziłam  z uczestniczką kręgu, 15.06.2012. 117
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ty czujesz; myślisz, że nie ma takiej drugiej osoby, a okazuje się, że to powszechna sprawa. 

To wpływa bardzo pozytywnie na kobiety, które spotykają się w czasie kręgu.”  118

Uczestniczki kręgu odnalazły ponadto osoby równie źle czujące się we współczesnym 

świecie, jak i one. To wspólne poczucie odosobnienia i inności z pewnością je połączyło. 

Jedna z kobiet stwierdziła, że dało jej to „poczucie wytchnienia”.  Istotnie, przez 119

większość swojego życia, była przekonana, że jest odmienna, że nie jest w stanie odnaleźć 

się w otaczającym ją świecie. Dopiero spotkanie pozostałych kobiet kręgu pozwoliło jej 

uspokoić się wewnętrznie, zrozumieć, że nie jest dziwna i, że istnieją osoby takie jak ona. 

Wszystkie te elementy dawały zatem zebranym kobietom poczucie życia w 

jedności, wzajemnego zrozumienia – wspólnoty, której w życiu codziennym nie mogły 

znaleźć, co automatycznie zwiększało ich samoakceptację oraz poczucie własnej wartości. 

Przebywanie w kręgu wpłynęło także na postrzeganie swojego ciała przez 

uczestniczki. Maria, jak zostało to opisane w poprzednim rozdziale, przedstawiała 

niepopularny w obecnych czasach stosunek do wyglądu fizycznego. Ukazywała ona 

zebranym osobom, że warto jest zaakceptować swoje ciało oraz zmiany odbywające się w 

nim, szczególnie te związane z upływem czasu, starzeniem się. Nakłaniała tym samym do 

nie wpływania na siłę na jego wygląd, a raczej na pogodzenie się z nim i nauczenie życia z 

nim, takim jakie jest. Współczesne społeczeństwo wywiera bardzo silną presję na ciało – 

kanony piękna są ściśle określone i niewiele kobiet je spełnia. Budzi to frustrację wśród 

wielu innych, niemogących się do nich dostosować. Osoby w kręgu miały początkowo 

podobny stosunek do swojego ciała. Czuły się rozczarowane swoim wyglądem i żyły 

wyobrażeniem ciała idealnego, które chciałyby posiadać. Ten brak samoakceptacji 

wpływał negatywnie na poczucie ich własnej wartości i wzmacniał poczucie wyobcowania 

w społeczeństwie. Maria pokazała im, że akceptacja swojego wyglądu stanowi rzeczywistą 

wartość. Kobiety przestały postrzegać swoje ciało poprzez pryzmat jego niedoskonałości, 

ale poprzez ciąg doświadczeń, które na nie wpłynęły. Ciało starzejące się i pomarszczone 

było, na przykład, uznawane w kręgu za ciało piękne - każda zmarszczka traktowana była 
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jako ślad przeżyć, wypadków, które spotkały daną osobę. W trakcie kolejnych spotkań, 

widać było po zebranych kobietach, jak ich stosunek do ciała zmienia się na mniej 

krytyczny, bardziej luźny i akceptujący. Poczucie, że każda osoba jest piękna na swój 

własny sposób i, że o tę odmienność właśnie trzeba dbać, z pewnością znacząco wpłynęło 

na pozytywne postrzeganie kobiet przez nie same i dodało im pewności. Wydaje się, że 

każda z kobiet zebranych w kręgu w jakiś sposób zmieniła się w czasie jego trwania – 

Maria skomentowała to w sposób następujący: „Podczas kręgu nie ma jak się nie zmienić. 

Doświadczasz na nim innego sposobu bycia, doświadczasz tego, że ktoś cię wysłuchał, 

doświadczasz, że jesteś ważna i doświadczasz, że twoje przeżycia nie są odosobnione. To 

wszystko wpływa pozytywnie.”  120

Warto zaznaczyć, że krąg wpływa nie tylko na jego uczestniczki, ale i na samą 

prowadzącą spotkania. Istotnie, w przeprowadzonym wywiadzie Maria stwierdziła: 

