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Wst´p, czyli
jak to si´ zacz´∏o?
W ho∏dzie mojemu Przyjacielowi - ksi´dzu Czes∏awowi Andrzejowi Klimuszko, a tak˝e dla uczczenia 20
rocznicy Jego Êmierci, postanowi∏em opublikowaç trzy r´kopisy notatek dotyczàcych zio∏olecznictwa,
które otrzyma∏em od Niego w spadku.
Ojca Czes∏awa Klimuszko pozna∏em w latach 60-tych. Po raz pierwszy us∏ysza∏em o Nim od siostry zakonnej z W´gorzewa, córki chrzestnej mojej matki.
Jeêdzi∏em do Niego z osobami cierpiàcymi, dla których nie by∏o ju˝ ratunku. Wielokrotnie, wobec
bezsilnoÊci medycyny i Êrodków farmakologicznych, zalecane przez ksi´dza Czes∏awa zestawy zió∏ dawa∏y skutek rewelacyjny. Chorzy wracali do zdrowia, odzyskiwali si∏y i ch´ç do ˝ycia.
Szczera przyjaêƒ z ksi´dzem Czes∏awem zacz´∏a si´ w sposób nietypowy. Moja stryjenka, która przyjecha∏a do Polski na urlop ze Stanów Zjednoczonych niedomaga∏a na zdrowiu. Zaproponowa∏em jej
skontaktowanie si´ z uzdrowicielem. Jednak wówczas,z powodu nadmiaru obowiàzków nie wystarczy∏o czasu na z∏o˝enie wizyty w Elblàgu. Zamiast tego, postanowiliÊmy dostarczyç ksi´dzu najnowszà fotografi´ stryjenki, aby na jej podstawie przepisa∏ uzdrawiajàce zio∏a. Po miesiàcu otrzyma∏em ze Stanów
Zjednoczonych fotografi´ chorej stryjenki oraz 20 dolarów jako prezent dla ksi´dza.
W owym czasie dawa∏o si´ ksi´dzu 100 z∏otych – stanowi∏o to niewielkà cz´Êç sumy otrzymanej od
stryjenki. Poniewa˝ by∏em wtedy bardzo m∏odym cz∏owiekiem, postanowi∏em podzieliç si´
tymi
dolarami z Ojcem Klimuszko sprawiedliwie, po po∏owie. Pojecha∏em do Elblàga z fotografià stryjenki.
Otrzyma∏em zio∏a i ofiarowa∏em uzdrowicielowi 10 dolarów. Ojciec Klimuszko popatrzy∏ po raz drugi na
zdj´cie i rzek∏: “O! – Henryka przys∏a∏a 20 dolarów, toÊmy si´ podzielili”.
Nie potrafi´ wyraziç s∏owami, co prze˝y∏em w tamtym momencie – by∏ to ogromny szok i palàce poczucie wstydu. Wybuchnà∏em p∏aczem. Ojciec Klimuszko wzià∏ mnie za r´k´ i wyprowadzi∏ do ogrodu.
OdbyliÊmy d∏ugà, bardzo szczególnà rozmow´ i od tamtego momentu zaprzyjaêniliÊmy si´. Po∏àczy∏y
nas zainteresowania parapsychologiczne. Niejednokrotnie obserwowa∏em niezwyk∏e wyniki zio∏owych
kuracji ksi´dza Czes∏awa. Podstawà ich skutecznoÊci by∏a bardzo dok∏adna obserwacja przyrody i wyciàganie z niej w∏aÊciwych wniosków.
Nie by∏o nam dane razem z ojcem Klimuszko wkroczyç w Nowe Tysiàclecie. Nie by∏o nam dane razem uczestniczyç w zbli˝ajàcych si´ czasach koƒca Apokalipsy, które On trafnie przewidywa∏ w odniesieniu do zakoƒczenia dzia∏ania z∏ych emanacji energetycznych na ludzkoÊç i otaczajàcà nas przyrod´.
Jego nauki pozwoli∏y mi przyswoiç sobie podstawowà zasad´: organizm sam si´ regeneruje i leczy,
nale˝y mu tylko dostarczyç odpowiednich pomocniczych Êrodków leczniczych.
Swoje teorie Ojciec Klimuszko popiera∏ przyk∏adami. Przytacza∏ mi´dzy innymi takie zdarzenie. Syn
jednego z ówczesnych dygnitarzy uleg∏ wypadkowi. Lekarze nie rokowali nadziei, ˝e ch∏opak b´dzie
móg∏ poruszaç si´ bez wózka inwalidzkiego. Terapia Ojca Klimuszki polega∏a na stosowaniu kàpieli zio∏owych, przezeƒ przepisanych. T∏umaczy∏, ˝e organizm ludzki zanurzony w wodzie z preparatami zio∏owymi, sam wybiera potrzebne elementy i regeneruje poszczególne systemy cia∏a.
Mnie interesowa∏a przede wszystkim radiestezja, promieniowanie. Pociàga∏a mnie wiedza dotyczàca zasad oddzia∏ywania jednego na drugie. Nie przywiàzywa∏em wi´kszej uwagi do zio∏olecznictwa.
Uwag´ skupia∏em na obserwacji przyrody, zwierzàt i ich zachowania si´ w sytuacji zagro˝enia spowodowanego chorobami.
Ju˝ Hipokrates mawia∏, ˝e “medycyna jest sztukà naÊladowania uzdrawiajàcych w∏aÊciwoÊci przyrody”.
Poczàtki lecznictwa trudne sà do zdefiniowania. Zadajmy sobie pytanie – kiedy w∏aÊciwie powsta∏a
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medycyna? Cofnijmy si´ pami´cià do Êredniowiecza, kiedy Paracelsjusz i Awicenny pisali swoje prace,powróçmy do prac Galena, do papirusów i glinianych tabliczek pochodzàcych z Babilonu, Egiptu,
Sumeru... A wczeÊniej? Co by∏o przedtem?
Niestety, mo˝emy jedynie snuç przypuszczenia jak wyglàda∏y poczàtki medycyny. Pomagajà nam
w tymw tym obserwacje przyrody, zw∏aszcza Êwiata zwierz´cego. Historycy staro˝ytni nieraz wspominali
o swoistych sposobach samolecznictwa stosowanych przez zwierz´ta. DziÊ, gdy patrzymy na to z pozycji
wspó∏czesnej nauki o zdrowiu, zdumiewa nas ich racjonalnoÊç. Pradawna wiedza, le˝àca u êróde∏ lecznictwa, otrzyma∏a nazw´ Protomedycyny. Nie b´dàc jeszcze medycynà w poj´ciu dzisiejszym ∏àczy∏a
jednak w sobie wszelkie mo˝liwe ga∏´zie lecznictwa.

Profarmakologia
Podobnie jak dzisiejsza farmakologia, profarmakologia dysponowa∏a ca∏ym zasobem Êrodków leczniczych – przeciwzapalnych, przeciwbólowych, przeczyszczajàcych, dezynfekujàcych, wymiotowych,
itp. Szeroki asortyment naturalnych leków, udost´pnianych przez samà przyrod´, do dziÊ znajduje zastosowanie w medycynie zarówno “ludowej” jak i profesjonalnej.
Czarna osa jest owadem powszechnie znanym, niezbyt ruchliwym, przejawia jednak zadziwiajàcy
zmys∏ przewidywania. Podczas lata, przygotowuje ona specjalny otwór w ziemi i znosi w nià swoje jaja.
Dla wy˝ywienia ma∏ej poczwarki, która ma si´ wykluç, ∏owi 6-8 pajàków wybranego rodzaju, a nast´pnie zatyka dziupl´.Zadziwiajàce jak zachowuje si´ ten rezerwowy pokarm. Powinien pozostaç Êwie˝y,
nie mo˝e si´ zepsuç si´ dopóki larwa zupe∏nie si´ nie rozwinie. Czarna osa rozwiàzuje to zadanie w sposób wprost genialny. Gdy pochwyci pajàka, Êciska swymi szcz´kami dwa w´z∏y mózgowe w tyle jego
g∏owy – zale˝à od nich ruchy jego cia∏a. Uszkadza je tylko w takim stopniu, aby sparali˝owaç wszelkie
ruchy pajàka. W ten sposób osiàga podwójny rezultat: pajàk jest unieruchomiony i nie mo˝e uszkodziç
larwy, a jednoczeÊnie jest ˝ywy i jako po˝ywienie zachowuje stan Êwie˝oÊci.
Larwa najpierw zaczyna jeÊç podskórne tkanki pajàka, a nast´pnie wa˝ne dla zachowania przy ˝yciu organy, co powoduje jego Êmierç – ale dopiero wówczas, gdy jest on ju˝ praktycznie zjedzony. Nieco silniejsze ÊciÊni´cie w´z∏ów mózgowych zabi∏oby pajàka i cel nie by∏by osiàgni´ty. Czarna osa dokonuje wprost bezb∏´dnie tej trudnej operacji – jak najbardziej doÊwiadczony chirurg.
Wiadomo tak˝e, ˝e dzikie czarne króliki poszukujà lepkiej paj´czyny, która uÊmierza ból i wstrzymuje
krwotoki. Du˝ym “powodzeniem” u zwierzàt cieszy si´ woda ze wszystkich êróde∏ mineralnych.Na
przyk∏ad kwas mrówkowy, znany jest zwierz´tom jako skuteczny lek. Posiada on dzia∏anie nie tylko antyreumatyczne, stanowi tak˝e Êwietny Êrodek przeciwko paso˝ytom. W walce z robaczycà zwierz´ta wykorzystujà równie˝ pio∏un- roÊlin´ bogatà w glukoz´ i substancje aromatyczne, a tak˝e igliwie sosny i jod∏y, muchomory, owoce kruszyny i ja∏owca, oraz kwiatostan brzozy. Zawarte w tych ‘darach przyrody’
garbniki, smo∏y i terpentyny dezynfekujà jelita i dzia∏ajà odrobaczajàco.
Warto wspomnieç o tym, ˝e zwierz´ta cz´stokroç stosujà obróbk´ technologicznà surowców leczniczych.Na przyk∏ad ma∏pa chora na owrzodzenie dziàse∏ godzinami trzyma w pysku prze˝ute uprzednio
liÊcie. Prze˝uwanie sprzyja wydzielaniu si´ soków z liÊci i pobudza fermentacyjne dzia∏anie Êliny. Od dawna ludzie zauwa˝yli, ˝e zwierz´ta wyszukujà i jedzà jakieÊ szczególne, im tylko znane rodzaje roÊlin.
Podania rdzennych mieszkaƒców Ameryki Po∏udniowej informujà, w jaki sposób dotar∏a do ludzi
wiedza o uzdrawiajàcym dzia∏aniu kory drzew chininowych. Podpatrzone zachowanie dzikich pum,
które skwapliwie obgryza∏y kor´ tych drzew, aby zapobiec napadom febry, pozwoli∏o i ludziom leczyç
objawy tej choroby.Wed∏ug legend arabskich, kozy pomog∏y ludziom poznaç pobudzajàcy wp∏yw
owoców kawy. Syberyjscy autochtoni, dzi´ki obserwacji zachowania dzikich jeleni zwanych maralami,
odkryli tonizujàce dzia∏anie roÊliny zwanej korzeniem maralim.
Im wy˝sze rozpatrujemy poziomy królestwa natury, tym bardziej Êwiadomie przejawia si´ w nich
obecnoÊç rozumu. Nie sposób daç mechanicznego wyjaÊnienia przedstawionych tu przyk∏adów – to
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oczywiste, ˝e Wielki Rozum, Wielka MàdroÊç przenika ca∏à natur´.
Ale w jaki sposób zwierz´ta zdobywajà t´ wiedz´? Czy jest to sprawa czysto empiryczna, rezultat odkryç, jakie ka˝de ze zwierzàt dokonuje – wy∏àcznie na w∏asny u˝ytek? Mo˝na oczywiÊcie, wyobraziç sobie, ˝e zwierz´ znajduje ‘trawk´’, która pomaga mu pozbyç si´ cierpieƒ i potem szuka jej ponownie gdy
znajdzie si´ w krytycznej sytuacji. Ale trudno nazwaç przypadkiem to co ma oczywiste znamiona systematycznoÊci. Nie wyjaÊnia tego zjawiska teoria zak∏adajàca, ˝e pos∏ugiwania si´ “naturalnà” aptekà
zwierz´ta uczà si´ od swoich rodziców.
Zanalizujmy taki przyk∏ad; dwa szczeniaki, wczeÊnie odebrane matce i wychowane w domu gdzie
nie by∏o doros∏ych psów, zjad∏y pewnego razu rybie oÊci. Skaleczywszy przewody pokarmowe, pobieg∏y do ‘naturalnej apteki’ – prosto w zaroÊla w∏oÊnicy. Odnalaz∏y zio∏a, które w podobnych przypadkach jedzà doros∏e psy. OczywiÊcie w∏oÊnica pomog∏a, ale tym szczeni´tom nikt jej nie wskazywa∏.
Wed∏ug wszelkich wskazówek racjonalnych zwierz´ta nie powinny znaç leczniczych w∏aÊciwoÊci roÊlin
i minera∏ów – a jednak wiedzà. Jak to wyt∏umaczyç?
Mo˝e wydaç si´ to absurdem, lecz zwierz´ta majà jednak swój w∏asny j´zyk-kod s∏u˝àcy przesy∏aniu
i odbieraniu myÊli jako pragnieƒ.
Proces myÊlenia jest wzajemnym oddzia∏ywaniem na siebie neutronów w mózgu. Procesy neutronowe powodujà tworzenie si´ ob∏oku energetycznego, plamy o indywidualnym rysunku – w ten sposób
myÊl wykracza daleko poza obr´b mózgu.
A mo˝e zwierz´ta, jako gatunek ni˝szy, kierujà si´ odmiennie ni˝ cz∏owiek nie wolnà wolà lecz instynktem i ten w∏aÊnie instynkt samozachowawczy, oraz bardzo rozwini´ta intuicja, sk∏ania je do poszukiwania skutecznych Êrodków leczniczych?

Prototerapia
S∏ynna badaczka Afryki, J. Adamson opisuje nast´pujàcy przypadek. Jej mà˝ chcia∏ unieszkodliwiç
dwa lwy, które grasowa∏y w okolicy. Na Êcie˝k´, którà zwierz´ta zwyk∏y chodziç, podrzuci∏ zatrute
strychninà mi´so. Gdy mi´so znikn´∏o, wyruszono na poszukiwania otrutych lwów. Âlady zaprowadzi∏y
w zaroÊla, gdzie ros∏y jagody znane miejscowej ludnoÊci jako silny Êrodek wymiotny. Jak si´ okaza∏o, lwy
z bezb∏´dnà znajomoÊcià odszuka∏y odpowiednie lekarstwo i dzi´ki temu si´ uratowa∏y.
Dzisiejszy lekarz, nim ustali kuracj´ zbiera i analizuje ca∏y zestaw wyników badaƒ – kardiogramy, zdj´cia rentgenowskie, dane o temperaturze cia∏a, ciÊnienia krwi itp. Dopiero potem stawia diagnoz´ i zapisuje leki. Zwierz´ta, ca∏à t´ “stacj´ diagnostycznà” noszà w sobie. Jak sàdzà badacze, mechanizm jej
dzia∏ania oparty jest g∏ównie na systemie automatczynej regulacji wszystkich najwa˝niejszych funkcji ˝yciowych. Ów system dba o utrzymywanie najwa˝niejszych parametrów organizmu w granicach normy.
Tak wi´c, ˝ywy organizm stale dysponuje bie˝àcà informacjà o stanie w∏asnego zdrowia, w tym równie˝
o powstajàcych uszkodzeniach, czyli urazach i chorobach.
Na szczególnà uwag´ zas∏uguje grupa receptorów kontrolujàcych stan Êrodowiska naturalnego.
U bezkr´gowców i ni˝szych kr´gowców receptory sà rozsiane po ca∏ym ciele. Natomiast u ptaków i ssaków koncentrujà si´ w narzàdach smaku i powonienia. Stanowià swoiste, ekspresowe laboratoria, dzi´ki którym organizm mo˝e oceniaç szkodliwoÊç lub przydatnoÊç ka˝dej substancji, zanim zacznie jà przyswajaç.
Wra˝liwoÊç tych receptorów jest zdumiewjàca. Cz∏owiek potrafi rozpoznawaç kilka tysi´cy ró˝nych
zapachów. To jednak bardzo niewiele w porównaniu z mo˝liwoÊciami narzàdów powonienia zwierzàt.
Na przyk∏ad w´gorz wyczuwa obecnoÊç zwiàzków chemicznych w wodzie przy ich st´˝eniu 10 – 18
g/cm3 Aby wyobraziç sobie to nieprawdopodobnie ma∏e st´˝enie, u˝yjmy porównania. Takie st´˝enie
otrzymuje si´ rozpuszczajàc jeden gram substancji w najwi´kszym jeziorze Europy. ¸osoÊ czuje zapach
rodzimej rzeki na odleg∏oÊç 900 km od jej ujÊcia. Samce niektórych odmian motyli odbierajà zapach wydzielin gruczo∏ów aromatycznych samiczek z odleg∏oÊci oko∏o 10 kilometrów.
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Nale˝y zaznaczyç, ˝e prócz wody, powietrza i po˝ywienia, organizm domaga si´ stale mikroskopijnych dawek ca∏ego szeregu pierwiastków chemicznych. Brak mikroelementów prowadzi do zaburzeƒ
przemiany materii i zahamowaƒ rozrostu tkanek, do anemii, spadku odpornoÊci itp.Trzeba te˝ wspomnieç, ˝e sk∏adnicà oczyszczonych mikroelementów jest produkt ska∏ górskich, powstajàcy w wyniku
ruchów tektonicznych, zwany “‘Balsamem Mumio”, co w wolnym przek∏adzie znaczy “Krew Gór”. Màdra natura umieÊci∏a go w wysokich partiach gór azjatyckich.
A oto dobrze znana historia tego najdoskonalszego, naturalnego leku. Balsam ten znany jest medycynie jako Êrodek leczniczy od przesz∏o 3 tysi´cy lat. Z literatury Dalekiego Wschodu wiadomo nam, ˝e
by∏ szeroko stosowany w Iranie, Arabii, w Azji Ârodkowej, Indiach i Chinach. Âwiadectwa o stosowaniu
tego Êrodka leczniczego cz´sto spotykamy w starych traktatach o Êrodkach leczniczych Wschodu. Istniejà liczne r´kopisy w j´zykach: arabskim, perskim, indyjskim i tureckim, zawierajàce Êwiadectwa dotyczàce skutecznoÊci tego Êrodka. Wspominajà o tym w swoich pracach dawni lekarze Samarkandy, Buchary, Kokandy i innych miast Azji Ârodkowej.Podobne Êwiadectwa o zastosowaniu balsamu mo˝na
znaleêç w êród∏ach pisanych Achakima Muhammada Usajchana Aljani – w jego dziele ”Forma Klimatów”.Przytaczam przedstawionà przez niego histori´: W dawnych czasach mieszka∏ w Iranie cesarz Farudi. KiedyÊ kilku jego przywódców wojskowych wybra∏o si´ na polowanie. Paru z nich wyÊledzi∏o zwierz´ o nazwie dzairan i zacz´∏o strzelaç doƒ z ∏uku. Strza∏a przesz∏a przez grzbiet zwierz´cia, lecz ono nie
upad∏o zranione, nadal ucieka∏o. Druga strza∏a trafi∏a je w nog´. Ci´˝ko ranne dobieg∏o do skalistego
zbocza i znikn´∏o w g´stwinie. MyÊliwi bezskutecznie szukali zwierz´cia. Po tygodniu myÊliwi ponownie
natkn´li si´ na dzairana. W jego nodze tkwi∏a strza∏a, lecz ono pas∏o si´ spokojnie. Uj´li zwierz´ ˝ywcem
i zbadali. Okaza∏o si´, ˝e miejsca zranione posmarowane zosta∏y czarnà substancjà podobnà do wosku.
MyÊliwi znaleêli pieczar´, w której zwierz´ si´ chowa∏o. Znaleêli tam równie˝ substancj´, którà przedtem zauwa˝yli na ranie zwierz´cia. Zebrali cz´Êç znaleziska i przekazali cesarzowi.Ten zaÊ kaza∏ uczonym
zbadaç jà i wyjaÊniç jej w∏aÊciwoÊci. Po zakoƒczeniu prac nad tajemniczà substancjà i pieczarà, w której jà znaleziono, uczeni sporzàdzili raport. Stwierdza∏ on, i˝ ze szczelin ska∏ wydobywa si´ czarna substancja, którà spo˝ywajà ptaki i inne zwierz´ta, leczàc w ten sposób swoje choroby, a w szczególnoÊci
zranienia i z∏amania. Cesarz nakaza∏ postawiç przy wyjÊciu do pieczary stra˝nika a samo wejÊcie zamkni´to du˝ym kamieniem. Raz do roku pieczar´ otwierano, aby zebraç nagromadzony tam balsam,
który przekazywano do skarbca cesarskiego. W zachowanych do naszych czasów dawnych pracach
r´kopiÊmiennych, w j´zykach narodów Bliskiego Wschodu i Tybetu – arabskim, perskim, tureckim, chiƒskim, indyjskim, tatarskim i azerbejd˝aƒskim, wsz´dzie w miejscach, w których wspomniany jest ten Êrodek, zupe∏nie jednoznacznie uwa˝a si´ go za najbardziej stosowne lekarstwo, leczàce wszelkie schorzenia i dolegliwoÊci.

Badanie êróde∏ balsamu
Badania balsamu rozpocz´to od badania miejsc, w których ten Êrodek wyst´puje. Z tych êróde∏,
a tak˝e z ustnych przekazów miejscowych medyków, wiadomo, i˝ balsam pozyskuje si´ w górach. Postawiono sobie za cel odszukanie miejsca, w którym Êrodek ten wyst´puje. Znaleziono go w górzystych
rejonach Azji Ârodkowej. Na tej podstawie, badacze rosyjscy chcieli zaprzeczyç twierdzeniu, ˝e balsam
wyst´puje jedynie poza granicami Rosji, tzn. w Afganistanie, Iranie itp. W 1956 roku, zorganizowano
pierwszà wypraw´ w wysokie partie gór tybetaƒskich. Zakoƒczy∏a si´ nieoczekiwanym powodzeniem.
Drugà wypraw´ zorganizowano w 1963 roku. Podczas obu tych wypraw, wielkà pomoc w poszukiwaniu
i zdobywaniu balsamu okazali miejscowi entuzjaÊci tego Êrodka leczniczego.

W∏aÊciwoÊci lecznicze
Poczynajàc od czasów Awicenny, wschodni lekarze stosowali balsam jako sk∏adnik leków
zalecanych przy ró˝nych chorobach, na przyk∏ad przy bólu g∏owy, migrenach, epilepsji, zapaleniu nerwu twarzowego, parali˝u, niedow∏adu organów. Podawano 0,07g balsamu zmieszanego z sokiem lub
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wywarem z majeranku. We wspomnianej ju˝ ksià˝ce Achakima Muchammada, znajdujemy przepis stosowania balsamu w st´˝eniu 0,035g, w po∏àczeniu z olejem ró˝anym z dodatkiem soku z niedojrza∏ych
winogron. Mieszanina ta zakraplana do ucha, dzia∏a wzmacniajàco na narzàd s∏uchu. Przeciwko g∏uchocie, mieszano balsam z sad∏em wieprzowym i takà mieszankà smarowano wn´trze ucha. Arystoteles twierdzi∏, ˝e pomaga ono równie˝ w przypadkach g∏uchoty wrodzonej. Balsam zmieszany z kamforà, z dodatkiem soku z majeranku, zakraplany do nosa, zapobiega krwotokom i innym chorobom
zwiàzanym z nosem. Natomiast balsam zmieszany z miodem leczy jàkanie – jeÊli tà mieszaninà smarowaç si´ b´dzie j´zyk. Stosujàc balsam w chorobach dzieci´cych, np. w astmie, krwotokach, anginie,
niektórych chorobach systemu pokarmowego, nerek i systemu moczowego nale˝y mieszaç go z t∏uszczem wo∏owym, niedêwiedzim, wilczym, wieprzowym, z wyciàgiem z zió∏ (tymianek, pietruszka), z ˝ó∏tkiem jajek, olejem kokosowym, soczewicà i innymi komponentami pochodzenia roÊlinnego i zwierz´cego.
Przy ranach, a szczególnie w przypadku uszkodzenia wàtroby, stosowano mieszanin´ 0,2g balsamu
z 0,2-1 g gliny ormiaƒskiej lub szafranu z sokiem cykorii. Przy zranieniach klatki piersiowej poleca si´ stosowanie 0,2 g. balsamu w po∏àczeniu z wywarem z dzikiego i zwyk∏ego tymianku. Przy reumatyzmie stawów, zwichni´ciach stawu barkowego, przy z∏amaniach i innych uszkodzeniach lekarze wschodni polecajà bardzo proste receptury, np. 05 - 0,75 g balsamu nale˝y wymieszaç z olejem ró˝anym lub innym
olejem – t´ mieszanin´ piç w wywarze krymskiej fasoli z ˝ó∏tkiem z 3-4 jajek. Mo˝na jà równie˝ stosowaç
zewn´trznie, przyk∏adajàc do chorego miejsca w postaci maÊci. Ogólna zasada jest taka, aby pierwiastki ˝ycia zawarte w balsamie, dosta∏y si´ do organizmu przy zastosowaniu zió∏ odpowiednich w stosunku do danej choroby – wtedy, lecznicze dzia∏anie balsamu pot´guje si´. Wed∏ug danych wynikajàcych z analiz spektralnych okaza∏o si´, ˝e balsam zawiera autentyczny sk∏ad mikroelementów : aluminium, wapƒ, krzem, sód, potas, ˝elazo, magnez, fosfor, bar, siark´, beryl, mangan, wanad, tytan, srebro,
miedê, cynk, bizmut, nikiel, kobalt, stront, chrom, molibden, a ponadto w´glowodany, wodór i azot.
A wi´c zawiera wszystko, co jest niezb´dne organizmowi. Brak któregoÊ z pierwiastków powoduje zachwianie równowagi systemów w organizmie.

W∏asnoÊci fizyczne i chemiczne:
W zale˝noÊci od êróde∏ wyst´powania, balsam ma kolor od ˝ó∏tobràzowego do czarnego. Kolor
czarny oznacza najlepszy gatunek. Konsystencja balsamu zale˝y od jego wilgotnoÊci i temperatury powietrza. Smak ma gorzki. Przy wysokiej temperaturze powietrza balsam odmarza, staje si´ mi´kki i nabiera konsystencji pasty. Bardzo ∏atwo rozpuszcza si´ w wodzie, benzolu, acetonie, chloroformie i alkoholu.
Ogólna analiza chemiczna wykaza∏a, ˝e balsam pochodzàcy z gór Êrodkowoazjatyckich zawiera olbrzymie iloÊci sk∏adników organicznych, a tak˝e grup silikatowych, dwukwasu krzemowego, fosforowego, bezwodnika fosforu, tlenku aluminium, ˝elaza, tytanu, wapnia, o∏owiu, magnezu, baru, potasu, sodu, a w drobnych iloÊciach strontu.
Zosta∏o udowodnione, ˝e stosowanie balsamu wp∏ywa dodatnio na obni˝enie krzepliwoÊci krwi,
przed∏u˝a czas zwapnienia naczyƒ krwionoÊnych, obni˝a tolerancj´ plazmy na heparyn´, wyd∏u˝a czas
trombinowy, tzn. posiada w∏aÊciwoÊci antykoagulacyjne i rozszerzajàce naczynia krwionoÊne.
Leczenie tym preparatem wzmania stan naczyƒ krwionoÊnych i ˝y∏ koƒczyn dolnych, poprawia ogólny stan chorych, zmniejsza zakrzepy, likwiduje bóle i powoduje lepsze krà˝enie wewnàtrz-naczyniowe.
Zmniejsza tak˝e krzepliwoÊç krwi i ogólnà rekwalifikacj´ plazmy, podwy˝szajàc aktywnoÊç fibrolitycznà
krwi podnosi stan wolnej heparyny i likwiduje nadciÊnienie.
Przy stosowaniu tego preparatu nie stwierdzono zachwiania funkcji wàtroby i nerek. Analiza zmian
morfologicznych i histologicznych w organizmach, w wyniku d∏ugotrwa∏ego stosowania balsamu wykaza∏a, ˝e preparat dzia∏a kumulatywnie, wydziela si´ z organizmu drogà wydalania ˝o∏àdkowo-jelitowego, uk∏adem oddechowym oraz przez nerki i skór´. Skóra stanowi najbardziej aktywny organ wydalajàcy, poniewa˝ w niej koncentrujà si´ najdobitniej reakcje tkankowe. Balsam wzmaga wydalanie przez
b∏ony Êluzowe uk∏adu oddechowego, przenikanie poprzez Êcianki naczyniowe, stymuluje wydolnoÊç
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tkanki ∏àcznej. Mimo tak drobiazgowych analiz i du˝ej wiedzy na temat “Balsamu Mumio”, nauka nie
jest w stanie skopiowaç natury – nie mo˝na “Krwi Gór” wyprodukowaç. To zaÊ, czyni zeƒ lek dro˝szy od
z∏ota, upragniony. Cz∏owiekowi wystarczy na ca∏e ˝ycie zaledwie grudka. Nie traci ona swych w∏aÊciwoÊci przez 50 lat.
Choroby wywo∏ane brakiem mikroelementów, majà bardzo charakterystyczne objawy – nieodparte dà˝enie do wszystkiego, co zawiera potrzebne pierwiastki. Mo˝e wi´c w przypadku wszystkich innych
chorób u cz∏owieka, na które medycyna stosowana nie mo˝e znaleêç odpowiednich Êrodków, samoleczenie przebiega wed∏ug podobnego schematu?