„Prowadzenie kręgów niewątpliwie zmieniło moje życie. Bardzo dużo z nich korzystam, 

bo kiedy jest spotkanie, ono nie jest jednostronne – zawsze jest wymiana. Siedzimy sobie, 

rozmawiamy, czasami coś zrobimy, czasami zatańczymy albo coś innego i po pewnym 

czasie łapię się na tym, że jestem w środku inna i dobrze mi z tym. To się dzieje jakoś 

niepostrzeżenie.”  Wypowiedź ta dodaje do badanego kręgu dodatkową płaszczyznę: 121

wymianę między Marią a uczestniczkami. Krąg wydaje się być przede wszystkim 

miejscem stworzonym dla kobiet, aby mogły z niego czerpać siłę oraz, aby sobie 

nawzajem pomagały. Okazuje się, że założenie to dotyczyło również Marii, na którą 

obecność zgromadzonych kobiet także w jakiś sposób wpływała. Maria wyznała mi to 

podczas przeprowadzonego wywiadu, nigdy w kręgu jednak nie podzieliła się tym z 

pozostałymi osobami - wątpię zatem, aby zdawały sobie one sprawę, że ich relacja była 

całkowicie wymienna. Możliwe, że Maria unikała mówienia o tym podczas spotkań, 

właśnie po to, aby utrzymać swoją pozycję liderki – otworzenie się przed zebranymi 

kobietami w pewien sposób by ją z nimi równało. Pokazuje to również, że krąg nie był 

doświadczeniem dokładnie zaplanowanym – Maria wydawała się być bardzo autentyczna 

Wywiad, który przeprowadziłam z Marią, 16.08.2012.120
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w chęciach stworzenia realnej wspólnej przestrzeni wymiany z uczestniczkami, skoro 

sama była podatna i otwarta na zmiany w sobie podczas jego trwania.  

Prowadząca podkreślała również, że dzięki prowadzeniu kręgów i poprzez 

obserwację uczestniczek, dowiedziała się wiele o sobie samej. Twierdziła, że zebrane 

osoby były dla niej jak lustra – każda odbijała jakiś aspekt jej własnej osobowości, którego 

niekoniecznie była świadoma. Opowiadała o tym w sposób następujący: „Jak widzę tyle 

luster dookoła, jak siedzę w kręgu, to mogę zobaczyć różne swoje aspekty – te fajne, a 

czasami te niefajne – bo widzę je u kogoś innego. Jak ma się dostateczną dozę uwagi i siłę 

pokory, to można trochę się o sobie nauczyć. Nie jest to proste. Mi się to trochę udało, 

chociaż nie jest to łatwe.”  Podkreśla to wspomniany już aspekt relacji wymiennej, który 122

panował w kręgu. Wydaje się, że świadczy to o szczerości i autentyczności, z jaką Maria 

traktowała zebrane kobiety. Ta otwartość na każdą osobę oraz na to, czego ona może 

nauczyć, wskazuje, że Maria prowadziła krąg w szacunku do uczestniczek, pomimo swojej 

wyższej pozycji w grupie. 

5.2 Zmiana relacji z otoczeniem 

Przemiana wewnętrzna uczestniczek zaowocowała także zmianą relacji z własnym 

otoczeniem.  

Doświadczenia nabyte w kręgu nauczyły kobiety nieosądzania, a tym samym 

niewartościowania innych środowisk czy osób żyjących innym trybem życia. Jedną z 

podstawowych zasad panujących w kręgu było nieocenianie innych, ale staranie się o 

zrozumienie, jaka jest ich sytuacja. Ta nauka empatii bardzo wpłynęła na kobiety, które po 

spotkaniach z Marią zaczęły być bardziej wyrozumiałe dla osób z innych środowisk.  

Istotnie, przed dołączeniem do kręgu większość z nich nie miała dobrej opinii o 

osobach prowadzących inny tryb życia niż ich własny. Ich niechęć do korporacyjności i 

dużego miasta była na tyle duża, że początkowo wyrażały się o nich bardzo niepochlebnie. 

Możliwe, że fakt, iż często same nie były przez innych akceptowane, nauczył je obrony 
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swojej tożsamości poprzez ofensywne zachowanie. Jamie Sams pisze w 13 Pierwotnych 

Matkach Klanowych: „Krąg dopełni się, gdy każda istota ludzka będzie mogła ujrzeć 

piękno zarówno wewnątrz Siebie, jak i wewnątrz wszystkich innych.”  Wydaje się, że 123

tym samym założeniem kierowała się Maria w prowadzeniu spotkań. Jego uczestniczki 

zgodnie stwierdzały, że każde kolejne spotkanie otwierało je bardziej – nie tylko na siebie, 

ale i na osoby je otaczające. Starały się one początkowo dostrzec „piękno” w pozostałych 

zebranych kobietach, a następnie szukały go w innych ludziach, już poza ramami kręgu. Ta 

otwartość i chęć zrozumienia pozwoliła im na przybliżenie się do środowisk wcześniej im 

obcym i, których w miarę możliwości unikały. Jak już zostało wspomniane, takim 

środowiskiem było dla większości kobiet miejsce ich pracy. Ich stosunek do 

współpracowników na tyle uległ zmianie, że niektóre z nich zaczęły przychodzić do pracy 

wręcz z ochotą – z chęcią spotykały swoich współpracowników i zamiast izolować się, 

szukały z nimi kontaktu, starały się zrozumieć w jaki sposób funkcjonują i jak wygląda ich 

świat. Jedna z kobiet w przeprowadzonym wywiadzie opowiadała o tym w sposób 

następujący: „Na kręgu jest ciągła wymiana i nauczyłam się tę wymianę przenosić do 

innych środowisk. Dzięki temu teraz często z ochotą chodzę do pracy dlatego, że spotykam 

tam innych ludzi i mogę się od nich czegoś nauczyć. Myślę, że takiej postawy nauczyłam 

się właśnie na kręgu. Poza tym kręgi dają mi dodatkowe tematy do rozmowy z innymi 

ludźmi – a wtedy się więcej dowiaduję o sobie i o innych. Spowodowało to, że ostatnio 

przychodzę do pracy i, na przykład pytam się innych osób: <<Jak myślicie, co to jest 

rachunek sumienia?>> - bo po prostu jestem ciekawa ich zdania. Krąg nauczył mnie 

akceptować innych, dyskutować z nimi, słuchać ich i wyrażać moje zdanie.”  124

Wypowiedź ta świetnie pokazuje wpływ kręgu na zmianę postrzegania najbliższego 

uczestniczkom otoczenia. Oczywiście każda z osób przeżyła ją na swój sposób. Wydaje mi 

się jednak, że dany cytat dobrze obrazuje ogólną istotę przemiany, jaka zaszła w kobietach 

z kręgu Marii. 

 Jamie Sams, 13 Piewotnych Matek Klanowych, CoJaNaTo Blanka Łyszkowska-Zacharek, Warszawa 123

2012, s.34.
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Podkreślały one dodatkowo, że zmienił się szczególnie ich stosunek do kobiet. 

Rzeczywiście – co może być zadziwiające – przed dołączeniem do kręgu, większość jego 

uczestniczek oceniała głównie zachowania kobiet, często surowo, jeżeli były one z innego 

środowiska. Spotkania nauczyły je większej tolerancji i wyrozumiałości, pokazały, że 

kobiety są różne i mogą postępować w dowolny sposób. Wydaje się, że przed kręgiem, 

jego uczestniczki wartościowały spotkane kobiety przez pryzmat swojej własnej osoby i 

ciężko im było zrozumieć postępowanie inne od swojego. Jedna z nich stwierdziła po 

zakończeniu spotkań kręgu: „Kręgi miały kobiecą twarz i pokazały mi jak wyglądają inne 

kobiety. Pokazały mi też, że każda z nas jest równa i ma swój własny sposób działania. 

Zaczęłam się patrzeć na kobiety bez oceniania.”  Wypowiedź ta pokazuje, że forma i 125

sposób odbywania się kręgu mogły wpłynąć na postrzeganie innych kobiet. Wydaje się, że 

jedną z tych przyczyn była różnorodność środowisk i doświadczeń, które łączył krąg. Inną 

stanowić mogło otwarte podejście Marii do każdej z uczestniczek – jej postawa 

nieoceniająca na pewno była przykładem dla zebranych na kręgu kobiet. 

Zmiana stosunku uczestniczek do otaczającego ich środowiska zachodziła również 

w ich najbliższym otoczeniu – w rodzinie. W trakcie odbywania się spotkań kobiety mogły 

podzielić się swoimi doświadczeniami, problemami i trudnościami, które miały w 

relacjach z najbliższymi. Jedna z nich wspominała: „Kobieta jest silnie związana z rodziną, 

a kobiece kręgi pokazały mi, jak wyglądają relacje rodzinne u innych.”  Ta sama 126

uczestniczka stwierdziła dodatkowo: „Wydaje mi się, że to kwestia kręgu: w tej chwili 