Protohigiena
„Wiadomo nie od dziÊ, ˝e najlepszym sposobem na wszelkie choroby jest profilaktyka, czyli zespó∏
Êrodków zapobiegawczych, eliminujàcych lub zmniejszajàcych mo˝liwoÊç zachorowania.
Zróçmy uwag´ na zachowanie domowego kota, który starannie wylizuje swoje futerko, celebrujàc
te czynnoÊci z namaszczeniem, które przywodzi na myÊl rytua∏. W podobny sposób dba o czystoÊç przewa˝ajàca wi´kszoÊç zwierzàt.
Zwierz´ta otaczajà szczególnà troskà swoje domostwa - gniazda, nory, legowiska. Ptaki starannie
wyrzucajà z gniazda wszelkie odpady. Krowy czyszczà Êció∏k´ cielàt. Borsuki wykopujà w pobli˝u nor,
oko∏o 5-6 metrów od nich, specjalne jamki-szamba, które zasypujà ziemià po wype∏nieniu. O czystoÊç
swych zbiorowych domów nieustannie zabiegajà pszczo∏y, osy, mrówki i termity – wyrzucajà odpady na
specjalne “wysypiska Êmieci”.
Nawyki te, zakodowane w genach, przekazywane sà z pokolenia na pokolenie. Decydujàcà rol´
w ich kszta∏towaniu odgrywa selekcja naturalna. Gatunek, który przestrzega zasad higieny rozwija si´
i kwitnie, a ten, który zaniedbuje higien´ ma, bez porównania, mniejsze szanse na prze˝ycie. Popadanie
w niechlujstwo, przywabia paso˝yty. Gniazdo czy legowisko, staje si´ ∏atwe do wykrycia. Potomstwo
choruje… Przyroda nie znosi zastoju.
OdnoÊnie wysoko zorganizowanych zwierzàt, niewykluczone jest, ˝e ich post´powaniem kierujà tak˝e inne motywy. Dlczego na przyk∏ad zwierz´ta zakopujà trupy wspó∏braci? Jakà posiadajà wiedz´
o Êmierci?
Stosunkowo niedawno na ∏amach gazet pojawi∏y si´ relacje o gorylicy, Koko, którà nauczono j´zyka g∏uchoniemych. S∏ownictwo owej ma∏py zawiera oko∏o 500 s∏ów. Gdy powiadomiono jà za pomocà j´zyka migowego o Êmierci jej ulubienicy, domowej kotki, ma∏pa zacz´∏a tak gorzko p∏akaç, ˝e nic
nie by∏o w stanie jej pocieszyç…
Kto wie – mo˝e te wszystkie fakty wskazujà na pewien okres dzia∏ania czynnika ÊwiadomoÊci w zachowaniu zwierzàt. Ciekawe, ˝e wszelkie “nowatorskie” osiàgni´cia poszczególnych osobników sà zazwyczaj przyswajane przez ogó∏.
Potwierdzajà to liczne przyk∏ady: japoƒskie ma∏py nauczy∏y si´ mycia owoców przed jedzeniem;
szpaki wpad∏y na sprytny pomys∏ otwierania w∏oskich orzechów przez zakopywanie ich w ziemi i odkopywanie gdy pop´kajà; wiele ptaków od˝ywiajàcych si´ skorupiakami potrafi zrzucaç muszle z tak dobranej wysokoÊci, aby st∏uc ich skorup´ o kamieƒ; miejskie sikorki opanowa∏y sztuk´ otwierania kapslowanych butelek z mlekiem.
Ale powstaje pytanie w jaki sposób zwierz´ta przekazujà sobie zdobywane doÊwiadczenia? W sygnalizacji morskiej istnieje specjalny sygna∏-has∏o: “rób to, co robi´ ja”. Byç mo˝e, w Êwiecie zwierzàt
w∏aÊnie taka sygnalizacja zach´ca je do naÊladowania siebie nawzajem, a zdobyte doÊwiadczenie,
poparte póêniejszà ocenà korzyÊci z podj´tych dzia∏aƒ, jest jednym z mo˝liwych bodêców sk∏aniajàcych do przekazywania informacji o tych poczynaniach.
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Protochirurgia
Nie dziwi nas ju˝, ˝e zwierz´, które trafi∏o w potrzask lub naturalnà pu∏apk´, cz´stokroç decyduje si´
na bolesnà, acz niezb´dnà samoamputacj´. Wiemy tak˝e, ˝e wylizujàc ran´ zwierz´ nie tylko u˝ywa zawartych w Êlinie antybiotyków, lecz tak˝e dokonuje zabiegów chirurgicznych: przemywa skaleczone
miejsca, otwiera wrzody, usuwa drzazgi i inne cia∏a obce. W niektórych przypadkach zwierz´ta nak∏adajà na uszkodzone koƒczyny warstw´ rozmi´kczonej gliny – przypomina to przecie˝ zak∏adanie gipsu.
Zdarzajà si´ równie˝ zabiegi bardzo z∏o˝one, przy których zwierz´tom poszkodowanym pomagajà
zwierz´ta zdrowe. Opisano przypadek, w którym jedna s∏onka pomaga∏a drugiej nak∏adaç na z∏amanà nó˝k´ “szyn´” z gliny wzmocnionej grubymi ∏odygami roÊlin.
Badajàc ˝ycie owadów, entomolodzy d∏ugo nie mogli zrozumieç dlaczego wÊród mrówek z tego
samego mrowiska nast´puje czasem coÊ w rodzaju kot∏owaniny, po∏àczonej z odpadaniem odnó˝a.
Dopiero po d∏u˝szych obserwacjach przekonano si´, ˝e to co wyglàda∏o na kot∏owanin´ jest grupowym zabiegiem chirurgicznym, w trakcie którego zdrowe mrówki usuwajà chorym uszkodzone odnó˝a.
Nasuwa si´ pytanie: czy tego typu operacje przeprowadzane sà, jeÊli mo˝na tak powiedzieç, na
proÊb´ pacjenta, czy te˝ z inicjatywy wspó∏czujàcych cz∏onków zwierz´cej spo∏ecznoÊci? A mo˝e,
w Êwiecie mrówek sà wybitni specjaliÊci, których s∏awa rozbrzmiewa po ca∏ym mrowisku?
Mo˝e zachodzi tu swoiste zjawisko nagromadzenia wiedzy, wykszta∏cania si´ “specjalizacji” w miar´
zdobywania doÊwiadczeƒ? Wiadomo przecie˝, ˝e w Êwiecie zwierzàt istniejà nierzadko powszechnie
uznawani przywódcy, którym pos∏uszna jest ca∏a reszta danej zwierz´cej spo∏ecznoÊci, i którzy zdajà sobie spraw´ z wagi posiadanego autorytetu. Ciekawostk´ stanowi fakt, ˝e rol´ przywódcy mo˝e czasem
spe∏niaç równie˝ zwierz´ b´dàce przedstawicielem ca∏kiem innego gatunku. Napotkano stado ma∏p
babuinów, którym rzàdzi∏a … koza! A wi´c mo˝e wÊród tych przywódców zdarzajà si´ równie˝ tacy
“m´drcy”, o których autorytecie decyduje przede wszystkim posiadana przez nich “wiedza”.
OczywiÊcie, nie sposób w tym krótkim zarysie ogarnàç wszystkiego, co wià˝e si´ z poj´ciem protolecznictwa. Oprócz poruszonych wy˝ej zagadnieƒ, zwierz´ta wykazujà si´ równie˝ Êwietnà znajomoÊcià
fizykoterapii: ch´tnie biorà kàpiele s∏oneczne i borowinowe; kàpià si´ w êród∏ach mineralnych; w przypadkach chorób przewlek∏ych zmieniajà jad∏ospis i miejsce pobytu; przestrzegajà diety; stosujà masa˝e; odpoczywajà w okresie rekonwalescencji…
Wszystkie zwierz´ta ˝yworodne usuwajà po porodzie w sposób mechaniczny p´powin´ p∏odu. Czy˝
nie sà to poczàtki akuszerstwa? W wielu przypadkach, zw∏aszcza u s∏oni, delfinów, wielorybów i ma∏p,
w zabiegach akuszerskich pomagajà m∏odym matkom inne, bardziej doÊwiadczone osobniki.
Wspomnijmy tu tak˝e o znanym przypadku reanimacji zamarzni´tych szczeniàt, które uda∏o si´ suce
“o˝ywiç” po 12 godzinnym, uporczywym wylizywaniu i stosowaniu czynnoÊci do z∏udzenia przypominajàcych sztuczne oddychanie. SzeÊç spoÊród siedmiu szczeniàt powróci∏o do ˝ycia – ca∏a szóstka cieszy∏a si´ pó˝niej doskona∏ym zdrowiem.
Opisane przypadki pozwalajà na szukanie, w nieco odmienny sposób odpowiedzi na nast´pujàce
pytanie: kiedy w∏aÊciwie powsta∏a medycyna? Wydaje si´ faktem oczywistym, ˝e podstawy wiedzy
o lecznictwie odziedziczyliÊmy po bardzo dalekich przodkach, a bierze ona swój poczàtek z “Wielkiego
Poczàtku Màdrej Natury”, którego z kolei motorem jest “Mi∏oÊç”, a jej przekaênikami tacy ludzie jak
ksiàdz Klimuszko, który dzieli si´ z innymi swoimi spostrze˝eniami i doÊwiadczeniami.
Z licznych obserwacji i spostrze˝eƒ dokonanych na przestrzeni wieków zacze∏a powstawaç medycyna, sposoby leczenia cia∏a, lecz obecnie wkraczamy wy˝ej w dzieje ewolucji ludzkoÊci i nadchodzi
czas, w którym zaczynamy poznawaç niewidzialne przyczyny zjawisk widzialnych, zaczynamy eliminowaç je, zaczynamy leczyç i programowaç ludzkà dusz´. Dzieje si´ to poprzez energetyczne cia∏o
astralne, które jest w∏aÊnie programatorem cia∏a fizycznego.
Czas, w którym odbywa si´ przejÊcie w nowe tysiàclecie, jest okresem poznawania niewidzialnych
dla nas energii oraz znakiem, ˝e znany nam Êwiat wyszed∏ ju˝ spod wp∏ywu znaku (epoki) “Ryb”, pod
którym to wp∏ywem pozostawa∏ przez ostatnich 2000 tysiàce lat, a zaczà∏ wchodziç pod szczególny
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wp∏yw znaku (epoki) “Wodnika”, pod którego wp∏ywem pozostawaç b´dzie przez tysiàc nadchodzàcych lat. W epoce poprzedniej, epoce”‘Ryb”, nad ziemià panowa∏ astrologicznie ˝ywio∏ wody i w∏aÊnie
z wody dostawaliÊmy si∏´ – dawa∏a ona moc i pot´g´ narodom i paƒstwom. Paƒstwa morskie rzàdzi∏y
Êwiatem, a panowanie nad oceanami stanowi∏o o pot´dze. W∏adca znaku “Ryb”, zwiàzany z planetà
Neptun, oddaje teraz królewskie ber∏o [albo trójzàb] w r´ce planety Uran, zwiàzanej z w∏adcà znaku
“Wodnika”, stowarzyszonym z ˝ywio∏em powietrza.
˚ywio∏ powietrza jest astralogicznie zwiàzany z nast´pujàcymi znakami zodiakalnymi: “Wagà”,
“Wodnikiem” oraz ‘Bliêni´tami”. Oznacza to Êwiat myÊli i stref´ myÊlowo-energetycznà, bo myÊl i energia
zaczynajà si´ budziç przy uczuciach wy˝szych, chocia˝ bez pe∏nej jeszcze ÊwiadomoÊci w∏asnego ja.
Kto w tej epoce opanuje poprzez powietrze energie astralne b´dzie panowa∏ nad Ziemià, a pot´˝ne emanacje powietrzne bytów z kosmosu szybowaç b´dà w atmosfer´ ziemskà, niosàc pomoc i wyzwolenie lub Êmierç i zag∏ad´ atomowà – o ile ludzkoÊç nie opami´ta si´ na czas i nie zjednoczy si´ we
wspólnym wysi∏ku budowania Nowego Âwiata, by panujàcy obecnie chaos i demoniczne emanacje
przewartoÊciowaç w Królestwo Pokoju na Ziemi.
Ten, kto ma wglàd w prawo siewu i zbioru, zna równie˝ drog´ wyjÊcia z zaburzeƒ ludzkiego cia∏a
i duszy. Ten, kto idzie drogà wyprowadzajàcà z cierpienia, udr´czenia, choroby i u∏omnoÊci, b´dzie tak˝e stwarza∏ coraz mniej przyczyn do zaistnienia z∏a. Dzi´ki temu z∏o w glebie ˝ycia maleje a wschodzi
w niej dobry siew, ˝ycie w Jezusie Chrustusie.
Jakie sà znaki op´tania starej ery? Paƒstwa i narody odznaczajà si´ tym, ˝e zatracajà wszelkie prawa, religijne uczucia. Obni˝a si´ ich moralnoÊç, poniewa˝ duszà ludzkà nie kierujà ju˝ boskie prawa.
Wszystko na Êwiecie poddane jest biegunowoÊci, tak w Êwiecie materialnym jak i niewidzialnym, duchowym. Wiadomym jest, ˝e cz∏owiek sk∏ada si´ z duszy i cia∏a. Cia∏o jest mieszkaniem ducha, który
z kolei dzieli si´ na z∏ego ducha i ducha Êwi´tego. Skoro dusze zachwaszczone sà z∏ym duchem,
wiadomo kto takim cz∏owiekiem kieruje.
Powoli nast´puje zwyrodnienie umys∏u i wszystkie zdolnoÊci ludzi koncentrujà si´ w jednym okreÊlonym kierunku, a mianowicie w kierunku materialnych interesów. Umys∏y pracujà wy∏àcznie w sferze
twórczoÊci przemys∏owej, przejawiajà zadziwiajàce post´py w mechanice, chemii, handlu, stwarzajà
warunki pryjemnego ˝ycia. Natomiast odczuwanie pierwiastków boskich zaciera si´, ustajà emanacje
wywo∏ywane silnà wiarà, a sztuka przyjmuje pseudorealny zgubny kierunek.
Pod pozorem rzekomej”artystycznej prawdy”, muzyka staje si´ jazgotliwa, ha∏aÊliwa, chaotyczna
i dzia∏ajàca w sposób szczególnie niekorzystny na nerwy! Malarstwo i rzeêba, podnoszà kult brzydoty
i pornografii, literatura ulega ska˝eniu, idealizujàc wyst´pki i rozluênienie obyczajów.Nikt nawet nie spostrzega, ˝e pod kwitnàcà i wysoko “kulturalnà’” zewn´trznoÊcià, stopniowo dokonuje si´ moralne i fizyczne zwyrodnienie. Spo∏eczeƒstwo oddaje si´ zwierz´cym nami´tnoÊciom, nies∏ychana pycha opanowuje umys∏y mas, a ich dzikie okrucieƒstwo staje si´ takà samà potrzebà jak g∏ód i pragnienie, i czeka tylko okazji, aby si´ przejawiç w formie niebezpiecznego szaleƒstwa.
Przed wystraszonym wzrokiem ca∏ego cywilizowanego Êwiata, nagle ukazuje si´ naród, który pod
zewn´trznà b∏yszczàcà pow∏okà, z˝erany jest przez ˝àdze swego poprzednio dzikiego stanu. Naród, który zatraci∏ szacunek, poczucie godnoÊci, moralnoÊci, obowiàzku i mi∏osierdzia, poszanowania Boga
i bliêniego.
Takie w∏aÊnie narody, które zesz∏y do poziomu pierwotnych hord, przedstawiajà niebezpieczeƒstwo
dla wszystkiego co je otacza. Katastrofizm ten jest tym wi´kszy, im narody te sà bardziej wp∏ywowe
przez nagromadzone bogactwo materialne, przez stosowanie ordynarnej dyscypliny, przez wy˝szoÊç
techniki, skutkujàce w powi´kszajàcym si´ stanie dzikoÊci i okrucieƒstwa umys∏owego.
W takich chwilach, nieomylne przeznaczenie wydaje na Êwiat ducha zniszczenia. Takie okolicznoÊci, nieuchronnie prowadzà do samozniszczenia. Prowadzàc wojny, mimo swej przewagi technicznej,
upad∏e narody nie wygrywajà ich. Sà podjudzane przez niebezpiecznych màcicieli powszechnego
spokoju, którzy dzia∏ajàc w “bia∏ych r´kawiczkach”, doprowadzajà do takiego w∏aÊnie stanu rzeczy –
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majà na uwadze korzyÊci materialne i w∏asne bogacenie si´ na krzywdzie drugich. WÊród powszechnego strachu, wywo∏anego ich zwierz´cym okrucieƒstwem, wskrzeszajàcym z g∏´bin przesz∏oÊci obrazy
pierwotnych czasów, sà ujarzmiani i karani. Niechby taki naród, który zosta∏ rozproszony po Êwiecie, zosta∏ zupe∏nie izolowany i pozostawiony samemu sobie, to wstr´t do pi´kna i wyst´pki przeciw naturze,
cofn´∏yby go do stanu zwierz´cego, wymordowa∏by si´ nawzajem.
Podobne wypadki zdarza∏y si´ zwykle w takich czasach, kiedy cywilizacja upada∏a wskutek prze˝ycia si´, lub nawet z powodu nieodpowiedniego jej rozrostu. Przyk∏adami niech b´dà: pot´ga babiloƒska, paƒstwo egipskie i cesarstwo rzymskie, które poprzez kult bo˝ków i szataƒskie praktyki ( wykorzystujàc demoniczne pentagramy oraz si∏y astralne) uleg∏y zniszczeniu. W takich okolicznoÊciach, balans
energetyczny pomi´dzy z∏em a dobrem zostaje zachwiany.
Gdyby cz∏owiek mia∏ mo˝noÊç ujrzenia tych tysi´cy diab∏ów, które przyciàgane przekleƒstwami i alkoholem tworzà i bez tego g´stà pow∏ok´ (na skutek gniewnych ludzkich emanacji), wzdrygnà∏by si´
z przera˝eniem. Lecz ludzie nie widzà tego i najspokojniej w Êwiecie oddychajà powietrzem zara˝onym
bakcylami z∏a, skar˝àc si´ na nag∏e i niewyjaÊnione bóle cia∏a, choroby, zawroty g∏owy i bezsennoÊç.
Skàd to wszystko na nas przychodzi? Wiadomym jest, ˝e szkodliwym dla organizmu cz∏owieka jest
promieniowanie siatki geopatycznej, zwanej szwajcarskà. Znany jest tak˝e fakt, ˝e domy i mieszkania
stojàce na ciekach wodnych, tych podziemnych rzekach, sà poddane ujemnym, bardzo szkodliwym
promieniowaniom, które przebijajà os∏on´ energetycznà cz∏owieka, jakà jest aura ludzka – dostajà si´
do organizmu i przewartoÊciowujà zdrowe komórki, które stajà si´ komórkami rakowymi.
To wszystko sà emanacje ujemnych promieniowaƒ astralnych, które dla naszych oczu sà niewidoczne, a tak wielkà wprowadzajà destrukcj´ w cia∏o i umys∏.
Ca∏y Êwiat niewidzialny pe∏ny jest rozmaitego pokroju Duchów. Jakiego ducha dopuÊci cz∏owiek dobrowolnie i na sta∏e w swojà aur´, taki stanie si´ jego zausznikiem, doradcà, opiekunem – wreszcie panem.
Mylà si´ ci, którzy sàdzà, ˝e jakakolwiek myÊl – dobra czy z∏a – jest ich w∏asnà myÊlà. Nie zdajàc sobie
sprawy, cz∏owiek sk∏ania si´ zawsze, by s∏uchaç podszeptów Êwiata duchowego, którym albo ulegnie,
albo nie. Wszystkie pragnienia, myÊli, pomys∏y, w jakimkolwiek kierunku idàce, wszystko co cz∏owiek
zwyk∏ uwa˝aç za “swoje” – jest mu tylko podsuni´te przez otaczajàcy go ze wszystkich stron Êwiat nadprzyrodzony. Nie ma myÊli, która powsta∏aby sama z siebie w jego umyÊle. Mózg ludzki jest tylko, jeÊli tak
mo˝na powiedzieç – odbiornikiem fal przesy∏anych z zaÊwiata. Od rozeznania zaÊ i wolnej woli cz∏owieka zale˝y jedynie to, czy si´ danej fali podda, czy jà przyjmie i czy pójdzie za jej wskazaniem.
Kto zatem jest przekaênikiem myÊli oraz wszelkich emanacji Êwiata astralnego – tego koÊcio∏a wspomagajàco-pokutujàcego oraz wy˝szego KoÊcio∏a Tryumfujàcego?
W dzisiejszej dobie czasu, wielu ludzi otrzymuje dary zwane paranormalnymi; a wi´c, jasnowidzenie,
jasnos∏yszenie, dzia∏anie bioenergetyczne na organizm drugiego cz∏owieka, które cz∏owiek zwyk∏ uwa˝aç za swoje. Lecz prawda jest zupe∏nie inna.
Wspó∏czesna literatura interesuje si´ kr´gami zbo˝owymi, kamiennymi kr´gami, które swoim u∏o˝eniem przypominajà odleg∏e od nas planety zodiakalne, oraz promieniowaniem piramid. Te najbardziej
obecnie fascynujà ludzkoÊç i o nich najwi´cej si´ pisze w prasie ezotorycznej, jako o czakramach, które
promienujà na otoczenie.
Ich prapoczàtek odnajdujemy w czasach, w których nie by∏o jeszcze Jerozolimy. Na Ziemi panowa∏ matriarchat, a biblijny Melchizedech wytycza∏ zarysy przysz∏ych miast, zak∏adajàc czakramy i wiercàc studnie, aby pozytywna energia przyciàga∏a ludzi w te miejsca.
Z objawieƒ mistycznych stygmatyczki ubieg∏ego wieku, Anny Katarzyny Emmerych (która przez
ostatnich kilkanaÊcie lat ˝ycia, nie jad∏a, nie pi∏a, postrzega∏a w nadwidzeniach i ciàgach czasowych ewolucj´ ludzkoÊci w obrazach biblijnych, tak szczegó∏owo opisa∏a ˝ycie i m´k´ Zbawiciela,
˝e zadziwia historyków i egzegetów) okazuje si´, ˝e nic nie dzieje si´ przypadkiem, nawet w takich
sytuacjach jak powstawanie miast, wielkie migracje ludów i ewolucja ludzkoÊci w pielgrzymowa-
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niu do boskoÊci.
Nale˝y te˝ przypomnieç w tym miejscu nasz Kraków, i istniejàcy tam Czakram Mocy. Wed∏ug
twierdzeƒ mistyków sà tam dwa takie czakramy, a nie jeden. Pierwszy naturalny, ziemski, a drugi
za∏o˝ony przez cz∏owieka przed ponad tysiàcem lat. Prawdopodobnie to Grecy, przybywajàc z
po∏udnia po nasz bursztyn, za∏o˝yli czakram znajdujàcy si´ na dziedziƒcu Zamku Wawelskiego.
Czakram naturalny znajduje si´ w Katedrze Wawelskiej ko∏o jej g∏ównych drzwi.
Z przekazów Katarzyny Emmerych dowiadujemy si´ o panowaniu wielkiej królowej Semiramis,
która za pomocà praktyk i sztuk szataƒskich, rozpowszechnia∏a na obszarze przysz∏ego Egiptu ba∏wochwalstwo. Uprawiajàc magi´, nawiàzywa∏a ∏àcznoÊç ze Êwiatem astralnym i jednà z jej demonicznych cywilizacji, cechujàca si´ wielkà wiedzà.To ona prawdopodobnie poda∏a jej projekt
pierwszej piramidy, która powsta∏a w okolicach Memfis, a którà zbudowano na wschodnim brzegu Nilu. Wiedz´ t´ przej´li nast´pnie egipscy kap∏ani i dzi´ki energetycznym przekazom szerzyli kulty demoniczne bo˝yszczy. Tak rozwin´∏a si´ wiedza o tarocie. Pod tym demonicznym kierunkiem
rozwija∏a si´ cywilizacja Egiptu, którà Bóg zlikwidowa∏, gdy˝ nieÊmiertelne dusze sz∏y po Êmierci do
królestwa szatana, czyli Êwiata astralnego.
Oto krótki opis budowy pierwszej piramidy z ksià˝ki “˚ywot i Bolesna M´ka Jezusa”…
“…Piramida stan´∏a na miejscu, gdzie by∏y woda i bagna. Postawiono fundament z podziwienia godnych filarów, na wzór wielkiego szerokiego mostu; nad tym mostem wznosi∏a si´ piramida,
tak ˝e pod nià, jak i pod Êwiàtynià z kolumnami przechadzaç si´ by∏o mo˝na. By∏y tam liczne miejsca, wi´zienia i obszerne pokoje, a rownie˝ a˝ do czubka mia∏a owa piramida liczne wielkie i ma∏e
miejsca z otworami dla okien, z których sukienne powiewajàce choràgwie widzia∏am. Naoko∏o piramidy by∏y ∏azienki i ogrody. Ta budowla by∏a prawdziwà siedzibà egipskiego ba∏wochwalstwa,
gwiaêdziarstwa i okropnych mieszanin nauk. Sk∏adano tam krwawe ofiary z dzieci i starców.
Gwiaêdziarze i czarnoksi´˝nicy mieszkali w piramidach i tutaj te˝ swoje szataƒskie miewali widzenia. Blisko ∏azienek sta∏ wielki zak∏ad do oczyszczania zamulonej wody Nilu. Widzia∏am te˝ pó˝niej
w tych kàpielach egipskie niewiasty ˝yjàce w najwi´kszej rozwiàz∏oÊci, majàce zwiàzek z najhaniebniejszymi obrz´dami ba∏wochwalstwa. Ta piramida sta∏a d∏ugo, zniszczono jà, by budowaç
lepsze.”
W naszym zrozumieniu uwa˝amy, ˝e egipscy kap∏ani nie mieli takiej wiedzy, aby w piramidzie
zakodowaç ca∏à geometri´ Ziemi, kwadratur´ ko∏a, d∏ugoÊç równika, magicznà jak na owe czasy cyfr´ P. (Pi),
Âwiat astralny sà to odleg∏e od nas cywilizacje, które ˝yjà w otaczajàcych nas planetach Zodiakalnych i Kosmosach, jako istoty demoniczne. Majà tak pot´˝nà wiedz´ o otaczajàcym nas
Êwiecie, ˝e ludzi traktujà jak zwierz´ta i dok∏adnie programujà przez soczewki astralne [zwane
przez nas piramidami], przez kamienne kr´gi w Polsce, czy inne przekaêniki energetyczne jak np.
pierÊcienie Atlantów. Zasada jest prosta: ja daj´ tobie, ty dajesz mnie. I tak, nie zdajàc sobie sprawy, za dobra materialne cz∏owiek zaprzedaje bezwiednie swojà dusz´. Wspó∏czeÊnie wielu ludzi
ma ∏àcznoÊç ze Êwiatem ducha i prowadzi rozmowy, ma widzenia paranormalne. Jako przyk∏ad
przytoczyç mo˝na fragment rozmowy, którà kilka lat temu przeprowadzono z UFO-ludkami, cywilizacjà bardzo nisko stojàcà w naszym Kosmosie, której by∏em Êwiadkiem. Na pytanie: “Skàd macie
tak pot´˝nà wiedz´, ˝e budujecie swoje pojazdy kosmiczne tak doskona∏e”, pad∏a odpowiedê:
“od innej cywilizacji, która przesz∏a ju˝ do innego wymiaru kosmicznego”.
Na pytanie: “Czy nie moglibyÊcie przekazaç nam cz´Êci tej wiedzy, techniki, abyÊmy my – ludzie
mogli z takich pojazdów jak UFO korzystaç”, odpowiedzieli: “… JesteÊcie tak nisko, ˝e swoich cia∏
fizycznych nie mo˝ecie zamieniaç w cia∏a energetyczne, dalszà trudnoÊcià jest, ˝e wasze umys∏y
sà tak ograniczone, ˝e… (tu u˝yli porówniania), tak jak wy, waszych ryb i ptaków nie mo˝ecie nauczyç logarytmów, tak my nie mamy na tym polu kontaktu z wami.”
Nale˝y zastanowiç si´, jak nisko stoi ludzkoÊç w dziesiejszej dobie rozwoju techniki, skoro oni po-
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trafià tylko umys∏em kierowaç tymi pojazdami, wykorzystywaç energi´ kosmiczno-magnetycznà
oraz sterowaç nami i programowaç nas poprzez piramidy, tak jak my sterujemy naszym byd∏em
hodowlanym.
Zastanawiamy si´ zatem, w jakim celu podano kap∏anom egipskim te myÊlokszta∏ty budowy
piramid i cz´Êciowà energi´ panowania nad materià, aby bez u˝ycia pot´˝nej techniki i maszynerii wybudowaç te budowle, które fascynujà nas swojà pot´gà, geometrià kszta∏tu, kumulowaniem
energii mumifikujàcych i innymi rzeczami, które sà dla nas jeszcze zagadkà.
Dochodzimy do wniosku, ˝e sà to przekaêniki astralne, aby nami – ludêmi sterowaç przez naszà
podÊwiadomoÊç. WÊród tylko kilku pozytywnych energii piramidalnych, reszta nadenergii jest z∏a
i wprowadza destrukcje w podÊwiadomoÊç, która bez udzia∏u woli steruje nami i poddaje ró˝ne
pomys∏y: budowy elektrowni atomowych, rozczepiania atomu, broni bakteriologicznych, które
majà za cel zniszczenie ˝ycia na Ziemi.
W ksià˝ce “Powrót z Jutra”, G. Riche, autor który uleg∏ Êmierci klinicznej oprowadzany jest po
Êwiatach astralnych. Fascynujà go zakapturzeni naukowcy astralni, którzy pracujà nad budowà
elektrowni atomowej, której zarysy autor widzi w energetycznych kszta∏tach astralnych. Po reanimacji jego cia∏a fizycznego, powraca do normalnego ˝ycia i po kilku latach, na ∏amach prasy
amerykaƒskiej widzi t´ samà elektrowni´ atomowà, którà widzia∏ w przestworzach Êmierci klinicznej, a którà amerykaƒscy naukowcy ukazujà Êwiatu jako najnowsze osiàgni´cie myÊli technicznej
XX wieku.
Fascynujàce na jakiej zasadzie ta wiedza zosta∏a przekazana ludziom nauki, którzy uwa˝ajà jà
za “swoje” osiàgni´cia naukowe.
Badajàc radiestezyjnie energi´ piramid, w roku 1997, wahad∏o kr´ci∏o si´ w lewo nad miniaturami piramid. Wszystko co lewe jest negatywne, energie pochodzàce z astralu. Nad r´kà homoseksualisty wahad∏o kr´ci si´ w lewo, nie zgodnie ze wskazówkami zegara, a wi´c umys∏ i jeden
z czakramów zosta∏ przewartoÊciowany i nast´puje wynaturzenie. Przyk∏adów mo˝na podawaç
wiele.
Wspomniana Katarzyna Emmerych, opisuje te˝ piramid´ równobocznà, trójkàtnà, nad którà wir
energii obraca si´ w prawo. Znajdujemy te piramidy na starych KoÊcio∏ach, jako “Oko OpatrznoÊci Boga Ojca”. Istnieje wiele obrazów z Bogiem Ojcem, pokazujàcych trójkàtnà piramid´ nad Jego g∏owà.
Wiemy, ˝e sà trzy Êwiaty coraz bardziej od siebie doskonalsze. Âwiat materialny – to KoÊció∏ Pielgrzymujàcy. Âwiat astralny – to KoÊció∏ Wspomagajàco-pokutujàcy oraz Âwiat Duchowy – to Kosció∏ Tryumfujàcy, koÊció∏ niebiaƒski. Jeden od drugiego stoi wy˝ej i dysponuje coraz subtelniejszymi energiami.
Wiedza o piramidach trójkàtnych podana by∏a królowi Salomonowi. W obrazach ujrza∏ on dwie
piramidy, które nak∏ada∏y si´ na siebie, jedna by∏a skierowna ostrzem do góry, a druga ostrzem
w dó∏. Izrel wybra∏ ten obraz jako logo na swoje flagi, to logo zwane jest popularnie Gwiazdà Dawida,na pamiàtk´ króla, który wprowadzi∏ t´ symbolik´. Co oznaczajà te dwa nak∏adajàce si´ na
siebie trójkàty? Ca∏oÊç przedstawia Kazualny Komputer WszechÊwiata, zwany przez ezoteryków
“kliszami astralnymi”, lub Kronikà Atmosferycznà (mo˝na zwaç jà te˝ z powodzeniem Fenomenem
Âwiata) w niej zbierajà si´ energie, tak dobre jak i z∏e. Górny trójkàt nale˝y do Boga Ojca, tam jest
Bank Bo˝y wszystkich naszych dobrych uczynków. Trójkàt z ostrzem w dó∏, to bank astralny naszego z∏ego post´powania. Co siejemy to zbieramy – jest to wielkie prawo Karmy. Tak, ˝e trójkàtna piramidka zaprogramowana uÊwi´conymi olejami i krzy˝ami, z kolorystykà Krwi i Wody, z obrazu “Jezu Ufam Tobie”, niweluje jako nadenergia astralne promieniowania naszego z∏ego post´powania.
U˝yta na przepromienniku, w wahadle piramidalnym, Êciàga nie tylko z cia∏a z∏e energie, ale przez
podÊwiadomoÊç z astralu, tak˝e naszà z∏à energi´ karmicznà.
Co wi´cej, tak jak my zag´szczeni materialnie w pow∏okach cia∏a nie widzimy energii astral-
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nych, np. promieniowania magnesu, tak tamci nie widzà Êwiatów i cywilizacji doskonalszych, wy˝ej stojàcych. I nikt z nas nie zdaje sobie sprawy, ˝e dooko∏a nas ˝yje w energi nieprzeliczona iloÊç
istot demonicznych, które czerpià energi´ z naszego cierpienia. Jak obserwujemy, na Ziemi jest
wi´cej z∏a ni˝ dobra i tym astralnym ka∏em oddychamy i w nim si´ p∏awimy, a potem narzekamy
na te wszystkie niewyjaÊnione bóle g∏owy, migreny, schorzenia, czy nawet samobójcze myÊli.
Idàc tropem tej myÊli, wiemy ˝e cia∏o cz∏owieka jest mieszkaniem Duszy, tego cia∏a astralnego,
które jest programatorem cia∏a fizycznego. Lecz Dusza jest mieszkaniem jeszcze rzadszej substancji
energetycznej, tj. Ducha. Wszystko na Êwiecie podleg∏e jest biegunowoÊci, skoro wi´c istnieje
Duch Âwi´ty, jego przeciwwagà jest Z∏y Duch, który dzia∏a przez odwrotnoÊç, destrukcyjnie.
Dalsze doÊwiadczenia z makietami piramid egipskich wykaza∏y, ˝e piramidki trójkàtne ustawione wokó∏ piramidy czworokàtnej, przewartoÊciowujà wir energii w lewo i wahade∏ko kr´ci si´ nad
nià w prawo. Sprawa zacz´∏a byç fascynujàca, gdy wspó∏pracujàcy ze mnà jasnowidze zacz´li
dostrzegaç aur´ piramid i postrzegaç wir energii. Pod makiet´ piramidy egipskiej, pod∏o˝yliÊmy piramidk´ trójkàtnà wspomaganà magnesem i nastàpi∏o jej przewartoÊciowanie. Z∏e, destrukcyjne,
lewe energie zosta∏y odwrócone. Na tej zasadzie powsta∏y dobre przepromienniki, które niwelowa∏y cieki wodne, a nawet bezzapachowy gaz radon, wydobywajàcy si´ z ziemi, który powoduje
raka p∏uc. Te odpromienniki z trójkàtnymi piramidkami, zosta∏y przetestowane w Nowym Jorku.
Z analiz wynika, ˝e zaradowanie wynoszàce 2,5 p-Ci/Litr (co równa si´ napromieniowaniu równemu oko∏o 200 zdj´ciom rentgenowskim), zosta∏o zredukowane do 0,7 p-Ci/Litr po po∏o˝eniu odpromiennika w formie piramidki magnetycznej.
W roku 1998, zorganizowa∏em wypraw´ do Egiptu, której celem by∏o przewartoÊciowanie kompleksu piramid w Gizie, za pomocà rozbudowanych czakramów magnetycznych w formie piramid trójkàtnych, w których by∏y magnesy, sól uÊwi´cona Êwi´tymi olejkami, oraz ca∏y zestaw zió∏
i mikroelementów. Trzeba by∏o przekonaç piramidologów, zarzàdzajàcych piramidami w Gizie,
aby pozwolili zakopaç dooko∏a kompleksu piramid 12 czakramów magnetyczno - piramidalnych.
Arabowie zafascynowani tym, ˝e poprzez radiestezj´ mo˝na badaç promieniowanie energii wiru piramid, zadawali mnóstwo niewyjaÊnionych zagadek. Pad∏o pytanie: Dlaczego w piramidach
znajdujà si´ bloki solne, które w tych rejonach nigdzie nie wyst´pujà? Jakie mia∏y znaczenie? Bez
zajàkni´cia odpowiedzia∏em: “sól jest noÊnikiem energii, weêmy “wod´ Êwi´conà”, wyst´pujà
w niej trzy sk∏adniki: materialny to sól, astralny to woda (jako wodór) i uÊwi´cenie Duchem Âwi´tym
(pob∏ogos∏awienie), które ma swojà moc mistycznà.
OtrzymaliÊmy zezwolenie,a nawet pomoc. Nie spodziewa∏em si´ szybkiej reakcji zwiàzanej
z tym przedsi´wzi´ciem. Jakie˝ by∏o moje zdziwienie, gdy nast´pnego dnia, dyskutujàc z archeologiem, pokazywa∏em mu przy pomocy wahad∏a minusowy wir energii wyst´pujàcy nad alabastrowà piramidkà – wahad∏o zacz´∏o wirowaç w prawo, zgodnie ze wskazówkami zegara, zgodnie z Naturà! Alleluja!
Promieniowanie Piramid Egipskich rozchodzi si´ na setki kilometrów, ma swoje odbicie w Êwiecie ˝ywio∏ów: Ziemi, Ognia, Wody i Powietrza. Dowiedzia∏em si´, ˝e miesiàc póêniej, spad∏ w Kairze
rz´sisty deszcz, a sta∏o si´ to w porze, w której opady deszczu tam nie wyst´pujà. Co wi´cej, ju˝ od
dwóch lat nie zanotowano tam jakiegokolwiek opadu deszczu. Mo˝e to przypadek, mo˝e zbieg
okolicznoÊci, ale potwierdzenia wielu radiestetów wskazujà, ˝e odtàd nad ka˝dà piramidà wir
energi rozchodzi si´ zgodnie ze wskazówkami zegara, a wi´c prawid∏owo i dobroczynnie. Wniosek
z tego, ˝e wzorce zosta∏y przewartoÊciowane i ka˝da kopia piramidy zwiàzana niciami astralnymi
dzia∏a tak jak wzorzec.
Skoro piramidy sà soczewkami astralnymi przesy∏anych energii, myÊlokszta∏tów, kodów astralnych, wi´c mo˝na je programowaç, aby dzia∏a∏y dla dobra cz∏owieka i kodowa∏y nasze cia∏o
astralne, które jest programatorem cia∏a fizycznego.
Ca∏a nasza planeta pracuje na magnetyzmie. Przyciàganie ziemskie, zapylanie kwiatów, ca∏y
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organizm cz∏owieka, dzia∏a na zasadzie magnetyzmu. W Êwiecie materialnym plus ∏àczy si´ z minusem, m´˝czyzna wià˝e si´ z kobietà, magnes stronà plusowà przyciàga minusowà. Lecz w promieniowaniu astralnym podobne przyciàga podobne.
Wed∏ug doktryny, ˝e ka˝da wiedza daje si´ zastosowaç, gdy w∏àczone sà trzy Êwiaty, materialny, astralny i boski, poprzez szereg doÊwiadczeƒ, oraz wspó∏prac´ jasnowidzów, ludzi wyczuwajacych energie i Êwiat ducha, nasze piramidki egipskie nazwane Piramidami Zdrowia, zacz´liÊmy
programowaç Êrodkami leczniczymi z zastosowaniem magnesów, kolorystyki i Krzy˝y z zaprogramowanymi w nich ˝ywio∏ami.
Nale˝a∏oby jeszcze wspomnieç o najdoskonalszym ostrzu sp∏ywu energii, jakiego w przyrodzie
nie spotykamy, ani na igliwiu sosny, ani na ˝adym innym przekaêniku energetycznym. Krzy˝ stanowi
najdoskonalszy przepromiennik przep∏ywu energii. Jedno rami´ jest aktywne, pobiera ca∏à radiacj´ kosmicznà, drugie pasywne i wysy∏a pozytywne energie. W w´êle Krzy˝a zostaje przewartoÊciowane z∏o i przesy∏ane jako nadenergie pozytywne. Ka˝de rami´ Krzy˝a podleg∏e jest jednemu
zwierz´ciu Apokalipsy, jednemu ewangeliÊcie oraz jednemu ˝ywio∏owi. Umieszczone na piramidzie krzy˝e z odpowiednià kolorystykà, dzia∏ajàcà na system krwionoÊny, trawienny, wydalniczy
i kostny wspomagajà nasze cia∏o astralne kolorystykà astralnà i tym czym zaprogramowana jest
piramida.
Usytuowana zgodnie z biegunowoÊcià Ziemi, piramidka egipska wspomagana wewnàtrz trójkàtnà piramidkà, która stanowi dusz´ urzàdzenia, dzia∏a uzdrawiajàco na nasz oraganizm. W∏o˝ony do wewnàtrz piramidy du˝y zestaw podstawowych zió∏ dzia∏a uzdrawiajàco na podstawowe
systemy cz∏owieka. Zasada dzia∏ania jest prosta, w Êwiecie astralnym podobne przyciàga podobne. Zestaw pi´ciu magnesów skierowanych swà biegunowoÊcià ujemnà w dó∏, przyciàga z∏e promieniowanie: siatki geopatycznej, cieków wodnych, gazu radonu i destrukcyjnych energii elektromagnetycznych. Wewnàtrz piramidy nast´puje przewartoÊciowanie z∏ych energii poprzez Krzy˝e
i energia dowartoÊciowana wewnàtrz zio∏ami uzdrawiajàcymi zostaje wypychana na zewnàtrz piramidy. W ten sposób energie cieków wodnych, wszelkie z∏e promieniowania, zostajà przewartoÊciowane w dobre, zdrowe pole uzdrawiajàce.
Preparaty znajdujàce si´ wewnàtrz piramidy, sà zawsze aktywne, gdy˝ w piramidzie wyst´puje
energia mumifikujàca – wystarczy, ˝e energia przejdzie przez lekarstwa, zio∏a, a zostaje wydalona
przez boki i kraw´dzie piramid, tak czworokàtnej (astralnej) jak i wewn´trznej trójkàtnej, i za sprawà g´stych magnetycznych energii dzia∏a na ca∏e otoczenie.
Ka˝dy mo˝e sam zaprogramowaç piramidk´ swoimi zio∏ami, lekarstwami – wystarczy je tylko
rozkruszyç i w∏o˝yç do Êrodka piramidy, ustawiç jà pod ∏ó˝kiem lub na telewizorze, a bez naszego
dalszego udzia∏u cia∏o b´dzie pobieraç lecznicze energie zió∏ i lekarstw przez receptory, czakramy i programowaç dusz´, czyli cia∏o astralne, które jest programatorem cia∏a fizycznego.
Podczas badaƒ radiestezyjnych schorzeƒ wielu osób, stwierdziç mo˝na, ˝e prawie ka˝da ma jakieÊ schorzenia w uk∏adzie kostnym i ˝ylnym (krà˝enia).
Jadamy ma∏o kasz, galaretek a organizm ma wi´ksze zapotrzebowanie na krzem. Aby sprostaç
potrzebom organizmu[porostowi w∏osów, paznokci, wydolnoÊci seksualnej] krzem jest wybierany
z kr´gos∏upa i z tego powodu wyst´pujà zwyrodnienia koÊçca zwane osteoporozà. Wystarczy
w∏o˝yç do piramidy pó∏ ∏y˝eczki kuchennej ˝elatyny, pó∏ rozkruszonej tabletki wapna, lub zmielonych skorupek jaj i b´dzie ona promieniowa∏a przez Êciank´ niebieskà. Wspomaga to nasze czakramy energetyczne. Ta energia materializuje si´ w ciele astralnym i dolegliwoÊci znikajà.
Bardziej namacalnym dowodem jest likwidowanie alkoholizmu. Wystarczy w∏o˝yç do piramidy
tabletk´ anticolu, zio∏a kudzu-kudzu, k∏àcze tataraku, czy jakieÊ inne antyalkoholowe preparaty,
a organizm zostaje napromieniowany i cz∏owiek po wypiciu kieliszka alkoholu zaczyna wymiotowaç, gdy˝ anticol ma w∏aÊciwoÊci wymiotne w zetkni´ciu z alkoholem. Delikwent stwierdza, ˝e alkohol êle wp∏ywa na jego organizm i zaprzestaje u˝ywania alkoholu. Wiele osób ma uczulenia na
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py∏ki kwiatowe, co powoduje ∏zawienie, powstawanie wysypek na ciele. Wystarczy w∏o˝yç do piramidki pszczeli py∏ek kwiatowy lub próbki tego czynnika, na który ma si´ uczulenie, a cia∏o astralne zaabsorbuje te energie i uczulenia zniknà.
Wiele leków chemicznych, przepisywanych przez lekarzy, ma dzia∏anie szkodliwe. Gdy nie jesteÊmy pewni czy zapisana tabletka jest dla nas uzdrawiajàca, mo˝na w∏o˝yç jà w stanie rozkruszonym do piramidki. Krzy˝ nie przepuÊci szkodliwej, z∏ej energii, zaÊ sk∏adniki dobre orgaznizm przyswoi.
Wielkim problemem wspó∏czesnego Êwiata sà choroby rakowe. W obecnej dobie panuje zachwyt szeroko rozreklamowanà Vilcakorà. Mówi si´, ˝e jest skuteczna przy chorobach rakowych.
Odmian raka jest ponad dwieÊcie. Na jedno schorzenie rakowe dobra jest huba brzozowa, na
drugie bufangin, na inne kobalt. Takimi preparatami ∏adujemy piramidk´ i ustawiamy jà pod ∏ó˝kiem – Êpimy a organizm bezwiednie napromieniowuje leczniczo guz rakowy, lub ca∏e zaj´te rakiem miejsce w ciele.
Prosz´ zwróciç uwag´ na kwiaty w aptekach. Sà bardzo dorodne, zielone i zdrowe – chocia˝
podlewane sà zwyk∏à wodà, tryskajà ˝yciem. Jako ˝ywe organizmy, bezwiednie pobierajà z aury
pomieszczenia, które nasàczone jest setkami preparatów, zió∏ i lekarstw, to co dla nich dobre – ich
˝ywotnoÊç jest wprost namacalna.
Jak wiemy, medycyna stosowana nie spe∏nia nadziei. Jak wspomina∏ ksiàdz Klimuszko, skupi∏a
si´ na leczeniu cia∏a fizycznego, nie bada przyczyn chorób, a mogà to byç przyczyny duchowe,
duchowe blokady, promieniowanie astralne, np. cieków wodnych, lub siatki geopatycznej.
Âwiat robi coraz wi´kszy post´p w poznawaniu niewidzialnych promieniowaƒ i energii. Wiemy,
˝e ka˝dy z nas posiada wy˝sze cia∏o astralne, które mo˝na nazwaç Duszà. To ona programuje nasze jestestwo. Czy˝ nie jest to przyk∏adem, ˝e nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, który leczy∏ i cia∏o i dusze, poprzez rozwini´te czakramy kierujàce energiami wiru swego cia∏a, Êciàga∏ z∏e energie i nape∏nia∏ je energiami pozytywnymi – jak podaje biblia uzdrowieƒ by∏y tysiàce.
Za cud powszechnie uwa˝a si´ zjawisko, którego nie mo˝emy wyjaÊniç, ale praktycznie cudów
nie ma. Je˝eli poznajemy nadenergie otaczajàcych nas Êwiatów astralnych, to wszystko zaczyna
byç jasne i zrozumia∏e.
Uzdrowienia w miejscach sakralnych, np. w Lourdes. Wielu tam jeêdzi po uzdrwienia, pije wod´,
kàpie si´ w niej, lecz nie wszystkim to pomaga. Na jakiej zasadzie nast´pujà te uzdrowienia? Cz∏owiek, który rozpozna∏ swoje z∏e prowadzenie si´ wie, ˝e zbiera to co posia∏ – cz´sto w postaci choroby. Taki cz∏owiek, stara si´ przez modlitw´ i cierpienie odpokutowaç za przewinienia – stwierdza,
˝e jedynym ratunkiem jest Mi∏osierdzie Matki Bo˝ej. Cz∏owiek godny ju˝ uzdrowienia wypija wod´,
która poprzez ∏aski jest nasàczona energià zdrowia, ˝ycia, energià regenerujàcà organizm, energià przechodzàcà przez przekaênik, to jest figur´ Matki Bo˝ej i jest uzdrowiony. Czy˝ nie otwierajà
si´ przed nami du˝e mo˝liwoÊci leczenia wodà ˝ywà i martwà, która po jonizacji ma w sobie dwa
razy wi´cej jonizowanego tlenu i nasàczona energiami zdrowotnymi przez wahade∏ko i modlitw´
jest uzdrawiajàca!
Cz∏owiek jest astralnà butlà na∏adownà zbità, zag´szczonà energià. Nazywamy to cia∏em fizycznym, lecz to cia∏o ma tak˝e wy˝sze i doskonalsze cia∏o astralne, które jest programatorem cia∏a fizycznego. Skuteczne jest w∏aÊnie leczenie cia∏a astralnego, wyrzucanie zeƒ z∏ych energii i programowanie go energiami pozytywnymi.
Choroby rakowe, sà bardzo ∏atwe do wyleczenia radiestezyjnie i ka˝dy z nas mo˝e byç lekarzem dla bliêniego. Zasada leczenia jest prosta. Zabieg powinna zawsze poprzedzaç energia modlitwy, dzia∏anie przez Ducha Âwi´tego. Drugim etapem jest zdj´cie poprzez wahad∏o szarej energii, na której rak bazuje. Kr´càc w lewo odpowiednim wahad∏em nad cia∏em cz∏owieka, zaczynajàc od g∏owy i przesuwajàc si´ w kierunku nóg, zdejmujemy poprzez energi´ wiru energi´ (po˝ywk´) w której choroba si´ rozwija. Ludzie to odczuwajà poprzez uczucie zimna, ch∏ód wycho-
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dzàcy ze stóp. Potem wahad∏em antyrakowym, w którym sà preparaty antyrakowe, wahad∏ujemy w prawo nad schorowanym miejscem, a˝ do chwili kiedy wahad∏o si´ zatrzyma. To znaczy, ˝e
pojemnoÊç organizmu nie pobiera ju˝ wi´cej energii. Zabieg powtarzamy kilka razy i wtedy, nowytwór w organiêmie zostaje wyeliminowny. Zbieramy w ten sposób energi´ szarà, na której rak bazuje i wt∏aczamy preparaty antyrakowe, które go zabijà. W tym przypadku, u˝ywamy wahad∏a
z energià wiru kr´càc nim w lewo – tak zbieramy z∏e (ujemne) energie, poprzez magnes w wahadle odwrócony stronà minusowà do pacjenta (na zasadzie: “minus przyciàga minus”). Drugim wahad∏em obracanym w prawo, podajemy energie antyrakowe. Jest to leczenie szybsze – jak na zasadzie k∏adzenia baniek na ciele chorego, przezi´bionego cz∏owieka. Sama baƒka szklana nie leczy, ale podciÊnienie wyciàga z cia∏a z∏e energie i organizm zdrowieje.
Idàc wy˝ej w stosowaniu zió∏, leków i uzdrawiajàcych preparatów (nie przez za˝ywanie ich doustne, lecz wykorzystujàc emanacje ˝ywio∏u powietrza, magnetyzm ziemi i ka˝dej komórki cz∏owieka, która dzia∏a na promieniowaniu ziemskim), otwieramy nowà drog´ oczyszczania i programowania duszy i cia∏a ludzkiego.
Wszystkie komórki sà “bateriami elektrycznymi”, gdy˝ wytwarzajà dodatnie i ujemne pole magnetyczne w swych kodach genetycznych zwanych w skrócie “DNA”, które majà form´ spiralnego polimeru chromosomowego i znajdujà si´ w ˝ywym jàdrze komórki. Stanowià one równie˝ s∏aby magnes. Ich
charakter jest paramagnetyczny (przybierajà biegunowoÊç pola magnetycznego w którym istniejà), co
mo˝na ∏atwo sprawdziç przez przy∏o˝enie zewn´trznego êród∏a pola magnetycznego, tzn. magnesu.
Po jego usuni´ciu, komórki ludzkie stajà si´ napowrót dwubiegunowe, a jednoczeÊnie ulegajà
wzmocnieniu. Zachodzàcy podczas snu kontakt z pojedyƒczym polem magnetycznym o znaku ujemnym, powoduje ich wzmocnienie. WyjaÊnia to w pewnym stopniu wp∏yw snu na do∏adowanie energetyczne organizmu i jego zrelaksowanie. Ponadto, grupy tkanek, takie jak centralny system nerwowy, czy
tkanki peryferyjne, przybierajà biegunowoÊci magnetyczne przeciw sobie.
Od energii magnetycznej uzale˝nione sà nie tylko indywidualne komórki organizmu. Ca∏y system i organy w ciele, wraz z ich interreakcjà, wymagajà sta∏ej jej obecnoÊci przep∏ywu. ¸adunek elektromagnetyczny komórek wyczerpuje si´ (zu˝ywa) podczas wykonywania ich ˝yciowych funkcji.
Organizm stara si´ wi´c rewitalizowaç ich ˝ywotnoÊç (zregenerowç te zm´czone komórki) i wysy∏a
przez uk∏ad nerwowy impulsy energii elektromagnetycznej z mózgu celaficznego, w celu ponownego
na∏adowania komórek i wzmocnienia ich spolaryzowanego pola. Tak wi´c, wszystkie funkcj´ i procesy
psychofizyczne zachodzà dzi´ki owym elektromagnetycznym impulsom fizyko-chemicznym, p∏ynàcym
do mózgu i centralnego uk∏adu nerwowego.
Ka˝da ˝ywa komórka posiada ∏adunek elektryczny o potencjale oko∏o 80-90 miliwoltów,
który jest dodatni w jàdrze (ruch prawoskr´tny) i elektryczny ∏adunek ujemny (wirujàcy
w przeciwnym kierunku) w zewn´trznej b∏onie. Ta ich dwubiegunowoÊç powoduje, ˝e komórki funkcjonujà w uporzàdkowny zdrowy sposób.
DNA jest natomiast kodem genetycznym w formie spiralnego polimeru chromosomowego w ˝ywym
jàdrze komórki. Tak, ˝e otwiera si´ dla ludzkoÊci wy˝sza forma oczyszczania i kodowania cia∏a fizycznego przez radiestezj´ zastosowanà w promieniowaniu piramidalnym.
W naszych piramidach Zdrowia, leczenie nast´puje powoli, gdy˝ ca∏a nasza Planeta kr´ci si´
ruchem wirowo-obrotowym. Magnesy Êciàgajà z∏e energie promieniowania, które uk∏adajà si´
pod wzgl´dem swoich ci´˝koÊci: na dole czarna, a nad nià kolejno szara, bràzowa i czerwona,
wed∏ug kolorystyki ultra-astralnej, a si∏à nap´dowà sà magnesy, które stronà plusowà wypychajà
ju˝ pozytywne energie ponad piramid´ (soczewk´), pod którà Êpimy. Cia∏o bezwiednie jest pod
dzia∏aniem tych promieniowaƒ i zdrowieje rozdysponowujàc je do schorowanych miejsc.
W zastosowaniu leczenia piramidalnego, sami dla siebie jesteÊmy lekarzami i wymieniamy w piramidzie tylko sk∏ad preparatów czy leków, którymi sà drobiny zió∏ lub preparatów leczniczych. Z∏e
energie cieków wodnych i innych promieniowaƒ sà przewartoÊciowne na dobroczynne, i ∏aska
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Niebios sprawia, ˝e podawana jest wiedza potrzebna dla uzdrowienia duszy, serca, cia∏a i umys∏u.
Mo˝emy tak˝e u˝ywaç piramidek do likwidowania wszelkich bólów cia∏a, przyk∏adajàc je na
schorowane cz´Êci ich stronà magnetycznà – ból mija po kilkunastu minutach a komórki regenerujà si´, jak pod dzia∏aniem silnego bioterapeuty.
Mo˝my tak˝e u˝ywaç piramidek jako czytnika. Jest to wtedy pami´ciowo-zdrowotny zestaw piramidalny, który s∏u˝y przede wszystkim do przyswajania pami´ciowego w krótkim czasie, wiedzy zawartej
w ksià˝kach, skryptach itp. – bez ˝mudnego ich przyswajania. Zestaw taki sk∏ada si´ z czterech piramid
ustawionych wirowo, a jego podstawowym sk∏adnikiem jest wk∏ad zio∏owo-tlenowy, wraz z preparatami s∏u˝àcymi do kodowania w ludzkà podÊwiadomoÊç wiedzy zawartej w ksià˝kach, w czasie snu.
˚yjemy w Êwiecie, w którym ca∏a jego struktura oparta jest na czterech ˝ywio∏ach: ziemi, ognia, wody i powietrza, oraz na magnetyzmie i ruchach wirowych Ziemi. ˚yjemy w Êwiecie otaczajàcych nas,
niewidzialnych energii astralnych – podobne przyciàga podobne. Ustawienie czterech magnesów stronà minusowà do do∏u, pozwala Êciàgaç wokó∏ urzàdzenia ujemne emanacje. Piramidki jak wiemy sà
soczewkami astralnymi. W proporcjach ich wymiarów zakodowana jest geometria Ziemi, a wi´c dzia∏ajà one na ziemskich energiach. Zestaw zio∏owo-tlenowy w piramidkach jest noÊnikiem energetycznym,
tak wi´c przez druk wiedzy zawartej w ksià˝ce przechodzà elementale energetyczne ˝ywio∏u “Powietrza” i na podstawie przyciàgania magnetycznego, przechodzà do podÊwiadomoÊci umys∏u ludzkiego.
Wiedza zawarta w ksià˝ce jest kodowana i wch∏aniana przez mózg podczas snu do naszej podÊwiadomoÊci, która jest “bankiem pami´ci”, kiedy wy∏àczona jest nasza ÊwiadomoÊç.
DoÊwiadczenia i metody leczenia zio∏ami, jakie zdoby∏em dzi´ki wieloletniej przyjaêni i wspó∏pracy
z legendarnym dziÊ ksi´dzem Klimuszkà, postanowi∏em kontynuowaç dalej i wykorzystaç je w radiestezji
dla dobra ludzkoÊci.
Przyjaêƒ z Ojcem Klimuszko trwa∏a a˝ do Jego Êmierci. Z powodu mojego wyjazdu do Kanady, gdzie
przebywa∏em 16 lat, nasze kontakty nieco si´ rozluêni∏y. Podczas pierwszego po latach urlopu w Polsce,
dowiedzia∏em si´, ˝e Ksiàdz Czes∏aw pozostawi∏ mi w spadku 3 r´kopisy dotyczàce zio∏olecznictwa. Jeden z nich wyda∏em w Kanadzie, a ca∏oÊç chc´ opublikowaç w Polsce, wzbogacajàc je o jeszcze bardziej udoskonalone, radiestezyjne sposoby leczenia zio∏ami.
Piszàc wst´p do nowego wydania ksià˝ki “Zio∏olecznictwo” ksi´dza Klimuszki, który zapoczàtkowa∏
“Powrót do Zió∏” w leczeniu, nie tylko w naszym Kraju, zastanawiam si´, czy nie ma w tym udzia∏u tego
co znamy jako “Êwi´tych obcowanie” po∏àczenie z duchem ksi´dza Klimuszki, który poÊwi´ci∏ swoje ˝ycie dla dobra ludzkoÊci, a obecnie dzia∏a na mnie z zaÊwiatów w formie myÊli i energii oraz na moich
wspó∏pracowników, czego wynikiem jest, ˝e przychodzi do nas wy˝sza wiedza i wi´ksza doskona∏oÊç
w sposobach leczeniu siebie i innych ludzi, a tak˝e w sposobach oczyszczania Êwiata poprzez piramidki
z tych niewidzialnych dla nas “nieczystoÊci astralnych,” wÊród których ˝yjemy poÊród stresów i chorób
cia∏a i duszy.