rozmawiam ze swoją mamą dużo łagodniej i spokojniej niż kiedyś. Jeżeli moja mama 

mówi, że czuje coś w jakiś sposób, to już z nią nie dyskutuję, bo wiem, że takie po prostu 

są jej uczucia i ma do nich prawo. Wiem, że mogę mieć od niej inny punkt widzenia, 

którym mogę się z nią podzielić. Wiem też, że moja mama tego wysłucha, przemyśli i być 

może za jakiś czas się ze mną zgodzi, albo to ja się z nią zgodzę. Potrafimy powiedzieć, co 

myślimy i już  się o to nie kłócić.”  Wypowiedź ta pokazuje, jak bardzo krąg wpłynął na 127

złagodzenie relacji danej osoby z matką. Inne kobiety potwierdzały w trakcie spotkań, że 

Wywiad, który przeprowadziłam z uczestniczką kręgu, 25.06.2012.125
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ich stosunki z bliskimi także się zmieniają. Krąg pozwolił im dostrzec złożoność różnych 

sytuacji i nie ocenianie ich. Wydaje się ponadto, że różnice wieku uczestniczek również 

mogły wpłynąć na ich relacje z rodziną. Istotnie, zebrane kobiety, będąc w różnym wieku, 

były siłą rzeczy na różnych życiowych etapach i miały odmienne doświadczenia. Kiedy 

jedna z kobiet, przykładowo, poskarżyła się na złą relację z matką, inna – która matką jest 

– uspokajała ją, pokazując, jak taka relacja wyglądać może od drugiej strony. Dawało to 

kobietom z kręgu Marii nadzieję na przyszłość oraz na odbudowanie popsutych relacji lub 

pokazywało, jak ich nie zepsuć i o nie dbać. Faktycznie, część zebranych osób, jak zostało 

wspomniane, dołączyła do kręgu sfrustrowana stosunkami panującymi w rodzinie i ich 

najbliższym otoczeniu. Dyskusje z innymi uczestniczkami pokazywały im, że można te 

relacje zmienić, a akceptująca postawa Marii pokazywała, jak do tego dążyć. 

Ciągła wymiana doświadczeń na spotkaniach kręgu, jak i nauka wysłuchiwania 

innych bez oceniania zachowania, wpłynęła zatem na kobiety na nim zgromadzone – 

wewnętrznie, ale też uzewnętrzniła się, zmieniając po części ich relacje z najbliższym 

środowiskiem i otoczeniem. 

 Krąg wpłynął ponadto na stosunek kobiet do natury. W trakcie spotkań były wciąż 

zachęcane przez Marię do jak najbliższego kontaktu z naturą, do próbowania odnalezienia 

go, nawet mieszkając w wielkim mieście. Obserwując kobiety w trakcie spotkań kręgu, 

mogłam zobaczyć, jak ten kontakt jest przez nie faktycznie pogłębiany. Niektóre z nich 

starały się założyć w ogródku lub na balkonie małą uprawę. Większość zaś twierdziła, że 

stara się być bardziej uważna na otaczającą je przyrodę, zwierzęta. W czasie zimy, na 

przykład, opowiadały w jaki sposób dokarmiają ptaki. Starały się również zorganizować 

wyjazd na wieś, aby móc w spokoju obcować z naturą. Jedna z uczestniczek na pytanie, 

czy po udziale w kręgu jej kontakt z naturą zmienił się, odpowiedziała: „Nie zmienił się, 

bo od zawsze jestem związana z przyrodą. Być może krąg pokazał mi jednak jeszcze 

bardziej, jak bardzo jestem z nią związana. Skierował mnie na przyrodę.”  Wypowiedź ta 128

pokazuje, że rzeczywiście, udział w kręgu mógł wpłynąć na pogłębienie kontaktu z naturą. 

Przywołana rozmowa pokazuje jeszcze jedno – dana kobieta już przed dołączeniem do 
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grupy miała silny kontakt z naturą. Wydaje się to ważne: trzeba podkreślić, że większość 

osób na kręgu Marii była podatna na proponowane zmiany, ponieważ już przedtem dążyła 

w tym kierunku. 

Krąg był dla zebranych na nim kobiet miejscem wytchnienia nie tylko pod 

względem emocjonalnym. Porządkował on im dodatkowo poglądy i wartości. Przekonania 

Marii były na tyle silne, a jej osobowość na tyle mocna, że większość kobiet przyjmowała 

bez zastrzeżeń jej opinie, a co więcej – przejęła ten sam punkt widzenia. Jak zostało 

wspomniane w poprzednich rozdziałach, uczestniczki kręgu przed dołączeniem do grupy 

czuły się zagubione. Tempo życia współczesnego społeczeństwa było dla nich za szybkie, 

a one nie mogły odnaleźć się w anonimowym mieście. Dodatkowo większość z nich 

poszukiwała doznań duchowych. Krąg Marii zapewnił im to wszystko, proponując 

przejęcie wyrażanych przez prowadzącą poglądów – co, jak się wydaje, doszło do skutku. 

W ten sposób zebrane kobiety straciły poczucie niepewności, które cechowało ich 

zachowanie oraz podejmowanie różnych decyzji przed dołączeniem do kręgu. Jasne opinie 

Marii pokazały im, czego powinny unikać, a do czego dążyć oraz według jakich wartości 

postępować. Można by powiedzieć, że prowadząca spotkania dostarczyła im swojego 

rodzaju doktrynę, która wyznaczała, czym kierować się na co dzień. Ta strukturyzacja 

poglądów na pewno dodała stabilności ich życiu. Przyczyniła się ponadto do umacniania 

poczucia podejmowania dobrych decyzji oraz dążenia w słusznym kierunku. Misja 

„uzdrowienia” kobiet oraz wprowadzanie jej w życie przez Marię i kobiety zgromadzone 

w kręgu wzmacniała poczucie uczestniczenia w czymś ważnym, mogącym zmienić 

otaczający nas świat. Świadomość ta z pewnością motywowała kobiety do wprowadzania 

zmian we własne życie, a tym samym nadawała ich działaniom celowości. 

Nauki przekazywane przez Marię były naukami kobiecymi – pochodzącymi od 

kobiet i do kobiet skierowanymi – co także wpłynęło na ich pozytywne przyjęcie. Osoby w 

kręgu miały poczucie, że skoro wiedza ta wywodzi się od kobiet, jest im ona przyjazna i 

bierze pod uwagę ich naturę, pozycję w społeczeństwie. Jedna z uczestniczek kręgu 

stwierdziła: „Dzięki kręgowi poczułam się bezpieczniejsza, wiedząc, że mam dostęp do 
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kobiecej mądrości.”  Kobiety tworzące krąg wiele razy wspominały, że trudno im 129

kierować się dzisiejszymi wartościami, ponieważ zostały one narzucone przez mężczyzn, 

czego one nie uznawały. Przykładem może być, tak jak zostało to opisane w trzecim 

rozdziale, odrzucanie patriarchalnych nauk Kościoła. Mądrość pochodząca tylko i 

wyłącznie od kobiet była zatem dla ich idealnym odpowiednikiem.   

Wiedza przekazywana przez Marię, a pochodząca z książki 13 Pierwotnych Matek 

Klanowych, miała dodatkowo charakter duchowy. To również uporządkowało życie kobiet 

zebranych w kręgu, którym brakowało w życiu metafizycznych nauk. Ich potrzeba 

duchowości została zaspokojona, a one poczuły, że dzięki temu znalazły w kręgu swoje 

miejsce. Spotkania, jak zostało to opisane w drugim rozdziale, były porządkowane przez 

kilka regularnie powtarzanych rytuałów, takich jak okadzanie się czy zapalanie świeczki z 

intencją. Te drobne rytuały również odpowiadały na potrzeby zebranych kobiet, ponieważ 

odprawianie ich utwierdzało je w przekonaniu, że biorą udział w spotkaniu innym od 

pozostałych - metafizycznym i posiadającym swojego rodzaju moc. Jedna z uczestniczek 

w przeprowadzonym wywiadzie skomentowała to w sposób następujący: „Zawsze 

wiedziałam, że rytuały są ważne. Krąg mi jednak pokazał, jak bardzo były mi one 

potrzebne. Przedtem brałam udział w rytuałach katolickich, bo nie znałam innych, takich 

jak na kręgu.”  Krąg zatem dostarczył poszukiwanej przez kobiety duchowości, 130

zapewniając im poczucie bezpieczeństwa, wiążące się z poczuciem znalezienia 

odpowiedniego dla siebie miejsca. 

Tamże.129
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Zakończenie: 

Krąg prowadzony przez Marię był swojego rodzaju odpowiedzią na potrzeby 

kobiet będących częścią współczesnego społeczeństwa dużego miasta. Zaspakajał ich 

potrzebę bliskości poprzez stworzenie bezpiecznej przestrzeni, gdzie każda z uczestniczek 

czuła się dobrze. 