Zbigniew Koz∏owski
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Fenomen Jasnowidzenia
“Sà dziwy pod s∏oƒcem, o których
nie Êni∏o si´ naszym filozofom”
(Szekspir)

Parapsychologia w moim ˝yciu
Nadszed∏ brzemienny w tragizm rok 1939. W ca∏ej Europie atmosfera przesycona psychozà wojennà
przesàczy∏a dusze ludzkie wstrzàsajàcym niepokojem i l´kiem. Polacy szczególnie wyczuwali zbyt wyraênie zbli˝ajàce si´ potworne widmo wojny ju˝ na kilka miesi´cy przed jej wybuchem. ˚yli jednak nadziejà
zwyci´stwa nad wrogiem. W tym czasie mieszka∏em w Warszawie, tej nocy pami´tnej mia∏em niewymownie dziwny sen. Widzia∏em we Ênie ca∏y dla nas tragiczny przebieg kampanii wrzeÊniowej i jej nieszcz´sny fina∏. Nast´pnie przesuwa∏y si´ niby na ekranie kinowym dantejskie sceny cierpieƒ Polaków
w kaêniach masowej zag∏ady obozów koncentracyjnych oraz gehenny ˝ycia pod groêbà kuli hitlerowskiej na codzieƒ. W dalszym ciàgu wizji sennych ukaza∏ mi si´ nad Wis∏à z obanda˝owanà g∏owà ranny
oficer polski, który roztoczy∏ przede mnà ca∏y obraz losów Polski na przysz∏e okresy i dzieje niektórych narodów europejskich. By∏ to oczywiÊcie sen tylko, ale jak˝e wymowny, jak˝e inny, nie mieszczàcy si´
w sferze snów psychofizjologicznych. Spe∏ni∏ si´ ca∏kowicie w realnej rzeczywistoÊci. Wiadomo, ˝e wi´kszoÊç ludzi wszelkie zjawiska senne traktuje z pob∏a˝liwym uÊmiechem lekcewa˝enia. Jednak˝e badacze i znawcy parapsychologii majà na t´ spraw´ inne spojrzenie i inne zapatrywanie.
W dziesi´ç miesi´cy póêniej, ju˝ w czasie niemieckiej okupacji, zdarzy∏ si´ wypadek, który zapoczàtkowa∏ histori´ prawdziwà wyraênà mojego ponadzmys∏owego postrzegania.
W roku 1940, wyrwawszy si´ z ràk Gestapo w Kaliszu, zatrzyma∏em si´ na czasowy pobyt w Wierzbicy,
niemieckiej osadzie, po∏o˝onej 19 km od Radomia. Tam w spokojny majowy poranek wtargnà∏ silny oddzia∏ hitlerowców w zamiarze ukarania mieszkaƒców za jakiÊ tam niedostateczny dla Trzeciej Rzeszy
kontyngent drzewa. Poza grozà skierowanych do mnie karabinowych luf kazano mi iÊç tam, dokàd
sp´dzano wszystkich wi´êniów, którym na sposób Êredniowieczny wymierzano kar´ ch∏osty. Oprawcy
kazali ludziom k∏aÊç si´ na pniaku drzewa i potem z jakimÊ sadyzmem ich katowali, a na zakoƒczenie
ka˝dego uk∏uli bagnetem. Mnie kazali przypatrywaç si´ ich bestialskiej robocie. Oprawcy po zmaltretowaniu fizycznie i moralnie niewinnych ludzi zabrali si´ do mnie. Chodzi∏o im o oÊmieszenie i poni˝enie
mojej osoby wobec ludzi. Oprowadzali mnie po rynku wÊród szyderstw i brukowych inwektyw, fotografowali w asyÊcie esesmanów z karabinami w r´kach.
Ale kiedy chcieli mnie zmusiç do biegania po rynku, stanowczo si´ przeciwstawi∏em. Nie mog∏em,
nie chcia∏em pozwoliç na poni˝enie mojej godnoÊci jako cz∏owieka i jako Polaka. Opór mój doprowadzi∏ ich do wÊciek∏oÊci. Zosta∏em przez nich pobity i pokaleczony.
ÂwiadomoÊç doznanej krzywdy oraz widok wynaturzenia cz∏owieka z trupià czaszkà na g∏owie, ca∏y
ten splot wypadków wywo∏a∏ w mej jaêni silny wstrzàs, który z kolei wyzwoli∏ we mnie drzemiàce, nie znane energie psychiczne, poruszy∏ jakiÊ mechanizm w oÊrodkach mózgu, obudzi∏ nadÊwiadomoÊç, dzi´ki
której zaczà∏em przenikaç wzrokiem ducha psychofizycznà struktur´ cz∏owieka. Zaczà∏em dostrzegaç
w pewnych momentach za niektórymi ludêmi ciàgnàcy si´ jakby film ze scenami ich ˝ycia we wszystkich przejawach. Czu∏em wyraênie, ˝e w mojej psychice nastàpi∏ jakiÊ przewrót, jakiÊ prze∏om - zaistnia∏o
coÊ.
Wkrótce to “coÊ” skierowa∏o mojà uwag´ na fotografi´ cz∏owieka. Dostrzeg∏em na niej jak gdyby
wypisany subtelnym rylcem jego ˝yciorys. Fotografia sta∏a si´ póêniej kluczem dla mnie w rozwiàzywaniu trudnych spraw sposobem parapsychicznym
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Próby praktyczne
Po tych odkryciach zaczà∏em próbowaç swych moêliwoÊci widzenia Êwiata okiem ducha. Niejednemu cz∏owiekowi mówi∏em - poka˝ swojà fotografi´, a powiem ci, kim jesteÊ i co w swoim ˝yciu robi∏eÊ,
co prze˝ywa∏eÊ. Pragnà∏em bowiem upewniç si´, czy moje spostrze˝enia sà zgodne z prawdà, czy to,
co widz´ na fotografii, zgadza si´ z rzeczywistoÊcià.. I tak zaczà∏em dla zaciekawionych odczytywaç
z podanych mi fotografii ich cechy charakteru ró˝ne prze˝ycia z dawnych i obecnych lat, stan zdrowia,
upodobania, uzdolnienia fachowe itd. I takich przypadków rozszyfrowania losów ludzkich z biegiem
czasu uzbiera∏a si´ spora iloÊç. Poczàtkowo stanowi∏o to dla mnie raczej pewnego rodzaju rozrywk´
niewinnà, dla zainteresowanych zaÊ niesamowità sensacj´. Nie przyk∏ada∏em co prawda do tych praktyk powa˝niejszej uwagi, mimo ˝e zdarza∏y si´ przypadki tego rodzaju bardzo zastanawiajàce. I na te
w∏aÊnie skierowa∏em baczniejszà swà uwag´. Kilka z nich pozwol´ sobie przedstawiç.
W czasie okupacyjnym, kiedy ˝yciu ka˝dego z nas zagra˝a∏a Êmierç nie tylko ze strony gestapowców, ale i ze strony zwyrodnia∏ych grup bandyckich, podszywajàcych si´ cz´sto pod szlachetne miano
partyzantów, wyczuwa∏em doÊç dok∏adnie, gdzie, skàd i kiedy zagra˝a mi niebezpieczeƒstwo, dzi´ki
czemu mog∏em go uniknàç. To mnie uchroni∏o od Êmierci lub kaêni koncentracyjnego obozu, chocia˝
nie siedzia∏em w spokojnym ukryciu.
Mieszka∏em w ma∏ej chatynce pewnej wdowy, w Przy∏´ku ko∏o Zwolenia. Pewnej nocy budz´ si´ nagle ze snu, czuj´ bowiem prawie dotykalnie zbli˝ajàce si´ ku mnie Êmiertelne niebezpieczeƒstwo. Bez
namys∏u siad∏em na rower w ciemnà noc i uciek∏em a˝ do miasta Gniewoszowa oddalonego o 18 km.
Zaraz po mojej ucieczce przysz∏o do mojego pokoju kilku bandytów z zamiarem dokonania na mnie
morderstwa i rabunku. Zabili wtedy kilka osób w sàsiedztwie.
W jakiÊ czas póêniej przypadkowo spotkanej kobiecie w Rudzie powiedzia∏em o tragicznej mojej wizji,
a˝ dwu naraz pogrzebów w jej domu. W tydzieƒ zaledwie potem hitlerowcy zamordowali jej dwóch
braci razem. A wi´c odby∏y si´ dwa pogrzeby.
W roku 1943, w miesiàcu kwietniu, musia∏em wykonaç obowiàzkowà prac´ swego zawodu w Ciepielewie. Od pierwszego ju˝ dnia opanowa∏ mnie targajàcy niepokój, pot´gujàcy si´ z ka˝dà godzinà.
Czu∏em wyraênie i konkretnie zbli˝ajàcà si´ masakr´ cywilnej ludnoÊci w pobliskiej wsi, a mo˝e nawet
i w Ciepielewie. Po ukoƒczeniu swej pracy szybko opuÊci∏em zagro˝ony teren. Po drodze napotka∏em
znajomego, który nosi∏ nazwisko Pos∏uszny, mieszka∏ w∏aÊnie w terenie zagro˝onym nieszcz´Êciem. Namawia∏em go usilnie, aby natychmiast opuÊci∏ dom swój i wyjecha∏ na pewien czas z tych okolic gdzieÊ
dalej i czeka∏ na rozwój tragicznych wypadków, inaczej bowiem on zginie. Min´∏o zaledwie dwa dni od
tego spotkania z nim, kiedy hitlerowcy otoczyli ˝elaznym pierÊcieniem kilka wsi, jednej tylko pami´tam
nazw´ - Ranachów - wybrali z niej wszystkich m´˝czyzn i na miejscu rozstrzelali. WÊród rozstrzelanych
znalaz∏ si´ równie˝ ostrzegany przeze mnie niepos∏uszny - Pos∏uszny.
Wyczuwanie zbli˝ajàcych si´ groênych wydarzeƒ oraz odczytywanie losów ˝yciowych t∏umaczy∏em
wówczas raczej wyczuleniem nerwowym na skutek ciàg∏ego napi´cia strachu w tych czasach niepewnoÊci i terroru, a nie swoimi psychofizycznymi zdolnoÊciami.
Z tego okresu czasu podam ma∏y szczegó∏, ale wyraênie o zabarwieniu ju˝ typowo parapsychicznym.
W Chotyczy nad Wis∏à przy budowie mostu pracowali in˝ynierowie. Jednemu z nich - dziÊ ju˝ nazwiska nie pami´tam opisa∏em szczegó∏owo na podstawie fotografii przebieg jego ˝ycia i jego ˝ony.
Przedstawi∏em mu drobiazgowo rozk∏ad jego mieszkania, umeblowanie, okreÊli∏em nawet kolor kapy
na ∏ó˝ku. Oznajmi∏em tak˝e, ˝e jego ˝ona jest ju˝ od trzech miesi´cy w cià˝y i urodzi - BaÊk´.
Wszystko si´ zgadza - krzyknà∏ podekscytowany in˝ynier - prócz jednego. Mam ˝on´, ju˝ przesz∏o
szeÊç lat up∏yn´∏o od Êlubu i nic nie wskazuje na to, abyÊmy mieli dzieci.
Wkrótce po naszym spotkaniu in˝ynier wybra∏ si´ do ˝ony w odwiedziny. Po swoim powrocie, zoba-
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czy∏ mnie nad brzegiem Wis∏y i ju˝ z daleka krzyknà∏. Przepowiednia si´ spe∏nia, ˝ona jest rzeczywiÊcie
od trzech miesi´cy w cià˝y. W dziesi´ç lat póêniej spotka∏em na ulicy in˝yniera z ˝onà. Jego pierwsze
s∏owa brzmia∏y: Przepowiednia pi´knie si´ spe∏ni∏a - mamy rzeczywiÊcie córeczk´ d∏ugo oczekiwanà,
której na imi´ BaÊka.

Wobec zadania z dwiema niewiadomymi
Oprócz pewnych w∏aÊciwoÊci paranormalnych przejawiajàcych si´ w mojej psychice, dostrzeg∏em
nadto jeszcze jakieÊ inne zjawisko, jakàÊ si∏´ ducha, która si´ nie pokrywa z si∏à hipnotycznà, choç do
niej bardzo zbli˝onà, Jest to jakaÊ moc ludzkiej psychiki, dzi´ki której mo˝na wewn´trznym nakazem
zmusiç w pewnych okolicznoÊciach drugiego cz∏owieka do wykonania czynnoÊci wed∏ug mojej woli.
Przedstawmy to na przyk∏adzie.
By∏em w gimnazjum pod wzgl´dem uzdolnienia matematycznego ostatnim z ostatnich. S∏owa, jakie
wypowiedzia∏ o sobie Kornel Makuszyƒski, aplikuj´ do siebie w ca∏ej pe∏ni. Gimnazjum X we Lwowie nie
zanotowa∏o w swych dziejach bardziej t´pego pod wzgl´dem matematycznym ode mnie. Tylko ze
wspó∏czucia dawano mi ju˝ zwyczajowo stopieƒ “dostateczny” z minusem. Na egzaminie maturalnym
nie potrafi∏em rozwiàzaç ˝adnego zadania i okaza∏em tak dalece ignorancj´ z matematyki, ˝e profesor
zirytowany i zarazem zdziwiony mówi, ˝e mi pisze znak zapytania, czyli w ogóle bez oceny i pozostawia
spraw´ do rozstrzygni´cia dyrektorowi. Na widok swej kl´ski koncentruj´ sie do maksimum i nakazuj´
profesorowi, w duszy by napisa∏ mi liczb´ 2 czyli “dobrze”. I tak si´ sta∏o. Zamiast znaku zapytania napisa∏ 2, a wi´c podobny znak, ale o innym znaczeniu. I dzi´ki temu matura wypad∏a celujàco.
Przypadek drugi, z którego dzi´ki swej sile wewn´trznej wyszed∏em ca∏o, by∏ gorszy.
Zaraz po kapitulacji Warszawy w roku 1939, ze wzgl´du na osobiste niebezpieczeƒstwo, wyruszy∏em
z niej do Kalisza. W ¸odzi na dworcu ustawi∏o si´ kilku ˝andarmów przy drzwiach wyjÊciowych do miasta
i t∏uk∏o kolbami Polaków wysiadajàcych z pociàgu. Nie oszcz´dzano nawet kobiet i starców. Widzàc to,
zatrzyma∏em si´ d∏u˝ej w pociàgu, a˝ zbiry odejdà. Spóênilem si´ przez to i straci∏em na ulicy kontakt
z ludêmi przyjezdnymi, którzy zdà˝ali do klasztoru O.O Bonifratrów na nocleg. Wiedziony wyczuciem do∏àczy∏em do szeregu ludzi stojàcych przed furtkà klasztoru. I tu znowu widz´ scen´ podobnie jak na
dworcu. Ca∏kowicie pijany ˝andarm legitymuje ka˝dego i przy tym miota si´ jak wÊciek∏y, kopiàc nogami i bijàc po twarzy pi´Êcià wystraszonych ludzi. Jestem trzeci z rz´du w szeregu do ˝andarma i prze˝ywam gehenn´ strachu, wszak nie mia∏em przy sobie ˝adnych dokumentów. Z ca∏ym napi´ciem swych
si∏ wewn´trznych usi∏uj´ pijanego ˝andarma obezw∏adniç. W momencie, kiedy ju˝ si´ zbli˝a∏ do mnie,
nagle si´ zachwia∏, zatoczy∏ sobà ko∏o i przypad∏ do Êciany, gdzie zaczà∏ wymiotowaç. Wykorzysta∏em
ten moment, szybko opuÊci∏em szereg i przez bocznà furtk´ dotar∏em do wn´trza klasztoru, gdzie spokojnie sp´dzi∏em noc.
Trzeci wypadek by∏ jeszcze bardziej dramatyczny.
W kilka miesi´cy po moim przybyciu do Kalisza, zosta∏em aresztowany przez gestapowca. Po chwilowym zwolnieniu kazali mi zostaç do ich dyspozycji i nie opuszczaç miasta. W odpowiedzi na to naby∏em bilet kolejowy, wsiad∏em do pociàgu i zdà˝a∏em do Warszawy. Mi´dzy Warthegau a Generalnym
Gubernatorstwem granica zosta∏a zamkni´ta. Jestem nadal bez ˝adnych dokumentów osobistych. W
¸odzi wszystkich pasa˝erów wysadzili ˝andarmi i sp´dzili do poczekalni, gdzie Polaków poddano nawet
osobistej rewizji. Do mojego przedzia∏u nikt nawet nie zaglàdnà∏. Postój pociàgu trwa∏ przesz∏o dwie godziny. Z chwilà, gdy pociàg ruszy∏ do dalszej drogi, widz´ zdà˝ajàcych do mojego przedzia∏u dwóch
˝andarmów. Nat´˝am wszystkie swe si∏y modlitewne, by ich obezw∏adniç, i co si´ staje? Jeden z nich
szybko poszed∏ do ubikacji, coÊ mu si´ zrobi∏o na ˝o∏àdku, drugi zaÊ, gdy wszed∏ do mnie, jakoÊ dziwnie
si´ zachowywa∏, plót∏ od rzeczy, mimo, ˝e nie by∏ pijany. Po chwili zakr´ci∏ na pi´cie i odszed∏. Przejecha∏em granic´ bez przykrych nast´pstw.
Z tego rodzaju si∏ ju˝ wi´cej w ˝yciu nie korzysta∏em, mo˝e i dlatego, ˝e ju˝ nie znalaz∏em si´ nigdy
w tragicznej sytuacji zagra˝ajàcej ˝yciu. Czy jeszcze dziÊ te specyficzne si∏y emitowane do innych posia-
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dam, nie umiem odpowiedzieç.
Chcia∏bym w tym miejscu w imi´ sprawiedliwoÊci daç na marginesie wyjaÊnienie dotyczàce Niemców. W opisanych wypadkach wsz´dzie wyst´pujà Niemcy i to w Êwietle potwornym. Niejednemu mo˝e si´ zdawaç, ˝e pa∏am do nich nienawiÊcià i pogardà.. Nic podobnego. Podró˝ujàc po wszystkich
prawie krajach Europy, w ˝adnym narodzie nie dozna∏em tyle serdecznoÊci, przyjacielskiej szczerej goÊcinnoÊci, a nawet pomocy, co w Niemczech Federalnych. Do Niemców mam pewien nawet sentyment, ale do prawdziwych, zdrowych moralnie Niemców. A ˝e Hitler zdeprawowa∏ si∏à brutalnà dusz´
m∏odzie˝y niemieckiej i wsàczy∏ w nià sadystycznà nienawiÊç i pogard´ dla Polaków, wi´c oni spod znaku swastyki i trupiej g∏ówki, byli sprawcami zbrodniczych czynów. Dlatego nazywam ich nie Niemcami,
a tylko hitlerowcami.

Nieznane wciàga mnie w swà orbit´
D∏uga jeszcze droga prowadzi∏a do poznania prawdziwej rzeczywistoÊci. By∏a to droga pe∏na trudów, cierpieƒ, wahaƒ i za∏amaƒ. Zaraz po wojnie objà∏em samodzielne stanowisko w staro˝ytnym miasteczku, w Prabutach na Mazurach. Tam si´ zacz´∏a dla mnie ci´˝ka i odpowiedzialna praca, poch∏aniajàca wiele czasu i energii. Chodzi∏o przede wszystkim o zorganizowanie ˝ycia oraz roztoczenie opieki
nad ludêmi przyby∏ymi zza Bugu celem osiedlenia si´ na nowym terenie. Nie by∏o czasu ani ochoty na
metafizyczne kontemplacje i filozofowanie. Zdarzajà si´ niestety w ˝yciu ludzkim paradoksalne sytuacje, które nas zmuszajà czyniç to, od czego byÊmy chcieli uciec. Tak by∏o ze mnà.
Zaraz po wojnie ogromnie du˝o rodzin by∏o zdekompletowanych. Nie by∏o w ca∏ym kraju prawie rodziny, z której by wojna nie wyrwa∏a kogoÊ. Los tych tu∏aczy zab∏àkanych na szerokim Êwiecie by∏ nie
znany dla ich najbli˝szych. Wcià˝ pada∏o pytanie. ˚yje czy nie, a jeÊli ˝yje to gdzie si´ znajduje. Czerwony Krzy˝ nie móg∏ podo∏aç temu zadaniu. Cz´Êç zatem tego trudnego zadania wbrew mojej woli spad∏a na mnie. Nieprzewidzialny los wystawi∏ mnie na ci´˝kà i jak˝e odpowiedzialnà s∏u˝b´ dla cierpiàcych i potrzebujàcych pomocy .... I tak si´ zacz´∏o.
Po wielu latach roz∏àki odwiedzi∏em swego koleg´ biologa w ¸odzi, dziÊ ju˝ nie ˝yjàcego. Ten mi
w toku naszej rozmowy podsunà∏ zdj´cia dwóch zaginionych w czasie wojny ˝o∏nierzy. O jednym orzek∏em, ˝e sp∏onà∏ na jakimÊ okr´cie storpedowanym. Drugi zaÊ pad∏ w bitwie we Francji i spoczywa na
cmentarzu w pobli˝u ma∏ego miasteczka: pochowano go w trzecim szeregu mogi∏ do bramy wejÊciowej pod numerem 18. Prawid∏owoÊç mojej wypowiedzi dotyczàcej losów tych˝e ˝o∏nierzy wnet potwierdzi∏ Polski Czerwony Krzy˝. Na drugi dzieƒ przyniós∏ mi znowu mój kolega fotografi´ swojej znajomej,
chcàc si´ coÊ o niej dowiedzieç. Jest to osoba lekkomyÊlna - powiedzia∏em - chciwa i kochliwa. Jest
chyba ˝onà zegarmistrza, bo widz´ w jej otoczeniu wiele zegarków. Nosi w sobie zastarza∏y ˝al do dawno zmar∏ego dziadka o jakiÊ z∏oty sygnet, który by∏ jej obiecany a podarowany zosta∏ komu innemu.
Przed kilku dniami wywo∏a∏a ona w tramwaju niesmacznà awantur´ z pasaêerami o po∏amany w Êcisku
jej parasol. Za dwie godziny mój kolega sprawdzi∏ wszystko osobiÊcie. Okaza∏o si´, ˝e to, co powiedzia∏em o tej kobiecie, by∏o jak najÊciÊlej zgodne z prawdà..
Po swym powrocie znalaz∏em na biurku kilka listów w sprawie zaginionych. Za∏atwi∏em je. Ale z ka˝dym dniem nap∏yw listów w tej sprawie zaczà∏ si´ powi´kszaç. Za∏atwi∏em wszystkie listy, jakby to by∏a
rzecz zwyczajna, codzienna. W odpowiedzi na listowne proÊby dawa∏em pisemne informacje, gdzie si´
znajduje zaginiony, czy wróci i kiedy. Liczba listów z ka˝dym dniem progresywnie zacz´∏a wzrastaç, dochodzàc do setki dziennie. W takiej sytuacji ju˝ nie by∏o mowy o mo˝liwoÊci za∏atwiania próÊb ludzkich.
Odmówi∏em przyjmowania listów w sprawie odszukiwania zaginionych. W odpowiedzi na to zainteresowani zareagowali osobistym przyjazdem do Prabut. Wkrótce Prabuty sta∏y si´ Mekkà nieprzerwanych
pielgrzymek nieszcz´Êliwych ludzi, którzy pragn´li ode mnie coÊ us∏yszeç o swoich najdro˝szych zab∏àkanych w Êwiecie. Za∏atwia∏em wszystkich, nie zastanawiajàc si´ poczàtkowo nad niezwyk∏oÊcià ca∏ej
sytuacji. By∏em chwilowo tym zbiegowiskiem i mojà dla nich pracà jakby odurzony. Wnet jednak zawi-
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s∏em w pró˝ni mi´dzy fikcjà a realnoÊcià, mi´dzy z∏udzeniem a rzeczywistoÊcià. Sytuacja taka zacz´∏a
mnie dr´czyç, usi∏owa∏em w jakiÊ sposób z niej si´ wywik∏aç. IloÊç jednak bezb∏´dnych rozstrzygni´ç
przypadków, rozwia∏a ostatecznie mojà wàtpliwoÊç. Uwierzy∏em ca∏kowicie, ˝e moje pozanormalne widzenia nie sà sumà z∏udzeƒ czy przypadkowoÊci, lecz rzeczywistoÊcià..

II

Odkrycie RzeczywistoÊci
Ten, co w nic nie wierzy,
zdradza ubóstwo swej myÊli,
ten zaÊ, co wierzy we wszystko,
wykazuje swojà g∏upot´.
Kiedy nap∏yw ludzi do mnie sta∏ si´ masowy, poczu∏em zaniepokojenie, zaczà∏em zastanawiaç si´,
czy ja mimo swej dobrej woli nie oszukuj´ zbola∏ych ludzi i siebie samego, czy nie zaciàgam moralnej
odpowiedzialnoÊci wzgl´dem udr´czonych istot i wzgl´dem obiektywnej prawdy. Czy˝ jest mo˝liwe widzieç w zakrytej dali cz∏owieka: w mogile, czy wÊród ˝yjàcych.
I kiedy tak udr´czony wàtpliwoÊciami siedzia∏em w ogrodzie, gdy zjawi∏a si´ przede mnà Niemka
z Olsztyna, chcàc zasi´gnàç jakiejÊ wieÊci o swym m´˝u zaginionym na froncie wschodnim. Ledwie rzuci∏em okiem na fotografi´ jej m´˝a, zawo∏a∏em gwa∏townie: “Ale˝ on zginà∏ 24 czerwca w pobli˝u jeziora Pejpus” -” O mein Gott - krzykn´∏a podekscytowana Niemka - das ist Wahr”. Teraz mi pokazuje pismo z Wermachtu, zawiadamiajàce o Êmierci m´˝a poleg∏ego 24 czerwca nad brzegiem jeziora Pejpus. Przypadek ten zrobi∏ na mnie silne wra˝enie. Dlaczego, na jakiej podstawie poda∏em dok∏adnie
dat´ i miejsce Êmierci niemieckiego ˝o∏nierza. Mo˝e uchwyci∏em drog´ telepatycznà przez jego ˝on´,
która wiedzia∏a o Êmierci m´˝a, a u mnie szuka∏a jedynie upewnienia. Nie by∏em jednak, pomimo trafnoÊci informacji, przekonany o mo˝liwoÊci widzenia rzeczy zakrytych, nieznanych. Sàdzi∏em, ˝e mo˝e
i ten przypadek jest tylko zwyk∏ym przypadkiem.
Zjawi∏ si´ pewnego dnia u mnie przedstawiciel jakiegoÊ Tygodnika, chcàc ze mnà przeprowadziç
wywiad w sprawie moich praktyk. Odmówi∏em mu stanowczo na ten temat rozmowy, zaznaczajàc, ˝e
nie wolno wprowadzaç w b∏àd opinii publicznej w sprawach, w które ja sam nie wierz´ ca∏kowicie.
Potem otrzyma∏em zaproszenie od profesora uniwersytetu w ¸odzi, gdzie zorganizowano naukowe
posiedzenie eksperymentalne z zakresu zjawisk parapsychologicznych. Zebranie mia∏o miejsce w prywatnym mieszkaniu profesora, doktora psychologii - Wilczkowskiego, przy ul. Moniuszki 1. Podano mi kolejno szereg fotografii nieznanych mi osób, mia∏em opisaç charakter, stan zdrowia i bodaj˝e jakiÊ jeden
fakt z ich przesz∏ego ˝ycia. Eksperyment si´ uda∏ w 95% . Na skutek tak zach´cajàcych wyników postanowiono przeprowadziç na nast´pny dzieƒ bardziej skomplikowany eksperyment.
Ka˝dy z profesorów mia∏ przynieÊç przygotowanà mu przez kogoÊ fotografi´ osoby trzeciej nieznanej
ani mnie, ani profesorowi. W zamkni´tej kopercie prócz zdj´cia znajdowaç si´ mia∏ ˝yciorys osoby w∏asnor´cznie napisany. Chodzi∏o bowiem o wykluczenie wszelkich wp∏ywów telepatycznych. Zdj´ç takich
przyniesiono oko∏o 12 sztuk.
Zaczynamy doÊwiadczenie. Bior´ zamkni´tà kopert´ do r´ki, otwieram, ˝yciorys odk∏adam na Êrodek
sto∏u, daleko od siebie, wyciàgam fotografi´ i próbuj´ jà odczytaç. Ka˝de moje s∏owo zapisuje sekretarka. Kiedy skoƒczy∏em opis oglàdanej fotografii, a w∏aÊciwie osoby na fotografii, porównujemy moje
informacje z ˝yciorysem danej osoby. W odczytaniu pierwszej fotografii, niestety, nie by∏o prawie ˝adnej
zgodnoÊci. Odczytanie nast´pnej fotografii da∏o zgodnoÊç z ˝yciorysem zaledwie 30%, co mo˝na
uznaç za przypadkowà tylko zbie˝noÊç wyników. Eksperyment wyraênie si´ nie uda∏. ZrobiliÊmy wi´c kilkunastominutowà przerw´, po której czu∏em w sobie przyp∏yw jakiejÊ energii, poczu∏em pewne pràdy,
jakiÊ b∏ogostan, wiem prawie na pewno, ˝e dalszy ciàg eksperymentu si´ uda. Zaczynamy doÊwiadcze-
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nie na nowo. Bior´ z kolei trzecie zdj´cie, które przedstawia∏o kapitana wojsk polskich i referuj´, co nast´puje: “Widz´ go wyraênie, jak pada ugodzony kulà w bitwie pod Kutnem. Zosta∏ pochowany samotnie na skrzy˝owaniu szosy z piaszczystà drogà pod pochylonà brzozà”. Narysowa∏em przy tym miejsce
jego mogi∏y. Na moje s∏owa wstaje jeden z uczestników naszego zebrania i oÊwiadcza: “Orzeczenie
naszego goÊcia jest jak najbardziej zgodne z faktycznym stanem rzeczy. Ja sam go pochowa∏em. ByliÊmy obaj w jednej kompanii piechoty. Mój kolega pad∏ podczas ataku niemieckich czo∏gów na nasze
stanowiska umocnieƒ”. Odczytany teraz ˝yciorys nie˝yjàcego kapitana, napisany przez jego siostr´, potwierdzi∏ zgodnoÊç mojego orzeczenia. Potem ju˝ swobodnie, bez pomocy fotografii, ka˝dego z uczestników zebrania powiedzia∏em wiele z przesz∏oÊci jego ˝ycia. Pod koniec posiedzenia nakreÊli∏em psychiczny obraz syna profesora Wilczkowskiego, dok∏adnie ze szczegó∏ami z jego prze˝yç i jego uzdolnieƒ. Niektórych faktów nawet w∏asny ojciec dziecka nie zna∏, teraz dopiero skojarzy∏ je i potwierdzi∏.
Dla uzupe∏nienia ca∏oÊci doda∏em, ˝e malec, czyli synek profesora, postanowi∏ dwuletni kurs z muzyki
przerobiç w jednym roku. Profesor, znany psychiatra, by∏ tym wszystkim mocno zaskoczony. Wiedzia∏
przecie˝, ˝e ja o jego synku absolutnie nic nie wiedzia∏em, a powiedzia∏em tyle trafnych drobiazgów
o nim, ˝e - jak sam profesor si´ wyrazi∏ nic ju˝ do tego dodaç nie mo˝na. Wszyscy zebrani goÊcie byli zaskoczeni tym, czego stali si´ Êwiadkami. Wynik eksperymentu w sumie by∏ pozytywny. Powsta∏ projekt,
aby dla dobra nauki kontynuowaç doÊwiadczalnà prac´ na przysz∏oÊç.
Najbardziej ciekawy fragment przedstawionego eksperymentu opisz´ w nast´pnym rozdziale.
Pomimo jednak niezaprzeczalnego sukcesu opisywanego eksperymentu i licznych osiàgni´ç w moich praktykach odnajdywania zaginionych, mój sceptycyzm odnoÊnie mo˝liwoÊci widzenia rzeczy niewidzialnych jeszcze mocno tkwi∏ we mnie. Ciàgle jeszcze nie wierzy∏em, ˝e moje specyficzne widzenie
rzeczy zakrytych przed zmys∏owym wzrokiem, mo˝e byç rzeczywistoÊcià, a nie jest z∏udzeniem lub szcz´Êliwym trafem.
Pozosta∏em nadal w dr´czàcej rozterce. Oszukiwaç niechcàco innych, nadu˝ywaç chocia˝ wbrew
swej woli zaufania ludzkiego, robiç ogólne zamieszanie w spo∏eczeƒstwie, to wszystko jest stanowczo za
du˝o na uczciwego cz∏owieka. A za takiego chcia∏em uchodziç wobec ludzi i samego siebie.
Nied∏ugo jednak trzeba by∏o czekaç na rozstrzygni´cie moich wàtpliwoÊci. Zaistnia∏ bowiem fakt,
który mnie przekona∏, i˝ moje widzenie rzeczy i zdarzeƒ le˝àcych poza sferà zmys∏ów jest zgodne
z prawdziwà rzeczywistoÊcià popartà niezbitymi dowodami.

Nieznane pozna∏em
Przyjecha∏ do mnie spod Ornety, m∏ody za∏amany nieszcz´Êciem cz∏owiek. Pokaza∏ mi fotografi´
swojej jedenastoletniej córki, która w Nowy Rok posz∏a do swojej ciotki mieszkajàcej w sàsiedniej wiosce. Zaznaczy∏, ˝e w krytycznym dniu nie by∏ w domu, pozosta∏a tylko jego ˝ona, macocha zaginionej. By∏ obecnie miesiàc czerwiec. Min´∏o zatem pó∏ roku, od czasu zagini´cia ma∏ej.
W trakcie wnikliwego wpatrzenia w fotografi´ zaginionej dziewczynki wy∏oni∏ si´ nagle przed moim
okiem ducha, wstrzàsajàcy tragizmem obraz, który opisa∏em nast´pujàco: Widz´ las, na skraju którego
biegnie szosa, ∏àczàca dwa ma∏e osiedla. Na wschodzie rozciàgajà si´ pola, a na pó∏nocy sà niewielkie pagórki, na nich zaÊ rozsiane budynki gospodarskie. PoÊrodku tej konfiguracji znajduje si´ niewielka
grupa olszyn, okalajàcych ma∏e bajorko, brudnej cuchnàcej wody. W tej w∏aÊnie wodzie jest zanurzony
worek, w którym znajduje si´ posiekane cia∏o jego córki. Jest ono w pe∏nym rozk∏adzie, tylko wystaje
jeszcze z wody szczernia∏a lewa r´ka.
Tym makabrycznym widokiem sam by∏em wstrzàÊni´ty. Dlatego prosi∏em tego cz∏owieka, aby po
znalezieniu zw∏ok przyjecha∏ do mnie na mój koszt i potwierdzi∏ mojà wizj´. Na trzeci dzieƒ zjawi∏y si´
u mnie dwie jego sàsiadki, które wyjaÊni∏y, ˝e zbola∏y ojciec nie ma si∏ przyjechaç, gdy˝ jest zbyt mocno
wstrzàÊni´ty straszliwym odkryciem, cz´sto mdleje i p∏acze. Kaza∏ mi donieÊç, ˝e rzeczywiÊcie kawa∏ki
swej córki znalaz∏ we wskazanym miejscu. Owe sàsiadki widzia∏y to równie˝, wszystko potwierdzi∏o si´.
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W tym samym mniej wi´cej czasie zjawi∏ si´ u mnie pewien m∏ody cz∏owiek z proÊbà o wskazanie
przynajmniej w przybli˝eniu grobu jego ojca rozstrzelanego przez hitlerowców w roku 1939. Na oglàdanej fotografii nie˝yjàcego pojawi∏a si´ jakby nowa klisza, na której dostrzegam nieco zamglonà fotografi´ Grudziàdza. Za chwil´ ju˝ widz´ wyraênie na zboczu niewielkiego wzniesienia, s∏abo zalesionego,
dwa wspólne groby pomordowanych Polaków. Nieco dalej od grobów zbiorowych, w kierunku na po∏udniowy zachód, widz´ samotnà mogi∏´, doÊç dobrze jeszcze zauwa˝alnà, w której si´ znajdujà zw∏oki
zamordowanego ojca. ¸atwo go b´dzie zidentyfikowaç - zaznaczy∏em - po przyszytym do spodni wojskowym guziku z orze∏kiem.
Po kilku dniach przyjecha∏ ten sam m∏odzieniec z informacjà, ˝e kierujàc si´ moimi wskazówkami
znalaz∏ grób swego ojca. PodkreÊli∏, ˝e pomy∏ka jest wykluczona, gdy˝ jego matka pozna∏a ów guzik,
który sama na poczàtku wojny przyszy∏a do spodni m´˝a.
Nie mo˝na pominàç w tym miejscu najciekawszego przyk∏adu.
Jednej pani z Warszawy, poszukujàcej swego brata zaginionego podczs powstania, wskaza∏em dok∏adny adres pod którym nale˝y go szukaç. Widz´ go przy ulicy Pawiej 18 przygniecionego, w pozycji
siedzàcej, pod zwalonà Êcianà kamienicy. Na jego szyi widnieje z∏oty ∏aƒcuszek z medalikiem.
Nie wiedzia∏em, ˝e przygnieciony Êcianà powstaniec by∏ ksi´dzem. Po kilku dniach otrzyma∏em wiadomoÊç od owej pani, ˝e znalaz∏a swego brata pod wskazanym numerem kamienicy. Mia∏ istotnie na
szyi ∏aƒcuszek ten sam, jaki mu ona w dniu Êwi´ceƒ ofiarowa∏a. Nie by∏o wi´c wàtpliwoÊci, co do to˝samoÊci znalezionego.
By∏ to przypadek pierwszy w mojej praktyce wskazania dok∏adnego adresu. Póêniej by∏o jeszcze kilka
takich przypadków.
Przytoczy∏em celowo kilka przypadków takich, w których wystàpi∏ najwy˝szy poziom mo˝liwoÊci moich si∏ parapsychicznych.
Po przedstawieniu historii powstania i przebiegu rozwoju moich si∏ paranormalnych oraz opisie tak
Êmia∏ych rozwiàzaƒ zawi∏ych spraw ludzkich, postawi´ w imieniu czytelników pytanie - czy nie by∏o
w moich praktykach gorzkich pomy∏ek? Czy wszystkie sprawy rozstrzygnà∏em bezb∏´dnie?
O tym mogliby wydaç sàd ci wszyscy, którzy w swych sprawach zetkn´li si´ ze mnà przez szereg lat
mojego ˝ycia. Ja zaÊ na to pytanie odpowiadam nast´pnym rozdzia∏em. Chc´ tylko podkreÊliç, ˝e nie
szuka∏em ani rozg∏osu, ani taniej popularnoÊci dla siebie. Narzucony okolicznoÊciami obowiàzek usi∏owa∏em spe∏niç sumiennie, z ciàg∏à obawà pomy∏ki, wprowadzenia w b∏àd innych i siebie samego, albowiem ka˝da pomy∏ka pociàga za sobà wiele przykrych konsekwencji.
W roku 1947 pewien in˝ynier z Warszawy zwróci∏ si´ do mnie w sprawie swego syna, zaginionego
w czasie powstania. Wskaza∏em mu miejsce, gdzie ma szukaç m∏odego bohatera. By∏o to miejsce w rowie przy szosie Warszawa Sochaczew na 53 kilometrze, liczàc od rogatki Warszawskiej. Le˝y z nim jego
kolega, przy obu znajduje si´ broƒ palna w postaci automatów. Widzenia tego nie mog∏em ˝adnà miarà zrozumieç. Dlaczego zostawiono przy zabitym broƒ, skoro obaj zostali przez Niemców rozstrzelani.
Niepodobna aby Niemcy zostawili przy nich broƒ. To przeczy∏o zdrowej logice. A jednak broƒ by∏a zostawiona rzeczywiÊcie, co stwierdzono przy ekshumacji zw∏ok. A wi´c oko ducha cz∏owieka jest niekiedy pewniejsze ni˝ m´drca szkie∏ko i oko, nawet ni˝ sama myÊl logiczna.
Pod jesieƒ w roku 1948 w niedzielne popo∏udnie przyjecha∏ do mnie starszy herbowy pan w sprawie
uzyskania informacji o swoim synu, który od dnia wybuchu wojny nie daje o sobie ˝adnego znaku ˝ycia.
Nie zapyta∏em go o miejsce ostatniego pobytu syna. Patrzàc na fotografi´ poszukiwanego odrzek∏em
w ten sposób. Widz´ go jadàcego motocyklem do ¸uniƒca w stron´ Piƒska. W drodze nagle zakrywa
go jakaÊ g´sta chmura gazu w postaci ognistej kuli, z której si´ ju˝ nie wynurzy∏ i tu znika z oczu. Wed∏ug
mnie - on nie ˝yje.
Po moich s∏owach ten pan si´ zrywa nerwowo z krzes∏a i mówi:
– “Nie wiem jak mam pana przeprosiç za wyrzàdzenie mu krzywdy moralnej. Ja przyjecha∏em pana
zdemaskowaç jako oszusta. Uczyni∏em nawet zak∏ad z kilkoma osobami, ˝e pana przy∏api´ na oszu-
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stwie lub kuglarstwie. To by∏o g∏ównym celem mego przyjazdu tutaj. Sprawa syna to rzecz uboczna,
gdy˝ mam ÊwiadomoÊç, ˝e mojego syna zlikwidowa∏y bandy ukraiƒskie. W moim zdrowym mózgu w ˝aden sposób nie chce si´ pomieÊciç to, ˝e na fotografii mo˝na widzieç coÊ wi´cej poza samà podobiznà. A przecie˝ pan powiedzia∏ mi rzecz zdumiewajàcà, co przekracza ludzkie mo˝liwoÊci. Najbardziej
mnie uderzy∏a wymieniona nazwa miasta, gdzie mój syn mieszka∏ jako in˝ynier zaanga˝owany w osuszaniu b∏ot poleskich. Przecie˝ ma∏o kto z Polaków s∏ysza∏ o ma∏ym miasteczku zagubionym na Polesiu,
¸uniƒcu. Teraz wstrzàÊni´ty tym naocznym faktem staj´ si´ najgor´tszym propagatorem pana niezwyk∏ych praktyk, to przecie˝ coÊ fenomenalnego.
“Panie - odpowiedzia∏em mu - ta dziwna moja w∏adza psychiczna i dla mnie jest nie zrozumia∏à zagadkà.”. Otacza nas jeszcze wiele nie zbadanych tajemnic. My sami jesteÊmy wielkà nie zrozumia∏à zagadkà.
Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e gdybym wiedzia∏ wczeÊniej, i˝ ten przyjezdny cz∏owiek mia∏ zamiar mnie
oÊmieszyç, to nic bym na pewno nie widzia∏ z fotografii jego syna. ÂwiadomoÊç jego podst´pu i wrogie
nastawienie nie pozwoli∏yby mi si´ skoncentrowaç. Nie móg∏bym widzieç ani miasteczka, ani tym bardziej jego nazwy, ani losów syna.
“W tym miejscu ktoÊ móg∏by postawiç mi zarzut: jak to byç mo˝e - co za jasnowidz, skoro nie wie, ˝e
jakiÊ osobnik przyjecha∏ do niego z zamiarem zdemaskowania go? Takiego goÊcia nie powinien przyjàç, a jeÊli przyjà∏ to nale˝a∏o jego zdemaskowaç. Pozornie wyglàda takie rozumowanie logicznie. Tak
jednak nie jest. Trzeba wiedzieç, ˝e jasnowidz ma na oku jeden tor tylko, po którym zmierza do celu, tutaj - szuka zaginionego. Inne zaÊ drogi omija. Nadto nastawia si´ na to, ˝e ka˝dy przybywa doƒ w uczciwej sprawie, odp´dza wszelki sceptycyzm od siebie, który go bardzo dekoncentruje. W sferze w∏adz parapsychicznych tylko prawda odbija si´ blaskiem, nie zdrada - podobnie jak w promieniach s∏oƒca z∏oto a nie gnojówka b∏yszczy. Jest niemo˝noÊcià jeszcze dodatkowo skoncentrowaç si´ i rozpraszaç swe
si∏y psychiczne na to, kto z jakim zamiarem przybywa. Jasnowidz ufa ka˝demu, nie podejrzewa zdrady,
chyba ˝e jest ona bardzo oczywista. Bajeczka jakà s∏ysza∏em w Pary˝u, osobiÊcie nie ma tutaj ˝adnego
zastosowania. Brzmi ona tak: – Zainteresowany klient zapuka∏ do drzwi jasnowidza i czeka. Wtedy s∏yszy
od wewnàtrz pokoju pytanie - “kto tam?” - “Jasnowidz, który nie wie, kto si´ za drzwiami znajduje, to ˝aden jasnowidz” - wypowiedzia∏ g∏oÊno przyby∏y i odszed∏.

Niedyspozycja jasnowidza
Jasnowidz, ilekroç s∏ysz´ ten wyraz pod swoim adresem, zawsze odczuwam pewne nieprzyjemne za˝enowanie. Albowiem pod tym mianem kryje si´ wielkie ryzyko, udr´ka i odpowiedzialnoÊç. Nie lubi´ tej
nazwy, lecz musz´ si´ nià pos∏ugiwaç, gdy˝ nie znam zast´pczej
Niektórzy badacze parapsychologii utrzymujà, ˝e w miar´ starzenia si´ jasnowidza, zanikajà lub
zmniejszajà si´ jego zdolnoÊci pozamaterialnego widzenia. Nie podzielam takiego poglàdu. Brak jest na
to dowodów. Owszem, si∏y parapsychiczne powoli zanikajà, gdy si´ ich nie u˝ywa. Natomiast utrzymujà
si´ na sta∏ym poziomie, a nawet si´ pot´gujà bez wzgl´du na wiek i stan zdrowia, jeÊli si´ nimi cz´sto
operuje. W wieku podesz∏ym, mo˝e jedynie wyst´powaç u jasnowidza szybsze roz∏adowanie koncentracji oraz wi´ksze wyczerpanie aktualne.
Na czasowà lub aktualnà niedyspozycj´ jasnowidza wp∏ywa ca∏y szereg przeró˝nych czynników:
osobiste ci´˝kie prze˝ycia moralne, wycieƒczajàce choroby zw∏aszcza przewodu pokarmowego, bezsennoÊç, nadu˝ywanie alkoholu, zbytnie folgowanie rozbrykanym zmys∏om, przykre otoczenie na codzieƒ, warunki atmosferyczne, oraz jakaÊ pró˝nia psychiczna, która równie˝ cz´sto nawiedza twórców
sztuki pi´knej i pisarzy. Malarze, rzeêbiarze, kompozytorzy, oraz poeci te˝ majà swoje natchnienie, wizje
twórcze, nie znane przeci´tnym ludziom. Bez tych twórczych wizji nie by∏oby ˝adnych arcydzie∏ sztuki i literatury. Podobne przejawy majà miejsce u jasnowidza. Wtedy oni równie˝ nie sà zdolni wznieÊç si´ tak
wysoko, by mogli dojrzeç rzeczy le˝àce poza horyzontem. Chcàc odczytaç sprawy wy˝szego rz´du
w stanie takiego bezw∏adu psychicznego, potrzeba na to ogromnego wysi∏ku.
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Jak˝e cz´sto niestety, ci twórcy odczuwajà w sobie przez czas d∏u˝szy ca∏kowità pró˝ni´, ja∏owoÊç,
brak wszelkiej myÊli, natchnienia koncepcji, ch´ci do pracy - s∏owem prze˝ywajà kryzys swojego ducha.
Na powodzenie lub fiasko akcji jasnowidza, ma wp∏yw nawet pora dnia. Dla mnie najtrudniej za∏atwiç spraw´ odczytania z fotografii w godzinach przedpo∏udniowych, naj∏atwiej zaÊ wieczorem. Z tego
powodu moje wyst´py eksperymentalne odbywa∏y si´ zawsze wieczorem. Byç mo˝´ jest to rzecz indywidualna. Raz tylko za∏atwi∏em wa˝nà spraw´ ku zdziwieniu memu i innych osób w godzinach rannych,
ale na to z∏o˝y∏y si´ specyficzne bodêce.
By∏o to w Lucernie w Szwajcarii. Wiceprezes pewnej instytucji b´dàc na urlopie gdzieÊ zaginà∏. Sàdzono, ˝e zginà∏ Êmiercià tragicznà, runà∏ na pewno w jakàÊ przepaÊç w Alpach. Szukano go wsz´dzie,
bez rezultatu. B´dàc goÊciem w zespole cz∏onków tej instytucji i s∏uchajàc opowiadania o wiceprezesie, zaproponowa∏em im swojà pomoc w wyjaÊnieniu losów zaginionego. By∏o mi∏e towarzystwo, dobre
wino, pogodny nastrój, SwiadomoÊç ambicji narodowej, przecie˝ jestem Polakiem, wszystkie te okolicznoÊci sta∏y si´ bodêcem do podj´cia Êmia∏ego zadania.
Patrzàc na podanà mi fotografi´ zaginionego, pokaza∏em na mapie miejsce jego pobytu. Po moim
oÊwiadczeniu powsta∏o w towarzystwie, niczym w ulu pszczó∏, niesamowite poruszenie. Ist es moglich?
Czy to jest mo˝liwe ze zdj´cia widzieç gdzie si´ kto obraca? i co dalej, gdzie wobec tego znajdzie si´
nasz wice prezes? – sypià si´ ze wszech stron pytania. Obecnie znajduje si´ – ciàgn´ dalej – w po∏udniowo zachodniej Austrii u pewnej wdowy i wyglàda na to, ˝e dla jakiÊ wzgl´dów nie zamierza on ju˝ powróciç do Szwajcarii. Szwajcarzy byli tym wszystkim mocno zaskoczeni. Jak dowiedzia∏em si´ zatem,
moje orzeczenie by∏o prawdziwe.
W przypadkach, gdy na przeszkodzie do za∏atwienia sprawy drogà jasnowidzenia stoi niedyspozycja
jasnowidza, mo˝na jà prawie zawsze usprawniç i kryzys prze∏amaç przy pomocy wielu sposbów. Najprostszy z nich jest taki: wy∏àczyç siebie fizycznie i psychicznie z otoczenia, zawiesiç swe myÊli w pró˝ni
i wyczekiwaç na przyp∏yw energii psychicznej. Kiedy si´ to nie udaje, mo˝na pobudziç swój system nerwowy kieliszkiem wina albo fili˝ankà kawy.
Inny sposób – przed publicznym wystàpieniem, kiedy chodzi o naukowe doÊwiadczenie, jasnowidz
powinien sam roz∏adowaç zbyt sztywnà urz´dowoÊç otoczenia, wytworzyç wÊród uczestników towarzyski nastrój, odpr´˝onà przyjemnà atmosfer´. W tak wytworzonej sytuacji, jasnowidz wiele potrafi daç
z siebie i ka˝dy eksperyment dla dobra nauki zawsze si´ uda. Jako przyk∏ad takiego roz∏adowania podaj´ opis swojego naukowego wyst´pu w Klubie Lekarza w Warszawie, jaki mia∏ miejsce kilkanaÊcie lat
temu, a który pozosta∏ dla mnie mi∏ym wspomnieniem.
By∏o nas w sumie 15 osób zupe∏nie dla mnie nieznanych. Na wst´pie celem roz∏adowania sztywnego
nastroju, sprowokowa∏em towarzystwo do opowiadania dowcipnych anegdotek. Dopiero wtedy poprosi∏em o cisz´ i rozpoczà∏em nasze “urz´dowanie”. Teraz dopiero wyg∏osilem krótkà prelekcj´ na temat parapsychologicznych zjawisk, po czym przystàpi∏em do eksperymentów z tej˝e dziedziny. Zanim
zaczà∏em odczytywaç fotografie poszczególnych uczestników, powiedzia∏em ˝artobliwie, ˝e wÊród nas
znajduje si´ jeden wielki sceptyk.