Krąg stworzył świetne antidotum na prowadzony przez zebrane na nim kobiety tryb 

życia. Był zaprzeczeniem korporacyjności i anonimowości, z którymi spotykały się na co 

dzień. Pokazał im równocześnie, że istnieje alternatywa i, że jeżeli tylko chcą, mogą 

wybrać sposób życia zdecydowanie różniący się od dotychczasowego. Wydaje się, że sama 

świadomość możliwości realnego wpływu na swoje życie dawała kobietom poczucie ulgi i 

kontroli nad podejmowanymi przez nie decyzjami. Krąg był dla nich miejscem 
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odpoczynku, wytchnienia, wiedziały, że zostaną na nim wysłuchane bez oceniania. Było to 

też miejsce, gdzie ich zdanie się liczyło oraz mogło wpłynąć na czyjeś życie. Ta 

świadomość z pewnością była budująca dla uczestniczek kręgu, dawała im jednocześnie  

poczucie współtworzenia małej wspólnoty.  

Na spotęgowanie tego wrażenia składała się obecność Marii, która pomimo 

przywódczej roli w kręgu, starała się, aby każda z kobiet poczuła się jego pełnoprawną 

uczestniczką. Próbowała zapewnić im poczucie równości i możliwości wpływu na 

przebieg spotkań, co intensyfikowało wrażenie wspólnoty. Wszystkie te elementy były 

zaprzeczeniem sytuacji, z jakimi kobiety zebrane w kręgu miały do czynienia na co dzień i 

to zapewne tworzyło jedną z głównych wartości spotkań organizowanych przez Marię. 

Prowadząca wskazywała uczestniczkom również sposoby rozwiązywania 

problemów, a także sposób, w jaki radzić sobie z poczuciem odmienności we 

współczesnym społeczeństwie. Jej rady trafiały do kobiet, ponieważ w dużej mierze 

nakłaniały do pielęgnowania tej odmienności, nie rezygnowania z niej; zachęcały do życia 

na przekór dzisiejszym trendom. Propozycja ta była poparta ideologią połączoną z 

duchowością, czerpaną z książki Jamie Sams pod tytułem 13 Pierwotnych Matek 

Klanowych. Wydaje się, że pomimo delikatności i nienatarczywości Marii, w dużym 

stopniu przekonała ona do przekazywanej wiedzy zebrane osoby. Proces ten odbywał się 

powoli i trudno stwierdzić, czy uczestniczki kręgu były w pełni jego świadome.  

Warto przypomnieć ponadto, że badany krąg był otwarty, a zakończył się 

zaproszeniem do kręgu zamkniętego, który wydawał się wymagać dużo większego 

zaangażowania od osób w nim uczestniczących. Można zatem przypuszczać, że wszystkie 

czynności łączące kobiety w trakcie spotkań, dyskusje i wymiana z Marią, miały na celu 

przygotowanie uczestniczek do dołączenia do grupy zamkniętej. Zadać sobie można w tym 

momencie pytanie, czy badany krąg był w istocie jedynie wstępem, namiastką, do kręgu 

rzeczywistego, o wiele bardziej angażującego oraz na ile ten proces rekrutacyjny się 

sprawdził. Z dostępnych mi informacji wiem, że dwie kobiety, które spotkałam w kręgu 

otwartym dołączyły do jego „pełniejszej”, zamkniętej wersji. Wydaje się w związku z tym, 
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że proces ten sprawdza się, pomimo że najwyraźniej nie przekonał wszystkich 

uczestniczek. 

Jednym z wniosków nasuwających się po ukończeniu badania opisywanego w 

powyższej pracy kręgu jest to, że jego forma oraz przekazywane treści były 

przystosowane, paradoksalnie, do współczesnego życia. Istotnie, Maria dzieliła się z 

zebranymi kobietami prostymi w zastosowaniu naukami, nie wymagającymi większego 

duchowego czy czasowego zaangażowania, za to dostępnymi dla każdego. Wiedzę tę 

można było dodatkowo natychmiast zastosować. Spotkania odbywały się co miesiąc, nie 

wymagały zatem dużego fizycznego poświęcenia. Ponadto dawały one poczucie spełnienia 

duchowego, bez potrzeby realnego zaangażowania się w tworzoną wspólnotę. Wydaje się, 

że była to łatwa i przystępna propozycja dla osób pragnących zmienić swoje życie. Można 

uznać, że została ona wybrana przez uczestniczki kręgu, jako jedno z wielu innych 

możliwych ugrupowań, mających na celu osiągnięcie przemian życiowych. Myślę, że 

zostało ono przez nie wybrane właśnie dzięki możliwości szybkiej przemiany bez 

potrzeby, przynajmniej pozornej, specjalnego wysiłku oraz poczucia odpowiedzialności za 

tworzoną wspólnotę. 

Może dodatkowo zastanowić, na ile całość kręgu była autentyczna, a na ile każdy z 

zebranych przyjmował w nim jakąś postawę, w rzeczywistości powierzchowną. Istotnie 

wydaje mi się, że część kobiet nie angażowała się całkowicie w działania kręgu, a jedynie 

podążała za przewodnictwem Marii, która wydawała się autentycznie wierzyć w siłę 

prowadzonych przez nią spotkań. Prowadząca wskazywała swoją postacią kierunek 

proponowanych przez nią przemian i sugerowała, że zebrane kobiety są na dobrej drodze, 

aby je osiągnąć. Wydaje mi się jednak, że uczestniczki w większym stopniu były 

przekonywane o zmianach w nich zachodzących przez Marię niż przez same siebie. 

Niemniej udział w spotkaniach Marii z pewnością wpłynął na postrzeganie otoczenia oraz 

samych siebie – myślę, że był on zatem satysfakcjonującym dla nich doświadczeniem, a 

może nawet początkiem większych zmian w ich życiu. 

Warto dodatkowo przedstawić badany krąg na tle innych tego typu zgromadzeń w 

Polsce. Informacje o nich są dostępne w Internecie, jednak trudno w rzeczywistości 

  88



sprawdzić, w jaki sposób inne kręgi się odbywają, ile osób na nie uczęszcza oraz jakiego 

typu informacje są na nich przekazywane.  

Opisy ogłaszanych kobiecych kręgów są jednak bardzo do siebie podobne, co daje 

poczucie istnienia społeczności wychodzącej poza jedno zgromadzenie. Przykładowo, 

osoba prowadząca krąg w Krakowie opisuje go w sposób następujący: „Na zajęciach 

siadamy w kręgu, każdy po kolei mówi, inni słuchają, wspierają każdą wypowiedź swoją 

uważnością. Mówimy o rzeczach prostych, o tym co jest. Jak się czuję, z czym 

przychodzę, jak się czuje moje ciało, jakie myśli krążą po głowie. Siadamy w kręgu, aby 

zmierzyć się z samooceną, ocenianiem swoich uczuć, emocji, myśli.”  Inny krąg, 131

odbywający się w Warszawie, reklamowany jest następująco: „My Kobiety spotykamy się 

w Kręgu po to, by odkryć i poddać się swojej kobiecej naturze, wzajemnie się wspierać, 

uczyć od siebie mądrości, słuchać naszej intuicji, głosu naszego serca, by zmieniając i 

rozwijając siebie, inspirować zmiany we własnej Rodzinie, zaszczepiać miłość i pragnienie 

pokoju w sercach naszych dzieci.”  Oferta pozostałych kręgów, których opisy znajdują 132

się w Internecie, zbliżona jest do powyższych cytatów. Wydaje się w związku z tym, że 

krąg prowadzony przez Marię zdecydowanie wpisuje się w szerszy nurt tego typu spotkań. 

Znaczna część odbywających się w Polsce kręgów skupia się w większych 

miastach, takich jak Kraków, Warszawa lub Poznań. W każdym z tych miast prowadzone 

są około cztery kobiece kręgi, których cykl odbywa się na przestrzeni roku szkolnego. 

Wspólnoty te wydają się „otwarte” – można do nich dołączyć w trakcie roku, chociaż 

często ilość uczestniczek ograniczona jest do dziesięciu. Na stronach internetowych 

różnych kręgów nie ma dostępnych informacji o spotkaniach zamkniętych – nie można 

jednak wykluczyć, że się nie odbywają. Charakterystyczny jest fakt, że spotkania tego typu 

odbywają się w dużych miastach, a nie na wsi lub mniejszych miejscowościach. Podkreśla 

to jeden z wniosków wyciągniętych w trakcie badania kręgu Marii – kobiece kręgi 

potrzebne są w miejscach, gdzie ludzie czują się anonimowi oraz przytłoczeni przez 

szybkie tempo współczesnego życia. Mieszkańcy mniejszych miejscowości, gdzie żyje się 

 http://jallajoga.wordpress.com/2012/05/16/krag-metoda-poglebiania-samoswiadomosci-i-uzdrawiania/131