III

Z g∏ównego toru na bocznic´
Nawet najÊciÊlejsze prawa rzàdzàce wszechÊwiatem
podlegajà pewnym wahaniom i odchyleniom od normy.
Podobnie jak w roÊlinach istnieje nieprzeparta tendencja dà˝enia ku Êwiat∏u, zwana prawem Êwiat∏ozwrotnoÊci, tak w duszy ludzkiej tkwi silny pociàg do szukania prawdy i uj´cia jej w ca∏oÊç. Ale tam gdzie
jest Êwiat∏o wyst´pujà równoczeÊnie i cienie, w zale˝noÊci od kàta nachylenia padajàcych na dany
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przedmiot promieni Êwietlnych. Tak samo w obr´bie najÊciÊlejszej prawdy czai si´ b∏àd, wynika to z samej struktury psychofizycznej cz∏owieka.
Nikt absolutnie nie potrafi, patrzàc na jeden przedmiot, wyeliminowaç z pola swego widzenia przedmiotów leêàcych obok, pod, przed i za przedmiotem g∏ównym. ˚aden cz∏owiek nie jest zdolny iÊç ze
swà jednà myÊlà bez natr´ctwa innych, niezamierzonych, o silnym nieraz zabarwieniu uczuciowym.
Z tego powodu nawet u ludzi rozsàdnych i genialnych zdarzajà si´ pomy∏ki w ich myÊleniu i post´powaniu. W jasnowidzeniu jeszcze ∏atwiej mo˝na si´ zgubiç i pob∏àdziç.
Strumieƒ energii jasnowidzenia jest w swej istocie tak czu∏y jak sejsmograf, tak wra˝liwy jak Êwie˝a rana na ciele, jak delikatna êrenica oka. A˝eby wi´c mog∏a dzia∏aç bezb∏´dnie w odkrywaniu obiektywnej prawdy, musi mieç ku temu odpowiednie, sprzyjajàce warunki. Energia parapsychiczna biegnie po
swym torze do zamierzonego celu szybciej ni˝ nasza myÊl lub wzrok, pr´dzej ani˝eli promieƒ s∏oneczny
ku ziemi i gwiazdom. Wszelkie jednak˝e przeszkody pojawiajàce si´ na jej torze docelowym spychajà jà
na tory boczne i mogà nawet zepchnàç na bezdro˝a. Straszliwa energia promieni s∏onecznych przebiega w ciàgu jednej sekundy 300 000 km bez ˝adnych przeszkód, a ma∏a chmurka wiszàca nad ziemià
ca∏kowicie rozbija ten promieƒ s∏oneczny, rozprasza na wszystkie kierunki, przes∏ania ca∏kowicie. Podobnie w praktykach jasnowidzenia ma∏a drobnostka, taka jak nieodpowiednie miejsce, nawet pora
dnia, utrudniajà uchwycenie ˝àdanej sprawy.
SpoÊród licznych przeszkód utudniajàcych jasnowidzenie chcia∏bym omówiç najwa˝niejsze – a mianowicie:
a) nieprzychylne nastawienie osób obecnych podczas pracy (seansu) jasnowidza,
b) wp∏yw obcej osoby na odczytywanà fotografi´,
c) rozum i wnioskowanie,
d) strach przed nieudanym wynikiem,
e) skrzy˝owanie fal informacyjnych,
f) nieodpowiednia pora dnia, miejsca, aury,
g) niedyspozycja jasnowidza.
Czynnikami sprzyjajàcymi, u∏atwiajàcymi oraz pot´gujàcymi si∏y parapsychiczne sà:
a) przyjazna atmosfera otoczenia,
b) aktualnoÊç samego faktu,
c) intensywnoÊç wydarzenia,
d) Êwie˝oÊç fotografii.
Wp∏yw na wynik pracy jasnowidza ze strony osób przychylnie lub negatywnie nastawionych omówimy w jednym wspólnym odcinku, ze wzgl´du na treÊç sporzàdzonych protoko∏ów wyjaÊniajàcych nasze
za∏o˝enia.

Nastawienie uczestników
Mówca ogniÊciej i lepiej przemawiaç b´dzie do oddanych mu s∏uchaczy, Êpiewak na estradzie precyzyjniej zaÊpiewa, aktor nawet przeci´tny zagra swà rol´ doskonalej na scenie, kiedy czuje i spodziewa si´ ze strony widowni rz´sistych oklasków. Wszyscy natomiast trzej si´ za∏amià w Êrodowisku dla siebie
wrogim. Praca twórcza poety, pisarza, malarza jest jeszcze bardziej wra˝liwa na pochlebnà lub ostrà
krytyk´ prasy lub publicznoÊci. Najbardziej, niewàtpliwie jest uwra˝liwiony sam jasnowidz. Jego zdolnoÊç
twórcza najsilniej podlega uczuleniu na atmosfer´ Êrodowiska ludzkiego w demonstrowaniu swych paranormalnych w∏aÊciwoÊci. W otoczeniu osób przyjaznych, szukajàcych prawdy, wyniki jasnowidztwa
b´dà wysokie, w atmosferze nieprzyjaznej natomiast wyniki wyjdà nik∏e, albo i ˝adne. Podaj´ dwa sprawozdania z moich publicznych wyst´pów pokazowych w Warszawie, ilustrujàce dok∏adnie omawiane
zagadnienia.
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Sprawozdanie pierwsze
W dniu 15.XI.1963 r, w Warszawie przeprowadziliÊmy z Czes∏awem Klimuszko doÊwiadczenia z zakresu
jasnowidzenia. Obecnych by∏o 5 osób. Profesor J.Szuleta, biolog U.W. – adiunkt U.W. wydzia∏ przyrodniczy, dr S.˚. – dr medycyny F.Chmielewski i J.˚.Chmielewska, studentka U.W wydzia∏u politechnicznego.
Profesor J.Szuleta, okaza∏ kolejno trzy zdj´cia. Dwie odpowiedzi by∏y trafne, jedna tylko cz´Êciowo
trafna. C.Klimuszko oÊwiadczy∏ o osobie pierwszej przedstawionej na fotografii: nie ˝yje, zginà∏ w Powstaniu Warszawskim, le˝y jeszcze dotàd pod gruzami ma∏ego domku po∏o˝onego mi´dzy Cytadelà
a mostem Âlàsko-Dàbrowskim.
Orzeczenie fotografii drugiej: nie ˝yje, zosta∏ rozstrzelany w czasie powstania. O trzecim zdj´ciu C.Klimuszko orzek∏: Chyba nie ˝yje, ale on by∏ chory na serce. Przedstawia∏a ona zmar∏ego na zawa∏ serca
przed kilku laty K.J, prof. U.W. Nale˝y zaznaczyç, ˝e fotografia zmar∏ego by∏a bardzo stara i niewyraêna,
mog∏a utrudniaç rozeznanie prawdziwego stanu rzeczy.
Nast´pnie C.Klimuszko oglàda∏ fotografie pani J.T. przekonany, ˝e ta osoba jest lekarzem. “Czym si´
pani doktor zajmuje, gdy˝ widz´ ko∏o niej w du˝ej sali zio∏a, kwiaty, s∏oiki, probówki”. Owa pani wówczas
by∏a rzeczywiÊcie adiunktem przyrodników U.W. Z kolei C.K. zaczà∏ wyliczaç szczegó∏y z prywatnego ˝ycia tej˝e osoby: “Mia∏a pani uszkodzonà prawà nog´ w kostce, ale ju˝ jest dobrze, by∏ to jakiÊ wypadek
na rowerze. Pani lubi ∏adne poƒczochy, na reszt´ ubrania mniej zwa˝a. Mia∏a pani narzeczonego –
ciàgnie dalej – C.K. ale nie warto go ˝a∏owaç, ani o nim myÊleç, to cz∏owiek nieciekawy. Zresztà mieszka on pod Warszawà, ma ˝on´ i dwoje dzieci. Mo˝na to sprawdziç. Sic!!! Nie mo˝e pani przeboleç
Êmierci jedynej swojej siostry, by∏a ona jakaÊ u∏omna, zdaje mi si´, ˝e mia∏a garb”. O tak – brzmia∏a odpowiedê zainteresowanej – i wszystko inne, co s∏ysza∏am jest zgodne z prawdà”.
Doktorowi S.K. powiedzia∏ Klimuszko wiele rzeczy zgodnych z prawdà o nim samym i o jego nieobecnej córce. Doda∏ jeszcze, oglàdajàc fotografi´ doktora: “Ojciec pana by∏ to bardzo ciekawy
cz∏owiek: energiczny, wspania∏y organizator, by∏ chyba dyrektorem gimnazjum, ale m∏odo umar∏”. “Tak
jest istotnie” – powiedzia∏ doktor. “Rodzice pana doktora mieli trzech synów” – ciàgnà∏ dalej C.K. “Nie!
odpowiada doktor, by∏o nas pi´ciu braci!” “To dlaczego ja widz´ tych trzech?” – mówi nieco speszony
informator C.K. “bo trzech nas ˝yje” – wyjaÊnia doktor. “Pan doktor ma chore serce” – kontynuuje nasz
informator. “Zgadza si´, mam zaburzenia wieƒcowe” – oznajmia zdziwiony doktor.
Wiele jeszcze ciekawych rzeczy i zgodnych z prawdà mówi∏ C. Klimuszko, czym byliÊmy zaskoczeni
i urzeczeni.
Dr F. Chmielewski
przewodniczàcy Sekcji Bioelektroniki (m.p)
Teoria o wp∏ywie dodatnim na pozytywny wynik doÊwiadzenia, przedstawiona zosta∏a dowodami
z przytoczonego sprawozdania. By∏o grono dla mnie ˝yczliwych, szukajàcych naukowego potwierdzenia zjawisk, parapsychicznych. Sprzyja∏o równie˝ zacisze domowej atmosfery, przytulny i mi∏y nastrój. To
wszystko razem wzi´te spot´gowa∏o moje si∏y psychiczne do tego stopnia, ˝e mog∏em widzieç osoby
nieobecne, b´dàce w bliskim zwiàzku z osobami bioràcymi udzia∏ w naszym doÊwiadczalnym zebraniu.
Widzia∏em mo˝liwie dok∏adnie prze˝ycia i sytuacje osób, z którymi po raz pierwszy si´ zetknà∏em.
W nast´pnym roku, korzystajàc z zaproszenia, znalaz∏em si´ w gronie wybitnych naukowców, takich
jak znakomity prof. biolog K.Bogdaƒski, prof. biochemii M. Szulc, znana z prasy i telewizji jako specjalistka
zagadnieƒ teoretycznych i praktycznych hipnotyzmu, dr in˝. Kwiatkowska, dr S.Grabiec, wnikliwy badacz i odkrywca w dziedzinie parazytologi, dr medycyny F.Chmielewski i jego córka. Chodzi∏o równie˝
o doÊwiadczenia naukowe w przedmiocie zjawisk paranormalnych. Po swoim krótkim wyk∏adzie o zjawiskach parapsychicznych wyprzedzajàcych czas, zademonstrowa∏em doÊwiadczenie praktyczne.
Profesorowi Bogdaƒskiemu przepowiedzia∏em, co go oczekuje w najbli˝szych kilku latach. Przepowiednie moje sprawdzi∏y si´. Powiedzia∏em wówczas tak˝e o katastrofalnej powodzi, jaka mia∏a nastàpiç
w pó∏nocnych W∏oszech. PodkreÊlilem, ˝e najbardziej dotknie ona Florencj´ i Wenecj´. W kilku latach
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przepowiednia si´ sprawdzi∏a. Sam mia∏em sposobnoÊç oglàdaç osobiÊcie skutki tej katastrofy. Mog∏em w czasie opisanego zebrania wiele rzeczy trafnie przepowiedzieç, poniewa˝ atmosfera naszego
grona by∏a sympatyczna i przyjacielska.
Kiedy natomiast w kilka miesi´cy na oficjalnym zebraniu naukowym w “Klubie Lekarza” w Warszawie
wystàpi∏em z zademonstrowaniem swoich mo˝liwoÊci parapsychicznych, eksperyment po raz pierwszy
nie uda∏ si´. Wp∏yn´∏y na to fatalne warunki eksperymentowania. Na skutek niesprzyjajàcych okolicznoÊci nie mog∏em odczytaç publicznie ani jednej fotografii. Odczytane tylko by∏y te, które zosta∏y do mnie
uprzednio przys∏ane pocztà. Pomimo pochwa∏y, jakà otrzyma∏em z ust przewodniczàcego zebrania,
nie zmobilizowa∏o to moich si∏.
Najlepiej wyjaÊni ca∏à sytuacj´ nast´pujàce sprawozdanie.

Sprawozdanie drugie
Dnia 15.XI.1964 r. w “Klubie Lekarza” odby∏o si´ posiedzenie naukowe, w którym wzi´∏o udzia∏ oko∏o
trzydziestu osób, w tym dziesi´ciu profesorów Akademii Medycznej. Biologii oraz Parazytologii, wreszcie
kilku lekarzy specjalistów z ró˝nych dziedzin. Reszta – to in˝ynierowie i przedstawiciele wolnych zawodów.
Po referacie doktora F.Chmielewskiego pt: “O tak zwanej parapsychologii i jasnowidzeniu” C.Klimuszko z nades∏anych mu uprzednio fotografii odczyta∏ swe orzeczenia o przedstawionych tam osobach nie znanych ani prelegentowi, ani C.Kimuszko. Na pi´ç fotografii przys∏anych na r´ce przewodniczàcego i organizatora naukowej imprezy doktora Chmielewskiego, w czterech pisemnych relacjach –
jak potwierdzili w∏aÊciciele oraz zainteresowani – fakty podane by∏y zupe∏nie zgodne z prawdà. Przy
osobach nie˝yjàcych C.K. podawa∏ i okreÊla∏ przyczyny i okolicznoÊci Êmierci. Dane natomiast o osobie
na piàtej fotografii by∏y zgodne tylko cz´Êciowo. Wynik odczytanych fotografii przez C.Klimuszk´ w 80%
by∏ trafny, 20% pozostawa∏o wàtpliwych. Taki wynik jest wysoki i lepszy od osiàganych przez innych znanych mi telepatów... – zawyrokowa∏ wybitny badacz paranormalnych zjawisk – profesor S.Manczarski.
Fotografie by∏y wys∏ane uprzednio, aby wykluczyç dzia∏anie czynników telepatycznych. Próba natomiast odczytanych zdj´ç na sali wobec ca∏ego grona uczestników posiedzenia, nie powiod∏a si´ wcale.
C.Klimuszko opisa∏ dzieje i w∏aÊciwoÊci w∏aÊciciela fotografii, a nie osoby na niej przedstawionej.
Gwoli Êcis∏oÊci dodaç trzeba, ˝e warunki na przeprowadzenie eksperymentu by∏y niekorzystne. Uczestniczy∏o zbyt wiele osób, o ró˝nych poglàdach i zainteresowaniach. Sala by∏a za du˝a. Z sàsiedniej sali
dochodzi∏y ha∏aÊliwe rozmowy i krzyki.
Kiedy jednak po zakoƒczeniu eksperymentu zebraliÊmy si´ w zacisznej ma∏ej salce w gronie niewielkiej grupy profesorów uczelni, nowa próba eksperymentu uda∏a si´ nadzwyczajnie.
Na proÊb´ prof. biochemii N.Bu∏gara, C.Klimuszko z fotografii ˝ony profesora poda∏ zadziwiajàco Êcis∏e szczegó∏y z jej ˝ycia, jej rodziców i syna. Opisa∏ charakter ˝ony profesora, zaj´cia fachowe, upodobania, prze˝ycia i aktualne troski. Poda∏ nawet ogólnà treÊç jej ostatniego listu do m´˝a. W liÊcie tym
opisuje ona trudnoÊci w swej pracy w przedszkolu i prosi m´˝a o przys∏anie jej dwu par poƒczoch z Polski. O synku profesora powiedzia∏, ˝e ma wybitne zdolnoÊci do obcych j´zyków i ˝e kiedyÊ topi∏ si´ w zatoce Morza Czarnego, dalej opisa∏ rozk∏ad mieszkania w Bu∏garii, skàd widaç z okna rozleg∏y malowniczy widok wybrze˝a morza. Doda∏ na zakoƒczenie, ˝e ojciec profesora zmar∏ kilka lat temu, matka ˝yje
pod Sofià.
Bu∏gar by∏ tym wszystkim oszo∏omiony, potwierdzi∏, niespotykanà zgodnoÊç z rzeczywistà prawdà.
My wszyscy tak˝e byliÊmy pod silnym wra˝eniem si∏ telepatycznych C.Klimuszki.
Dr F.Chmielewski
kierownik Sekcji Bioelektroniki (m.p.)
Przyjazne otoczenie nie tylko podbudowuje, oÊmiela, pot´guje si∏y wewn´trzne jasnowidza, lecz
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nadto bezwiednie mu pomaga w uzyskaniu wysokich wyników. Uczestnicy przychylnie nastawieni do
jasnowidza w czasie badania powierzonej mu sprawy, wysy∏ajà ze swego biopola pràdy jakby
równoleg∏e z jego pràdami, przez co poszerzajà kierunek jego si∏ biegnàcych do celu.
To wp∏ywa znacznie na poszerzenie toru kierunkowego. Natomiast sceptycyzm uczestników doÊwiadczenia wysy∏a pràdy biopola w poprzek kierunku jasnowidzenia, co mo˝e zepchnàç si∏y jasnowidzenia na tor Êlepy jednokierunkowy. Przez co mo˝e jego wysi∏ki zniweczyç, a w najlepszym wypadku
utrudniç.

Wp∏yw osoby obcej na fotografi´
Dla ∏atwiejszego zrozumienia takiego zjawiska, pos∏u˝my si´ przyk∏adem. Zygmunt przez d∏u˝szy czas
nosi∏ przy sobie w portfelu fotografi´ swej narzeczonej, nazwijmy jà Helenà. Teraz Zygmunt pokazuje mi
fotografi´ Heleny, chcàc o niej uzyskaç pewne informacje. Patrzàc na fotografi´ Heleny, widz´ zamiast niej Zygmunta. Skàd taka nieprzewidziana sytuacja? Rzecz jasna i prosta. Zygmunt trzymajàc czas
d∏u˝szy zdj´cie narzeczonej przy sobie przepromieniowa∏ jà swym biopolem. Wycisnà∏ na fotografii obcej zbyt silnie swoje znami´, nawarstwia∏ na niej zbyt wiele swych prze˝yç, czyli pozostawi∏ na niej Êlad
swej jaêni.
Czy kaêdy cz∏owiek przez d∏u˝szy kontakt z fotografià innej osoby jest zdolny jà o˝ywiç i sobà przes∏oniç? Wydaje si´, ˝e tylko ten to potrafi uczyniç, kto ma bardzo silne biopole. Faktem jednak˝e pozostaje
niezaprzeczalnym, ˝e takie zjawiska niekiedy wyst´pujà. Klasycznym przyk∏adem tego rodzaju przesuni´cia z pola widzenia danej osoby i przes∏oni´cia jej osob´ drugà, by∏ fakt nast´pujàcy.
Podczas naukowego eksperymentu opisanego w poprzednim rozdziale jaki mia∏ miejsce w ¸odzi,
podano mi fotografi´ kilkunastoletniej dziewczynki chorej na serce. Patrzàc na zdj´cie referuj´: “Jest to
sierota, przyjecha∏a z dalekiego Wschodu, gdzie jej rodzice zmarli na dur brzuszny. Obecnie znajduje si´
w jakimÊ zak∏adzie opiekuƒczym, którego kierowniczkà jest starsza, samotna kobieta o wysokim wzroÊcie, noszàca imi´ Anna, prze˝ywa ona straszliwe przykroÊci z powodu tej w∏aÊnie podopiecznej. Dziewczynka jest ma∏ym potworem albo typowà psychopatkà”.
“Wszystko si´ zgadza dos∏ownie, co zosta∏o wypowiedziane o dziewczynie – powiedzia∏ profesor
Wilczkowski – ale fotografia tak wyjàtkowo trafnie odczytana nie przedstawia potwora, lecz mojà w∏asnà córk´”. Sic! Skàd ta fatalna rozbie˝noÊç i niemal tragiczne nieporozumienie? Profesor wyjaÊnia ca∏à spraw´. “Otó˝ opisanà szczegó∏owo zgodnie z rzeczywistoÊcià dziewczyn´ znam dobrze. Wydar∏a
ona prawie si∏à fotografi´ mojej córki i nosi∏a jà przy sobie za stanikiem przez dwa tygodnie. A wi´c na
fotografii odbi∏ si´ jakby nowy obraz noszàcej fotografi´. Obraz ten uchwyci∏ jasnowidz w ca∏ej pe∏ni,
z pomini´ciem obrazu rzeczywistego. Jest to spostrze˝enie bardzo wa˝ne dla badaczy parapsychologii” – doda∏ profesor Wilczkowski.
Dana fotografia musia∏aby czas d∏u˝szy pozostawaç w mieszkaniu profesora, albo w pokoju jego
córki, by mo˝na by∏o prawid∏owo jà odczytaç.
Jeszcze jeden podobny przypadek. Przyjecha∏a do mnie pewna korpulentna pani, aby zasi´gnàç
informacji o swoim zaginionym m´˝u. Usiad∏a naprzeciw mnie i poda∏a zdj´cie swojego m´˝a. Usi∏uj´
rozszyfrowaç to zdj´cie, nic mi nie wychodzi. Nigdzie nie widz´ poszukiwanego, przys∏ania mi zbyt mocno moje pole widzenia jakaÊ kobieta. “Dziwna rzecz – odzywam si´ do tej pani, nie patrzàc na nià wcale – widz´ jakàÊ kobiet´, to chyba jego ˝ona”. W momencie tym kompletnie zapomnia∏em, ˝e przecie˝
ona siedzi przede mnà. “Jest to kobieta lat oko∏o 40 – referuj´ – korpulentna szatynka, ubrana w granatowà sukienk´ w bia∏e oczka”. “Ale˝ to ja jestem” – krzykn´∏a kobieta. B∏yskawicznie uÊwiadomi∏em
sobie powsta∏à dziwnà sytuacj´... Czy wówczas powsta∏ w polu mojego widzenia obraz poszukiwanego, dziÊ ju˝ nie pami´tam. Sam fakt natomiast pozosta∏ w mojej pami´ci, fakt przes∏oni´cia jednej osoby przez drugà na fotografii.
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Rozum i wnioskowanie
Twierdzenie, ˝e rozumowe wnioskowanie i zdrowy osàd przeszkadzajà w poszukiwaniu prawdy obiektywnej drogà si∏ parapsychicznych, wydaje si´ byç wielkim nieporozumieniem. Przecie˝ te najwy˝sze
w∏adze duszy stojà na stra˝y post´powania cz∏owieka. Chronià przed b∏´dami jego ˝ycie oraz wznoszà
go ponad Êwiat zwierz´cy. One stanowià o wartoÊci i osobowoÊci cz∏owieka. Dzi´ki tym w∏adzom duchowym cz∏owiek si´ga do gwiazd. Czy˝ jest mo˝liwe, aby logiczne rozwiàzanie sta∏o si´ przeszkodà
w dzia∏aniu cz∏owieka? Wszak ka˝dy z nas chcia∏by uchodziç w oczach ludzkich za cz∏owieka rozsàdnego.
A jedank niestety w praktykach spostrzegania ponadzmys∏owego stanowià one, przynajmniej w niektórych przypadkach, pewnà przeszkod´ w uchwyceniu prawdy i ˝àdanej informacji. Dzieje si´ tak chyba dlatego, ˝e zjawiska paranormalne nie mieszczà si´ w wymiarach przes∏anek normalnego myÊlenia.
W tych zjawiskach wyst´pujà inne kryteria ocen, inne kategorie myÊli. Same zjawiska wyst´pujà w innych wymiarach, na innej p∏aszczyênie rozumowo nieuchwytnej. Rozum i ÊwiadomoÊç mogà jedynie
Êledziç zupe∏nie biernie przebieg i wyniki zjawisk paranormalnych bez mo˝liwoÊci wp∏ywania na to samo
zjawisko. Podobnie jak widz oglàdajàcy na scenie aktora nie mo˝e naƒ wp∏ynàç, by zagra∏ swà rol´ lepiej lub gorzej, tak lub inaczej.
Dla zilustrowania przytaczam nast´pujàcy znamienny przyk∏ad.
SiedemnaÊcie lat temu zwróci∏a si´ do mnie p.Beberowska z usilnà proÊbà o wskazanie, co si´ sta∏o
z jej siostrà, która przed miesiàcem wyjecha∏a z Sokó∏ki Bia∏ostockiej do Gdyni. Nie dojecha∏a jednak do
celu i nie powróci∏a do swojego domu. Patrzàc wnikliwie na fotografi´ zaginionej wyjaÊni∏em, ˝e losy jej
siostry rozstrzygn´∏y si´ tragicznie na skraju lasu znajdujàcego si´ w pobli˝u du˝ego miasta w odleg∏oÊci
oko∏o 300 m od torów kolejowych biegnàcych w kierunku wschód-zachód. Na pytanie, przy jakim to
mieÊcie – odpowiedzia∏em, chyba Bia∏ystok. Dlaczego Bia∏ystok? Wnioskowa∏em logicznie i rozumowo.
Na trasie kolejowej z Sokó∏ki, musieli w Bia∏ymstoku si´ przesiadaç i czekaç dwie godziny na pociàg jadàcy na Wybrze˝e. Sàdzi∏em równie˝, ˝e poszukiwana, majàc wiele czasu do pociàgu gdyƒskiego, mog∏a oddaliç si´ od dworca, na peryferie miasta, skàd mog∏a byç porwana, albo zwabiona podst´pnie
do lasu, gdzie jà zamordowano. A tymczasem po trzech miesiàcach od czasu zagini´cia, znaleziono
zw∏oki w lesie ko∏o Olsztyna. Okolice obu tych miast sà w du˝ym stopniu do siebie podobne. Wymienione wy˝ej okolicznoÊci, na rozum rzecz bioràc, przemawia∏y raczej za Bia∏ymstokiem, a nie Olsztynem.
A wi´c widzenie parapsychiczne samego wydarzenia, czyli istota widzenia faktu i najbli˝szego otoczenia miejsca zbrodni, by∏o bezb∏´dne, okolicznoÊci natomiast i podanie innego miasta na skutek rozumowania, okaza∏y si´ b∏´dne.
Czasami zdrowy rozsàdek w widzeniu paranormalnym jest zaskoczony nieprawdopodobieƒstwem
danej sytuacji i w miar´ zdrowej logiki protestuje przeciw niektórym okolicznoÊciom towarzyszàcym danemu wydarzeniu, co wywo∏uje mylne orzeczenie. Oto przyk∏ad takiego zjawiska.

Strach przed kompromitacjà
Szeroko znana w Êwiecie naukowym, zw∏aszcza na Zachodzie, telepatka i zarazem jasnowidzàca
miss Piper przyznawa∏a si´, ˝e przed ka˝dym pokazowym wyst´pem swoim wobec publicznoÊci, prze˝ywa∏a tortury strachu. Obawa przed niepowodzeniem i kompromitacjà jest dla jasnowidza zbyt szarpiàcym prze˝yciem. T∏um bowiem jest zawsze, choçby si´ sklada∏ z naukowców i ludzi kulturalnych, nieufny, zmienny, kapryÊny i niesprawiedliwy. Jedno potkni´cie w akcji jasnowidza budzi u niektórych ludzi
wàtpliwoÊci co do przypadków nawet uwieƒczonych najwi´kszym powodzeniem. Jest to zjawisko powszechne, majàce swe pod∏o˝e w psychice ludzkiej. W psychice ka˝dego cz∏owieka tkwi b∏´dna ocena swoich i cudzych czynów, swoich b∏´dów si´ nie dostrzega, a cnoty wznosi si´ na szczyt doskona∏oÊci. U innych ludzi natomiast wady si´ pot´guje, a zalet si´ nie dostrzega.
Ka˝dy cz∏owiek, kiedy si´ podejmuje jakiejkolwiek roli wobec publicznoÊci, pragnie jà odegraç najle-
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piej i sumiennie. A im powa˝niej pojmuje odpowiedzialnoÊç przedsi´wzi´tego zadania wobec siebie
i ludzi, tym silniej prze˝ywa niepokój o oczekiwany wynik. Najznakomitszy aktor, Êpiewak, muzyk, ma swà
rol´ czy partytur´ jak to si´ mówi potocznie “dobrze wykutà”, mimo to ka˝dy z nich prze˝ywa trem´
przed publicznym wyst´pem. A przecie˝ jasnowidz zbli˝a si´ do rozwiàzania powierzonej mu sprawy
z zawiàzanymi oczyma, ca∏kiem po omacku i nigdy nie wie, co i czy przed nim si´ zjawi, czy uka˝e mu
si´ wyczekiwany obraz czy nie, a mo˝e nic nie wyjdzie z ca∏ej zamierzonej imprezy. Wynik sprawy nie
zale˝y od najwybitniejszego nawet jasnowidza. Jest on jedynie narz´dziem tajemniczej si∏y informacyjnej, pochodzàcej z jakiegoÊ psychicznego aparatu telewizyjnego. Ka˝da wi´c sprawa powa˝na podj´ta przez jasnowidza, jest nerwowa, wyczerpujàca, onieÊmielajàca go i utrudniajàca czasem skutecznoÊç dzia∏ania.

Skrzy˝owanie fal informacyjnych
Jak to sformu∏owanie nale˝y rozumieç, przedstawimy przyk∏adowo. Oto nasi ˝o∏nierze idà pod gradem kul do ataku na nieprzyjacielskie linie pod Ko∏obrzegiem. Nagle jeden ˝o∏nierz pada i zaczyna obficie krwawiç. Jego serdeczny kolega, z tej samej wsi pochodzàcy, zatrzyma∏ si´ na moment, a przekonany, ˝e jego kolega zosta∏ zabity, poszed∏ w brawurowym ataku dalej. W kilka dni póêniej zawiadamia
on listem rodzin´ swego kolegi o Êmierci Józka, tak mu by∏o na imi´. By∏ on najmocniej przekonany, ˝e
Józek nie ˝yje. Tymczasem, jak si´ okaza∏o póêniej, Józek nie zginà∏, tylko zosta∏ ci´˝ko ranny i znajdowa∏ si´ w szpitalu. Wkrótce potem Józek pisze do swoich rodzicow list, w którym donosi, ˝e jest zdrowy
i dobrze mu si´ obecnie dzieje. Rodzice zostali pogrà˝eni w bolesnà niepewnoÊç, gdy˝ w liÊcie Józek nie
poda∏, gdzie si´ znajduje. List nie posiada∏ daty. Nie wiadomo by∏o wi´c, która z tych dwu wiadomoÊci
jest prawdziwa. Trudno wnioskowaç, czy Józek pisa∏ list przed krytycznà bitwà czy po bitwie, w której zosta∏ ranny, tym bardziej, ˝e nie wspomina wcale o tym, ˝e by∏ ranny.
Otó˝ myÊl kolegi Józka, chocia˝ b∏´dna, jest silna, jest on bowiem przekonany o jego Êmierci. MyÊl
Józka jest s∏aba, bo pochodzi od chorego, ale za to jest prawdziwa. Dwie zatem fale krzy˝ujà si´ ze sobà, tworzàc pewien chaos. Ten stan rzeczy utrudnia jasnowidzowi natrafienie na fal´ w∏aÊciwà o charakterze prawdziwym. Trzeba wi´c w danym przypadku ogromnego wysi∏ku, aby uchwyciç obraz prawdziwy.
Chc´ przy tej okazji zaznaczyç, ˝e moja teoria fal informacyjnych, nie jest ani naukowa, ani te˝ dostatecznie udowodniona. Próbuj´ jedynie przez analogi´ do fal radiowych lub telepatycznych u∏atwiç
przynajmniej w przybli˝eniu zrozumienie omawianego zjawiska.
Dla lepszego uzmys∏owienia, jak dalece niepo˝àdane zamierzenia wprowadzajà myÊli ludzkie w sfer´ parapsychiczno-telepatycznych zjawisk, niech nam pos∏u˝y na dowód tego g∏oÊna w ca∏ym kraju
sprawa porwania Bogdana Piaseckiego.
Zwrócono si´ wówczas do mnie z proÊbà o wyjaÊnienie, co si´ z nim sta∏o i gdzie mo˝e przebywaç.
W pierwszym rzucie okiem na fotografi´ nieszcz´snego ch∏opca ujrza∏em ca∏à tragedi´. “Chyba jego trupa mo˝emy szukaç – wyrzek∏em stanowczo – od siedmiu dni on ju˝ nie ˝yje. Ma strzaskanà lewà
skroƒ jakimÊ t´pym ˝elazem. Le˝y w jakiejÊ ∏azience, bo nie widz´ tam pod∏ogi, tylko beton. Widz´ u góry ma∏e okienko, a po Êcianach biegnà ˝elazne rury”.
Widzenie moje dotyczàce przyczyny Êmierci i miejsca, gdzie le˝a∏ trup, by∏o zdumiewajàco prawdziwe. Dowiedzia∏em si´ o tym po kilku latach osobiÊcie. By∏o to w piwnicy urzàdzonej na wzór ∏azienki
identycznie tak, jak jà widzia∏em. Znajdowa∏a si´ pod wielkà kamienicà w Warszawie. W piwnicy tej
znaleziono zw∏oki Bogdana Piaseckiego.
Nie mog∏em natomiast ˝adnà miarà bli˝ej okreÊliç i podaç miejsca zbrodni. Fale mojego biopola zaplàta∏y si´ w ogromnej sieci fal myÊlowych tysi´cy ludzi, którzy zwabieni obiecanà nagrodà, og∏oszonà
w prasie, szukali miejsca pobytu Bogdana, nie wiedzàc nic o jego Êmierci. Ten chaos, ta plàtanina myÊli mnóstwa ludzi uniemo˝liwi∏a mi prawid∏owe ustalenie. W podobnych sytuacjach zjawisko takie prawie zawsze wyst´puje. Nie majà natomiast ˝adnego wp∏ywu na zniweczenie, nawet na zak∏ócenie mo-
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jego widzenia losu i miejsca poszukiwanego cz∏owieka sugestie jednej lub niewielkiej liczby osób, jeÊli
opierajà si´ one tylko na przypuszczeniu. Wi´ksza bez porównania jest si∏a fali wysy∏anej w eter przez
cz∏owieka prze˝ywajàcego swój w∏asny dramat Êmierci, ani˝eli nat´˝enie fal osób postronnych, chocia˝by z nim by∏y zwiàzane silnymi w´z∏ami uczuciowymi. Przyk∏ad:
Przy koƒcu grudnia 1965 r, zg∏osi∏a si´ do mnie w Elblàgu m∏oda jeszcze kobieta i oznajmi∏a, ˝e jej
mà˝ wyjecha∏ 5 grudnia rowerem z w´dkà na po∏ów ryb w jeziorze Drw´ckim w Ostródzie i wi´cej do
domu nie wróci∏. Od nikogo nie dosta∏a ˝adnej o nim wiadomoÊci. “Co mog∏o zaistnieç?” – pyta∏a zaniepokojona. Z jego zdj´cia widzia∏em wyraênie, ale nie Drw´ckie, tylko Jezioro Jakubka. W tym w∏aÊnie
jeziorze po∏o˝onym bli˝ej miasta zobaczy∏em go w szuwarach od strony miasta przy samym brzegu. Tam
poleci∏em go szukaç. Roweru jednak nie widzia∏em, wydaje mi si´, i˝ zosta∏ wrzucony w jezioro nieco
dalej od brzegu. Po kilku tygodniach znaleziono cia∏o jej m´˝a w miejscu wskazanym, rower natomiast
nie zosta∏ odnaleziony. Okaza∏o si´, ˝e b∏´dne informacje ˝ony nie zepchn´∏y mojego widzenia na fa∏szywy tor, podobnych wypadków móg∏bym przedstawiç bardzo wiele.

Specyficzny eksperyment w Monte Carlo
By∏em przekonany, ˝e cudzoziemcy, jako odr´bne typy, majà inne charaktery, zwyczaje i obyczaje
oraz inny sposób myÊlenia, innà poniekàd psychik´, ni˝ Polacy, b´dà dla mnie nieczytelni, wr´cz nieuchwytni, wobec czego trudno by mi by∏o na podstawie ich fotografii, dojrzeç ich ˝yciorysy. Tymczasem, w zetkni´ciu z praktykà okaza∏o si´ coÊ wr´cz przeciwnego. Przedstawiciele ró˝nych narodów ze
wszystkich kontynentów daleko sà podatniejsi do ich rozszyfrowania z ich fotografii, ani˝eli Polacy. Mniej
majà wybuja∏ego indywidualizmu, bardziej jednostronni, wi´cej ∏atwowierni i uczciwi.
Potwierdzenie to opieram na licznych eksperymentach przeprowadzonych na Mi´dzynarodowym
Kongresie Psychotroniki w roku 1975 w Monte Carlo.
Podano mi najpierw fotografi´ m∏odego cz∏owieka, syna doktora medycyny z Florydy. Moje orzeczenie tak brzmia∏o dos∏ownie: – Ten cz∏owiek jest nieszcz´Êciem dla swoich rodziców, zupe∏nie si´ odcià∏
od nich i ˝yje bez celu, bez przysz∏oÊci, nic nie robi dla swego bytu. Ma atrofi´, czyli zanik gruczo∏ów
p∏ciowych, na skutek czego nie jest w pe∏ni m´˝czyznà, nie ma te˝ pe∏ni swej osobowoÊci...” Rodzice
potwierdzili zgodnoÊç moich s∏ów z prawdà. Przystàpi∏ ich syn – przyznali si´ rodzice – do bandy hippisów.
Nast´pnym obiektem eksperymentu by∏a m∏oda Amerykanka. Powiedzia∏em jej, ˝e ma daleko posuni´tà anemi´, i jeÊli nie rzuci od dzisiaj palenia papierosów, nie po˝yje d∏u˝ej ni˝ jeden rok. Przyzna∏a
si´, ˝e wypala 60 sztuk papierosów dziennie.
Trudno wyliczyç wszystkich moich interesantów, których sprawy za∏atwi∏em na podstawie ich fotografii. By∏o ich wielu. Mo˝na o tym wszystkim, przeczytaç relacj´ naocznego Êwiadka, podanà w WTK nr
40, z 5 paêdziernika 1975 r.

Polacy w Monte Carlo
Ogromnie cieszy∏a nas atmosfera zainteresowania wokó∏ osoby Czes∏awa Klimuszki. SpecjalnoÊcià
znanego jasnowidza jest, jak wiadomo, odnajdywanie zaginionych przedmiotów, ludzi, obiektów. Robi
to w∏aÊciwie bezb∏´dnie. Mogli si´ o tym przekonaç w Monte Carlo wszyscy ci, którzy zetkn´li si´ z nim
osobiÊcie. Przychodzili do niego naukowcy pochodzàcy z ró˝nych krajów, z najdalszych nawet zakàtków Êwiata. Przynosili fotografie osób, których jasnowidz ten nie zna∏ i nigdy nie widzia∏. Kimuszko zaÊ
opowiada∏ o ich perypetiach ˝yciowych, o konfliktach rodzinnych i n´kajàcych chorobach, zadziwiajàcych trafnoÊcià spostrze˝eƒ, dok∏adnoÊcià szczegó∏ów. Tu ju˝ w jakimÊ zagadnieniu czy o dop∏ywie informacji innymi kana∏ami ni˝ pozazmys∏owe, mowy byç nie mog∏o. Wiedzieli o tym najlepiej przeprowadzajàcy doÊwiadczenia.
èle si´ sta∏o, ˝e niektórzy nasi dziennikarze doprowadzili w Polsce do oÊmieszenia osoby wybitnego ja-

36

snowidza. Cz∏owieka, który wi´kszoÊç swojego ˝ycia poÊwi´ci∏ bezinteresownej pomocy ludziom nieszcz´Êliwym, znikàd nie oczekujàcym ju˝ ratunku. Niedobrze si´ sta∏o, ˝e równie˝ naukowcy nie pofatygowali si´ do tej pory, aby zanalizowaç fenomen Klimuszki. Mo˝e i oni bali si´ oÊmieszenia? Zapewne.
Natomiast obaw takich nie mieli kierownicy zagranicznych placówek badawczych. Od tygodni, do
prywatnego mieszkania Czes∏awa Andrzeja Klimuszki nap∏ywa bogata korespondencja ze wszystkich
niemal kontynentów Êwiata. Mno˝à si´ zaproszenia do wzi´cia udzia∏u w psychotronicznych eksperymentach. Âwiat naukowy poruszony jest wyjàtkowymi zdolnoÊciami skromnego, bardzo zapracowanego, siedemdziesi´cio- pi´cioletniego ju˝ prawie Czes∏awa Andrzeja Klimuszki.

IV

Czynniki u∏atwiajàce wizj´
W toku nieustannych przemian form Êwiata
dostrzegamy najlepiej zjawiska najbli˝sze i najwi´ksze.

Ka˝de wydarzenie w skali narodowej jak równie˝ nasze w∏asne prze˝ycia z bli˝szej przesz∏oÊci lepiej
pami´tamy i silniej prze˝ywamy ani˝eli dawno minione. Echo Êwie˝ych wydarzeƒ pozostaje czas d∏u˝szy
nie tylko w naszej pami´ci, ale i w atmosferze, u∏atwia w∏aÊciwe rozstrzygni´cie sprawy.

AktualnoÊç wydarzeƒ
W pierwszej po∏owie marca 1966 roku przyby∏a do mnie niejaka p.Leokadia, aby zasi´gnàç informacji w sprawie swej siostry Heleny Matuszak, która dnia 21 lutego, póênym wieczorem po˝egna∏a si´
z dzieçmi, wysz∏a z domu i wszelki Êlad po niej zaginà∏. Z przedstawionej mi fotografii zaginionej, zobaczy∏em wyraênie denatk´ le˝àcà w wodzie jakiegoÊ jeziora przy samym brzegu. Ukaza∏ mi si´ równie˝
tamtejszy krajobraz ze wszystkimi szczegó∏ami. Narysowa∏em ca∏à konfiguracj´ terenu i pokaza∏em zainteresowanej siostrze miejsce w jeziorze, gdzie mia∏y si´ znajdowaç zw∏oki poszukiwanej. Trup jej nie
móg∏ wyp∏ynàç na powierzchni´ wody, gdy˝ jest zahaczony swetrem o jakiÊ patyk pod wodà, widzia∏em to wyraênie.
Po dziesi´ciu blisko miesiàcach od tego czasu otrzyma∏em w tej sprawie list od jej siostry, którego
treÊç z pomini´ciem rzeczy nieistotnych podaj´.
Nowa WieÊ, 26.I.1967 r.
Wielce szanowny Panie!
Mo˝e Pan sobie przypomina, kiedy w pierwszej po∏owie marca ubieg∏ego roku by∏am u Pana
zasi´gnàç rady w sprawie Heleny Matuszak. I Pan ˝yczy∏ sobie, ˝ebym napisa∏a, gdy jà znajdà. Otó˝
wszystko tak by∏o, jak Pan mówi∏. Zw∏oki mojej siostry znaleziono przypadkowo pierwszego maja w
jeziorze 5 m od brzegu przy ujÊciu rowu, zahaczone swetrem w sitowiu, w tym miejscu, gdzie by∏a przer´bla ... A wszystko by∏o tak jak Pan mówi∏. – “Widz´ jà w wodzie, w jakiejÊ bluzce (to by∏ sweter), nie
mo˝e wyp∏ynàç, bo jest za coÊ zahaczona. Sà tu jakieÊ pastwiska, w dali las, który jest nieco dalej ...”
Dla lepszego przypomnienia za∏àczam komunikat Milicji Obywatelskiej oraz notatk´ prasowà o
znalezieniu zaginionej.
Z nale˝nà czcià i szacunkiem
Leokadia Buratta
Orygina∏ listu posiadam, a poni˝ej za∏àczam komunikat z prasy.
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TreÊç komunikatu MO:
“Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej w Bydgoszczy poszukuje Helen´ (Janin´) Matuszak
z d.Marsza∏, c.Jacentego i Marii z d.Oasis, ur.19.1935 r. w Z∏otnikach Kujawskich, pow. Inowroc∏aw, ostatnio zamieszka∏à w Januszkowie, gromada Nowa WieÊ Wielka, która w dniu 22 lutego 1966 r. ok.
godz.22.20 w Januszkowie pow. bydgoskiego zagin´∏a w nieznanych okolicznoÊciach. Ktokolwiek wiedzia∏by o losach zaginionej, proszony jest o zg∏oszenie si´ w Komendzie Powiatowej Milicji Obywatelskiej, ul. Dworcowa 80, pokój 13, lub w najbli˝szej jednostce MO”.
A oto treÊç notatki prasowej o znalezieniu zw∏ok :
“SAMOBÓJSTWO?”
Jak informowaliÊmy, 22 lutego br. wysz∏a z domu i zagin´∏a 30-letnia Helena Matuszek zam. w Januszkowie. Ubieg∏ej niedzieli w jeziorze Jezuickim w Chmielnikach odnaleziono zw∏oki zaginionej. Ogl´dziny
i sekcja wykaza∏y, ˝e Êmierç nastàpi∏a przez utoni´cie.
Dochodzenie w tej sprawie prowadzi Pow. Kom. MO. Prawdopodobnie H.Matuszak pope∏ni∏a samobójstwo, osierocajàc dwoje ma∏ych dzieci.