#more-58 – z dnia 06.07.2013.

 http://www.berckana.pl/krag.htm - z dnia 06.07.2013.132
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wolniej i często utrzymywane są silniejsze więzi, zapewne nie odczuwają tak mocno 

potrzeby istnienia takich zgromadzeń. Zauważyć jednak można z dostępnych opisów, że 

najczęściej są one prowadzone przez osoby posiadające wykształcenie psychologiczne lub 

terapeutyczne. Wydają się być zatem bardziej skierowanie na przeżycie psychiczne niż 

duchowe, co było ważnym czynnikiem spotkań Marii i co w oczach niektórych osób może 

je czynić atrakcyjniejszymi od innych ofert. 

Trzeba również podkreślić, że większość uczestniczek kręgu Marii poczuła się 

zawiedziona Kościołem i nie znalazła tam dla siebie miejsca. Przebywając w kręgu miały 

poczucie obcowania z metafizycznymi naukami, które wskazywały właściwą dla nich 

drogę, tym samym zaspokajając ich potrzebę duchowości. Można zadać sobie w związku z 

tym pytanie, czy tego typu formy wspólnoty mogłyby stać się konkurencją inicjatyw 

kościelnych. Są one faktycznie pociągające, szczególnie dla kobiet. Rzeczywiście, 

przedstawiona ideologia duchowa w kręgu opierała się na wyróżnieniu postaci kobiety 

jako jednostki mającej możliwość realnego wpływu na zmiany w społeczeństwie. Ważna 

rola kobiety przedstawiona w 13 Pierwotnych Matkach Klanowych Jamie Sams 

zdecydowanie różni się od patriarchalnej struktury Kościoła Katolickiego. Ograniczona 

liczba współtworzących krąg, dająca poczucie wyróżnienia, brak restrykcyjności 

dotyczący nakazów lub zakazów – wszystko to dodatkowo składało się na atrakcyjny 

obraz kobiecego kręgu. 

Wydaje się zatem, że miejsca tego typu zdecydowanie mogą tworzyć konkurencję 

dla kościelnych inicjatyw, szczególnie dla tych wyznaczających się sztywnymi 

strukturami. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że kobiece kręgi prawdopodobnie nigdy nie 

będą na tyle mocne i wpływowe co większe ruchy kościelne. Rzeczywiście, kręgi 

przeznaczone są tylko dla kobiet, w nielicznych przypadkach tylko zbierają one również 

mężczyzn. Ta charakterystyka wyklucza automatycznie dużą część społeczeństwa. 

Ponadto, pomimo faktu, że kobiecych kręgów jest w Polsce zapewne kilkanaście, każdy z 

nich stanowi odrębną, zamkniętą wspólnotę. Większość różni się w przekazie, który zależy 

od prowadzącej i jej przekonań. Trudno więc mówić o homogeniczności wszystkich 

istniejących wspólnot. Pojedyncze kręgi są więc miejscami angażującymi oraz 

potrafiącymi silnie wpłynąć na tworzących je członków – ci jednak, co wnioskuję z 
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badanego przeze mnie kręgu – nie odczuwają szczególnej jedności z innymi tego typu 

zgromadzeniami.  

Powstające w różnych polskich miastach kobiece kręgi wskazują, że jest na nie 

zapotrzebowanie. Powoli wspólnoty te poszerzają swoje wpływy, mnożąc ilość 

otwieranych nowych grup czy prowadząc warsztaty w innych miastach. Dzisiejsze szybkie 

i anonimowe życie, które pochłania coraz więcej osób budzi potrzebę, której odpowiedzią 

są właśnie kręgi. Myślę w związku z tym, że będzie ich w Polsce coraz więcej oraz, że 

będą bardziej zróżnicowane, a ich oferta będzie bogatsza. Krąg Marii jest więc częścią 

większego ruchu, pozwalającego zaspokoić kilka ważnych potrzeb naraz: akceptacji 

samego siebie oraz innych ludzi, przynależności do wspólnoty, obcowania z duchowością, 

jasnych przekazów dotyczących wartości. Współtworzenie tego miejsca dawało poczucie 

wyróżnienia, a co najważniejsze – prowadziło do realnych zmian w życiu zebranych w 

kręgu Marii kobiet. 
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