Przyk∏ad drugiej podobnej sprawy
W tym samym mniej wi´cej czasie zwrócono si´ do mnie z usilnà proÊbà o wyjaÊnienie przypadkowego zagini´cia m∏odego cz∏owieka, który niedawno wracajàc z zabawy tanecznej do domu, gdzieÊ po
drodze zaginà∏.
Bez ˝adnego z mojej strony wysi∏ku wkroczy∏em na w∏aÊciwy tor poszukiwania. Podczas oglàdania
zdj´cia zaginionego ukaza∏a mi si´ ma∏a polana leÊna niedaleko brzegu lasu. Na skraju tej polanki
w g´stwinie pod niedu˝ym Êwierkiem zobaczy∏em nie˝ywego cz∏owieka, przykrytego ga∏´ziami. “To on
– powiedzia∏em jego siostrze. Rodzina posz∏a na wskazane miejsce, gdzie zgodnie z moim opisem znaleziono cia∏o zabitego ich syna, o czym za kilka dni zawiadomiono mnie nast´pujàcym listem:
Szanowny Panie !
W dniu 4 lutego wyszed∏ mój brat Toj, lat 19, graç na zabawie tanecznej w Dabutach, skàd nad ranem wraca∏ do domu. Niestety do domu nie przyszed∏, i nigdzie od nikogo nie mogliÊmy si´ nic dowiedzieç, ani go znaleêç. Z tego powodu 10 lutego by∏am u Pana, aby Pan móg∏ nam pomóc odnaleêç
mego brata. Po okazaniu Panu jego fotografii, Pan nakreÊli∏ plan okolicy i wskaza∏ miejsce, gdzieÊmy jego nie˝ywego znaleêli. Za pomoc w odnalezieniu brata rodzina ca∏a sk∏ada bardzo, bardzo serdeczne
podzi´kowanie.
Czes∏awa Toj
W liÊcie nie by∏o ani daty, ani adresu autorki.
Dlaczego tak ∏atwo mo˝na by∏o odnaleêç obie zaginione osoby, jest rzeczà ∏atwà do wyt∏umaczenia. Wszak emanacja cia∏ nie˝yjàcych, jak równie˝ myÊli ˝ywych oraz myÊli samobójcy sà jednak skondensowane, nieroz∏adowane, nierozproszone. Dlatego ∏atwo je mo˝na wy∏owiç z atmosfery astralnej.
Wszelkie natomiast wydarzenia powsta∏e w dalekiej przesz∏oÊci sà mniej uchwytne, albowiem pràdy fal
biomagnetycznych zwiàzanych z wydarzeniem, a pochodzàcych od aktorów wydarzenia, sà rozrzedzone, s∏abe. Podobnie prawo wyst´puje w intensywnoÊci wydarzenia, czyli w sile danego wydarzenia.

IntensywnoÊç wydarzenia
Kryminolodzy i psychologowie wiedzà dobrze, ˝e we wszystkich ci´˝kich zbrodniach, zw∏aszcza
w morderstwach, czyn zbrodniczy chodzi niby cieƒ, za sprawcà zbrodni. Chocia˝by zbrodniarz by∏ najbardziej wyrafinowany, sam strach przed wykryciem jego czynu wywo∏uje u niego silne napi´cie nerwowe i zmusza go wcià˝ do myÊlenia o tym. Morderca do miejsca zbrodni kieruje nie tylko swe myÊli, ale
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najcz´Êciej osobiÊcie tam si´ udaje. Przez to napi´cie psychiczne, morderca zamienia si´ w krótkofalowà stacj´ nadawczà swych myÊli. Wskutek tego jasnowidz z du˝à ∏atwoÊcià wychwytuje owe fale z eteru i po nich dociera do miejsca zbrodni i jej ofiary.
Na poparcie twierdzenia, ˝e jasnowidz naj∏atwiej si´ orientuje w wypadkach wi´kszej kradzie˝y
i morderstwa, móg∏bym napisaç sporà broszur´ przypadków. Wystarczy jednak podaç przynajmniej
dwa.
Oko∏o 15 lat temu, zosta∏ obrabowany w Wo∏owie, na Dolnym Âlàsku, Narodowy Bank Polski, na sum´ 12.000.000 z∏. Nieco okr´˝nà drogà poproszono mnie o jakiekolwiek naÊwietlenie w tej sprawie. ˚adnà fotografià w tym przypadku nie mo˝na by∏o si´ pos∏u˝yç. A ˝e w eterze czy sferze nadziemnej napi´te myÊli z∏odziei krà˝y∏y, uchwyci∏em je przynajmniej w ogólnych zarysach. Moja wizja rozszczepi∏a si´ na
dwa miasta o nazwie na liter´ “Wo∏ów – Wa∏brzych” Tylko w tych dwóch miastach z∏odzieje si´ obracajà” – zaakcentowa∏em mocno. Zaznaczy∏em przy tym, jeden ze z∏odziei mia∏ zak∏ad Êlusarski. Okaza∏o si´ póêniej, ˝e istotnie jeden ze z∏odziei mia∏ zak∏ad Êlusarski. Okaza∏o si´ równie˝, ˝e wszyscy z∏apani
z∏odzieje pochodzili z Wo∏owa.
Drugi przypadek dotyczy morderstwa. W koƒcu paêdziernika 1947 r. zjawi∏ si´ u mnie przedstawiciel
organów Êledczych z proÊbà o pomoc w rozwik∏aniu zagadkowego morderstwa ma∏˝onków w podesz∏ym wieku.
Mia∏o to miejsce w województwie olsztyƒskim. Urz´dnik zaznaczy∏, ˝e czuje si´ skr´powany proszàc
o pomoc, ale wa˝noÊç sprawy jest istotniejsza od wszelkich wzgl´dów. Fotografii ofiar nie posiada∏.
Skoncentrowa∏em si´ mocno i nawet uchwyci∏em obraz przebiegu wydarzenia. Morderstwo zosta∏o
dokonane t´pym narz´dziem. Mordercà jest m´˝czyzna lat oko∏o 40, szczup∏y, Êredniego wzrostu, szatyn, uczesany na je˝a, ma szczelin´ mi´dzy z´bami górnej szcz´ki, ubrany w krótkà skórzanà kurtk´,
przepasanà wàskim rzemiennym paskiem, na nogach buty z cholewami. Pochodzi on z Lubelszczyzny,
zajmuje si´ rzekomo handlem, w rzeczywistoÊci ma inne cele na widoku. Zatrzymuje si´ na noc u pewnej samotnej Niemki mieszkajàcej w ma∏ym, osamotnionym domku. Ten rzekomy handlarz jest mordercà. Trzeba go aresztowaç.
Po raz pierwszy w ˝yciu wzià∏em na siebie tak straszliwà odpowiedzialnoÊç. Przecie˝ znam zasad´
prawniczà, ˝e lepiej winnego uniewinniç, ani˝eli niewinnego skazaç. Wiem te˝, ˝e mo˝na si´ pomyliç.
W tym jednak wypadku by∏em przekonany o prawdziwoÊci odtworzonego obrazu wydarzeƒ. Wszystkie
szczegó∏y powiedziane dok∏adnie si´ zgadza∏y, co potwierdzi∏ zainteresowany prokurator.
DziÊ ju˝ nie pami´tam, w którym to roku otrzyma∏em od ks. Rektora Seminarium Duchowego w P∏ocku, list w którym mnie prosi∏ o wyjaÊnienie losów doktor Kamiƒskiej. Przyjecha∏ po nià pewnien m´˝czyzna i mia∏ zawieÊç jà gdzieÊ na wieÊ do chorego dziecka. Od tego czasu min´∏o przesz∏o tydzieƒ, a doktor Kamiƒska nie wróci∏a do domu. Z fotografii za∏àczonej wyczyta∏em, ˝e wyrafinowany zbrodniarz,
który zamiast zawieÊç jà do chorego dziecka, wywióz∏ do ma∏ego lasku, gdzie jà zamordowa∏. Po latach zaÊ zosta∏ aresztowany sprawca wywiezienia doktor Kamiƒskiej, niejaki J.Bielaj, i osàdzony w P∏ocku, o czym ca∏a prasa szeroko si´ rozpisywa∏a. Byç mo˝e, ˝e mój list z orzeczeniem o tragicznych losach
doktor Kamiƒskiej jeszcze si´ znajduje u Ks. rektora nazwiskiem Jezusek.

Rola Êwie˝oÊci fotografii
Fotografia w nast´pnym rozdziale b´dzie wszechstronnie omawiana. Pragn´ tylko podkreÊliç, ˝e fotografia jako klucz do praktyk parapsychicznych powinna byç nieretuszowana i nie starsza ponad lat
dziesi´ç. Im Êwie˝sza, tym lepsza. Nie mo˝e byç czas d∏u˝szy przez innà osob´ noszona, ani te˝ razem
z innymi fotografiami innych osób przechowywana. Do naszych celów najlepsza, chocia˝ nie najÊwie˝sza, jest z dowodu osobistego. Ona jest bowiem przepromieniowana w∏aÊcicielem, przez to utrwala na
osobie obraz cz∏owieka jà noszàcego. Powinna byç robiona raczej w cieniu, nie na s∏oƒcu. S∏oƒce nanosi na twarz ludzkà zbyt du˝o energii kosmicznej, która powoli si´ roz∏adowuje. Nie mo˝e byç równie˝
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fotografowany cz∏owiek b´dàcy w stanie odurzenia alkoholowego. Alkohol zmienia na pewien czas
w du˝ym stopniu osobowoÊç cz∏owieka i prawid∏owoÊç funkcjonowania kory mózgowej.

V

Dlaczego fotografia?
Obiektyw kamery widzi nas lepiej ani˝eli nasze oko.
S∏awny nasz Scherman odczytywa∏ charakter cz∏owieka i okreÊla∏ stan jego zdrowia pos∏ugujàc si´
grafologià. S.Ossowiecki jak równie˝ Valentino, chcàc uzyskaç informacj´ o cz∏owieku, zw∏aszcza zaginionym, musia∏ braç do r´ki jakikolwiek przedmiot, który mia∏ stycznoÊç fizycznà z tym˝e cz∏owiekiem.
Jest to tzw. psychometria. Dla mnie natomiast w moich praktykach z zakresu parapsychicznych praktyk,
których przedmiotem b´dzie cz∏owiek, kluczem rozwiàzujàcym zadanie jest przewa˝nie, chocia˝ niewy∏àcznie, fotografia cz∏owieka.
Dlaczego fotogarfia, a nie ˝ywy cz∏owiek? Wszak ˝ywa twarz ludzka ma si´ tak do swej fotografii, jak
˝ywy cz∏owiek do swojego trupa.
Ju˝ samo zrównowartoÊciowanie tych obu poj´ç wydaje si´ niedorzecznoÊcià. Postawienie w ocenie wy˝ej fotografii ni˝ ˝ywej ludzkiej twarzy nale˝a∏oby uznaç za zuchwalstwo. Rozpatrzmy jednak t´
paradoksalnà kwesti´.

Twarz a jej odbicie
Przyjmujàc nawet przypuszczenie, ˝e dla pewnych jednostek, obdarzonych zdolnoÊcià parapsychicznà, fotografia mo˝e byç kodem do nawiàzania jakiegoÊ kontaktu z cz∏owiekiem zagubionym
w Êwiecie, trudno uwierzyç, aby z niej da∏o si´ ∏atwiej odczytaç stan psychofizyczny cz∏owieka, ani˝eli
z jego ˝ywej twarzy. Wszak doÊwiadczony lekarz trafniej postawi diagnoz´ z ˝ywej twarzy chorego. Wnikliwy psycholog ∏atwiej zdo∏a odczytaç z niej charakteru histori´ prze˝yç cz∏owieka, ani˝eli z martwej
papierowej odbitki.
Twarz ludzka – to najpi´kniejsze arcydzie∏o w ca∏ej o˝ywionej przyrodzie, to przepot´˝na encyklopedia, z której malarz, rzeêbiarz, antropolog, filozof, psycholog, lekarz, moralista, pedagog, s∏owem ka˝dy
coÊ dla siebie wyczyta. W ludzkiej twarzy stykajà si´: duch i materia. W niej si´ koncentrujà wszystkie
przejawy psychiczne i fizjologiczne. O twarzy ludzkiej mo˝na pisaç ogromne tomy, bo ka˝da z nich jest
inna, niepowtarzalna, pe∏na indywidualnoÊci.
Najcenniejszà atoli per∏à i ozdobà oblicza ludzkiego jest oko. Kto z nas nie by∏ oczarowany pi´knem
kryjàcym si´ w oczach dziecka lub kochanej i kochajàcej osoby. W g∏´bi oka ludzkiego powstaje
ogrom prawdy psychologicznej – pi´kna i dobra, cuchnàcego bagna i demonizmu. Ju˝ w staro˝ytnoÊci twierdzono, ˝e oko ludzkie jest obrazem duszy, czyli odzwieciedleniem duchaowego wn´trza cz∏owieka. My na porzàdku dziennym t´ prawd´ wypowiadamy: z oczu tego cz∏owieka dobrze patrzy; i na
odwrót: êle mu patrzy.
Spójrz w g∏ebie oczu szlachetnego cz∏owieka, dojrzysz tam jakiÊ zniewalajàcy czar chwytajàcy za serce. W oczach natomiast zwyrodnialca nie ma ˝adnej g∏´bi i nic prócz demonizmu nie dostrze˝esz. jak˝e
sà straszne oczy chorego psychicznie cz∏owieka; jak smutne przybitego nieszcz´Êciem.
Obserwacja oka ludzkiego da∏a poczàtek nowej ga∏´zi wiedzy medycznej zwanej homeopatià. Na
t´czówce oka uwidocznione sà wszystkie schorzenia ca∏ego organizmu i z niej homeopaci stawiajà
zgodnà diagnoz´.
Tak˝e z budowy kszta∏tów czaszki oraz rysów twarzy budowano teorie naukowe, z których zw∏aszcza
dwie znane – frenologia i fizjonomija.
Twórcà frenologii by∏ lekarz niemiecki F. Gall. W myÊl tej teorii mo˝na w kszta∏tach budowy czaszki,
w jej wypuk∏oÊciach dopatrywaç si´ najrozmaitszych cech charakterystycznych, uzdolnieƒ cz∏owieka –
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do matematyki, muzyki, literatury itp.
Fizjonomia znowu usi∏owa∏a okreÊliç na podstawie poszczególnych rysów i zmian twarzy prawid∏owy
obraz psychologiczny danego cz∏owieka. Wed∏ug tej teorii np. wysokie czo∏o znamionuje zdolnoÊci krasomówcze, odstajàce d∏ugie uszy, Êwiadczà o talencie muzycznym, usta mi´siste cechujà zmys∏owca,
wàskie zaÊ skàpca, szcz´ka dolna wysuni´ta do przodu oznacza w∏adczy charakter, twardà wol´. Dlatego widocznie dyktator W∏och Mussolini, przemawiajàc publicznie, wysuwa∏ swà szcz´k´ do przodu,
chcàc przez to zaakcentowaç swój stalowy charakter.
Przytoczone teorie w Êwietle dzisiejszej nauki straci∏y swà moc przekonywujàcà. Mo˝na owszem w du˝ym przybli˝eniu poznaç z rysów twarzy cz∏owieka jego inteligencj´ albo bezdennà g∏upot´, dobroç
lub cynizm i egoizm, albo tylko w ogólnym uj´ciu. nawet szczery uÊmiech odzwierciedla w du˝ym stopniu charakter cz∏owieka.
Wszystko to pozornie dowodzi, ˝e w zestawieniu z twarzà ˝ywà, fotografia wypada n´dznie, blado.
Nie widaç na niej ani g∏´bi oczu, ani ich blasku, ani rumieƒców ni Êwie˝oÊci skóry.
A zatem nale˝a∏oby dojÊç do wniosku, ˝e ˝ywa twarz ludzka powinna odzwierciedlaç prawdziwy
stan osobowoÊci cz∏owieka, a nie martwa jego odbitka...
A jednak – o dziwo – tak nie jest; wr´cz odwrotnie. Dlaczego? Zaraz si´ o tym przekonamy.
Ponad wszelkà wàtpliwoÊç Êmia∏o mo˝na twierdziç, ˝e my nie widzimy i nie jesteÊmy nawet w stanie
widzieç twarzy ludzkiej ˝ywej w jej obiektywnej rzeczywistoÊci. Widzimy jà najcz´Êciej w krzywym zwierciadle. Na zniekszta∏cenie obrazu wp∏ywajà przeró˝ne czynniki, które kolejno omówimy.

Prze˝ycia psychiczne oraz stan zdrowia
Ten sam cz∏owiek b´dzie mia∏ inny wyglàd, gdy wygra na loterii milion, a inny, kiedy starci najbli˝szà
osob´ lub ca∏e swoje mienie. Inaczej cz∏owiek ten b´dzie wyglàdaç b´dàc zdrowym, inaczej zaÊ, gdy
zaatakuje go jakaÊ choroba, nawet zwyk∏e zm´czenie, niewyspanie, ma∏a niedyspozycja zmienia
w jednym dniu, a nawet w jednej godzinie ca∏à twarz cz∏owieka i jego postaw´. Stàd logiczny wniosek,
˝e cz∏owieka obserwujemy tylko fragmentarycznie, w ma∏ych odcinkach. Chwytamy z jego codziennego ˝ycia poszczególne ma∏e scenki, jak na ekranie d∏ugiego filmu, nie powiàzane ze sobà w ca∏oÊç. Na
takich ma∏ych fragmentach nie mo˝na budowaç w∏aÊciwej oceny o danym cz∏owieku. Nawet uczesanie w∏osów, pudry, pomadki, strój, zmieniajà za ka˝dym razem wyglàd kobiety, a u m´˝czyzny nie ogolona twarz i nie ostrzy˝one w∏osy na g∏owie. Tak˝e Êwiat∏o sztuczne odm∏adza twarz ludzkà, codzienne –
postarza jà.

Czynniki emocjonalne
Trzeba przede wszystkim wyjÊç z za∏o˝enia – jakà chc´ uzyskaç informacj´ o danym cz∏owieku, czyli
co mam poznaç: jego charakter, czy jego losy ˝yciowe, czy te˝ jedno i drugie, aktualny stan zdrowia,
czy predyspozycje psychofizyczne.
JeÊli chodzi o charakter, inteligencj´, morale, stan zdrowia, to te cechy mo˝na wyczytaç z samej fotografii i to tym ∏atwiej, im bardziej one u danego osobnika si´ uwydatnià. Nietrudno z fotografii poznaç
idiot´, kretyna, zwyrodnialca, jak równie˝ geniusza, ascet´, mistyka. Mo˝na ich odró˝niç od ludzi normalnych, zwyk∏ych. Zarówno pi´tno z∏ych ludzi, zw∏aszcza zwyrodnialców, jak i bogate pi´kno wn´trza
ludzi o wysokiej etyce i dobroci jaskrawo maluje si´ na ich twarzach. Klisza fotograficzna uwypukla to
jeszcze bardziej. Dla przyk∏adu przedstawiam fotografie osobników o typowej kraƒcowoÊci psychicznego stanu.
Przypatrzmy si´ ich twarzom dok∏adnie.
Z przedstawionych zdj´ç na pierwszy rzut oka jak˝e ∏atwo odró˝niç debila od zdrowego wysportowanego in˝yniera; idiot´ – od wybitnego naukowca; zwyrodnia∏ych esesmanów ziejàcych nienawiÊcià
do ludzi – od uduchowionego ascety, z którego twarzy przebija si´ dobroç, mi∏oÊç do ca∏ego Êwiata;
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chorego psychicznie ch∏opca – od chorej na gruêlic´ kobiety. Gdy wi´c chodzi o osobników kraƒcowo odr´bnych psychicznie, ka˝dy z ich zdj´ç potrafi to odczytaç. Nie ka˝dy natomiast t´ rzecz potrafi,
gdy zdj´cia dotyczà ludzi przeci´tnych, zwyczajnych lub zamaskowanych. Na to potrzeba uzdolnieƒ
parapsychicznych. Ale nawet dla jasnowidza fotografie niektórych osobników sà trudne do odczytania, do rozszyfrowania.
Wiele jest osób takich, których twarze na ich zdj´ciach prezentujà si´ w aureoli szlachetnoÊci,
a w rzeczywistoÊci sà to osoby demoniczne. Niejeden osobnik, chcàc ukryç swoje wady przed najbli˝szym otoczeniem stara si´ uwidoczniç sztucznie jakàÊ zalet´ jako antytez´ wady, przez co z czasem wypracowuje fa∏szywy rys szlachetny.
Inny znów cz∏owiek z natury swej zgorzknia∏y pesymista, zgn´biony jeszcze dodatkowo licznymi cierpieniami, w obawie przed ca∏kowitym za∏amaniem, b´dzie si´ stara∏ wyrobiç w sobie pewien optymizm
i spokojne spojrzenie na ˝ycie. Teraz fotografia tego cz∏owieka wyka˝e podwójne odbicie jego wn´trza,
podwójny obraz psychiczny. Tak˝e aktor, grajàcy przez d∏u˝szy czas rol´ herszta bandy przybierze z czasem jakby obcà osobowoÊç, co w pewnej mierze ujawni si´ na fotografii.
Wzrok jasnowidza, pokonujàc wymienione przeszkody, w jakiÊ sposób poprzez fotografi´ danego
cz∏owieka dociera do jego wn´trza i ujmuje przynajmniej w przybli˝eniu ca∏y obraz charakterologiczny,
chocia˝by on by∏ podÊwiadomie zamaskowany.

Potwierdzenie przyk∏adowe
W ma∏ej mieÊcinie Odechów, mój znajomy nauczyciel S. wprowadzi∏ mnie pewnego dnia do swoich
znajomych. Podczas pogaw´dki nauczyciel poprosi∏ swojego ucznia, 12 letniego ch∏opaka, o pokazanie nam swojej fotografii. Podajàc mi jà do r´ki, powiedzia∏ do rodziców ch∏opca: “No, teraz wiele rzeczy dowiecie si´ o swoim synku, czym on te˝ b´dzie i jak si´ sprawuje”. Na te s∏owa rodzice jakoÊ dziwnie zareagowali niespokojnym spojrzeniem. Wyraênie zostali przygaszeni, stracili ch´ç do dalszej rozmowy. Patrzàc na zdj´cie ch∏opca, rzuci∏em par´ zdawkowych zdaƒ, nast´pnie zaznaczy∏em, ˝e coÊ wi´cej powiem przyjacielowi po drodze. Wkrótce po˝egnaliÊmy naszych gospodarzy i wyszliÊmy z domu.
“Ale˝ ten ch∏opak to przysz∏y bandyta” – potwierdzi∏em nauczycielowi. “Niestety, tak” – odpowiedzia∏
nauczyciel. Ju˝ kilku ch∏opaków w szkole po˝ga∏ no˝em. Z kolegami stacza brutalne bójki na porzàdku
dziennym”.
Twarz tego ch∏opaka nie zdradza∏a anomalii psychicznych, fotografia natomiast wykaza∏a jego niebezpieczny charakter bardzo wyraênie.
W tej kwestii przedstawiam mocniejszy jeszcze przyk∏ad.
– W roku 1967 uleg∏ wypadkowi samochodowemu w Warszawie trzyletni ch∏opak. Na skutek tego wypadku pozostawa∏ on przez 16 miesi´cy w szpitalu, ca∏kowicie nieprzytomny i bezw∏adny. Oglàda∏em
go w szpitalu w 14 miesi´cy po wypadku i w jego twarzy nie mog∏em dojrzeç nic specjalnie nienormalnego. Wyglàda∏ jak ka˝dy chory na jakàkolwiek przypad∏oÊç chorobowà. Przed tragicznym wypadkiem by∏ to ch∏opak bystry, inteligentny, zdrowy.
Kiedy jednak na moje ˝àdanie zrobiono fotografi´, wówczas dostrzeg∏em na niej symptomy ci´˝kich
powik∏aƒ fizycznych mózgu i psychiki chorego. Dopiero na fotografii ujawni∏y si´ wstrzàsowe uszkodzenia mózgu. Co wi´cej – po zastosowaniu moich wskazówek leczniczych, chory po szeÊciu tygodniach
kuracji odzyska∏ przytomnoÊç. I co wa˝niejsze – teraz w miar´ jego powolnego wracania do zdrowia,
ka˝da fotografia, co pewien czas robiona, najwyraêniej wskazywa∏a polepszenie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego.
W praktykach parapsychologii nie chodzi o poznanie charakteru cz∏owieka na podstawie jego fotografii, lecz o jego losy, o jego zdrowie fizyczne i psychiczne. Sztuki tej nie da si´ nauczyç.
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Poprzez fotografi´ do cz∏owieka
A teraz – mówiàc konkretnie – co ja mog´ wyczytaç o cz∏owieku z jego fotografii. Otó˝ na pierwszy
rzut oka uwydatnia si´ doÊç wyraênie zdj´cie danego cz∏owieka, jego inteligencja, zdolnoÊci specjalizacyjne, moralne, aktualny stan zdrowia, Êlady ci˝kich prze˝yç z przesz∏oÊci. Niekiedy sà zauwa˝alne jego
sk∏onnoÊci i predyspozycje psychiczne, zami∏owania i hobby. I na tym w zasadzie koƒczà si´ spostrze˝enia i mo˝liwoÊci czytania z samej fotografii. Ale równoczeÊnie podczas czytania fotografii wy∏ania si´
jeszcze ca∏y szereg innych zjawisk powiàzanych z danym cz∏owiekiem. Jego dom, rozk∏ad mieszkania,
osoby bliskie i wszelkie wydarzenia ˝yciowe, jakie zaistniejà w przysz∏oÊci. Zjawiska te zachodzà niewàtpliwie juê poza zasi´giem informacyjnym samej fotografii, czyli nie dajà si´ wyczytaç z samej fotografii.
Nawiàzanie kontaktu z osobà zaginionà, oboj´tnie ˝ywà czy umar∏à, w oparciu jedynie o treÊci wyczytane z samej fotografii, by∏oby rzeczà rzeczà absolutnie niemo˝liwà. Tutaj muszà wkraczaç z pomocà
wy˝sze si∏y psychiczne, za pomocà których wzrok mojego ducha si´ga tam, dokàd wzrok zmys∏owy nie
si´ga. A zatem w przypadkach wy˝szego stopnia widzenia, to jest widzenie poza przestrzenià, materià
i czasem, muszà dzia∏aç jakieÊ energie ponadnormalne. W tych przypadkach fotografia jest tylko bodêcem wprowadzajàcym w ruch owe energie, jest ona równie˝ pomostem ∏àczàcym mnie z cz∏owiekiem
oddalonym przestrzenià, czasem, a nawet Êmiercià. Jest ona jakby kontaktowà ga∏kà, za pomocà której w∏àcza si´ aparat psychotelewizyjny o niezmiernie szerokim zasi´gu i ró˝norodnoÊci fal. A wi´c fotografia jest obrazem i równoczeÊnie bodêcowym oraz pomocniczym narz´dziem w uzyskaniu samorzutnej czy te˝ ˝àdanej informacji.

Termin wa˝noÊci fotografii
Opierajàc si´ na swej d∏ugoletniej praktyce, doszed∏em do przekonania, ˝e fotografia jako narz´dzie
pomocnicze ma moc informacyjnà na okres mniej wi´cej 10 lat, póêniej jà zatraca. Natomiast jeÊli chodzi o prze˝ycie tragiczne cz∏owieka, to ono wyciska g∏´boki Êlad w jego psychice, co si´ odbije nawet
na fotografii, wówczas termin jej wa˝noÊci przesuwa si´ daleko wstecz, nawet do lat dwudziestu.
W myÊl takiego za∏o˝enia powstaje pytanie – czy z fotografii robionej dziesi´ç lat wstecz, mo˝na
w tej chwili odczytaç wydarzenia, które zasz∏y niedawno, przypuÊçmy przed tygodniem, wczoraj, ewentualnie te, co majà nastàpiç w najbli˝szej przysz∏oÊci. Na odwrót – fakty, prze˝ycia, nieszcz´Êliwe wypadki, ci´˝kie przebyte choroby, wszystkie te wydarzenia majàce miejsce przed dziesi´ciu laty, czy je
mo˝na odczytaç z fotografii wykonanej wczoraj lub dzisiaj. Na te pytania mo˝emy odpowiedzieç twierdzàco.
Oto dowody.
W Suchowoli kierownik apteki, pokazujàc mi fotografi´ swej chorej ma∏˝onki, prosi∏ o jakàÊ porad´
odnoÊnie jej zdrowia. Przecie˝ ona od tygodnia karmi swà piersià w∏asne dziecko – powiedzia∏em nieco sam zdziwiony. ∂DziÊ w∏aÊnie mija tydzieƒ, jak moja ˝ona powi∏a mi córeczk´ – powiedzia∏ magister –
ale dzisiaj nie mo˝e niestety karmiç dziecka piersià, poniewa˝ mocno goràczkuje.
Fotografia ˝ony magistra by∏a zrobiona do dowodu osobistego przed siedmioma laty, a mimo to da∏o si´ z niej odczytaç wydarzenia przed siedmiu dniami zaistnia∏e oraz obecny stan zdrowia i aktualne
prze˝ycia przedstawionej na niej osoby.

Dowód dotyczàcy drugiego pytania
Przed kilkunasty laty przyjecha∏ do mnie do Nieszawy, wracajàc ze Stanów Zjednoczonych, profesor
uniwersytetu w celu uzyskania mojej pomocy w trudnej sprawie. Patrzàc na jego fotografi´ wykonanà
niedawno do paszportu zagranicznego, oÊwiadczam na wst´pie, bo mi to najbardziej si´ ujawni∏o:
“Przed laty ktoÊ pana mocno uderzy∏ w prawà nog´. Na skutek tego p´k∏a wzd∏u˝ koÊç udowa”. – “tak
by∏o istotnie – potwierdzi∏ profesor. Mia∏o to miejsce w czasach akademickich, mój w∏asny kolega uderzy∏ mnie butem w nog´ powy˝ej kolana. KoÊç od uderzenia rzeczywiÊcie p´k∏a, wskutek czego jeszcze
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do dzisiaj odczuwam przy zmianie pogody ból w nodze”.
A wi´c Êwie˝a fotografia pozwoli∏a odtworzyç wydarzenia oddalone czasowo daleko wi´cej ani˝eli
termin jej wa˝noÊci dopuszcza∏.
Bioràc jednak pod uwag´ to, ˝e ta sama fotografia ujawnia fakty i wydarzenia wyst´pujàce w ró˝nych odcinkach czasu, dziesi´ciu mniej wi´cej lat, dochodzimy do logicznego wniosku, i˝ ona nie jest
ani ekranem, na którym przesuwajà si´ sceny ˝yciowe cz∏owieka, ani te˝, jak ju˝ zaznaczy∏em absolutnym kluczem do rozwiàzywania spraw zakrytych przed wzrokiem zmys∏owym. Jest ona jedynie stymulatorem wprawiajàcym w ruch nasz mechanizm telepatyczny. A ˝e najcz´Êciej w swoich praktykach pos∏ugujemy si´ fotografià jako Êrodkiem pomocniczym, to chyba tylko dlatego, i˝ jà, a nie inny przedmiot
obra∏em. Ale i dla mnie nie zawsze fotografia jest potrzebna, Zresztà w poszukiwaniu cz∏owieka gdzieÊ
zaginionego, fotografia przestaje byç dla mnie odzwierciedleniem cz∏owieka i streszczeniem jego losów w tym momencie, kiedy skieruje na nià swój wzrok. Patrzàc na fotografi´ poszukiwanego, nie wpatruje si´ w rysy jego twarzy, nie bior´ ich wcale pod uwag´, dostrzegam najwy˝ej zarys twarzy, nawet
sama fotografia schodzi mi z oczu. Mimo to w tym momencie wy∏ania si´ w dali postaç poszukiwanego
i zaczynajà si´ uwidaczniaç miejsca jego pobytu oraz ca∏a topografia okolic i po∏o˝enia.

VI

Widziany obraz i jego t∏o
Tam si´gaj, gdzie wzrok nie si´ga.
A. Mickiewicz (Oda do M∏odoÊci)
Zdà˝y∏em ju˝ zaznaczyç, ˝e fotografia poszukiwanego cz∏owieka oglàdana przeze mnie wywo∏uje
najcz´Êciej jakby pod dotkni´ciem czarodziejskiej ró˝d˝ki postaç szukanego i stawia jà przed moim
wzrokiem psychicznym, nast´pnie okazuje ca∏y szereg scen ubocznych zwiàzanych z tym cz∏owiekiem.
Te wszystkie uboczne obrazy t∏a i wiele innych okolicznoÊci majà ogromne znaczenie w poszukiwaniu
zaginionego. Na ich podstawie mo˝na okreÊliç dok∏adnie miejsce, w którym si´ obraca ˝ywy lub gdzie
spoczywa ju˝ nie˝yjàcy cz∏owiek. W tych przypadkach jasnowidzenie ju˝ nie b∏àka si´ w pró˝ni, bo ma
do swej dyspozycji wiele pomocniczych czynników do osiàgni´cia zamierzonego celu.
Niech˝e t´ spraw´ lepiej wyjaÊni przyk∏ad.
Dnia 7 czerwca 1964 r. odwiedzilem po raz pierwszy Êwie˝o zapoznanych ludzi w Chojnowicach przy
ulicy Mickiewicza 31. Po godzinie mojego pobytu u znajomych zosta∏em zaproszony przez p.Cecyli´
Marks, mieszkajàcà w tym samym domu na górze. Nie zna∏em tej pani przedtem i nigdy jej nie widzia∏em. Zaledwie zjawi∏em si´ u niej, jej córka zdj´∏a szybko ze Êciany ju˝ nieco przyblak∏à, oprawionà w ramy fotografi´ swego brata. Rozdar∏a opraw´, wyj´∏a z niej zdj´cie proszàc o przeczytanie napisu
znajdujàcego si´ na odwrotnej stronie zdj´cia.
Pozna∏em swoje w∏asne pismo sprzed 15 lat. TreÊç pisma by∏a nast´pujàca:”˚yje na pewno, widz´
go wÊród ska∏ w potokach s∏oƒca, w dali widniejà fale morskie. Znajduje si´ przy jakimÊ poselstwie” ...
“Dobrze – pytam nieco zaniepokojony – czy zosta∏o to potwierdzone?” – “Wszystko jest prawdà – odpowiedzia∏a matka – Kiedy od zakoƒczenia wojny nie otrzymaliÊmy znikàd ˝adnej o naszym synu wiadomoÊci, zacz´liÊmy przez Polski Czerwony Krzy˝ robiç poszukiwania. Niestety bezskutecznie. Wówczas
skierowano mnie do pana i otrzymaliÊmy to w∏aÊnie orzeczenie. Po otrzymaniu tej wiadomoÊci, skierowaliÊmy na nowo listy poszukujàce. Po pó∏ roku otrzymaliÊmy bezpoÊrednià listownà wiadomoÊç od naszego syna, ˝e znajduje si´ w Wenezueli, zatrudniony przy poselstwie, gdzie dotàd przebywa”. Nie pytalem, jakie to poselstwo i w jakim charakterze w nim jej syn jest zatrudniony. By∏em mocno zaskoczony
tak trafnym uj´ciem sytuacji dotyczàcej poszukiwanego.
Czy˝ potrzeba dok∏adniejszej informacji od tej, jakà uzyska∏em na podstawie fotografii? Opis wulka-
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nicznego krajobrazu Wenezueli, jej klimatu, i najwa˝niejsza informacja – konkretne podanie miejsca
pracy poszukiwanego – by∏o ca∏kowicie zgodne z prawdà.
Warto podaç inny przypadek, kiedy widzenie jednego szczegó∏u u∏atwi∏o znalezienie topielca.
Przed kilku laty pewien ojciec rodziny, zamieszkalej na wsi, wybra∏ si´ do I∏awy po Êwiàteczne zakupy
w dniu 24 grudnia. Nie wróci∏ do domu ani w tym dniu, ani na Êwi´ta. Zaraz w poczàtkach stycznia przybyla do mnie jego ˝ona z proÊbà o wyjaÊnienie niepokojàcej sytuacji.
Mój wzrok od oglàdanej fotografii kieruje si´ w okolice I∏awy i zaraz dostrzega to, co opisuj´. Widz´ jej
m´˝a zdà˝ajàcego z miasta w kierunku daleko po∏o˝onej wsi. Ma w r´kach dwa pakunki. Zaczyna wnet
s∏abnàç (by∏ chory na serce). Wi´c siada pod drzewem stojàcym na stromo spadajàcym do jeziora
brzegu. Za chwil´ wstaje, zatacza si´ i spada do zatoczki jeziora, gdzie le˝y dotàd. Na podstawie tego
opisu ˝ona ∏atwo i szybko znalaz∏a cia∏o swego m´˝a w wodzie jeziora, o czym zaraz po jego pogrzebie
zawiadomi∏a mnie osobiÊcie.
Czasami tylko jeden szczegó∏ ubocznego widzenia pozwala rozstrzygnàç spraw´ g∏ównà i zawi∏à.
Klasycznym przykladem tego by∏o wydarzenie nast´pujàce.
B´dàc w Nieszawie, otrzyma∏em z Elblàga list takiej treÊci. “W sylwestrowy wieczór uda∏ si´ nasz ojciec do swego kolegi, u którego zabawi∏ do pó∏nocy. Chcàc powitaç Nowy Rok w gronie w∏asnej rodziny, po˝egnawszy koleg´ wraca∏ do w∏asnego domu. Niestety, ojciec nasz do domu nie powróci∏, zaznaczam, ˝e ojciec by∏ chory na skleroz´. Byç mo˝e, ˝e sobie troch´ popi∏, co mog∏o spowodowaç po
drodze jakiÊ nieszcz´Êliwy wypadek. Za∏àczam jego zdj´cie i prosimy o wyjaÊnienie, co mu si´ mog∏o
przytrafiç i gdzie mamy go szukaç. Od tego wypadku minà∏ ju˝ miesiàc, a sytuacja dotàd si´ nie wyjaÊni∏a”.
Na list odpowiedzia∏em listem, w którym postawi∏em zasadnicze pytanie, czy zaginiony mia∏ kogoÊ
z krewnych w Olsztynku. Zjawi∏o mi si´ bowiem miasteczko Olsztynek, jak równie˝ ukaza∏a mi si´ wyraênie w tym miasteczku postaç m∏odej kobiety, majàcej jakàÊ ∏àcznoÊç z zaginionym. Wkrótce po moim liÊcie zjawili si´ u mnie w Nieszawie dwaj oficerowie, o ile dobrze pami´tam, major i kapitan w towarzystwie jednej kobiety. Byli to synowie i córka zaginionego. Uderzy∏a ich wzmianka w moim liÊcie o Olsztynku i o krewnej osobie. Dlatego zainteresowani tà informacjà przyjechali osobiÊcie, aby dok∏adniej wyÊwietliç skomplikowanà spraw´. Oznajmili, ˝e ich ojciec ma faktycznie w Olsztynku w∏asnà córk´. Teraz
ju˝ by∏em pewny, ˝e w poszukiwaniu staruszka wkraczam na w∏aÊciwe Êlady prowadzàce do celu.
W tym momencie krótko si´ skoncentrowa∏em. Wnet zjawi∏a si´ przed moim wzrokiem scena, którà podaj´.
Po kolacji zakrapianej pewnà dawkà alkoholu, wraca∏ staruszek w ró˝owym nastroju do domu. Po
drodze przypomnia∏ sobie, ˝e przecie˝ ma on jeszcze córk´ w Olsztynku. Byç mo˝e, ˝e w zamroczeniu
tracàc ÊwiadomoÊç co do odleg∏oÊci Olsztynka, szed∏ odwiedziç córk´, albo planujàc samobójstwo,
pos∏a∏ swà myÊl po˝egnalnà do córki. Czy tak by∏o czy inaczej, trudno wiedzieç, faktem jest pewnym,
˝e go zobaczy∏em w momencie, jak przekracza∏ barierk´ mostu nad kana∏em w Elàgu i runà∏ do wody.
Kazalem go szukaç w szuwarach po lewej stronie kana∏u niedaleko mostu. I tam go rzeczywiÊcie znaleêli.
Niekiedy w moich widzeniach wyst´pujà obok obrazu g∏ównego dziwne zjawiska, nie dajàce si´ wyjaÊniç ˝adnà teorià, zwiàzanà jednak˝e z obrazem g∏ównym. Na dowód tego pos∏u˝´ si´ przyk∏adem,
który i dla mnie jest wielkim curiosum, wprost nieprawdopodobnym, a jednak prawdziwym. Na potwierdzenie tego znajduje si´ u mnie Êwiadectwo konkretne i ˝ywy Êwiadek mieszkajàcy w Olsztynie.
Zdj´cie przedstawia cz∏owieka zaginionego podczas ostatniej wojny. Jego matka zwrócila si´ do
mnie z tym zdj´ciem w r. 1947 z pytaniem, czy on jeszcze ˝yje. Na stronie odwrotnej fotografii napisa∏em
o jego losach te s∏owa: – Wróciç powinien, nie widz´ jego Êmierci, znajduje si´ w ˚... – Gdy Ênieg sypaç
b´dzie od pó∏nocy – dom jego witaç powinien.
Styl jest godny po˝a∏owania, ale tu nie chodzi o formy stylistyczne, lecz o istot´ sprawy. Pisze si´
w tych przypadkach tak, jak si´ sceny i myÊli nasuwajà. Sens treÊci orzeczenia jest jasny. Mia∏ wróciç
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z dalekiego Wschodu do rodzinnego domu w dniu – kiedy zadymkà wiaç b´dzie od pó∏nocy.
Po szesnastu latach, przyjecha∏a znowu ta sama pani, matka odnalezionego syna i poznaj´ pismo
na odwrocie zdj´cia. Po przeczytaniu pytam jà, czy treÊç odpowiada prawdzie. “Dlatego w∏aÊnie przyjecha∏am – odpowiada – aby opowiedzieç, jak to by∏o. Mój syn przebywa∏ w ˚rasnojorsku. Zjawi∏ si´
u nas pod koniec stycznia niespodziewanie w niespe∏na rok od mojej bytnoÊci u pana. By∏a w tym dniu
zamieç Ênie˝na, w mieszkaniu zrobi∏o si´ zimno, gdy˝ wiatr si´ przeciska∏ przez s∏abo uszczelnione okna.
SchroniliÊmy si´ do kuchni, gdzie by∏o cieplej. Oko∏o godziny dziesiàtej ktoÊ zapuka∏ w okno. By∏ to mój
ukochany oczekiwany syn”.
Wizja niepoj´ta. To, ˝e ˝yje i ewentualnie wróci do domu rodzinnego jest istotà rzeczy i mo˝e by si´
da∏o wyt∏umaczyç drogà praw telepatycznych. Ale na jakiej podstawie – trudno zrozumieç. Trudno te˝
przypuszczaç, aby dwie okolicznoÊci wyst´powa∏y równoczeÊnie przypadkowà zbie˝noÊcià – pora roku
i aura dnia.
Spotkalem si´ równie˝ i z takim przypadkiem, gdzie portret malarski zastàpi∏ fotografi´ danej osoby,
o której los ˝ycia chodzi∏o.
W pracowni malarza K. K∏osowskiego w Zakopanem, spojrza∏em na wiszàcy na Êcianie portret pewnej kobiety i zauwa˝y∏em jej Êmiertelnà chorob´. “Mistrzu – mówi´ do malarza – ta kobieta jest chora
na gruêlic´. Kto to jest? – spyta∏em. “to jest moja pierwsza ˝ona, ju˝ zmar∏a nistety na gruêlic´” – odpowiedzia∏ malarz.

VII

Jak powstaje jasnowidzenie?
W ca∏ym wszechÊwiecie nic
nie powstaje bezprzyczynowo.
Paranormalne widzenie ze wzgl´du na przyczyny ich powstawania mo˝emy podzieliç na trzy g∏ówne
rodzaje: wywo∏ane, bodêcowe i spontaniczne.

Widzenie wywo∏ane
Ten rodzaj widzenia nie jest w∏aÊciwie wizjà na zawo∏anie ani nie mo˝e byç wywo∏any “na si∏´”, lecz
opiera si´ na Êwiadomym powstawaniu danej sprawy i spokojnym wyczekiwaniu ˝àdanej informacji.
Przy tego rodzaju widzeniu nie mo˝na dopomóc czynnie. Nale˝y si´ mocno skoncentrowaç i wyczekiwaç pojawienia si´ danej wizji. I im wi´ksza koncentracja tym szybciej pojawi si´ wizja dotyczàca
przedmiotu danej sprawy. Dla jasnowidza ten rodzaj widzenia jest najtrudniejszy i najbardziej wyczerpujàcy. Tak si´ jednak sk∏ada, ˝e jasnowidz prawie wszystkie swe praktyki parapsychiczne opiera na takim
widzeniu. Jest on do tego zmuszony przez licznych klientów narzucajàcych mu swoje powik∏ane sprawy.
Weêmy jeden z setek innych podobnych przyk∏adow.
Przed kilkunastu laty zn´kany starszy cz∏owiek zwróci∏ si´ do mnie o pomoc w odnalezieniu jego zaginionej córki.
“Moja córka”– zaczyna opowiadaç za∏amany cz∏owiek – jako kierowniczka apteki wysz∏a z domu
jak co dzieƒ do pracy. Wzi´∏a jak zwykle ze sobà drugie Êniadanie. Nie zdradza∏a wyraênie jakichÊ ci´˝kich prze˝yç, zachowywa∏a si´ normalnie. Do domu nie powróci∏a. Od krytycznego dnia min´∏o ju˝
miesiàc czasu, a o córce nie wiadomo nic: gdzieÊ zagin´∏a”.
Patrz´ z du˝ym nat´˝eniem na fotografi´ i nic nie widz´. Trwa to doÊç d∏ugo. Dopiero po d∏ugim wysi∏ku dostrzegam zw∏oki zaginionej córki w wodzie, przy brzegu kana∏u w Bydgoszczy.
W okreÊlonym miejscu na drugi dzieƒ odnaleziono cia∏o zaginionej. Towarzyszy∏y temu bardzo dziwne
okolicznoÊci. W momencie, kiedy ojciec b∏àdzi∏ po brzegu kana∏u, szukajàc swej córki, flisacy odczepili
od brzegu tratwy i odepchn´li je na Êrodek, wówczas spod tratwy wyp∏yn´∏o cia∏o denatki. Zdarza si´,
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˝e za pierwszym razem nie da si´ danej sprawy za∏atwiç i trzeba czekaç nawet kilka dni na pojawienie
si´ wizji w ˝àdanej sprawie.

Widzenie bodêcowe
Przyczyna wywo∏ujàca widzenie leêy zarówno w przedmiocie, to znaczy w samej rzeczy i charakterze
sprawy, jak i w podmiocie, czyli jasnowidzeniu. Wa˝niejsza jest druga. Nie zawsze jasnowidz jest dysponowany na rozstrzygni´cie prawid∏owo powierzonej mu sprawy. Zdarzajà si´ sytuacje, kiedy nastàpi coÊ
niespodziewanie, co spot´guje w∏adze psychiczne u jasnowidza do tego stopnia, ˝e potrafi on dojrzeç
przedmioty ukryte pod ziemià. Oto dowód:
Mieszka∏em w pi´knej willi po∏o˝onej w ogrodzie w Kwietnikach na Dolnym Âlàsku. Dochodzi∏y mnie
wieÊci od autochtonów, ˝e na terenie ogrodu lub obr´bie budynków znajduje si´ wiele zakopanych
ukrytych skarbów. Majàc du˝o czsu, bawilem si´ cz´sto w poszukiwacza ukrytych skarbów, ale bez rezultatu. Pewnego razu zauwa˝ylem w pustej stodole na klepisku zapadni´tà ziemi´ w formie leja. W tym
miejscu odkopa∏em radio. To rozsypane radio sta∏o si´ silnà podnietà do skumulowania si∏ parapsychicznych. Poczu∏em w sobie przyp∏yw jakichÊ dziwnych pràdów i nagle spostrzeg∏em szczup∏à kobiet´
wychodzàcà z budynku z ∏opatà w r´ku i kierujàcà si´ do ogrodu, gdzie pod Êcianà stodo∏y zaczyna
coÊ zakopywaç. Za chwil´ wizja si´ rozp∏ywa. Ale to mi wystarczy∏o. RównoczeÊnie ukaza∏y si´ trzy miejsca w stodole, gdzie by∏y zakopane ró˝ne rzeczy. Ju˝ bezb∏´dnie trafi∏em na wszystkie punkty, kryjàce
w sobie zakopane kryszta∏y, porcelan´ i inne rozmaitoÊci, wÊród których znalaz∏o si´ 14 flaszek starego
koniaku
A wi´c silnym bodêcem dla wywo∏ania widzenia pozazmys∏owego, sta∏a si´ zapadni´ta ziemia i zepsute radio. Bodêce, które pobudzajà i pot´gujà zdolnoÊci jasnowidzenia, mogà byç ró˝nego rodzaju.
Widzenia bodêcowe nie sà m´czàce dla jasnowidza i pewniejsze w skutkach.

Widzenie samorzutne
Wizja samorzutna, czyli spontaniczna, rodzi si´ nagle w nieprzewidzianych okolicznoÊciach. Posiada
najwi´kszy zakres w obejmowaniu rzeczy zakrytych oraz przeró˝nych nieoczekiwanych zjawisk i jest prawie nieomylna. Jawi si´ ona bez zamiaru, bez udzia∏u jasnowidza, bez ˝adnej fotografii, bez ˝adnej sugestii. przedstawimy t´ rzecz praktycznie.
Po raz pierwszy pojecha∏em do wsi MÊciwojów odwiedzic swego koleg´. Przechodzàc z nim przez
szerokie podwórze wÊród budynków gospodarczych, rzuci∏em okiem na drzwi jednego pomieszczenia,
przed którymi coÊ mnie nagle zatrzyma∏o. Za tymi drzwiami w pustym sk∏adzie na drzewo ukaza∏a mi si´
zakopana skrzynia z zawartoÊcià jakichÊ rzeczy. “Weê ∏opat´ – mówi´ do kolegi – i chodê ze mnà,
a coÊ ci poka˝´”. GdybyÊmy weszli do pustego pomieszczenia, nakreÊli∏em na ziemi ko∏o, w Êrodku którego poleci∏em kopaç. Gdy zaczà∏ kopaç nastawiony sceptycznie, nagle krzyknà∏: “O rety! CoÊ tutaj
jest naprawd´!”. WykopaliÊmy skrzyni´ porcelany i troch´ innych drobiazgów.
Niekiedy si´ zdarza, gdy jestem w towarzystwie kilku osób, ˝e zaczynam widzieç histori´ ˝ycia ka˝dej
z nich.
Musz´ podkreÊliç jeszcze jedno dziwne zjawisko, jakie we mnie wyst´puje cz´sto w ró˝nych rodzajach i odmianach widzeƒ paranormalnych. Zjawiska tego nie mo˝na nazwaç jasnowidzeniem, poniewa˝ nie wyst´puje w nim ˝adna wizja, a tylko powstaje wewn´trzny pokaz. Podczas rozstrzygni´cia
podj´tej sprawy, oboj´tnie czy pos∏uguj´ si´ fotografià czy nie, tak w widzeniu spontanicznym jak
i w zamierzonym, powstaje we mnie silny przymus. JakiÊ nakaz zmusza mnie mówiç tak lub inaczej. Przymus ten jest tak silny, ˝e po prostu trudno mi si´ oprzeç. Przymus taki nigdy nie zawodzi w wyra˝aniu
prawdy informacyjnej.
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VIII

Zakres moich parapsychologicznych mo˝liwoÊci
Nie ma ludzi nieograniczonych w ich mo˝liwoÊciach
Pewnego dnia zjawi∏ si´ u mnie stary cz∏owiek w niecodziennej sprawie. By∏ to by∏y ˝o∏nierz z pierwszej wojny Êwiatowej. B´dàc w armii genera∏a Samsonowa, bra∏ udzia∏ w bitwach w Prusach Wschodnich. Kiedy owa trzystutysi´czna armia zosta∏a pod Stembarkiem otoczona przez Niemców, dowództwo rosyjskie wyda∏o rozkaz, aby dywizyjnà kas´ zawierajàcà z∏oto zakopaç w lesie, aby nie dosta∏a si´
w r´ce wroga. DziÊ na skutek zmian topograficznych zaistnia∏ych w ciàgu 50 lat, nie potrafi odnaleêç
miejsca, gdzie prawdopodobnie dotàd le˝à z∏ote pieniàdze w ˝elaznych skrzyniach. Prosi∏ wi´c mnie
o wskazanie tego szcz´Êliwego miejsca.
Musia∏em poszukiwaczowi skarbu daç odmownà odpowiedê. Nigdy bowiem nie szukalem z∏ota
w ziemi ani dla siebie, ani te˝ innym nie ofiarowywa∏em swej problematycznej pomocy. Sàdz´ zresztà,
˝e w przypadku wspomnianego ˝o∏nierza ˝adnà miarà by si´ ta rzecz nie uda∏a. Za du˝a przestrzeƒ lasu,
za d∏ugi czas dzieli nas od zaistnia∏ego faktu. Raz jeden tylko w Gdaƒsku znajomemu in˝ynierowi pokaza∏em pod krzakiem agrestu miejsce, gdzie on podczas wojny zakopa∏ swà szkatu∏k´ z bi˝uterià z niewielkà iloÊcià z∏ota i potem zapomnia∏, w którym to miejscu. Ale to by∏o na ma∏ej przestrzeni ogrodu, ∏atwiej mo˝na by∏o si´ skoncentrowaç i odczytaç wibrujàce pràdy.
Czasami otrzymuj´ listy od graczy w Toto-Lotka z proÊbà o wskazanie szcz´Êliwych numerów. Musia∏em jednak ka˝dego, amatora spodziewanej fortuny uÊwiadomiç, ˝e je˝eli ktokolwiek skreÊli numerki
pod moje dyktando, nie b´dzie mia∏ ani jednego trafnego.
Jestem najmocniej przekonany, ˝e nie ma na Êwiecie ani jednego jasnowidza, którego mo˝liwoÊci
by∏yby wszechstronne. Taki by∏by mitycznym pó∏bogiem, a nie cz∏owiekiem z krwi i koÊci. Najwi´ksze
zdolnoÊci parapsychiczne u ka˝dego jasnowidza ograniczajà si´ do jednej lub zaledwie kilku specjalnoÊci.
Przedmiotem moich mo˝liwoÊci i praktyk jest tylko cz∏owiek, jego prze˝ycia, cz´Êciowo jego losy oraz
stan zdrowia. Naj∏atwiej jest dla mnie odszukaç cz∏owieka zaginionego i ko∏o tej sprawy moje praktyki
prawie wy∏àcznie by∏y i sà ogniskowane. I w tym zakresie rzadko wyst´puje b∏àd.
Byç mo˝e, ˝e przy d∏u˝szym praktykowaniu i powtarzajàcej si´ koncentracji oraz pragnieniu, móg∏bym przewidzieç szcz´Êliwe numery loterii i czy Toto-Lotka, ale nierobi´ tego, bym nie wszed∏ na niew∏aÊciwe tory mojego post´powania. Wydaje mi si´, ˝e mo˝na by by∏o przewidzieç numery wygrane, chocia˝ one nie pochodzà z woli cz∏owieka, lecz wyst´pujà z przypadku. Skoro przewidzia∏em powódê we
W∏oszech oraz trz´sienie ziemi na Sycylii, to chyba i przypadkowoÊç losu loteryjnego mo˝na by przewidzieç.
Byç mo˝e, ˝e zakres moich mo˝liwoÊci jest szerszy. Mam przecie˝ na swym koncie zanotowanych kilka widzeƒ rzeczy ukrytych pod ziemià, kilka przewidzianych wydarzeƒ mi´dzynarodowych, dotyczàcych równie˝ kl´sk ˝ywio∏owych. Jednak˝e nie chc´ i nie mog´ budowaç twierdzenia opartego na niewielkiej iloÊci faktow. Przedstawiam jedynie w imi´ uczciwoÊci fakty konkretne i potwierdzone jako pewne. A by∏o ich niema∏o.
WÊród tych faktów odnoszàcych si´ do odnajdywania zaginionych, drugie miejsce zajmuje stawianie diagnozy.
Najwybitniejszym lekarzom najwi´cej trudu przysparza postawienie trafnej diagnozy u pacjenta.
A przecie˝ wiemy, ˝e postawienie dobrej diagnozy skraca leczenie i daje lepsze wyniki. Cz´sto niestety
si´ zdarza, ˝e wszystkie sposoby badania, ∏àcznie z analizami i przeÊwietleniem, nie potrafià wykryç
schorzenia, a raczej jego êród∏a. Cz´sto wyniki badaƒ sà pozytywne, a pacjent cierpi i goràczkuje.
Córka profesora Akademii Medycznej w Poznaniu zapad∏a na jakàÊ zagadkowà chorob´. Wystàpi-
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∏a u niej wysoka goràczka a po kilku dniach silny skurcz zaczà∏ zginaç jej lewà nog´ w kolanie i usztywniaç. Konsultacja lekarzy poznaƒskich nie potrafi∏a wykryç przyczyny dziwnych objawów chorobowych.
Zrozpaczona matka, tak˝e lekarz, zwraca si´ do mnie o pomoc. Z fotografii dziecka widz´ ognisko
ropne wielkoÊci ziarna fasoli w mózgu. Wnet stwierdzono trafnoÊç mojej diagnozy i skierowano leczenie
na odpowiednie tory.
W roku 1968 przyjecha∏a do mnie kasjerka Opery Ba∏tyckiej w Gdaƒsku ze swà dwudzistoletnià córkà,
cierpiàcà na silne bóle g∏owy. Matka zdà˝y∏a mi szepnàç po cichu, ˝e wed∏ug orzeczenia lekarskiego
ma mieç guz na mózgu. Patrzàc wnikliwie na fotografi´ chorej nie dostrzegam ˝adnego guza, lecz widz´ coÊ zupe∏nie innego. “CoÊ mi si´ nie podoba górny zàb pani – oÊwiadczam, pokazujàc go palcem
– trzeba go koniecznie zbadaç. Wydaje mi si´, ˝e tutaj tkwi êród∏o bólu g∏owy i infekcji organizmu. Widz´ wyraênie szkaradny ropieƒ z´ba górnej szcz´ki”. I kiedy po powrocie do Gdaƒska chora uda∏a si´
do dentyski, a ta wskazany zàb wyrwa∏a, trys∏a spod niego obficie cuchnàca ropa. po kilku dniach ból
g∏owy usta∏ ca∏kowicie. Chora szybko wróci∏a do zdrowia i po dwóch tygodniach posz∏a do pracy. Nie
by∏o, jak si´ okaza∏o ˝adnego guza, tylko wezbrana ropa pod spróchnia∏ym korzeniem z´ba zacz´∏a
atakowaç mózg.
Jak˝e cz´sto z fotografii mo˝na odkryç niejednà chorob´, jaka cz∏owiekowi zagra˝a w przysz∏oÊci.
Z wielu tego rodzaju faktów przytocz´ jeden. Mia∏ on miejsce niedawno na terenie szpitala w Elblàgu.
Pani K.Z., lekarz spacjalista p∏uc, pokaza∏a mi swojà fotografi´ dla zwyklej tylko ciekawoÊci, co te˝ ja
jej powiem. By∏a wówczas zupe∏nie zdrowa i dzielnie wykonywa∏a swój fach. “Ale˝ musi pani uwa˝aç
na swoje nerki, unikaç alkoholu i kwasów, bo sà zagro˝one ci´˝kimi powik∏aniami” – powiedzia∏em.
“Nigdy dotàd nie mia∏am ˝adnej sensacji z nerkami” – odpar∏a mi na to. W nieca∏y rok wystàpi∏y u niej
nagle ci´˝kie powik∏ania zapalno-ropne nerek w ostrej formie, ˝e musia∏a przez szereg tygodni przele˝eç w ∏ó˝ku z niebezpiecznymi dla ˝ycia symptomami.
Bardzo jest trudno natomiast lub wr´cz niemo˝liwe odkryç przyczyn´ niep∏odnoÊci u kobiet, oczywiÊcie z fotografii. Przydatki sà zdrowe, jajowody dro˝ne, budowa macicy normalna, uk∏ad hormonalny
prawid∏owy, a jednak cià˝a nie nast´puje. W takich przypadkach niep∏odnoÊç danej kobiety ma pod∏o˝e w niezgodnoÊci biomagnetyzmow mi´dzy nià a jej m´˝em. Jest to najnowsza hipoteza b´dàca
w toku badaƒ naukowych.
Widzeƒ swoich o charakterze ogólnoludzkim, ani te˝ ˝adnych przepowiedni nie podaj´ chocia˝by
dlatego, aby nie by∏y fa∏szywie interpretowane. Na marginesie zaznaczam, ˝e widzia∏em tragiczne losy
trzech narodów. JeÊli chodzi o nasz naród, to mog´ nadmieniç, ˝e gdybym mia∏ ˝yç jeszcze lat 50 i mia∏
do wyboru sta∏y pobyt dla siebie w dowolnym kraju na Êwiecie, wybra∏bym bez wahania jedynie Polsk´, pomimo jej nieszcz´Êliwego po∏o˝enia geograficznego. Nad Polskà bowiem nie widz´ ci´˝kich
ciemnych chmur, lecz promienne blaski budowy lepszej przysz∏oÊci.
Na koniec podaj´ jeszcze jednà uwag´, a mianowicie ˝e ∏atwiej mi jest rozszyfrowaç cz∏owieka
pierwszy raz spotkanego, ni˝eli bli˝szego znajomego, a zw∏aszcza spotykanego codziennie w pracy czy
mieszkaniu. Pràdy biopola tego, kogo si´ cz´sto spotyka, mieszajà si´ z pràdami moimi, przez co powstaje zamieszania w obrazach i w interpretacji zjawisk.

IX

RadoÊci i udr´ki jasnowidzenia
Istnieç – to promieniowaç prwdà i pi´knem.
Kochaç – to tworzyç dobro ludzkoÊci.
“Zabierz, o, zabierz t´ smutnà jasnoÊç widzenia;
Zabierz mi z oczu to okrutne Êwiat∏o.
straszna to rzecz byç Êmiertelnym naczyniem Twojej prawdy”.
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Takie s∏owa, wyj´te z wiersza F.Schilera, wk∏ada w usta jasnowidza C.Wieadeater, autor ksià˝ki pt.
“jasnowidzenie”.
W s∏owach powy˝szych, jak w ka˝dej poezji, wyst´puje pewna doza przesady, niemniej odzwierciedlajà one rzeczywiste prze˝ycia jasnowidza w wielu momentach.
Samo powstanie i przebieg jasnowidzenia napina nerwy do najwyêszych granic wytrzyma∏oÊci. Dochodzà do tego jeszcze inne czynniki, na pozór ma∏e, w sumie jednak˝e nie sà bagatelne. On w t∏umie
ludzi ze swoim w∏asnym ci´˝arem jest sam. Nie dzieli go z nikim. Ucià˝liwe jest natr´ctwo ciekawskich,
˝àdnych sensacji i sceptycyzm t∏umu, ujawniony w formie niewybrednych docinków pod adresem jasnowidza. Nu˝y banalnoÊç narzucanych niektórych spraw. Ci´˝ko jest pozostawaç w s∏u˝bie dla spo∏eczeƒstwa!.
Najbardziej wstrzàsajàcym prze˝yciem jasnowidza jest widzenie drastycznych scen rozgrywajàcych
si´ wydarzeƒ, wobec których musi on pozostaç biernym widzem, bez ˝adnej mo˝liwoÊci wp∏ywu na
przebieg akcji w dramacie. Podobny, jeÊli nie silniejszy wstrzàs rodzi w duszy jasnowidza ÊwiadomoÊç odpowiedzialnoÊci za wynik sprawy powierzonej mu do rozstrzygni´cia.
Na poparcie s∏usznoÊci omawianego tematu, pozwol´ sobie przedstawiç dwa fakty widzenia samorzutnego, potwierdzone historycznie, oraz dwa z moich praktyk stwierdzonych przez naocznych Êwiadków.

Jasnowidzenie Apoloniusza z Tiany
“W czasie kiedy wypadki te (zamordowanie Cezara Domicjana) rozgrywa∏y si´ w Rzymie, widzia∏ je
Apoloniusz z Tiany w Efezie. Domicjan zosta∏ napadni´ty przez Klemensa ko∏o po∏udnia, a tego samego
dnia Apoloniusz naucza∏ w ogrodach przylegajàcych do kolumny gimnazjum. W pewnej chwili g∏os jego przycich∏, ogarn´∏o go nag∏e przera˝enie, zblad∏ i zaczà∏ si´ trzàÊç na ca∏ym ciele. Nie przerwa∏ jednak swego wyk∏adu wszelako mowa jego nie mia∏a zwyczajnej si∏y, podobnie jak to zdarza si´ tym, którzy mówiàc, myÊlà o czym innym. Nagle zamilk∏, spojrza∏ przera˝onym wzrokiem na ziemi´, postàpi∏ par´ kroków naprzód i zawo∏a∏: “Przebij tyrana!”. Rzec mo˝na by∏o, ˝e widzi on nie odbicie faktu, lecz sam
fakt w ca∏ej grozie jego rzeczywistoÊci. Efezjanie byli zdumieni i przera˝eni Apoloniusz znieruchomia∏, jak
cz∏owiek, który czeka na wynik dokonujàcego si´ czynu. Po chwili znów zawola∏: “Bàdêcie dobrej myÊli,
tyran zosta∏ zabity dzisiaj, co mówi´ dzisiaj? Zosta∏ zabity tej samej chwili, kiedy przesta∏em mówiç”. S∏uchacze przypuszczali, ˝e Apoloniusz postrada∏ zmys∏y pragn´li goràco, aby to, co powiedzia∏ by∏o
prawdà, jednoczeÊnie obawiali si´, aby z jego s∏ów nie wynik∏o dla nich niebezpieczeƒstwo. Wkrótce
wszak˝e przyszli goƒcy, którzy oznajmili im radosnà nowin´, stwierdzili prawid∏owoÊç widzenia Apoloniusza”.
Widzimy, jak mocno prze˝ywa∏ grecki m´drzec dramat, który daleko od niego si´ rozgrywa∏ i nie dotyczy∏ bezpoÊrednio jego w∏asnej osoby.
Bez porównania silniej prze˝ywa∏ wewn´trzny wstrzàs s∏ynny jasnowidz szwedzki Swedenborg, kiedy
wzrokiem ducha widzia∏ swój dom i ca∏e mienie zagro˝one przez po˝ar, o którym podamy szczegó∏owo.

Widzenie Swedenborga
Wizja uduchowionego mistyka Swedenborga tak by∏a dok∏adna i wszechstronnie zbadana, ˝e poruszy∏a umys∏y oÊwieconych ludzi w XVIII wieku w ca∏ej Europie. Nawet filizof niemiecki E.Kant przeprowadzi∏ badanie tego zjawiska za poÊrednictwem jednego ze swoich przyjació∏, zamieszka∏ego w Goteborgu, u którego fakt ten mia∏ miejsce.
“Fakt, który tutaj opowiem, posiada – jak mi si´ zdaje – jak najwi´kszà si∏´ przekonywujàcà i powinien przeciàç wszelkie wàtpliwoÊci co do jego prawdziwoÊci. Dzia∏o si´ to w Goteborgu w roku 1759
pod koniec wrzeÊnia.
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P.Swedenborg w drodze powrotnej z Anglii wylàdowa∏ pewnej soboty ko∏o czwartej po po∏udniu
w Goteborgu, gdzie zosta∏ zaproszony do domu p. W. Caltela. Wieczorem ko∏o godziny szóstej p.Swedenborg, który si´ oddali∏ na krótkà chwil´, wszed∏ nagle do sali blady i zmieszany, oznajmiajàc, ˝e w tej
chwili wybuch∏ po˝ar w Sztokholmie na Sudermanie i ˝e ogieƒ dociera z wielkà gwa∏townoÊcià do jego
domu... Po chwili doda∏, ˝e dom jego przyjaciela, którego nazwa∏ po imieniu, sp∏onà∏, a jego w∏asny
dom znajduje si´ w bezpoÊrednim niebezpieczeƒstwie. O godzinie ósmej, po krótkiej przerwie zawola∏
g∏osem radosnym: “Bogu najwy˝sze dzi´ki, po˝ar wygas∏ niedaleko mojego domu”.
Tego˝ wieczora zawiadomiono o tym gubernatora. W niedziel´ rano wezwa∏ on Swedenborga do
siebie, aby go zbadaç w tej sprawie. Swedenborg opisa∏ dok∏adnie po˝ar, jego poczàtek, trwanie i koniec. Tego samego dnia wieÊç ta obieg∏a miasto, wywo∏ujàc tym wi´ksze wra˝enie, ˝e tà sprawà zainteresowa∏ si´ gubernator. W poniedzia∏ek wieczorem przysz∏a sztafeta, którà wys∏ali kupcy sztokholmscy. W listach po˝ar opisano w sposób zupe∏nie zgodny z opisem Swedenborga.
Có˝ mo˝na przytoczyç na dowód nieautentycznoÊci tego faktu? Przyjaciel, który o tym pisa∏, zbada∏
wszystko na miejscu, zarówno w Goteborgu jak i w Sztokholmie”.
A teraz podam kilka rodzai faktów z naszego podwórka.
Opowiada∏a mi osobiÊcie ˝ona s∏ynnego jasnowidza S.Ossowieckiego nast´pujàcy wypadek. Pewna zamo˝na rodzina prosi∏a usilnie wizjonera o wskazanie jej, w którym z dwu wspólnych grobów ˝o∏nierskich z pierwszej wojny Êwiatowej, znajduje si´ poleg∏y syn, oficer. Ossowiecki uda∏ si´ na miejsce bliêniaczych grobów. Tam si´ wysila∏ do najwy˝szych granic swych parapsychicznych mo˝liwoÊci i nic konkretnego nie uchwyci∏ z upragnionej informacji. Dopiero po 20 minutach szalonego napi´cia nerwów
i wszystkich w∏adz psychicznych, nagle poszukiwany oficer ukaza∏ si´ mu w jednym zbiorowym grobie,
w którym po odkopaniu rodzice poznali swego syna. Ale Ossowiecki w momencie pokazania grobu
swà r´kà zemdla∏, runà∏ na ziemi´ i przez pewien czas le˝a∏ pó∏przytomny. Grób ˝o∏nierza wskaza∏, ale
jakim kosztem!
Wàtpi´, czy jakikolwiek wizjoner podjà∏by si´ takiego rodzaju zadania. Wszelka zbiorowoÊç ludzi, tak
˝ywych jak i zmar∏ych, wch∏ania jednostk´ w g´stwin´ sieci licznych i ró˝norodnych biopràdów, z których danà jednostk´ trudno, prawie niemo˝liwe wychwyciç. JeÊli taka rzecz komu si´ uda, to nadludzkim tylko wysi∏kiem.
W Lubomierzu na Podkarpaciu, patrzy∏em pewnego dnia przez okno swego pokoju, na robotników
pi∏ujàcych cyrkularkà opa∏owe drzewo. Nagle zobaczy∏em i odczu∏em prawie dotykalnie, ˝e jeden z nich za chwil´ ci´˝ko si´ skaleczy. Prze˝ywa∏em ci´˝kie napi´cie nerwowe. Nie wiedzia∏em jak
mam postàpiç. Ostrzec go, to tym pr´dzej zasugerowany mo˝e podsunàç r´k´ pod ostrze pi∏y, albo
przerwie prac´, co znów spowoduje zamieszanie i niezadowolenie pracodawcy. Nie ostrzec, to znowu
zdawa∏o mi si´, i˝ b´d´ winnym jego nieszcz´Êcia. Zaledwie up∏yn´∏o dwie minuty takiego napi´cia,
us∏ysza∏em nagle przeraêliwy krzyk. Zobaczy∏em, ˝e jeden z pracowników trzyma w dó∏ zwisajàcà r´k´
z odci´tym prawie ca∏kowicie palcem, z którego broczy obficie krew. Sta∏o si´ to, co mia∏o si´ staç i co
widzia∏em w swej wizji.
Dla ka˝dego cz∏owieka mniej straszne jest spotkane nieszcz´Êcie i nawet jego prze˝ywanie, ni˝eli
Êwiadome na niego czekanie.
Chcàc dobrze zrozumieç prze˝ycia jasnowidza, musi si´ znaç jego specyficzny charakter. Jasnowidz,
jak ka˝dy inny cz∏owiek, mo˝e mieç mnóstwo wad, szkaradnych nawyków i ˝yciowych za∏amaƒ, ale
musi posiadaç mocnà, niezachwianà, sta∏à i wielkà mi∏oÊç do ludzi oraz gotowoÊç przyjÊcia im z pomocà w ich cierpieniach i potrzebach, zawsze bezinteresownie, z serdecznym wspó∏czuciem. Cierpi on
w tej samej skali, co cierpiàcy jego towarzysz ludzkiej niedoli.
Par´ lat wstecz znalaz∏em si´ na przyj´ciu imieninowym bardzo dla mnie bliskiej osoby. Nastrój wÊród
goÊci panowa∏ mi∏y, przyjemny, jak to zwykle bywa w takich okolicznoÊciach. Solenizantka zachwyci∏a
si´ pogodnie ze szczerym uÊmiechem na ustach zzadowolenia i szcz´Êcia. Kiedy spojrza∏em na nià z bliska, nagle dostrzeg∏em na jej jelitach nowotworowy guz, który ju˝ zdà˝y∏ porobiç w tkankach daleko

51

idàce spustoszenie. Prys∏ dla mnie ca∏y pogodny nastrój popadlem w smutek i przygn´bienie. Dziwne
sà losy ludzkie. W tydzieƒ po moim wyjeêdzie, otrzyma∏em od niej listownà wiadomoÊç ju˝ ze szpitala, ˝e
jà czeka operacja. Wkrótce nastàpi∏a nieunikniona katastrofa.
Innym znów razem, b´dàc na weselnym przyj´ciu mojej podopiecznej, czu∏em zbyt dotkliwie, zbyt
mocno jakiÊ tragizm zagra˝ajàcy pannie m∏odej. W szeÊç dni po Êlubie zginà∏ jej mà˝ w kolejowej katastrofie.
Sàdz´, ˝e ka˝dy jasnowidz boleÊnie odczuwa cierpienie ludzkie aktualne, przewidywane zaÊ odczuwa tym mocniej, jeÊli przed nimi nie potrafi nikogo zabezpieczyç.
Nic te˝ dziwnego, ˝e s∏awna, podziwiana przez Êwiat uczonych, jasnowidzàca miss Piper po swym zamà˝pójÊciu tak si´ wypowiedzia∏a: “˚a∏uj´ tych lat straconych dla swego osobistego szcz´Êcia”.
Stojàc na s∏u˝bie spraw ludzkich, prze˝ywa∏a ogrom cierpieƒ, obaw i udr´k. Dla siebie prócz dymku
s∏awy, nie mia∏a nic wi´cej.
Zdarzajà si´ niewàtpliwie tak˝e radosne dla jasnowidza prze˝ycia, kiedy dzi´ki swym zdolnoÊcim parapsychicznym potrafi przynieÊç ulg´ tym, co cierpià.
Znany pisarz polski W.M. utraci∏ w zawierusze wojennej swà ukochanà ˝on´. Od wybuchu wojny nie
mia∏ o niej ˝adnej wiadomoÊci. Zwróci∏ si´ w koƒcu o pomoc do mnie. “Czy ona jeszcze ˝yje– zapyta∏
trwo˝nie – i czy jà jeszcze w ˝yciu zobacz´, czy te˝ ju˝ jestem wdowcem, a moje dzieci sierotami?”
Z pokazanego mi jej zdj´cia widz´ jà wyraênie mieszkajàcà na wsi pod miastem Orze∏ na terenie Rosji, “Panie – zawo∏a∏em – ale˝ ona ˝yje i wróci do was na pewno!” Po nieca∏ym miesiàcu czasu ˝ona pisarza rzeczywiÊcie wróci∏a do st´sknionego m´˝a i uszcz´Êliwionych dzieci.
Koƒczàc niniejszy rozdzia∏, chcia∏bym nieÊmia∏o wyraziç swà myÊl s∏owami: JeÊli jesteÊ Êwiadom, ˝e
w wieloletniej swej pracy o specjalnym charakterze bodaj˝e jednà iskierk´ radoÊci wnios∏em w sko∏atane serca ludzkie, to chyba nie ˝yj´ daremnie.

X

Analiza zjawisk parapsychologicznych
Im g∏´biej cz∏owiek si´ga w dziedzin´ ludzkiej duszy
tym bardziej zagadkowà mu si´ wydaje;
im dalej zapuszcza si´ w tajemny labirynt mózgu ludzkiego,
tym lepiej spostrzega, ˝e dotàd stoi w punkcie wyjÊcia.
(James)
Mo˝liwoÊç przenikania przestrzeni, materii i czasu, jaka wyst´puje u niektórych jednostek ludzkich oraz
widzenia wydarzeƒ i przedmiotów poza ich granicami, nazywamy zdolnoÊcià parapsychologicznà. Parapsychologia teoretycznie obejmuje trzy poj´cia… jasnowidzenie, telepati´ oraz intuicj´.
Zanim przystàpimy do omówienia teoretycznego ka˝dego z tych poj´ç, musimy na wst´pie zasygnalizowaç liczne przeszkody napotykane w analizie i w naukowym uj´ciu zjawisk parapsychologicznych
przez badaczy.
Aczkolwiek ju˝ od szeregu lat zagadnienia zjawisk parapsychologicznych zaprzàtajà umys∏y uczonych, usi∏ujàcych je rozwiàzaç, to jednak sà one nadal dla nauki nie rozwiàzane. Albowiem sam cz∏owiek jest istotà zagadkowà, nieznanà.
Istota ludzka w swej psychofizycznej strukturze jest zbyt z∏o˝ona, aby mo˝na jà w ca∏oÊci ogarnàç
i zrozumieç. Wielki uczony, laureat nagrody Nobla, A.Carrel, w swym dziele pt. “Cz∏owiek istota nieznana”, wywodzi s∏usznie, ˝e nie ma metody do uchwycenia cz∏owieka w ca∏oÊci, do powiàzania jego
cz´Êci i jego stosunku ze Êwiatem zewn´trznym. “Cz∏owiek poznany przez specjalistow, nie jest cz∏owie-
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kiem konkretnym, rzeczywistym, gdy˝ jest rozcz∏onkowanym przez anatomów trupem; jest zaobserwowanà ÊwiadomoÊcià dla psychologów; jest nieuchwytnà osobowoÊcià dla siebie samego. Dla chemików jest substancjà chemicznà, która tworzy tkanki i ciecze organizmu, dla fizjologów jest cudownym
zbiorem komórek, których prawa wspó∏istnienia badajà. A przecie˝ cz∏owiek stanowi zespó∏ organów
i w∏adz psychocznych, ÊciÊle ze sobà z∏àczonych”.
Wspó∏czesna nauka ju˝ pozna∏a dok∏adnie zespo∏y organów i ich wzajemne wspó∏dzia∏anie. Z ka˝dym rokiem odkrywa skomplikowane uk∏ady komórek organizacyjnych. Coraz Êmielej badawczy umys∏
uczonych wdziera si´ w precyzyjny aparat ludzkiego mózgu. Olbrzymie natomiast dziedziny Êwiata psychiki ludzkiej, jej wszechstronne funkcje pozostajà nadal dla nas g∏´bià tajemnicy.
Czym˝e bowiem jest nasza myÊl, ÊwiadomoÊç, pami´ç? Czy jest to wszystko tylko wytworem mózgu,
co przedostaje si´ do naszego mózgu w nieznany sposób? A dalej, co wytwarza naszà ÊwiadomoÊç
i gdzie si´ znajduje jej siedlisko – w mózgu czy poza nim? A jeÊli w mózgu, to w jakiej jego partii i jaki jest
jej zasi´g? Mo˝emy mno˝yç pytania w nieskoƒczonoÊç, nie znajdujàc odpowiedzi. Teoria lokalizacji
pewnychcz´Êci mózgu wyjaÊnia zaledwie funkcjonalnoÊç zmys∏ów, ale nie potrafi wyjaÊniç ani istoty naszej psychiki, ani jej dzia∏ania. Najnowsza nauka biologii odkry∏a w ludzkim mózgu trzy rodzaje pràdów
elektrycznych: pràdy specyficzne, czynnoÊciowe i spazmatyczne. Ale i one jeszcze niczego nie wyjaÊniajà.
WÊród uczonych panujà jak˝´ liczne i odmienne poglàdy na psychik´ i jej powiàzanie z mózgiem
cz∏owieka. Przedstawiamy kilka z nich bodaj˝e szkicowo.
Bergson utrzymuje, ˝´ pami´ç, ÊwiadomoÊç, wyobraênia i wszelkie przejawy psychiczne powstajà
nie w mózgu. lecz w samym duchu. Mózg jedynie utrzymuje procesy ÊwiadomoÊci w napi´ciu i nastawia je do praktycznego ˝ycia.
W.James uwa˝a, ˝e mózg ludzki nie wytwarza ÊwiadomoÊçi, lecz jedynie przepuszcza jà z innego
Êwiata, podobnie jak soczewka przepuszcza Êwiat∏o i je zmienia. ÂwiadomoÊç ludzka stanowi drobnà
czàstk´ ducha, który istnieje poza mózgiem i ca∏y Êwiat psychiczny bytuje w dziedzinie ponadzmys∏owej.
Dla wi´kszoÊci wszak˝e naukowców jedynie mózg jest g∏ównym siedliskiem wszystkich w∏adz psychicznych. W nim one powstajà i manifestujà si´ w ro˝nej formie na zewnàtrz.
W splocie tak licznych, najcz´Êciej sprzecznych poglàdów, na ˝ycie psychiczne cz∏owieka i jego
przejawy na codzieƒ, powstaje zasadnicze pytanie – czy w ogóle istnieje jakakolwiek mo˝liwoÊç uj´cia
w pewne kryteria naukowe zjawisk parapsychicznych?. Na to pytanie usi∏uj´ dowodami pro i kontra
daç pewne, chocia˝ s∏abe naÊwietlenie.
Jasnowidzenie, telepatia i intuicja – to jakby ta sama energia p∏ynàca trzema strumieniami do punktu informacyjnego. Nie mo˝na w praktyce mi´dzy tymi poj´ciami przeprowadzaç rozgraniczenia. W toku dzia∏ania zjawisk parapsychicznych, wyst´pujà one koordynacyjnie, synchronicznie i sà równomiernie ze sobà powiàzane, tak jak zespó∏ sercowo-p∏ucny w organiêmie ludzkim. Mo˝na jedynie o tych
trzech fazach parapsychicznych mówiç w aspekcie teoretycznym.

Jasnowidzenie
Musimy wyjÊç z zasadniczego za∏o˝enia, a mianowicie, czy istnieje jakakolwiek mo˝liwoÊç postrzegania pozazmys∏owego. Zagadnienie to wywo∏uje wÊród uczonych liczne kontrowersje. Bodaj˝e jeszcze
wi´kszoÊç naukowców, nastawionych z góry negatywnie do wszelkich zjawisk nieempirycznych, zdecydowanie odrzuca mo˝liwoÊç widzenia pozazmys∏owego. Ca∏a parapsychologia jest dla nich rzeczà
niegodnà prawdziwego uczonego, by si´ nià mo˝na zajàç.
Usi∏ujà nawet tego rodzaju zagadnienia zwalczaç. Jednym z takich zaciek∏ych przeciwników wszelkich zjawisk paranormalnych jest niejaki C.R.Hansel. W swej ksià˝ce wydanej w roku 1966 pt. “Spostrzeganie ponadzmys∏owe”, zwalcza on z ca∏à nami´tnoÊcià istnienie zjawisk paranormalnych. Broni swe-
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go poglàdu niezbyt wybranymi argumentami.
Wszyscy telepaci i jasnowidzowie – wed∏ug niego – to oszuÊci i szarlatani, co swoje sukcesy uzyskujà sztuczkami kuglarskimi, a badacze zjawisk paranormalnych, to niedo∏´gi, skoro w ciàgu tylu lat nie
umieli stworzyç odpowiednich warunków uniemo˝liwiajàcych dokonywanie oszustw uprawianych przez
rzekomych jasnowidzów. RównoczeÊnie – autor niedwuznacznie sugeruje, ˝e niejednokrotnie nawet
naukowcy stawali si´ wspólnikami oszukaƒczych machinacji jasnowidzów.
Niektórzy znów naukowcy zjawiska parapsychiczne zaliczali do dawno ju˝ przebrznia∏ego spirytyzmu.
Inni zacieÊniali szerokà dziedzin´ parapsychologii do ciasnych ram telepatii.
Spojrzenie na te sprawy wielkiej rzeszy powa˝nych wspó∏czesnych uczonych we wszystkich krajach
Êwiata jest inne, bezstronne, naukowe. Wed∏ug ich przekonania jasnowidzenie, jako najwy˝szy stopieƒ
parapsychologii, jest faktem bezspornym i niezaprzeczalnym. I dzisiaj ˝aden prawdziwie wszechstronny
naukowiec, tym bardziej badacz zjawisk parapsychologicznych, nie b´dzie powtarzaç przestarza∏ych
i oklepanych bana∏ów, na wzór Hansela o oszustwie telepatów czy jasnowidzów. W ubieg∏ym wieku,
owszem powstrzyma∏y uczonych od badaƒ zjawisk paranormalnych cudeƒka pokazywane na rynkach
i salach przez ró˝nych fakirów, kuglarzy, iluzjonistów i magików oraz przepowiadanie przysz∏oÊci i przesz∏oÊci przez ob∏àkanych specjalnym taƒcem derwiszów. W tym galimatiasie trudno by∏o odró˝niç ziarno od plew.
W dobie dzisiejszej jeszcze wielu naukowców powstrzymuje od zaanga˝owania si´ w dziedzin´ parapsychologii niemo˝liwoÊç uj´cia zjawisk paranormalnych w ramy naukowe. Ale to – jak zaznacza
A.Carrel – ˝e uczeni nie majà metody, nie znajà sposobu badania zjawisk paranormalnych, nie jest
˝adnym dowodem, i˝ jasnowidzenie nie istnieje.
Dzisiaj na ca∏ym Êwiecie powi´ksza si´ liczby wielkich uczonych z ró˝nych specjalnoÊci: biologii, psychologii, biochemii, fizjologii i medycyny, którzy usi∏ujà poznaç mechanizm powstawania zjawisk pozazmys∏owych, ich istot´ oraz mo˝liwoÊci praktycznego zastosowania.

Nazwa i definicja jasnowidzenia
Jasnowidzenie – to wyraz najbardziej nieodpowiedni dla samego poj´cia tego wyrazu. Nie oddaje
on bowiem ani istoty, ani przebiegu powstania i dzia∏ania, ani te˝ przedmiotu tego poj´cia. To specyficzne widzenie nie jest tak jasne jak dzieƒ s∏oneczny. Przecie˝ stawia ono jasnowidza w g∏´bi ciemnego
jak noc labiryntu, skàd musi on wyjÊç po omacku na Êwiat∏o dzienne. Jasnowidz podczas usi∏owania
odkrycia wizji jest podobny do alpinisty, co wdziera si´ wÊród ska∏ i przepaÊci w ciemnej jak o∏ów chmurze na szczyt górski, skàd dopiero mo˝e w blaskach s∏onecznych dojrzeç szerokie krajobrazy.
W∏aÊciwsza ju˝ by∏aby nazwa: psychowizja, transpsychowizja, parapsychowizja, psychotelewizja lub
coÊ podobnego.
Jeszcze wi´kszà trudnoÊç sprawia okreÊlenie definicji jasnowidza. Jest ono tak bogate w treÊç, obejmuje tak wielkà iloÊç ró˝norodnych zjawisk i przebiega po nieznanej p∏aszczyênie w nieuchwytnych wymiarach, ˝e nie jest ∏atwo znaleêç dlaƒ odpowiednià i dok∏adnà definicj´. Zresztà w ka˝dej dziedzinie
naukowej ˝adna definicja nie jest zdolna okreÊliç w pe∏ni swego przedmiotu, nie jest adekwatna do treÊci i charakteru samego poj´cia.
Spróbujmy zdefiniowaç jasnowidzenie w sensie najw∏aÊciwszym. Jasnowidzenie jest to specyficzna
ludzka zdolnoÊç widzenia rzeczy i wydarzeƒ poprzez materi´, przestrzeƒ i poza granicami czasu. Albo –
jest to wiedza o przedmiocie lub wydarzeniu nabyta bez udzia∏u zmys∏ów.
Jeszcze inaczej – jest to osiàgni´cie celu bez zastosowania do tego pomocniczych Êrodków. Albo
wreszcie – jest to widzenie pozazmys∏owe rzeczy podpadajàcych pod zmys∏y.
Chc´ tutaj nadmieniç, ˝e wed∏ug mojego mniemania, nazywanie zdolnoÊci jasnowidzenia – szóstym
zmys∏em, jest absurdem. Po pierwsze dlatego, ˝e nie wiadomo, czy cz∏owiek ma rzeczywiÊcie tylko pi´ç
zmys∏ów, czy czasami nie wi´cej? Po drugie, có˝ ma wspólnego ze zmys∏ami ten najwy˝szy atrybut naszej psychiki, zdolnoÊç jasnowidzenia?
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Nauka pozna∏a dok∏adnie wszystkie pi´ç zmys∏ówpod wzgl´dem ich anatomii, fizjologii, lokalizacji
i dzia∏ania. Istota natomiast jasnowidzenia jest dla nauki jeszcze nieuchwytna, tajemna, wkraczajàca
poniekàd w dziedzin´ metafizyki. W ka˝dym razie jasnowidzenia nie mo˝na wt∏oczyç w sfer´ zmys∏ów.

Istota jasnowidzenia
Jaka jest forma energii czynnej w porozumieniu telepatycznym i w jasnowidzeniu – nie wiemy.
Wszystkie nauki, których przedmiotem jest cz∏owiek, sà nadal niezupe∏ne. Wiemy tylko tylko z psychologii, biologii i fizjologii, ˝e wszystko to, co dotyczy ÊwiadomoÊci, musi przejÊç przez system nerwowy i zmys∏y. Jasnowidz natomiast, dzi´ki jakiejÊ nadÊwiadomoÊci, chwyta rzeczywistoÊç wprost. Widzi on obrazy,
wydarzenia w odleg∏ej przestrzeni i czasie. Dla niego ta przesz∏oÊç jak i przysz∏oÊç niekiedy sà aktualnà
teraêniejszoÊcià.
Powstaje z kolei drugie zagadnienie. JeÊli wi´c pewna niewymierna energia stwarza zjawiska jasnowidzenia, to z jakiego rodzaju aparatu pochodzi i gdzie ten cudowny aparat si´ mieÊci. W jaki sposób
go si´ uruchamia, aby przy jego pomocy uzyskaç informacje ze Êwiata zewn´trznego. A mo˝e zjawiska
Êwiata zewn´trznego na mocy jakiegoÊ prawa znajdujà swój odzew w naszej sferze psychicznej. Ale
i w tym przypadku musi w nas tkwiç odbiorczy aparat zjawisk le˝àcych poza sferà naszych zmys∏ów.
Medycyna, anatomia, fizjologia, biologia zw∏aszcza submolekularna i psychiatria – s∏owem nauka
o cz∏owieku – wystarczajàco pozna∏a wszelkie procesy fizjologiczne i psychologiczne i êród∏a ich powstania, zbada∏a akcje i reakcje wyst´pujàce w odruchach warunkowych, spostrzeg∏a paranormalne
fenomeny, wyst´pujàce u osobników b´dàcych w transie hipnotycznym. Nauka nie natrafi∏a jednak
dotàd na ˝aden Êlad wiodàcy do rozwiàzania zagadnieƒ parapsychicznych.
Na ten temat powsta∏o wiele hipotez, z których wa˝niejsze uwzgl´dniamy.
Poglàd filozofii Wschodu zabarwionej okultyzmem utrzymuje, ˝e wszelkie zjawiska parapsychologiczne powstajà w szyszynce, mieszczàcej si´ w mi´dzymózgowiu. W p∏atach czo∏owych obrazy informacyjne si´ odbijajà i sà odczytywane przez jasnowidza. Jest to teoria nie do przyj´cia, brak jej racjonalnego
uzasadnienia. Przede wszystkim jeszcze nikt dotàd nie zbada∏, jakà rol´ odgrywa szyszynka w naszym organiêmie i w sferze psychicznej. Wydaje si´, ˝e szyszynka nie ma specjalnego wp∏ywu na jakàkolwiek
funkcjonalnoÊç psychicznà lub fizjologicznà, przynajmniej w póêniejszym okresie ˝ycia cz∏owieka. Wed∏ug mojego mniemania jestona owszem pewnym regulatorem i transformatorem elektromagnetycznym pràdów w ustroju cz∏owieka przed jego dojrza∏oÊcià i pe∏nià wzrostu. Z chwilà osiàgni´cia tych postulatów organicznych szyszynka traci swà racj´ bytu i jako ju˝ nie potrzebna zaczyna zanikaç przez zrogowacenie.
Wybitny znawca i wnikliwy badacz bioelektroniki prof. S. Manczarski, t∏umaczy zjawiska parapsychiczne teorià ÊladowoÊci oraz fal elektromagnetycznych. Wed∏ug tej teorii, ka˝dy dotkni´ty przez cz∏owieka przedmiot posiada odbity na sobie pewnien jego Êlad substancji subtelnej w formie jakby fotografii lub ˝ywego obrazu. Substancja ta, w momencie kiedy jasnowidz weêmie do r´ki dotkni´ty przedmiot przez danà osob´, zostaje przez niego, dzi´ki receptorom skóry, wch∏oni´ta do ustroju, pot´guje
si´ w nim na mocy procesów chemicznych, dostaje si´ do systemu nerwowego i w ten sposób pozwala
jasnowidzowi odczuç o˝ywiony obraz osoby zostawiony na dotkni´tym przez nià przedmiocie.
Gdyby moja interpretacja teorii profesora Manczarskiego by∏a prawid∏owa, to by ona wyÊmienicie
wyjaÊnia∏a istot´ psychometrii i psychoskopii, które polegajà na tym, ˝e jasnowidz przez dotykanie
przedmiotu, majàcego uprzednio jakàkolwiek stycznoÊç z danym cz∏owiekiem, nawiàzuje tà drogà
kontakt z nim i uzyskuje aktualnà o nim informacj´.
Jako klasyczny przyk∏ad psychometrii niech nam pos∏u˝y fakt, jaki mia∏ miejsce w naszym kraju przed
wojnà..
Polacy, bioràc udzia∏ w mi´dzynarodowym wyÊcigu balonowym, pewnego dnia gdzieÊ zgin´li nad
terenem Rosji. Wszelka radiowa ∏àcznoÊç z nimi zosta∏a przerwana. Wówczas przyniesiono S.Ossowiec-
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kiemu stare ubranie jednego z zaginionych. Ossowiecki wzià∏ ubranie do r´ki, mocno si´ skoncentrowa∏
i po krótkiej chwili rzek∏: “Widz´ ich mocno wycieƒczonych, kroczàcych po zaspach Ênie˝nych w kierunku po∏udnia. Dooko∏a nich straszliwe pustkowie. Jest to Syberia”. I rzeczywiÊcie, wkrótce potem radziecka ekspedycja odnalaz∏a rozbitków na tajgach syberyjskich i odes∏a∏a ich do Polski.
W ostatnich czasach pojawi∏a si´ jeszcze jedna hipoteza, usi∏ujàc wyjaÊniç zjawiska parapsychiczne.
Opiera ona swe wywody równie˝ na uk∏adzie i dzia∏aniu fal elektromagnetycznych. W ka˝dej komórce
naszego mózgu znajdujà si´ potencja∏y elektryczne. Mi´dzy sàsiednimi komórkami wy∏adowania elektryczne. Wy∏adowania te niekiedy bywajà tak silne (ma∏e pioruny), ˝e funkcjonalnoÊç naszych w∏adz
psychicznych pot´gujà si´ a˝ do granic jasnowidzenia.
Wszystkie teorie, dotyczàce wyjaÊnienia zjawisk paranornalnych, nie wykraczajà poza wartoÊç mniej
lub wi´cej przekonywujàcych hipotez, lecz ˝adna z nich nie jest kompletna.
Podczas moich prelekcji, jakie wyg∏aszalem w gronie naukowców, pytano mnie przede wszystkim,
jak ja osobiÊcie pojmuj´ zjawiska parapsychiczne. Powinienem je najlepiej rozumieç, skoro one przeze
mnie si´ pojawiajà.
Owszem przez 25 lat bada∏em te zagadnienia obiektywnie w oparciu o obserwacje drogà wypracowanej metody i jakie uzyska∏em rezultaty? Takie, których prawdopodobieƒstwo mo˝na porównaç do
og∏aszanych codziennie przez sympatycznego “Wicherka” prognoz pogody na dzieƒ nast´pny i dalsze
dni.
Kiedy sàdzi∏em, ˝e ju˝ nareszcie uchwyci∏em coÊ racjonalnego, jakiÊ istotny przekonywujàcy sens zjawisk paranormalnych, wtem nagle wydawa∏o si´ coÊ zupe∏nie nowego, co burzy∏o ca∏y gmach myÊli
i teorii zbudowany na naukowych zasadach. Zresztà niech sam Czytelnik osàdzi na podstawie licznych
fotografii zamieszczonych oraz wielostronnych wywodów, jakie w ciàgu niniejszego rozdzia∏u przedstawiam.
A˝eby mog∏o zaistnieç jasnowidzenie, muszà byç dwa poj´cia: podmiot i przedmiot, czyli jasnowidz
i drugi cz∏owiek, oraz Êwiat zewn´trzny. ¸àcznikiem mi´dzy jasnowidzeniem a Êwiatem zewn´trznym lub
drugim cz∏owiekiem sà fale pràdów biologicznych, kosmicznych, elektromagnetycznych i wiele innych
jeszcze nie odkrytych lecz bardzo prawdopodobnie istniejàcych. Na uk∏adzie tych fal niewàtpliwie
opiera si´ i nimi si´ pos∏uguje wszelkie pozazmys∏owe widzenie. Ma ono coÊ z telepatii, coÊ z telewizji
oraz coÊ z nieznanych êróde∏.

Jasnowidzenie telepatyczne
Organizm, a zw∏aszcza mózg ka˝dego cz∏owieka jest na∏adowany nie tylko energià elektromagnetycznà, lecz równie˝ energià biomagnetycznà. W ka˝dym ludzkim mózgu jest gdzieÊ w jego oÊrodkach
umieszczony aparat nadawczo-odbiorczy, oparty w swym dzia∏aniu na falach wymienionych energii.
Aparat ten u ka˝dego cz∏owieka pozostaje zasadniczo w stanie nieczynnym, potencjalnym i zadzia∏a
tylko w wyjàtkowych wypadkach, kilka zaledwie razy w ˝yciu. Wyjàtkowo natomiast u niektórych jednostek pozostaje on w stanie czynnym, a spot´gowany bodêcami staje si´ tak precyzyjny, ˝e chwyta myÊli, prze˝ycia drugiej osoby na odleg∏oÊç, jak równie˝ procesy i wydarzenia ze Êwiata zewn´trznego. Najlepiej jednak˝e odbiera obraz psychiczny drugiego cz∏owieka. Na przyk∏ad poszukiwany nie jest znany
jasnowidzowi, ani nie wie, ˝e jest poszukiwany przez niego, a mimo to jest nadajnikiem jakichÊ fal, które
docierajà do jasnowidza jako odbiorcy. Weêmy bardzo znamienny w tym wzgl´dzie przyk∏ad.
W Kwietnikach na Dolnym Âlàsku zg∏osi∏ si´ do mnie kompletnie za∏amany cz∏owiek, któremu jakaÊ
kobieta przed tygodniem porwa∏a siedmiomiesi´cznego synka. Fotografii dziecka nie posiada∏. Musia∏em dlatego wyt´˝yç swe si∏y koncentracji do najwy˝szego stopnia, bym móg∏ uchwyciç jakikolwiek obraz z zaistnia∏ej sytuacji. Gdzie dziecko si´ znajduje i czy jeszcze ˝yje. Nigdzie niestety dziecka nie dostrzeg∏em. Natomiast zacz´∏a si´ wy∏aniaç przed moim wzrokiem stara kamienica, ciàgnàca si´ daleko
w g∏àb du˝ego placu, zaznaczona numerem 15. Dziecka trzeba szukaç w najdalszej kondygnacji ka-
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mienicy, na prawo od podwórza na parterze. Nazw´ ulicy poda∏em, chyba Wojska Polskiego, ale dziÊ
po 20 latach nie jestem pewny, czy rzeczywiÊcie takà nazw´ poda∏em. Musia∏em jednak podaç w∏aÊciwy adres, pod nim bowiem znaleziono dziecko, tylko nie to, którego szukano, lecz inne, tak˝e porwane przed czterema laty przez bezdzietne ma∏˝eƒstwo.
Zawiedziony ojciec przyjecha∏ do mnie b∏agaç o pomoc. I znowu usi∏uj´ trafiç na w∏aÊciwy Êlad wiodàcy do celu. Nie mog´ nawiàzaç ˝adnego kontaktu z porwanym dzieckiem. Znowu si´ skupiam. W tej
chwili ukaza∏a si´ bardzo dok∏adnie sprzedawczyni porwania, tak jà opisa∏em: “widz´ jà dok∏adnie.
Jest starà pannà, wysokiego wzrostu, blondynkà, o nieciekawej przesz∏oÊci, pochodzi z Cz´stochowy.
Idzie z dzieckiem na r´ku w stron´ B´dzina”. Jedno zaakcentowa∏em mocno, ˝e dziecko na pewno si´
znajdzie. Na tym moja rola w∏aÊciwie si´ skoƒczy∏a.
W kilka miesi´cy po moim wyjeêdzie z Kwietnik do Wyszogrodu na sta∏y pobyt, otrzyma∏em list radosny, z zawiadomieniem, ˝e dziecko ju˝ zosta∏o znalezione w B´dzinie u opisanej przeze mnie prostytutki,
rodem z Cz´stochowy. Przenios∏a si´ ona do kole˝anki do B´dzina dlatego tylko, by ∏atwiej tam mog∏a
si´ ukryç. Porwa∏a dlatego, ˝e zapragn´∏a mieç dziecko, a poniewa˝ swojego mieç nie mog∏a, wi´c
porwa∏a obce, by byç dla niego matkà.
Zachodzi teraz pytanie – dlaczego widzia∏em tak wyraênie porywaczk´, jej wyglàd, miejsce pochodzenia, zawód, morale oraz miejsce jej pobytu z porwanym dzieckiem, a nie mog∏em dojrzeç szukanego dziecka. I pytanie drugie – na jakiej podstawie znalaz∏em dziecko inne, nie b´dàce przedmiotem
mojego zainteresowania, a nie natrafi∏em na Êlad, przynajmniej poczàtkowo, dziecka poszukiwanego.
Otó˝ zgodnie z za∏o˝eniem opartym na falach telepatyczno-informacyjnych, nie b´dzie trudno zrozumieç, dlaczego moje widzenie sz∏o do w∏aÊciwego celu drogà okr´˝nà. Przecie˝ ani jedno, ani drugie
dziecko nie zdawa∏o sobie sprawy ze swojego po∏o˝enia, ˝e jest oderwane od w∏aÊciwych rodziców,
nie mog∏o ˝adne z nich wys∏aç fali myÊlowej ani biomagnetycznej. Nie mog∏em od razu ich odnaleêç,
bo nie by∏o z nimi ˝adnego po∏àczenia falowego, ˝adnego pomostu. Porywacze natomiast myÊleli stale o rodzicach porwanych dzieci, ˝yli w ciàg∏ej obawie przed odpowiedzialnoÊcià za swe nieludzkie
czyny i dlatego dopiero w∏àczajàc si´ w nurt pràdów porywaczy, trafi∏em poÊrednio do samych dzieci.
Spróbujmy to skomplikowane zjawisko przedstawiç graficznie.
Wiemy, ˝e wszystkie fale od swego êród∏a rozchodzà si´ w ró˝nych kierunkach albo w formie koncentrycznych kó∏, albo szeregowo na wzór ∏aƒcucha ogniw, albo sferycznie jak chmury, albo wreszcie promieniÊcie strza∏kowo w kszta∏cie gwiazdy. My dla najprostszej orientacji przedstawimy nasz wykres w liniach prostych.
Literkà R – oznaczamy rodziców porwanych dzieci;
P – porywaczy;
D – dzieci poszukiwane;
J – jasnowidza.
Pràdy rodziców w tym przypadku sà bez znaczenia, gdy˝ p∏ynà one w ró˝ne strony Êwiata na Êlepo,
ginà w pró˝ni. Ze strony dzieci ˝aden pràd nie p∏ynie ani myÊlowy, ani uczuciowy. Pozosta∏y jedynie
w sferze naziemnej pràdy falowe i to silne porywaczy, skierowane w stron´ rodzin porwanych dzieci.
Moje zaÊ si∏y telepatyczne biegnà tak˝e w ró˝nych kierunkach i na swej drodze napotykajà strumieƒ
pràdu porywacza P-2, gdy˝ by∏ silniejszy, bo jakby podwójny, p∏ynàcy od dwojga ma∏˝onków i po tym
strumieniu trafi∏em na dziecko nr 2, czyli przypadkowo. Skoro ju˝ teraz jedna linia pràdu zosta∏a skasowana, ∏atwo w∏àczyç si´ na lini´ porywaczki w∏aÊciwej P-1 i w ten sposób odnalaz∏emmiejsce pobytu
dziecka poszukiwanego.
Przedstawiona teoria jasnowidza oparta na prawach telepatyczno-wizualnych, wydaje si´ dosyç ∏atwa, prosta i przekonywujàca. W dalszej natomiast i szerszej analizie, przekonujemy si´, ˝e ona ma niestety du˝e luki i wielu wypadkach zawisa w pró˝ni, nie posiada ˝adnej wartoÊci dowodowej.
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Odbiornik dzia∏a bez stacji nadawczej
Ilekroç oglàda∏em fotografi´ zaginionych ˝o∏nierzy w czasie wojny, to prawie zawsze w wypadkach
ich Êmierci wyst´powa∏o dziwne, niezrozumia∏e zjawisko, a mianowicie – jednych si´ widzi w momencie
ich Êmierci, jak ugodzeni kulà lub od∏amkiem pocisku zwalili si´ na ziemi´, krwawili i umierali, innych natomiast widzia∏o si´ ju˝ w grobie, jaki jest stopieƒ rozk∏adu cia∏a, w jakiej pozycji le˝à, nawet jeszcze
strz´py munduru sà widoczne.
Weêmy teraz pod uwag´ przypadek pierwszy. ˚o∏nierz Êmiertelnie zraniony posy∏a w jakimÊ u∏amku
sekundy swà myÊl po˝egnalnà do najbli˝szych. Owa myÊ∏, pot´gowana strachem umierania i wszystkie
w momencie Êmierci prze˝ycia przemieniajà si´ w jakàÊ energi´, która znów w formie obrazów telewizyjnych krà˝y w sferze ziemskiej czy kosmicznej i jasnowidz jà chwyta. Takie t∏umaczenie ma pewne walory
przekonywujàce. Ale oto ˝o∏nierz znienacka, zab∏àkanym pociskiem armatnim zostaje w u∏amku sekundy rozniesiony na drobne strz´py. Nie mia∏ czasu na ˝adnà myÊl, nie posz∏a od niego w Êwiat ˝adna
energia, ˝adna fala telepatycznego pràdu. Na jakiej˝e zasadzie mo˝na widzieç Êmierç ˝o∏nierza w tym
wypadku, kiedy nie ma z nim ˝adnego po∏àczenia. Trudniej jeszcze pojàç, na jakich prawach mo˝na
widzieç ˝o∏nierza le˝àcego od dawna w grobie.
Podczas posiedzenia naukowego w Warszawie, podano mi fotografi´ przedstawiajàcà mgliÊcie zarysowany kontur pochylonej postaci m´skiej na tle ponurego, czerwonego nieba. Zapytano mnie, co ja
widz´ z tej fotografii. JakiÊ wewn´trzny przymus nakazywa∏ mi powiedzieç, ˝e jest to ˝o∏nierz norweski,
lecz mu si´ opar∏em i nic nie odpowiedzia∏em. Ba∏em si´ po prostu strzeliç gaf´, bo skàd˝e ˝o∏nierz i to
norweski? Powiedziano mi wówczas, ˝e na mogile poleg∏ego norweskiego ˝o∏nierza taka ukazuje si´
postaç, którà nawet mo˝na sfotografowaç.
Chyba mo˝na to ostatnie zjawisko ujàç w ten sposób. Z trupa mogà emanowaç albo gazy przybierajàce postaç cz∏owieka, albo wydobywajà si´ pewne nieznane nam substancje, które formujà w nieznany sposób obraz pogrzebanego i taki obraz równie˝ chwyta jasnowidz z oddalenia przestrzeni i czasu.
Dotychczas mówiliÊmy o wizjach jasnowidza dotyczàcych cz∏owieka ˝ywego lub umar∏ego. Ale jakà
teorià da si´ wyjaÊniç widzenie lub wydarzenie odnoszàce si´ do rzeczy martwych.
Do Lubomierza przyjecha∏ do mnie profesor Tobiasz z Krakowa z proÊbà o odszukanie zaginionej
ksià˝ki o ˝yciu królowej Jadwigi. W toku naszej rozmowy na ró˝ne tematy historyczne, profesor podsunà∏
mi sugestywnie pytanie, co mogà kryç w sobie podziemia pod prezbiterium katedry na Wawelu. Zaczà∏em si´ koncentrowaç. Wtem si´ wy∏oni∏ przed moim wzrokiem wàski korytarz, idàcy od absydy, obok
pierwszego filara po prawej stronie wielkiego o∏tarza (po naszej lewej r´ce, patrzàc na o∏tarz) skr´cajàcy ku nawie bocznej. Zdziwi∏em si´ anomalià widzenia. Przecie˝, o ile pami´tam z historii sztuki, w budownictwie katedr czegoÊ takiego si´ nie spotyka. Bo i jaki by∏by tego cel. To by os∏abia∏o podstaw´ filara. PoÊrodku linii magistralnej prezbiterium wskaza∏em pod ziemià dwa ma∏e przedmioty, by∏y to, jak
si´ póêniej okaza∏o, przedmioty królewskie: sygnet i ma∏e ber∏o.
W jakiÊ czas poêniej rzeczywiÊcie rozkopywano prezbiterium katedry. Gdy si´ o tym dowiedzia∏em,
pojecha∏em specjalnie do Krakowa, aby si´ przekonaç, czy moja wizja by∏a fikcjà czy prawdà. Okaza∏o si´, ˝´ moje widzenie by∏o zgodne z rzeczywistoÊcià.
Co wobec tego mog∏o przekazaç do mojej sfery psychicznej obraz rzeczy zakopanej przed wielu
wiekami? Wszak po budowniczym katedry i tego korytarza ju˝ dawno wszelki Êlad zaginà∏; nadajnik
przed wiekami zosta∏ zniszczony. Wszelka myÊl, energia, ich formy przypuszczalnieju˝ dawno zosta∏y rozproszone w nicoÊç.
A mo˝e na mocy prawa niezniszczalnoÊci wszelkiej materii, myÊli ludzkie tak˝e nigdy nie ginà. Mo˝e
one zamkni´te w murach budowli pozostajà przez tysiàce lat i sà zawsze podatne do uchwycenia przez
jasnowidza. W myÊl filozofii Wschodu cia∏o cz∏owieka jest otoczone, jakby spowite jakàÊ materià czu∏à,
jakàÊ subtelnà substancja nazywanà fluidalnà lub ektoplazmatycznà. Mo˝e zatem ta forma cia∏a fluidalnego pozostaje tak d∏ugo tam, gdzie ˝ywy cz∏owiek si´ obraca∏ i jeszcze jest zdolna promieniowaç
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biomagnetycznymi energiami docierajàcymi do specyficznej aparatury odbiorczej u jasnowidza. Taka
sama materia i wszystkie przedmioty martwe promieniujà. Równie˝ i ziemia jest spowita sferà niewidzialnej wra˝liwej materii, przez którà przep∏ywajà pràdy materii nieo˝ywionej, podobne do fal Hertza, któóre docierajà w formie informacji o sobie do w∏adz psychicznych jasnowidza. A mo˝e w cz∏owieku tkwi
przyrzàd, który na wzór aparatu rentgenowskiego dociera poprzez materi´ i przestrzeƒ czasu do przedmiotów dalekich i je rejestruje. Sà to oczywiÊcie mocno skomplikowane hipotezy. Jednak˝e w tych hipotezach jest coÊ z prawdy. Przytocz´ do tych rozwa˝aƒ jeden fakt, który podwa˝a dotychczasowe rozumowanie i pozostaje nadal dla mnie samego niezrozumia∏à zagadkà.
Znany homeopata M.Szymkowiak z Poznania poda∏ mi raz wieczorem fotografi´ m∏odej dziewczyny
i zapyta∏: “Co mo˝na o tej dziewczynie powiedzieç?” Patrzàc na fotografi´, nic nie mog∏em specjalnie
dojrzeç. Natomiast cisnà∏ mi si´ na usta dziwaczny wyraz, który usi∏owa∏em wymówiç g∏oÊno: erazja,
eurazja, enurazja. W koƒcu wypowiadam – enuresis. Pytam, czy jest taki wyraz w medycynie. Szymkowiak przyniós∏ katalog chorób, w którym przeczyta∏em – enuresis nocturna, znaczy moczenie mimowolne, jakie cz´sto wyst´puje u dzieci nerwowych. Zgodnie z logikà powinienem okreÊliç rodzaj schorzenia
u dziewczynki, a nie nazw´ choroby. Skàd tedy pojawi∏a si´ nazwa, o której nigdy przedtem nie s∏ysza∏em. Takiego zjawiska nie potrafi´ zrozumieç i wàtpi´, czy ktokolwiek inny zrozumie.

Prekognicja
Najwy˝szym stopniem jasnowidzenia i najtrudniejszym do rozwik∏ania jest – P r e k o g n i c j a. Ten rodzaj jasnowidzenia nie mieÊci si´ w ˝adnych kategoriach przes∏anek rozumowych, polega on na widzeniu wydarzeƒ, faktów, tragicznych wypadków, jakie majà nastàpiç jutro. Widzenia tego rodzaju stojà
w wyraênej sprzecznoÊci ze zdrowym rozsàdkiem i wszelkà logikà. Skutek wyprzedza swà przyczyn´.
Rzecz nie do przyj´cia. Zajàc pad∏, zanim myÊliwy strzeli∏ do niego. Wszelkie przedmioty w naturze martwej, wszelkie procesy rozmna˝ania, powstawania, rozwoju i wzrostu w przyrodzie ˝ywej nie mogà wybiegaç nigdy naprzód poza sta∏e tempo biegu, okreÊlone i zdeterminowane. Bieg praw przyrody nie
mo˝e przeskakiwaç ∏aƒcucha rozwojowego. Jedynie myÊl ludzka wybiega daleko w przysz∏oÊç, ale ona
mo˝e si´ opieraç jedynie na fantazji, mo˝e widzieç obrazy i wydarzenia stworzone jedynie w wyobraêni,
nigdy zaÊ w rzeczywistoÊci. Widzenie przysz∏oÊci wyp∏ywajàce z czynników emocjonalnych lub fantazji
jest fikcjà. A przecie˝ zjawiska parapsychiczne w wi´kszoÊci przypadków wià˝à si´ ÊciÊle i nieroz∏àcznie
z prekognicjà. Jak to jedno z drugim pogodziç? Najlepiej ilustrujà te zagadnienia konkretne fakty, których kilka przedstawiam.
Chojnice, dnia 26.VI.1967 r.
Nie wiem, czy przypomina Pan sobie o naszym wypadku w Londynie. Na kilka dni przed naszym wyjazdem do
Anglii goÊciliÊmy Pana w Chojnicach. Ostrzega∏ nas Pan o wypadku jaki nas czeka w Londynie. Sprawdzi∏o si´.
MieliÊmy wypadek samochodowy w Londynie. Najwi´cej obra˝eƒ odnios∏a moja siostra, która przele˝a∏a kilka
dni w szpitalu. Po wypadku sprawa zosta∏a skierowana do Sàdu o odszkodowanie. Chcia∏bym si´ dowiedzieç,
czy warto robiç starania za poÊrednictwem adwokata w Polsce. Nie wiem jak dalej postàpiç.
¸àcz´ serdeczne pozdrowienia
Jadwiga Marks

SpoÊród wielu, najwspanialszym przyk∏adem widzenia przysz∏oÊci by∏ fakt, który szerokim echem odbi∏ si´ w spo∏eczeƒstwie, a zw∏aszcza w sferach koÊcielnych i dotar∏ a˝ do Watykanu. Fakt ten mia∏
miejsce w roku 1947 w Olsztynie. By∏em tam wówczas w sprawach s∏u˝bowych i musia∏em si´ zetknàç
z licznym gronem osób ró˝nych zawodów, mi´dzy innymi ksi´˝y. Po omówieniu spraw urz´dowych zacz´to mnie zasypywaç pytaniami na ró˝ne aktualne tematy. Jeden z ksi´˝y zapyta∏ o losy KoÊcio∏a
w Polsce na najbli˝szà przysz∏oÊç. WÊród wielu rzeczy, jakie wówczas wypowiedzia∏em, najwa˝niejsza
by∏a jedna, a mianowicie – dok∏adna przepowiednia Êmierci kardyna∏a A.Hlonda, prymasa Polski.
Dos∏ownie powiedzia∏em tak: “Widz´ niespodziewanà Êmierç kardyna∏a Hlonda 24 paêdziernika.
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Przyczynà jego Êmierci b´dà p∏uca, chyba gryp´ zazi´bi. Po nim zaraz pójdzie do grobu drugi dygnitarz
koÊcielny, mniejszego kalibru, co w stylistycznie poprawnej formie tak brzmieç powinno: Zaraz po Êmierci kardyna∏a Hlonda umrze nagle drugi dostojnik duchowny nieco ni˝szy w hierarchii koÊcielnej”.
Przepowiednia za cztery miesiàce spe∏ni∏a si´ we wszystkich szczegó∏ach. Kardyna∏ zmar∏ na zapalenie p∏uc po operacji wyrostka robaczkowego. Biskup ¸ukomski, wracajàc z pogrzebu kardyna∏a Hlonda
zginà∏ w wypadku samochodowym.
Mieç odwag´ zrozumieç istot´ zjawisk prekognicji, to by by∏o to samo, co chcieç za pomocà kieszonkowej bateryjnej lampki oÊwietliç i poznaç tajemnice dna oceanu. Je˝eli oprzemy si´ na jakiejkolwiek hipotezie usi∏ujàcej wyjaÊniç zagadnienia przysz∏oÊci napotykamy zawsze barier´ nie do prze∏amania.
Twierdzenie, ˝e ka˝dy fakt zostaje odbity w eterze kosmicznym, a przesz∏oÊç czy przysz∏oÊç jest tylko
kwestià jakiegoÊ ko∏a nie znanego biegu wydarzeƒ, nie jest przekonywujàca. Trudno jest pojàç, aby
pràdy naszego mózgu oraz jego ÊwiadomoÊç czy podÊwiadomoÊç mog∏a wybiegaç w przysz∏oÊç
i obejmowaç rzeczy aktualne jeszcze nie istniejàce. ˚eby mo˝na by∏o uchwyciç istotny sens widzenia
przysz∏oÊci, musielibyÊmy znaç dok∏adnie dwa zasadnicze poj´cia, na których prekognicja si´ opiera.
Poj´ciami tymi to – cz∏owiek i czas. Tymczasem cz∏owiek jest istotà nieznanà, czas rozumowo nieuchwytny. Jak˝e wi´c mo˝na z nieznanych przes∏anek wyciàgaç odpowiedni wniosek prawdziwej wartoÊci.
Problem ten zmusza do postawienia raz jeszcze pytania. Czym jest w swej rzeczywistoÊci cz∏owiek.
Musimy w nim uznaç zasadniczy dualizm, czyli istnienie dwóch odr´bnych pierwiastków, to jest cia∏a
w jego strukturalnych za∏o˝onych formach oraz duszy w jej nieprzeliczonych przejawach dzia∏ania. Organizm cz∏owieka znamy, dusza natomiast nadal pozostaje dla rozumu nieuchwytna. Dusza ludzka to
nie jest tylko “spiraculum vitae”, nie sama ‘psyche’, to nie suma przejawów psychicznych. Jest ona
o wiele bardziej z∏o˝ona i bogatsza od tej, jakà nam przedstawia psychologia. Mo˝e to coÊ, co nie ma
odpowiednika w Êwiecie materialnym. A jej bytowanie i przejawy, zw∏aszcza wy˝sze, jak na przyk∏ad
w jasnowidzeniu, odbywajà si´ na innej, nam nie znanej p∏aszczyênie, w innych wymiarach. Tego nie
wiemy!
Jeszcze bez porównania trudniejszym jest dla nas problem poj´cia czasu, w którym umieszczamy
fakty i wydarzenia.
Co to jest czas? Czy ma on swojà egzystencj´, czy jest tylko poj´ciem subiektywnym, umownym, potrzebnym do praktycznego uk∏adu ˝ycia ludzkiego. Od zarania dziejów myÊli ludzkiej a˝ do dzisiaj ˝aden
geniusz nie potrafi∏ ani wyjaÊniç ani zdefiniowaç poj´cia czasu.
Czas mo˝na nazwaç bezkresnym torem, po którym ca∏y wszechÊwiat si´ posuwa. Nic te˝ nie przeszkadza nazwaç go wieczystym trwaniem, w jakim chwilowo si´ obracamy. Mo˝emy go jeszcze uwa˝aç za nieustanny ruch, w którym bierzemy pewien udzia∏.
Filozofia rozró˝nia czas – subiektywny, czyli psychologiczny i obiektywny, czyli kosmiczny, a ÊciÊlej –
astronomiczny. Mo˝e jest jeszcze forma czasu metafizycznego albo parapsychicznego.
W praktyce ka˝dy z nas rozumie, czym jest czas, w ramach jego bowiem umieszczamy wszystkie nasze czynnoÊci. Nawet dla celów praktycznych podzieliliÊmy czas na trzy fazy: przesz∏y, teraêniejszy i przysz∏y. Jaki˝ to prosty i ∏atwo zrozumia∏y podzia∏ czasu. Czy tak? Niestety! Dla filozofa, matematyka i dla
ka˝dego logicznie myÊlàcego cz∏owieka taki podzia∏ czasu, pozornie ∏atwy i prosty, stanowi najtrudniejszy, wr´cz nierozwiàzalny problem.
Ka˝demu cz∏owiekowi si´ zdaje, ˝e stoi on wcià˝ na odcinku czasu teraêniejszego, a tylko czasami
rzuca spojrzeniem w czas przesz∏y oraz wyczekuje czasu przysz∏ego. Jest to z∏udzenie. Ujmujàc poglàdowo, czas teraêniejszy jest to odcinek trwania czy ruchu, zale˝nie jak kto pojmuje, mi´dzy nieskoƒczonoÊcià przesz∏oÊcià a nieskoƒczonà przysz∏oÊcià. Jaka wi´c jest d∏ugoÊç tego odcinka?
Jest on absolutnà ma∏oÊcià, jeÊli nie ca∏kowità nicoÊcià. Na przyk∏ad – iskra elektryczna wyskoczy∏a
z chmury i leci w kierunku stodo∏y. Zanim piorun uderzy w stodo∏´, ten odcinek czasu b´dzie czasem
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przysz∏ym, w momencie jego uderzenia staje si´ przesz∏ym. Ile czasu trwa∏o uderzenie, czyli jak d∏ugo
trwa∏ czas teraêniejszy?
Idêmy w naszym rozumowaniu dalej. Wytwórzmy iskr´, której trwanie od zaistnienia do jej zagaÊni´cia
wynosi∏oby jednà trylionowà sekundy. Takiego czasu teraêniejszego najÊmielsza wyobraênia nie zdo∏a
uchwyciç, podobnie jest z przebiegiem naszej myÊli. Nim ona w nas si´ zjawi, nale˝y jeszcze do przysz∏oÊçi, z chwilà zaÊ jej powstania w naszej ÊwiadomoÊci, ju˝ si´ znalaz∏a w przesz∏oÊci. A zatem, gdzie jest
w∏aÊciwie czas teraêniejszy, jaki jest jego wymiar? Nasuwa si´ uzasadniona wàtpliwoÊç, czy w ogóle
czas teraêniejszy istnieje? A nam si´ wydaje, ˝e my tkwimy wcià˝ w czasie teraêniejszym.
Nie istnieje równie˝ dla nas czas ani przesz∏y, ani przysz∏y. Cz∏owiek znajduje si´ w ka˝dym momencie
w punkcie mi´dzy czasem zapadni´tym w przysz∏ej nicoÊci, a czasem majàcym nadejÊç. Cz∏owiek
z ˝adnym z nich nie ma ˝adnej stycznoÊci. Mo˝na Êmia∏o zaryzykowaç twierdzenie, ˝e jest jedna forma
czasu dla wszystkich zjawisk wszechÊwiata. Jak ˝eglarz w swej ∏odzi pozostaje nieruchomy, posuwajàc
si´ w dal, tak i my tkwimy w jednym sta∏ym punkcie formy czasu i posuwamy si´ wÊród zjawisk w pewnym okreÊlonym tempie, w jednym kierunku. To posuwanie si´ mówi nam, ˝e fakty i wydarzenia przybli˝ajà si´ do nas i obok nas przechodzà. Podzia∏ czasu jest tylko wzgl´dnym sposobem widzenia rzeczy.
Mo˝na si´ siliç na ró˝ne hipotezy i porównania, ˝adna z nich nie da wystarczajàcego wyjaÊnienia
przysz∏oÊci. Ja wiem tylko, jeÊli chodzi o mnie, ˝e widz´ jà i odczuwam, ale dlaczego, jakà drogà do tego dochodz´ – nie wiem.

Zlolakizowanie przedmiotu wizji
W poszukiwaniu zaginionego cz∏owieka, oprócz orzeczenia, ˝e on ˝yje lub nie ˝yje, konieczne jest
jeszcze dla pe∏nej informacji wskazanie miejsca, gdzie znajdujà si´ jego zw∏oki. Jest to zadanie bardziej
trudne i zaledwie w 40% daje si´ pozytywnie rozwiàzaç.
Wizja ducha, czyli widzenie miejsca gdzie cia∏o nie˝yjàcego cz∏owieka si´ znajduje, pokrywa si´ –
rzecz dziwna – analogicznie z widzeniem naszego wzroku normalnego, zmys∏owego. Gdy np. jakàÊ
rzecz chowamy do ziemi czy na jej powierzchni – w budynku, w g´stwinie krzaków – wybieramy zawsze
jakiÊ przedmiot w pobli˝u, jak drzewo, kamieƒ, Êcie˝k´, jako punkt orientacyjny, za pomocà którego jest
∏atwiej rzecz schowanà znaleêç nam samym, jak równie˝ innym wskazaç to miejsce schowania. Takie
samo zjawisko wyst´puje w odszukiwaniu lub wskazaniu zaintesowanym, gdzie majà szukaç cia∏a nie˝yjàcego cz∏owieka. Gdy b´dzie znajdowa∏o si´ w pobli˝u jakiegoÊ punktu orientacyjnego, czyli przedmiotu lub po∏o˝enia usytuowanego, jak np. brzeg polanki leÊnej, wyró˝niajàce si´ drzewo, specyficzny
krzak leÊny, zatoczka jeziora, samotny budynek, wówczas mo˝na ∏atwiej je znaleêç. Klasycznym w tym
wzgl´dzie przyk∏adem by∏by fakt nast´pujàcy.
W zesz∏ym roku pod jesieƒ wybrali si´ dwaj bracia samochodem z w´dkami na ryby do rzeki Warty.
W´dkowanie przeciàgn´∏o si´ do póênego wieczora. Postanowili zatem prznocowaç nad rzekà. Rozpalili sobie ognisko i jeden z nich wkrótce po∏o˝y∏ si´ na trawie i zasnà∏, drugi natomiast wzià∏ w´dk´
i poszed∏ na po∏ów i ani rano, ani póêniej nie powróci∏. Wszelkie poszukiwania go nie da∏y rezultatu.
Zwrócono si´ wówczasdo mnie o pomoc w tej sprawie. Patrzàc na fotografi´ zaginionego, ujrza∏em
ca∏y krajobraz i wyraênà konfiguracj´ miejsca wypadku. Widz´, ˝e na lewym brzegu wygi´tej w ∏uk rzeki roÊnie grupa wierzb, pod którymi we wodzie le˝y cia∏o topielca. Tam go te˝ znaleziono. By∏ wklinowany w korzeniach tych wierzb. Wydarzenie to zosta∏o podane do “Tygodnika Literatura” bez mojej wiedzy w takiej formie.
Z poczty do Czes∏awa Klimuszki
Obywatelowi Czes∏awowi Klimuszko za jasnowidzàce wskazanie miejsca poszukiwanego, tragicznie zaginionego w dniu 15.IX.1974 r, a znalezionego dzi´ki tym wskazaniom w dniu 16.XI.1974 r, brata mego Tadeusza Bogus∏awa Franciszka, skladam tà drogà najg∏´bsze wyrazy podzi´kowania, do∏àczajàc z g∏´bi serca p∏ynàce ˝yczenia “ad multos annos”.
Henryk Patyk
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Gdyby natomiast rzeka by∏a prosta, nie mia∏a na brzegu ˝adnych drzew, ˝adnego punktu zaczepienia porównawczego i u∏atwiajàcego zlokalizowanie miejsca, na pewno bym nie potrafi∏ wskazaç i znaleêç cia∏a topielca. Nie da si´ ˝adnà miarà odnaleêç zw∏ok cz∏owieka na Êrodku jeziora, w centrum du˝ego lasu, na szerokim stepie lub na ogromie piasków pustynnych.
Najlepiej wyjaÊni nam omawiane zagadnienie przyk∏ad, jaki w szerokim uj´ciu w tym miejscu podaj´.
W czerwcu 1975 roku, przedstawicielstwo pewnego czasopisma w Warszawie zwróci∏o si´ do mnie
z proÊbà, bym móg∏ wyjaÊniç poÊmiertne losy legendarnego partyzanta majora Hubala. Konkretnie mówiàc, chodzi∏o o wskazanie miejsca, gdzie spoczywajà jego zw∏oki.
Patrzàc na poÊmiertnà fotografi´ Hubala, ujrza∏em nie grób jego lecz miejsce jego Êmierci. Wy∏oni∏
si´ przede mnà ca∏y krajobraz, ca∏y plan sytuacyjny oraz dok∏adne miejsce, gdzie rozegra∏ si´ ostatni
atak krwawego dramatu walki i Êmierci polskiego oficera z odwiecznym wrogiem naszego narodu. Topografia tego miejsca tak si´ przedstawia∏a: mi´dzy szerokà p∏aszczyznà pola a Êcianà lasu ciàgnie si´
równolegle do pola, polna piaszczysta Êcie˝ka. Stojàc na Êcie˝ce i patrzàc od pola na las, dostrzegamy
przed sobà las wysokopienny, do którego dotyka las m∏ody niskopienny. U styku mi´dzy lasem starym
a m∏odym jakie 20m. od Êcie˝ki znajduje si´ miejsce, gdzie pad∏ przeszyty kulami wroga major Dobrzaƒski o pseudonimie Hubal. Miejsca natomiast jego mogi∏y nigdzie nie widzia∏em. Przypuszczaç nale˝y, ˝e
Niemcy bali si´ poÊmiertnego kultu “zwariowanego” majora, zniszczyli po prostu jego cia∏o przez spalenie, albo – jak mnie wychodzi, poçwiartowali i wrzucili do rzeki. A mo˝e zakopali gdzieÊ w g∏´bi lasu, dokàd wzrok mojego ducha nie mo˝e dok∏adnie dotrzeç z braku punktu zaczepienia, znaku orientacyjnego.
Inny tego rodzaju przyk∏ad:
Z ma∏ej miejscowoÊci Zwierzno w dawnym powiecie Elblàg przyby∏ do mnie stroskany cz∏owiek z goràcà proÊbà o wyjaÊnienie, co si´ sta∏o z jego córkà, która po przyjÊciu z zabawy tanecznej o godzinie
12– tej w nocy wkrótce znów wysz∏a z domu, by ju˝ doƒ wi´cej nie wróciç. Po rozpatrzeniu fotografii zaginionej, takiej udzieli∏em informacji. Córka si´ spotka∏a z jakimÊ obcym m´˝czyznà, który jà wywabi∏ na
pogaw´dk´ z domu, wsadzi∏ do auta, wywióz∏ do pobliskiego zagajnika, zamordowa∏ i potem rzuci∏ jej
cia∏o do kana∏u przy ujÊciu do jakiejÊ zatoczki. W kilka dni potem istotnie cia∏o wyp∏yn´∏o w tym w∏aÊnie
miejscu, które wskaza∏em. O tym wypadku ojciec tragicznej ofiary sam si´ wypowiedzia∏ w “Literaturze”
nr 23.I.75 r. w nast´pujàcy sposób:
Z poczty do Czes∏awa Klimuszki
“W odpowiedzi na z∏oÊliwe i jak˝e bezmyÊlne obelgi rzucane przez pewne jednostki na osob´ Czes∏awa Kilmuszki, cieszàcego si´ szacunkiem w spo∏eczeƒstwie, zmuszony jestem daç bolesne dla mnie o nim Êwiadectwo
w Êwietle obiektywnej prawdy.
Otó˝ dnia 10. XII.1974 r. córka moja El˝bieta Maliszewska. lat 22, zamieszka∏a w Zwierznie, wysz∏a póênym wieczorem z domu i nie wróci∏a ani w nast´pny, ani w nast´pne dalsze dni. Zaniepokojony uda∏em si´ w∏aÊnie do tego “niejakiego” Czes∏awa Klimuszki z proÊbà o pomoc w tej niepokojàcej sprawie. I ten cz∏owiek, ten dobroczyƒca cierpiàcych, waha∏ si´ d∏ugo i nie mia∏ odwagi nic powiedzieç, ba∏ si´ wyjawiç prawdy. Ale kiedy zaznaczy∏em, ˝e ja jestem przygotowany na najgorsze, wówczas powiedzia∏ w ten sposób: “Córka paƒska niestety, nie ˝yje. Widz´ jà w kanale, niedaleko od miejsca zamieszkania”. SzukaliÊmy we wskazanym miejscu, bez wyniku, by∏ za
du˝y poziom wody. I dopiero dn. 17.XII.74 r, zw∏oki mojej córki wyp∏yn´∏y na powierzchni´ wody, w tym w∏aÊnie
miejscu, które wskaza∏ Czes∏aw Klimuszko.
Sk∏adam Mu publiczne podzi´kowanie”.
Antoni Maliszewski
Zwierzno, pow.Elblàg

Natomiast, kiedy dziewczynka zagin´∏a w bia∏y dzieƒ na ulicy w Poznaniu i do mnie si´ zwrócono
o pomoc w jej odszukaniu, powiedzia∏em, ˝e nie ˝yje, ale gdzie sà jej zw∏oki, nie potrafi∏em dok∏adnie
miejsca zlokalizowaç. Wskaza∏em ogólnie, ˝e le˝y w rzece Warcie, chocia˝ ukazuje si´ tak˝e g´sty las.
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Dwie wizje nak∏adajà si´ na siebie. Dlatego dotàd cia∏a dziewczynki nie znaleziono. Nie mog´
uchwyciç punktu zaczepienia, punktu orientacyjnego.

Telepatia
Nie b´d´ powtarzaç tego, co ju˝ inni badacze napisali na temat zjawisk telepatycznych. Chcia∏bym
jedynie dla uzupe∏nienia dodaç ma∏y przyczynek w tej˝e materii.
Na wst´pie musz´ zaznaczyç, ˝e telepatia to nie tylko – jak si´ powszechnie uwa˝a – przekazywanie
myÊli na odleg∏oÊç mi´dzy osobami powiàzanymi pokrewieƒstwem, uczuciem lub wspólnym zainteresowaniem, lecz równie˝ jest to przekazywanie wzruszeƒ, prze˝yç, nastrojów i przeczuç.
W gimnazjum im. H.Sienkiewicza we Lwowie by∏o w mojej szóstej klasie dwóch braci bliêniaków. Poniewa˝ u obu przejawia∏y si´ te same gesty, reakcje i cechy charakteru, przeto posadzono ich ka˝dego w oddzielnej, dalej po∏o˝onej ∏awce. Mimo to ich wypracowania pisane z j´zyka polskiego nie tylko
mia∏y podobnà treÊç ale i podobne b∏´dy gramatyczne i stylistyczne.
Jest to zjawisko znane. Wyp∏ywa ono jakby z jednej dwoistej osobowoÊci. Bliêniacy jednojajowi, tworzà jakby osob´ w dwóch egzemplarzach. Stàd ich wyglàd zewn´trzny i cechy psychiczne sà prawie
identyczne. Dlatego pomi´dzy bliêniakami wyst´puje zjawisko telepatyczne najbardziej typowe. Jest
rzeczà oczywistà, ˝e takie przypadki nie stanowià typowego przyk∏adu zjawisk telepatycznych w Êcis∏ym tego s∏owa znaczeniu, jakie wyst´pujà mi´dzy osobami nie krewnymi.
Typowym przyk∏adem telepatii, jaka stale wyst´powa∏a mi´dzy pewnym znajomym profesorem a
jego narzeczonà, by∏o ciàg∏e porozumienie si´ bez s∏ów. ¸àczy∏o ich g∏´bokie uczucie. Ilekroç jedno z
nich bez umówienia si´ wyruszy∏o za miasto w pole lub do lasu na przechadzk´, tylekroç drugie
bezwiednie Êpiesz∏o na to samo miejsce, gdzie si´ oboje spotykali.
A teraz przyk∏ad z mojego prze˝ycia w zwiàzku z telepatià.
Podczas wybuchu ostatniej wojny, straci∏em wszelki kontakt ze swojà najm∏odszà siostrà, którà w lipcu 1939 r, zostawi∏em w Mierzanach nad granicà ¸otewskà. Od tego czasu min´∏o par´ lat.
W któryÊ majowy poranek budz´ si´ nagle o godzinie piàtej rano ze snu i p´dz´ do okna z niezachwianym przeÊwiadczeniem, ˝epoza bramà zobacz´ swojà siostr´. Niestety nikogo nie zobaczy∏em.
Czy˝by zasz∏a pomy∏ka w moich przeczuciach? Nie mog∏em jednak zasnàç na nowo, gdy˝ prawie namacalnie odczuwa∏em obecnoÊç w pobli˝u. Po godzinie wyszed∏em za bram´ ogrodzenia i zobaczy∏em siostr´ siedzàcà na walizce.
“Jak d∏ugo tu czekasz” – zapyta∏em. “Od godziny piàtej, ale nie chcia∏em tak wczeÊnie robiç sobà
zamieszania i dlatego skry∏am si´ za filarem bramy i czeka∏am a˝ si´ obudzisz”.
Przekaz i odbiór telepatyczny ma miejsce nie tylko mi´dzy osobami sobie bliskimi.
Podczas niemieckiej okupacji pewien Êwietny organizator podziemia i dowódca oddzia∏ów leÊnych,
kapitan J.S., nocowa∏ zwykle w swym w∏asnym domu. Pewnego dnia coÊ go ostrzeg∏o, aby kilka dni
w domu nie nocowa∏. Wiedziony tym przeczuciem postanowi∏ pozostaç w lesie ze swym oddzia∏em
i sp´dziç tam noce z partyzantami. Po trzech dniach pobytu w lesie rankiem wróci∏ do domu. Bardzo
ostro˝nie podkrad∏ si´ w pobli˝e parkanu i ukryty w zbo˝u obserwowa∏ swój dom. Wtem, o zgrozo, zobaczy∏, ˝e dom ca∏y otoczony zosta∏ przez gestapowców, wróci∏ wi´c b∏yskawicznie i uszed∏ do lasu.
A wi´c gestapo by∏o aparatem nadawczym, a kapitan odbiorczym.
Niekiedy myÊli i prze˝ycia telepatyczne sà tak silne, ˝e si´ konkretyzujà, przybierajà realne kszta∏ty postaci tej, od której pochodzà.
W Augustowie siedzia∏a przy stole do póêna w nocy zrozpaczona matka A.K., której córk´ aresztowali Niemcy jako ∏àczniczk´ A.˚. O godzinie 23 matka s∏yszy lekkie pukanie do okna, spojrza∏a w okno i dostrzeg∏a swà córk´. Rozradowana wybieg∏a szybko na podwórze, aby jà powitaç. Niestety córki nigdzie
nie dostrzeg∏a. Na drugi dzieƒ odczytuje na plakacie, ˝e w∏aÊnie o godzinie 23 jej córka zosta∏a rozstrzelana.
W cz∏owieku tkwi jakiÊ dynamizm, który czasami pod silnym napi´ciem psychicznym wydziela si´ na
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zewnàtrz i materializuje si´. Parapsychologowie takie zjawisko nazywajà – telepatià. Tego rodzaju zjawisk nie mo˝na t∏umaczyç halucynacjà lub personifikacjà w∏asnych pragnieƒ.
Telepatyczne mo˝liwoÊci tkwiàce w ka˝dym cz∏owieku potencjalnie, mo˝na wywo∏aç przez niektóre
Êrodki narkotyzujàce, przewa˝nie roÊlinne.
Indiaƒskie plemiona Ameryki Po∏udniowej, mieszkajàce nad górnà Amazonkà, znajà wiele roÊlin,
z których pijà wywar celem wywo∏ania w sobie stanów paranormalnych. Jedna z takich roÊlin nazywa
si´ aya-huasca. Napar z tej roÊliny wywo∏uje wizje s∏uchowe i wzrokowe o charakterze jasnowidztwa
oraz percepcje ponadzmys∏owe a˝ do przewidywania pewnych wydarzeƒ. Cytujemy w artykule
pt.”Zwierz´ta i roÊliny w sztukach wró˝biarskich” pióra Anny Czapik, zamieszczony w listopadowym numerze “WszechÊwiata”.
“Bardzo interesujàce sà prze˝ycia jednego z eksperymentatorów, pu∏kownika Custodio Morales, który w sprawozdaniu nades∏anym do Kolumbijskiego Przyrodniczego Towarzystwa opisa∏ swoje wra˝enia
po wypiciu wywaru ayage. Najpierw, zobaczy∏ dwa olbrzymie w´˝e, które wynurzy∏y si´ obok jego hamaka i pe∏z∏y ku niemu. Nast´pnie pojawi∏y si´ wizje gadów, rzek, wodospadów, olbrzymie bagna –
wszystko w olÊniewajàcych kolorach. Nast´pnego dnia eksperymentator obudzi∏ si´ z wra˝eniem, ˝e
odby∏ d∏ugà podró˝ przez d˝ungl´. W innych okolicznoÊciach ten sam eksperymentator mia∏ sen, w którym ujrza∏ miasto, gdzie mieszka∏ jego ojciec i siostra. Pu∏kownik nie mia∏ od nich ju˝ od szeregu tygodni
˝adnej wiadomoÊci. Ojciec wydawa∏ si´ mu umar∏y, a siostra ci´˝ko chora. Mimo ostrze˝eƒ wodza Indian, pu∏kownik nie bra∏ tego snu na serio. W miesiàc póêniej do placówki, którà kierowa∏, dotar∏ wreszcie list, pu∏kownik dowiedzia∏ si´, ˝e w dniu w którym wypi∏ ayage, umar∏ jego ojciec; siostra natomiast
po ci´˝kiej chorobie z wolna wraca do zdrowia.
Nic dziwnego, ˝e po szeregu podobnych doÊwiadczeniach niektórzy farmakolodzy zaproponowali,
aby narkotyk zawarty w ayage nazwaç telepatynà.
Pami´taç jednak˝e zawsze trzeba o tym, ˝e wszelkie wywo∏anie u cz∏owieka si∏ paranormalnych
sztucznymi Êrodkami dla innych celów ni˝ naukowe lub lecznicze, b´dzie czymÊ anormalnym, niegodnym cz∏owieka i szkodliwym dla jego zdrowia.

Intuicja
W g∏´bi jaêni ludzkiej wyst´pujà trzy stopnie ÊwiadomoÊci, stanowiàce zasadniczà ca∏oÊç. Sà to: podÊwiadomoÊç, ÊwiadomoÊç i nadÊwiadomoÊç. Pierwsza s∏u˝y jako bank pami´ci i przejawia si´ w intuicji
i przeczuciach; druga tworzy sàdy, wyciàga wnioski, przeprowadza analiz´ spostrze˝eƒ, doÊwiadczeƒ
wszelkich zjawisk oraz je odpowiednio zastosowuje w praktyce; trzecia, czyli nadÊwiadomoÊç, osiàga
rzeczywistoÊç i prawd´ zjawisk bezpoÊrednio bez pomocy zwyczajnych Êrodków. Ta ostatnia wyst´puje
tylko u niektórych jednostek, które dzi´ki niej potrafià widzieç rzeczy w sposób ponadzmys∏owy.
Te trzy stopnie ÊwiadomoÊci wyst´pujà zawsze w jasnowidzeniu, z tà jedynie ró˝nicà, ˝e w nim ujmujà
one obrazy, sceny i osoby wydarzeƒ. W intuicji natomiast opierajà si´ one na przeczuciu wydarzeƒ subiektywnych i przedmiotowych. Intuicja jest pod wzgl´dem swej treÊci i mo˝liwoÊci przenikania pozamaterialnie bogatsza od telepatii.
Poj´cie telepatii mo˝na by podzieliç na – intuicj´ odkrywczà, wynalazczà, twórczà, psychologicznà
i parapsychologicznà. A mo˝e intuicja jest jednoÊcià w swej istocie, a tylko jej operatywnoÊç przejawia
si´ w ró˝nych formach.
Nale˝y przypuszczaç, ˝e ˝aden badacz naukowy nie osiàgnie pozytywnych wyników w swych dociekaniach tylko drogà rozumowania, bez inspiracji intuicyjnej. Podobnie równie˝ lekarz i psychiatra nie postawi w∏aÊciwej diagnozy bez pomocy intuicji. Jest ona wybitnà pomocà dla ka˝dego cz∏owieka w jego ˝yciu i zawodzie.
Wspomnijmy chocia˝by marginesowo o znaczeniu intuicji w dziedzinie wynalazków.
Pi´tnastoletni ch∏opak, nazwiskiem Edison, kr´ci si´ ko∏o wagonów prywatnej kolei i sprzedaje pasa˝erom gazety, s∏odycze, papierosy. Póêniej zostaje wciàgni´ty przez zamo˝nego obywatela do obs∏ugi
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telegrafu. Jest prawie analfabetà. I ten sam Edison, bez wy˝szego przygotowania naukowego, w par´dziesiàt lat póêniej w samych Stanach Zjednoczonych opatentowuje 1903 wynalazki, a poza Amerykà
3.000. Jest jakimÊ fenomenem. pozosta∏ przecie˝ nadal tylko samoukiem. Skàd˝e u niego tak ogromnie
liczne koncepcje. Musia∏ bez wàtpienia ten cz∏owiek mieç nieprzeci´tny umys∏ praktyczny, ale te˝ musia∏ posiadaç pot´˝nà intuicj´, za pomocà której wdziera∏ si´ ∏atwo w tajniki praw fizyczno-chemicznych i umiej´tnie je do celów praktycznych wykorzystywa∏.
Nam chodzi g∏ównie o intuicj´ parapsychicznà, która cz´Êciowo od niego si´ ró˝ni. Ten rodzaj intuicji
posiada ka˝dy cz∏owiek, tylko nie zawsze zdaje sobie z tego spraw´. Starzy ˝o∏nierze opowiadajà, ˝e
prawie zawsze przed atakiem w wojnie pozycyjnej wiedzieli, który z ich kolegów w danym dniu polegnie. Jego zachowanie si´ w tym dniu by∏o jakieÊ inne ni˝ zwykle, a najcz´Êciej on sam przeczuwa∏
swojà Êmierç, tylko nie zawsze o niej wspomina∏.
Kazimierz Pu∏aski w wojnie wyzwoleƒczej Stanów Zjednoczonych przeczuwa∏ wyraênie swojà bliskà
Êmierç, kiedy mówi∏ do swego przyjaciela w dzieƒ przed bitwà pod Savannah. “Duch czuje drog´, bracie mi∏y, jam si´ spodziewa∏ w ojczyênie mogi∏y”. Zginà∏ faktycznie w tym dniu w bitwie z Anglikami.
A teraz weêmy przyk∏ad z naszego terenu.
– Pracownik kolejowy nazwiskiem Kamiƒski, w towarzystwie Êwie˝o poÊlubionej ˝ony, wraca∏ pociàgiem z I∏awy do Prabut. By∏ dziwnie smutny, zgn´biony, milczàcy. Na pytanie swej ma∏˝onki, dlaczego
dzisiaj jest taki nieswój, odpowiedzia∏, ˝e przeczuwa jakieÊ dla siebie wielkie nieszcz´Êcie i to tak mocno,
˝e nie potrafi si´ opanowaç. Zaledwie up∏yn´∏o pó∏ godziny od tej rozmowy, gdy nast´puje katastrofa
na stacji w Prabutach, w której ginie Kamiƒski. By∏em naocznym Êwiadkiem tej katastrofy. Widzia∏em
rozpacz ˝ony zabitego, kiedy patrzy∏a t´pym wzrokiem na zw∏oki swego m´˝a wydobytego spod rumowiska wagonu. By∏o to jesienià 1946 roku.
A oto inny przyk∏ad intuicji ostrzegawczej.
– W roku 1953 wraca∏em w s∏oneczny, spokojny dzieƒ wrzeÊniowy z Bolkowa do Kwietnik na Dolnym
Âlàsku. Droga prowadzi∏a przez du˝y, g´sty las. Nagle mi coÊ ka˝e zejÊç z szosy, jakaÊ nieprzeparta si∏a
zmusza mnie formalnie do wkroczenia na Êcie˝k´ idàcà obok rowu mi´dzy g´stymi krzakami, zas∏aniajàcymi szos´ a lasem wysokopiennym. Nagle spostrzeg∏em wy∏aniajàcà si´ z zakr´tu szosy jakàÊ potwornà postaç m´˝czyzny atletycznej budowy. Posiada∏ wzrok ob∏àkaƒca czy pijaka. Ubranie na nim by∏o
poszarpane. Wszystko to razem wzi´te zrobi∏o na mnie przera˝ajàce wra˝enie. W r´ku za nogi trzyma∏
pokrwawionego koguta i dzier˝y∏ du˝y nó˝. S∏ysza∏em jak stale powtarza∏ pod nosem – dwóch oprawi∏em! Skry∏em si´ za g´stwin´ krzaku i przera˝ony czeka∏em, a˝ ten niesamowity cz∏owiek odejdzie dalej.
Czy by∏a to ostrzegawcza inruicja, przeczucie, podÊwiadomy odruch przed niebezpieczeƒstwem?
Studiujàc ˝yciorysy wielkich historycznych postaci, mo˝emy zauwa˝yç, ˝e oni ju˝ w latach ch∏opi´cych przeczuwali swà rol´, jakà mieli póêniej odegraç.

Intuicja a instynkt
Ka˝da rzecz ma swe wartoÊci
Intuicja jest atrybutem jedynie cz∏owieka i wyst´puje w nim w wyjàtkowych okolicznoÊciach. Instynkt
natomiast jest istotnà cechà charakteru zwierzàt, przejawiajàcà si´ stale we wszystkich etapach ˝ycia
i decydujàcà o jego bytowaniu. Jakie znaczenie teoretyczne i praktyczne majà te dwa poj´cia, rozpatrzmy bardzo szczegó∏owo.
W pierwszymrozdziale niniejszej pracy poda∏em wzmiank´ o wyczuwaniu przeze mnie w latach
ch∏opi´cych w∏aÊciwoÊci zió∏ leczniczych i trujàcych. Wiedza ta a priori o w∏aÊciwoÊciach roÊlinjest niczym innym jak tylko atawistycznym echem psychiki pierwotnego cz∏owieka.
Cz∏owiek pierwotny nie by∏ zorganizowany w wi´kszà spo∏ecznoÊç. Pozostawa∏ ca∏kowicie bezbronny i uzale˝niony od twardych praw przyrody i od jej pot´gi, wobec których by∏ s∏aby. A˝eby wi´c móg∏
si´ utrzymaç przy ˝yciu, musia∏ szukaç odpowiednich Êrodków celem przystosowania si´ do ci´˝kich
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warunków bytowania. Jednym z tych Êrodków w braku rozwini´cia intelektu by∏a u cz∏owieka rozwini´ta silna intuicja po∏àczona niewàtpliwie z instynktem i wyostrzeniem zmys∏ów. Dzi´ki tym w∏aÊciwoÊciom
wrodzonym wyczuwa∏ cz∏owiek jaskiniowy, skàd mu zagra˝a niebezpieczeƒstwo, jakie pokarmy roÊlinne
sà dla niego niebezpieczne, jakie roÊliny i owoce lecznicze, a które szkodliwe. Sà jeszcze dzisiaj zamieszka∏e w d˝unglach pó∏dzikie szczepy, które majà zadziwiajàce leki roÊlinne, nawet przeciwrakowe i trucizny, o jakich nie Êni∏o si´ naszej wspó∏czesnej nauce. Rozwój cywilizacji, zmieniajàcy Êrodowisko i warunki bytowe cz∏owieka, zmieni∏ równie˝ jego osobowoÊç. W zwiàzku z tym cz∏owiek dzisiejszy zatraci∏ zarówno instynkt jak i intuicj´.
Zwierz´ta natomiast pozostajàc w swoim w∏asnym Êrodowisku i nie mogàc si´ pos∏ugiwaç rozumem,
zachowa∏y swój niezmienny instynkt kierowniczy, obronny, samozachowawczy, jako istotny warunek ich
bytu.
SpoÊród wielu rodzajów instynktów przejawiajàcych si´ u zwierzàt, weêmy pod obserwacj´ najciekawsze.

Instynkt ostrzegawczo-profilaktyczny
Wszystkie zwierz´ta wyczuwajà nieomylnie trucizny kryjàce si´ w pokarmach roÊlinnych. Mogà jedynie si´ pomyliç w pokarmach zatrutych przez cz∏owieka i podst´pnie im podrzuconych. Koza wyczuwa
i odró˝nia oko∏o 400 roÊlin trujàcych; krowa oko∏o 200; koƒ jest najs∏abszym botanikiem, bo zna zaledwie
80 trucizn zio∏owych, ale jest za to bardzo ostro˝nym i znakomitym higienistà. Nie b´dzie pi∏ brudnej czy
lekko nawet cuchnàcej wody, chyba ˝e b´dzie zmuszony ostatecznà koniecznoÊcià.
Hodowane w klatkach domowych ptaki, takie jak: kanarki, papu˝ki, chiƒskie szpaki, wyczuwajà przy
najmniejszym dotkni´ciu dzióbkiem jakoÊç ziarna karmowego zamkni´tego w zdrowej ∏upince. Mia∏em
w swym pokoju w klatce oswojonego szczyg∏a, którego lubi∏em karmiç z r´ki konopnym ziarnem. Wybra∏em raz celowo ziarenko, w którym zauwa˝y∏em malutkà dziurk´ w ∏upince. Kiedy podnios∏em to
ziarenko i podsunà∏em je pod dziobek ptaszka, ten zaledwie dotknà∏ ziarenko, wpad∏ w istnà furi´, ca∏y
si´ naje˝y∏, zaskrzecza∏ i zaczà∏ ze z∏oÊcià waliç dziobem w mój palec. MyÊla∏, ˝e go oszukuj´, a nie wiedzia∏ o moim doÊwiadczeniu. Roz∏upa∏em ziarenko i okaza∏o si´, ˝e by∏o zbutwia∏e.
Na naszych ∏àkach roÊnie powszechnie drobna roÊlinka podobna do przekwit∏ej prymulki. Na niej ˝yjà gromadnie insekty, podobne do wszy odzie˝owej. Ziela tego ˝adne roÊlino˝erne zwierz´ nie dotknie.
A je˝eli przypadkiem wraz z trawà je zerwie, wyplunie natychmiast. Jest to roÊlina bardzo szkodliwa nawet dla zwierz´cych ˝o∏àdków.
Zwierz´ta unikajà pokarmów roÊlinnych trujàcych, to poniekàd jest zrozumia∏e, ale one znajà dobrze
roÊliny zabezpieczajàce przed chorobami, a w razie popadni´cia w chorob´, umiejà sobie zaaplikowaç leki roÊlinne. Ka˝dy juhas wie najlepiej, jak chciwie owce na polanach górskich Gorców po˝erajà
jadalne grzyby, za którymi uparcie gonià mi´dzy leÊnymi krzakami. Grzyby bowiem chronià owce przed
motylicà i innymi chorobami.
W Alpach, zw∏aszcza w dolinie Simentalskiej w Êzwajcarii, gdzie najsilniej operujà promienie ultrafioletowe, tamtejsze byd∏o poszukuje skwapliwie ma∏ych roÊlinek z rodziny prymulkowatych, które je chronià
przed szkodliwym dzia∏aniem tych˝e promieni. B´dàc w Szwajcarii zada∏em sobie wiele trudów, aby si´
o tym przekonaç naocznie.
Na pustyniach, zw∏aszcza arabskich, brak jest tych roÊlinek lub innych pokrewnych i dlatego cz´sto
padajà ca∏e stada byd∏a i owiec od chorób zwanych przez Arabów chorobami pustynnymi. Nie sà to
choroby epidemiczne, lecz spowodowane promieniami s∏onecznymi o wi´kszym nasileniu promieni ultrafioletowych. Zwierz´, gdy zachoruje, samo, bez recepty lekarza, znajduje dla siebie lekarstwo w przyrodzie.
Wybitny polski zielarz dr Biegaƒski, opisuje bardzo pouczajàcà scen´, jakiej by∏ naocznym obserwatorem.
G∏odna Êwinia wiejska wyrwawszy si´ z chlewa na podwórze, znalaz∏a pod p∏otem zdech∏à zepsutà
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kur´, którà ∏apczywie po˝ar∏a. Zepsutego Êcierwa nie wytrzyma∏ nawet ˝o∏àdek Êwiƒski. Poczu∏a si´ êle.
Po∏oêy∏a si´ pod p∏otem i st´ka. Po krótkiej sjeÊcie zrywa si´ nagle i zaczyna po˝eraç rosnàcy g´sto na
podwórzu rdest ptasi. Po spo˝yciu ziela znów si´ po∏o˝y∏a. Wkrótce raz jeszcze lek powtórzy∏a. I to jà uratowa∏o.
Spostrze˝enie to nasun´∏o Biegaƒskiemu myÊl, ˝e mo˝e rdest ptasi by∏by skutecznym lekarstwem tak˝e dla cz∏owieka.
Dzisiaj rdest ptasi (poligonium aviculare) jest jednym z podstawowych leków w zio∏olecznictwie. A od
swego “odkrywcy” rdest nosi te˝ nazw´ Êwiƒskiej trawy.

Instynkt orientacyjny
W ciàgu wielu lat bada∏em wnikliwie ˝ycie zwierzàt i niektórych owadów. Nagromadzi∏em wiele materia∏u o reakcjach i “psychologii” Êwiata zwierz´cego. Nie sposób w niniejszej pracy podaç wszystkiego, tym bardziej, ˝e nie pisz´ studium przyrodniczego. Ogranicz´ si´ tylko do niektórych spostrze˝eƒ
i przedstawi´ je fragmentarycznie.
Jakêe cudownà orientacj´ w rozmieszczaniu mórz i làdów, a na nich po∏o˝enie odpowiednich miejsc
wykazujà ptaki w´drowne. Zaskakujàca jest równie˝ znajomoÊç terminów czasu przelotów. Bociany na
przyk∏ad odlatujà do Afryki i z niej wracajà do Europy zawsze w tych samych terminach. Wiedzà równie˝
dok∏adnie, gdzie si´ znajdujà najw´˝sze rozdzielenia làdów przez Morze Âródziemne. Swego czasu stado go∏´bi zamkni´te w zas∏oni´tych klatkach wywieziono z Polski do Hiszpanii. Po nied∏ugim czasie trzy
czwarte z nich wróci∏o do kraju. Reszta prawdopodobnie pad∏a z wycieƒczenia, pod strzelbami myÊliwych oraz w szponach skrzydlatych drapie˝ników. Dzisiejsza nauka dowiod∏a, ˝e ptaki w´drowne jak
i go∏´bie kierujà si´ przy pomocy radaru, znajdujàcego si´ w oÊrodkach mózgu ptasiego. Ale czy tylko
on jest Êrodkiem kierowniczym? Nauka dowiod∏a te˝ i to, ˝e ptasie radary przy pewnych zaburzeniach
biegunów ziemskich zawodzà. Musi tu dzia∏aç niezawodny instynkt, przewy˝szajàcy wszelkie radary.
Z domowych zwierzàt najwi´kszà inteligencj´ wykazujà – pies i koƒ. O niezwyk∏ych wyczynach psów
zw∏aszcza rasy alzackich owczarków i bernardynów, mamy przebogatà literatur´ we wszystkich j´zykach Êwiata. Ale podam tylko jeden fragment umiej´tnoÊci zwyk∏ego kundla wiejskiego.
Mieszkajàc w czasie okupacji na wsi, zaprzyjaêni∏em si´ z kierownikiem szko∏y. Wyje˝d˝aliÊmy cz´sto
furmankà do sàsiada na bryd˝a. Za ka˝dym wyjazdem pies kierownika p´dzi∏ za nami, ∏udzàc si´, ˝e go
zabierzemy na furmank´. Nic z tego nie wychodzi∏o. Odp´dzaliÊmy go zawsze do pilnowania cha∏upy.
Ale od czego psia g∏owa. Kundel wymyÊla∏ nowy manewr. Przed naszym wyjazdem du˝o wczeÊniej wybiega∏ na drog´, którà mieliÊmy jechaç. Tam si´ ukrywa∏ za kamieniem lub krzakiem i czeka∏ na nas.
GdyÊmy si´ do niego zbli˝ali, wyskakiwa∏ nagle z ukrycia i w∏adowywa∏ si´ na furmank´. ˚al nam go by∏o wyp´dzaç, lecz musieliÊmy. Zawiedziona psina ze spuszczonym ogonem smutna powraca∏a do siebie. To jeszcze nic nadzwyczajnego. Tak ka˝dy pies post´puje. Ale wnet nastàpi∏a rzecz ciekawsza...
WybraliÊmy si´ w goÊcin´ do innego znajomego sàsiada. Droga do niego prowadzi∏a zupe∏nie w odwrotnym kierunku, przy tym jechaliÊmy tam pierwszy raz w tym roku. UjechaliÊmy ju˝ przesz∏o kilometr za
naszà wieÊ, kiedy spostrzegliÊmy naszego psa wy∏a˝àcego nieÊmia∏o spod kupy ziemniaczanych ∏´towin. Kiedy zbli˝aliÊmy si´, pies wskoczy∏ na furmank´. Skàd pies wiedzia∏, ˝e tym razem tà drogà i w tym
kierunku pojedziemy, a nie dawnà trasà. Wszak takie post´powanie psa wkracza jak gdyby w dziedzin´
jasnowidzenia. Tego zjawiska nie da si´ pojàç. Czy˝by instynkt mia∏ a˝ tak szeroki zakres dzia∏ania?
Drugim zwierz´ciem wykazujàcym wspania∏à orientacj´ w terenie jest koƒ.
W zimie jecha∏em sankami zaprz´˝onymi w dwa konie do stacji kolejowej. Za wsià konie b´dàc
w biegu skr´ci∏y nagle na lewo, w pole. Zdziwiony zapyta∏em gospodarza, co to ma znaczyç, wszak tu
nie widaç ˝adnej drogi. Ânieg bardzo g∏´boki pokrywa∏ wsz´dzie pola. Tutaj jest zasypana polna droga,
którà w jesieni wozi∏em nawóz na pole i widaç z tego, ˝e konie jeszcze to pami´tajà – wyjaÊnia gospodarz.
Czym˝e wi´c te konie si´ kierowa∏y. Wzrokiem? Niemo˝liwe. Gruba p∏aszczyzna Êniegu zrówna∏a
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wszystkie nierównoÊci. Nie by∏o te˝ w pobli˝u ˝adnego przedmiotu orientacyjnego, który by kojarzy∏
wzrok konia z drogà. Dotykiem? Tak˝e nie. Kopyta wsz´dzie dotyka∏y mi´kkoÊci Êniegu.
Tak samo w najciemniejszà noc koƒ nigdy nie zb∏àdzi z w∏aÊciwej drogi. Wystarczy dla niego, byle tylko raz jeden danà drogà uprzednio przeszed∏, zawsze trafi do w∏asnej zagrody. Mo˝na wnioskowaç, ˝e
albo w g∏owie konia tkwi precyzyjny radar, albo wysubtelniony instynktowny zmys∏ orientacyjny, albo
coÊ jeszcze, czego nie znamy, a co mu pomaga w orientacji w terenie.

Instynkt spo∏eczny
Wielu uczonych poÊwi´ci∏o ca∏e swe ˝ycie na badania idealnej spo∏ecznoÊci mrówek i pszczó∏ oraz
ptaków. Uczeni ci wykryli w ˝yciu tych ma∏ych stworzonek tyle rzeczy màdrych i po˝ytecznych, ˝e wiele
z tego przyda∏oby si´ przyswoiç przez ludzkie spo∏eczeƒstwo. Organizacja, praca, solidarnoÊç – to podstawowe warunki, na jakich si´ opiera gromadne ˝ycie drobnych zwierzàtek.
O tych sprawach, obszernie opisanych, ka˝dy mo˝e wiele si´ dowiedzieç z literatury fachowej. Ja tylko podaj´ fragmenty z ˝ycia zwierzàt, te które zaobserwowa∏em sam osobiÊcie.
Przedstawi´ jedno wstrzàsajàce w swym realiêmie widowisko, jakiego by∏em naocznym Êwiadkiem
i którego nie da si´ ∏atwo zapomnieç.
Pod koniec sierpnia na przestronnej ∏àce opodal lasu odbywa∏o si´ ostatnie zebranie bocianów, szykujàcych si´ bezpoÊrednio do odlotu do Afryki. Na znanà im tylko komend´ przewodnika, ca∏a gromada bocianów liczàca oko∏o 100 sztuk, ustawi∏a si´ w regularne pó∏kole. Ptaki d∏ugo sta∏y nieruchomo
i coÊ tam radzi∏y. po pewnym czasie przewodnik wyprawy zaczà∏ robiç przeglàd, przesuwajàc si´ powoli przed szeregiem swych podopiecznych i ka˝demu z nich z bliska si´ przyglàda∏. Wtem si´ zatrzyma∏
przed jednym bocianem i d∏u˝ej mu si´ przyglàda∏, nagle zbli˝y∏ si´ do niego i wymierzy∏ brutalny dwukrotny cios dziobem, w obojczyk nieszcz´Ênika. Po celnych ciosach skrzyd∏o biednej ofiary losu zwis∏o
i opad∏o w dó∏. Teraz przewodnik raz jeszcze obszed∏ swe szeregi bocianie, wzbi∏ si´ w gór´, zatoczy∏
ko∏o i skierowa∏ si´ na po∏udnie. Ca∏e stado trójkàtem lecia∏o za nim. Biedny kaleka, opuszczony próbowa∏ lotu, niestety podskoczy∏ tylko kilkakrotnie do góry, wrzasnà∏ przeraêliwie i zrezygonowany pozosta∏
samotny na zag∏ad´ na ziemi.
Prawo okrutne, ale widocznie dla dobra ca∏oÊci poÊwi´ca si´ jednostk´. Byç mo˝e zostawiony bocian musia∏ byç chory lub tak s∏aby, ˝e by∏by wiekà przeszkodà w dalekiej w´drówce stada, wi´c musia∏ pozostaç.
Tymi samymi prawami rzàdzà si´ równie˝ i pszczo∏y.

Instynkt gospodarczy
Na pustyni Sahara ˝yjà dzikie króliki, które wieczorem wychodzà na ˝er, zrywajà tylko po jednym listku
z ka˝dej roÊliny, aby jej nie os∏abiç, bo i tak tych roÊlinek jest niewiele. Kto nauczy∏ królika tak racjonalnej
gospodarki? Instynkt samozachowawczy.
Póênà jesienià napotka∏em w Puszczy Augustowskiej, du˝e mrowisko zamkni´te w wysokim kopcu.
Musia∏em postàpiç z nim nieco po barba˝yƒsku. Nie dla pustej zabawy, lecz w celach badawczych.
Zburzy∏em jednà trzecià cz´Êç kopca i w jego wn´trzu znalaz∏em sporà iloÊç Êwie˝ych, zdrowych jeszcze
gàsienic, których ju˝ dawno nie by∏o ani w kapiÊcie, ani na liÊciach innych roÊlin. By∏o to dowodem, ˝e
mrówki zakonserwowa∏y swymi kwasami gàsienice po to, aby mog∏y mieç z nich dla siebie zdrowy pokarm na d∏u˝szy czas. Na drugi dzieƒ kopiec ju˝ by∏ ca∏kowicie naprawiony, ku mojemu zadowoleniu
Oprócz mszyc mrówek wiele jest takich zwierzàt, które swych ofiar przeznaczonychh na pokarm
w czasie zimy nie zabijajà, lecz przy pomocy jadu je parali˝ujà lub pogrà˝ajà w sen. W ten sposób chronià je przed zepsuciem.
O celowym, màdrym instynkcie zwierzàt mo˝na pisaç tomy dzie∏, mo˝na je podziwaç. Jednak˝e instynkt, nawet jeÊli go cz∏owiek jaskiniowy posiada∏, w zestawieniu z intuicjà cz∏owieka traci na swej sile
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i wartoÊci.
Kierowniczy i samozachowawczy instynkt u zwierzàt jest ‘conditio sine qua non’ ich bytowania, a mimo to w zmienionych warunkach zawodzi. Jest on zbyt zdeterminowany, jednostronny, bezpokmbinacyjny, bezrefleksyjny. Wystarczy np. przenieÊç ul pszczeli o kilka zaledwie metrów od miejsca, gdzie sta∏
dotàd czas d∏u˝szy, a ju˝ pszczo∏y wracajàce z miodobrania nie trafià do niego. Taka nawet drobnostka potrafi zrujnowaç ca∏y porzàdek a nawet byt w królestwie pszczó∏, tak podziwianych pod innym
wzgl´dem za ich màdre zachowanie si´. Gdy jedna owca z du˝ego stada przeskakujàc nad przepaÊcià przypadkiem w nià wpadnie, ca∏e stado runie za nià w dó∏ przepaÊci, tracàc instynkt samozachowawczy. Bywajà lata, ˝e bociany przylatujà do nas przed nadejÊciem wiosny, kiedy pola i ∏àki sà pokryte grubym Êniegiem, a wody Êci´te jeszcze lodem. Wiele z nich ginie nie znalaz∏szy pokarmu. Dlaczego
ich instynkt nie ostrzeg∏ i nie zatrzyma∏ na pewien czas w krajach po∏udniowych.
U cz∏owieka natomiast nawet pierwotnego wielkie wyczucie intuicyjne bywa∏o nieomylne, wielostronne, opierajàce i´ na porównywaniu, doÊwiadczeniu, reflekji, kombinacji i rozumnym zastosowaniu
praktycznym.

XI

Zjawy senne w moim poj´ciu
Zjawy senne nie sà z∏udzeniem,
lecz psychicznà rzeczywitoÊcià.
Bogate zjawiska snów sà swym charakterem pokrewne zjawikom parapsychicznym. Sam problem
snu musimy rozpatrywaç w dwóch aspektach: sen fizjologiczny i sen psychologiczny ∏àcznie ze snem
parapsychologicznym.
Czym jest w∏aÊciwie sen pod wzgl´dem fizjologicznym? Mimo licznych na ten temat wypowiedzi
wielkich uczonych, dok∏adnie jezcze nie wiemy. Wiadomo tylko, ˝e jet to cykliczna nieustanna odnowa
energii wy˝szych ˝ywych organizmów. Chocia˝ nale˝y przypuszczaç, ˝e równie˝ i w Êwiecie drobnoustrojów, a nawet roÊlin wystepuje coÊ w rodzaju snu, celem regeneracji si∏ witalnych. Organizm ludzki
wyczerpany pracà fizycznà i umys∏owà oraz procesami fizjologicznymi, podobnie jak wyczerpany akumulator, musi byç na nowo na∏adowany energià witalnà przez sen do dalszej operatywnoÊci. Jaki mechanizm i w jaki sposób powoduje sen, pozostaje dotàd nie rozstrzygni´te. WÊród wielu na ten temat
teorii, najwi´cej powodzenia ma teoria Paw∏owa. Wed∏ug niej praca mózgu i wszelkie procesy z nim
zwiàzane zatrzymujà si´ dla wypoczynku drogà hamowania i zatrzymywania wszelkich impulsów, tak
zewn´trznych jak te˝ wewn´trznych.
Wydaje mi si´, ˝e w∏aÊciwa by∏a teoria nie hamowania, lecz wy∏àczania na wzór pracy pojazdów
mechanicznych. Tak jak w pojazdach mechanicznych lub w innych maszynach roz∏àczamy za pomocà sprz´g∏a si∏´ nap´dowà motoru do kó∏, co powoduje unieruchomienie pojazdu, mimo ˝e motor pracuje dalej, podobnie mechanizm naszego mózgu wy∏àcza w czasie zm´czenia automatycznie prac´
systemu nerwowego, przez co organizm zapada w stan spoczynku, czyli sen, podczas którego odbywa
si´ regeneracja ca∏ego ustroju.
Nie chodzi nam zresztà o sen fizjologiczny. Niech nad nim si´ trudzà biologowie i lekarze. Nam g∏ównie chodzi o zagadnienia zjaw sennych, obrazów, prze˝yç, doznaƒ, jakie w nas wyst´pujà podczas sennego spoczynku. à one niekiedy tak wyraziste i o tak pot´˝nej sile emocjonalnej, ˝e przewy˝szajà one
wszelkie prze˝ycia zachodzàce na jawie. Nie wolno nikomu tych zjawik ignorowaç, ani oÊmieszaç banalnym frazeem: “Acha wyczyta∏eÊ w senniku egipkim znaczenie twojego snu?” Ka˝dy, kto z góry odrzuca istnienie danego zjawiska dlatego tylko, ˝e tak ogó∏ chce, lub dlatego, ˝e si´ go nie rozumie, nie
wychodzi swym umys∏em poza ciasne swoje podwórko. DziÊ wielcy naukowcy, którzy usi∏ujà poznaç
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istot´ ludzkà dog∏´bnie, badajà nawet daktyloskopi´ i uk∏ad linii d∏oni ludzkiej, bo przecie˝ to mui mieç
tak˝e swoje znaczenie i powiàzanie z indywidualnoÊcià ka˝ego cz∏owieka. A zjawy senne muszà mieç
jeszcze g∏´bsze powiàzanie z naszà psychikà i z jej reakcjami.
Âwiat staro˝ytny przypisywa∏ wielkie znaczenie do treÊci zjaw sennych, a ich interpretacj´ bra∏ cz´sto
jako dyrektywy post´powania w sprawach ˝yciowych. ÓwczeÊni w∏adcy niejednokrotnie kierowali si´
tak w sprawach osobistych jak i paƒstwowych, wskaênikami wyk∏adowcy snów i wró˝bitów. Dlatego
królowie trzymali na swych dworach prócz astrologów równie˝ t∏umaczy znaczenia symbolów zjaw sennych. W najpopularniejszej ksi´dze Êwiata, zwanej Biblià, s potykamy liczne opowiadania o opatrznoÊciowych m´˝ach, którzy dokonali wielkich czynów w dziedzinie spo∏ecznej, politycznej i religijnej pod
wp∏ywem przestróg i nakazów odebranych we Ênie. Józef egipki dzi´ki trafnej interpretacji snu faraona
o siedmiu krowach chudych i tylu˝ t∏ustych, uchroni∏ Egipt od kl´ski g∏odowej, a dla siebie zapewni∏ wysokie stanowisko. Drugi Józef, z Nazaretu, dzi´ki nakazowi otrzymanemu we Ênie ratuje przed zemstà Heroda Dzieci´ Betlejemskie. Prorok Daniel ratuje ˝ycie dzi´ki trafnemu wyjaÊnieniu snu królewskiego.
Nie ka˝y chce wierzyç w opowiadania biblijne, ale ka˝y musi uznaç, ˝e one faktycznie zrodzi∏y pot´˝ne si∏y twórcze, dzi´ki którym powsta∏y na przestrzeni licznych stuleci najwspanialsze arcydzie∏a sztuki sakralnej.
Jakie stanowisko wobec zagadnieƒ zjaw sennych zajmuje nauka wspó∏czesna? Niewiele rozpraw
zosta∏o ‘ex professo’ napisanych na ten temat. Sà liczne fragmenty dotyczàce zagadnienia snu, ale
w sensie snu fizjologicznego. O zjawach sennych zaledwie napotyka si´ ma∏e wzmianki. A przecie˝ zjawy senne stanowià integralnà cz´Êç psychologii i naszej osobowoÊci. Karol du Prel w swym dziele pt.”Filozofia i mistyka” – posuwa si´ a˝ o takiego twierdzenia: “Istnieje w nas jaêƒ ukryta. Ta jaêƒ, objawiajàca
si´ we Ênie, jest jaênià istotnà, nadziemskà i duchowà”.
Nie zamierzam wcale uciekaç si´ do poj´ç metafizycznych ani mistycznych, chcàc jedynie wyjaÊniç
swój punkt widzenia na zagadnienie marzeƒ, widzeƒ i prze˝yç w snach, w oparciu o przes∏anki czysto
rozumowe oraz w∏asne doÊwiadczenie.
Ka˝dy cz∏owiek ma widzenia i prze˝ycia w stanie snu, z tà tylko ró˝nicà, ˝e jeden po obudzeniu si´ nic
z nich nie pami´ta, inny natomiat odebrane wra˝enie we Ênie prze˝ywa tak silnie, ˝e nie potrafi nawet
go si´ wyzbyç przez ca∏y ciàg swojego ˝ycia. W czasie snu zachodzi wyzwolenie naszej jaêni z ukrytych
schematów codziennego êycia i przybiera inny charakter. Pot´gujà si´ nasze w∏adze psychiczne tak
daleko, jak nigdy na jawie. Tote˝ we Ênie potrafimy wyg∏aszaç tak p∏ominne mowy, tak mocno argumentowaç, jak nigdy w pe∏nej ÊwiadomoÊci na jawie. Niejeden cz∏owiek spokojny, ∏agodny, który nie
potrafi zwierz´cia nawet uderzyç, we Ênie b´dzie ˝ga∏ no˝em swojego wroga bez ˝adnych skrupu∏ów.
Stàd powstajà prze˝ycia i zjawy senne, ich treÊç, intensywnoÊç. Czy majà one dla nas wartoÊç praktycznà.? Tyle jest êróde∏ powstawania zjaw sennych, ile kryje mo˝liwych reakcji w naszej psychice i systemie nerwowym.
Nie wszytkie êród∏a powstania zjaw sennych sà znane nauce. Omówimy jedynie nam dost´pne
i w du˝ym stopniu zbadane.

Stan zdrowia
Nie trzeba dowodziç, jak bardzo wp∏ywa stan zdrowia na nasze usposobienie, reakcje i na ca∏à
osbowoÊç. Cz∏owiek zdrowy, gdy nie prze˝ywa ˝adnej przykroÊci moralnej, ma usposobienie pogodne,
ma ch´ç do pracy. Tworzy niebosi´˝ne plany ˝yciowe. Wydaje mu si´, ˝e ca∏y Êwiat do niego nale˝y.
Ten sam cz∏owiek, gdy go przygniecie cierpienie fizyczne lub nerwicowe, staje si´ zgorzknia∏ym pesymità, niekiedy strz´pem cz∏owieka. Trzeba jeszcze dodaç i to, ˝e jakoÊciowa ró˝nica schorzeƒ ró˝nicuje
tak˝e stan psychiczny cz∏owieka. W chorym organiêmie ulegajà daleko idàcym zmianom ca∏e uk∏ady
wraz z korà mózgowà i systemem nerwowym, na skutek zatrucia jadami bakteryjnymi. Takie zmiany
zmieniajà naszà psychik´. Majà swój oddêwi´k w snach i zjawach sennych.
W zwiàzku z tym chorzy na dolegliwoÊci przewodu pokarmowego, jak katar ˝o∏àdka, wrzód ˝o∏àdka
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i dwunatnicy, wszelkie przypad∏oÊci wàtrobowe, majà sny ci´˝kie, wr´cz koszmarne. Ânià im si´ trupy,
mordertwa, ciemne piwnice, ci´˝kie wspinanie si´ na gór´ itd. Cierpiàcy na niedomogi serca w snach
spadajà z wierzcho∏ków drzew i gór w przepaÊç. Przeciwnie zaÊ, chorzy na gruêlic´ p∏uc, lecz nie na raka, majà sny lekkie, niekiedy pi´kne, zdaje im si´, ˝e szybujà wysoko ponad ziemià i lasami, albo bez wysi∏ku p∏ywajà po jeziorze, jakby byli w stanie niewa˝koÊci.
Czym wyt∏umaczyç takie zjawiko? Schorzenia przewodu pokarmowego z rakiem w∏àcznie zatruwajà
ca∏y ustrój ∏àcznie z sytemem nerwowym, co powoduje u chorych rozdra˝nienie pesymizm, przygn´bienie. Natomiat u chorych na gruêlic´ p∏uc jad pràtków lekko narkotyzuje kor´ mózgowà.
Do tej kategorii zjaw sennych mo˝na zaliczyç sny powsta∏e z zak∏ócenia czynników czysto fizjologicznych. Pochodzà one z nadmiaru lub niedosytu. ˚o∏àdek prze∏adowany nadmiarem pokarmów ci´˝kich, powoduje sny ci´˝kie. Osobnik przesycony ma ci´˝ki oddech, odczuwa duszenie. Widzi na stole
obfitoÊç mi´sa, do którego ma wstr´t i obrzydzenie. G∏ód natomiast, który straszliwie szarpa∏ wn´trza
wi´êniów w obozach koncentracyjnych, wywo∏ywa∏ marzenia senne wprost przeciwne. Pragnieniem
wi´êniów by∏o raz przynajmniej si´ najeÊç do syta. Pragnienie to przeistacza∏o si´ w marzenia senne.
Ka˝demu z nich Êni∏ si´ stó∏ pe∏en smako∏yków. U na∏ogowych palaczy, którzy rzucà palenie, jeszcze po
wielu latach odzywa si´ we Ênie nieprzeparta ch´ç zapalenia papierosa. Âni si´ im, ˝e palà ze smakiem
dobrego papierosa. U m∏odzie˝y, nadmiar si∏ seksualnych nie majàcych naturalnego roz∏adowania wywo∏uje we Ênie sny erotyczne, ró˝ne mi∏osne gry, obrazy – tak wyraziÊcie i ˝ywo, ˝e powodujà niekiedy
zmaz´ nocnà.

Kontynuacja procesów odebranych wra˝eƒ
Wszelkie prze˝ycia o silnym zabarwieniu emocjonalnym zapadajà g∏´boko w jaêƒ ludzkà i utrwalajà
si´ na ca∏e ˝ycie. Ich proces w oÊrodkach nerwowych i korze mózgowej rozwija si´ dalej i utrwala. Dlatego Êwie˝e prze˝ycia wstrzàsowe doznane na jawie, w najbli˝szych dniach od˝ywaj à na nowo we
Ênie, o tej samej lub wi´kszej wyrazistoÊci. Cz∏owiek uratowany z p∏onàcego domu, b´dzie jeszcze przez
pewien czas prze˝ywa∏ we Ênie po˝ar i groz´ swojego po∏o˝enia. W´dkarzowi uda∏o si´ z∏owiç na w´dk´ w jeziorze dziesi´ciokilogramowego sandacza. Emocja niesamowita, w´dkarz jest pijany z wra˝enia.
W najbki˝szà noc Êni mu si´, ˝´ wy∏awia z wody, ale ju˝ a˝ dwudziestokilogramowego sandacza. A wi´c
proces silnego prze˝ycia trwa nadal w cz∏owieku i rozwija si´ nadal. Silny odbiór niezwyk∏ego wra˝enia,
wstrzàajàce prze˝ycia cz´sto odbywajà si´ w czasie snu z tà samà wyrazistoÊcià, z jakà wyst´powa∏y
rzeczywiÊcie przed ubieg∏ymi laty. Jak˝e cz´sto we Ênie prze˝ywamy strach przed zdawaniem matury
taki sam, jak kilkadziesiàt lat temu prze˝ywaliÊmy w realnej rzeczywistoÊci. ˚o∏nierz w swej staroÊci Êni cz´sto zbyt ˝ywo groz´ i odczuwa strach przed walkà na bia∏à broƒ, tak jak odczuwa∏ jà faktycznie przed
laty na polu bitwy. Kochana osoba jeszcze d∏ugo po swej Êmierci pojawia si´ przed nami we nie jak ˝ywa.
Do omawianej kategorii snów nale˝à jeszcze sny dla nas niezrozumia∏e. Nie znamy ich pod∏o˝a, nie
wiemy skàd pojawiajà si´ w wizjach sennych krajobrazy, których w naszym przekonaniu nigdy nie widzieliÊmy. Jak to wyt∏umaczyç? Najlepiej zrozumiemy to zagadnienie na przyk∏adzie, jaki mi si´ samemu
przydarzy∏.
Zwiedzajàc wn´trze Pa∏acu Narodów w Genewie, podziwia∏em przede wszystkim wspania∏e, symboliczne malowid∏a na Êcianach sal obradowych oraz ró˝ne odmiany marmurów posadzki. Przej´ty wra˝eniami wyszed∏em z Pa∏acu bocznymi drzwiami w stron´ miejskiego parku. Rzuci∏em okiem na lewà
pod∏u˝nà stron´ Pa∏acu, ale go wcale nie widzia∏em, bo zafacynowa∏ mnie olbrzymi globus plastyczny, stojàcy w pobli˝u. Sfotografowa∏em go i dopiero na odbitce fotograficznej spostrzeg∏em poza globusem dok∏adnie bocznà stron´ Pa∏acu.
Mo˝na, patrzàc nie widzieç i widzieç nie patrzàc, ale wszystkie przedmioty, których dotknie choçby
przelotnie nasz wzrok, pozostajà obite w naszej jaêni na zawsze. A nasze oko nigdy nie widzi przedmiotu
tylko pojedyƒczego. Oko nasze chocia˝ jest skierowane na jeden przedmiot g∏ówny, widzi jednocze-
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Ênie przeró˝ne inne przedmioty w pobli˝u g∏ównego po∏o˝one, tylko mniej wyraziÊcie. Tak samo myÊl nasza skupiona ko∏o jednego przedmiotu, nawet jednego punktu, obejmuje równoczenie ca∏y szereg rzeczy, przedmiotów i spraw´ zasadniczà, g∏ównà myÊlà powiàzanych. Bieg myÊli naszej mo˝na porównaç
do nurtu rzeki.
Jak w korycie rzeki prócz nurtu g∏ównego, p∏ynàcego Êrodkiem, równoczenie z nim p∏ynà pràdy
boczne, które si´ wijà, zbaczajà i znów wpadajà, a które drogà skojarzeƒ mogà stwarzaç nowe idee.
Ka˝da zatem myÊl, ka˝dy widziany przedmiot rodzi w nas pewne prze˝ycia, idee, doznania. W ciàgu
wi´c ca∏ego ˝ycia gromadzimy i magazynujemy w oÊrodkach naszego mózgu, w naszym banku
pami´ci, który mieÊci si´ w podÊwiadomoÊci, jakby klisze, na których zostajà utrwalone o ró˝nym stopniu nat´˝enia i wrazistoÊci, naÊwietlenia, liczne obrazy Êwiata zewn´trznego, uchwycone zmys∏ami oraz
sceny, idee, odczucia stworzone wyobraênià.
“Fotografie” te sà opowiednio uporzàdkowane i zachowane w naszych oÊrodkach mózgowych na
ca∏e ˝ycie i pozostajà potencjalnie niezniszczalne w naszej podÊwiadomoÊci, nawet te, które nie zosta∏y
przez nas Êwiadomie zarejestrowane. Podczas snu, kiedy nasza ÊwiadomoÊç jest zawieszona, nie kontrolowana, wy∏aniajà si´ z zapomnienia równie˝ i te obrazy, ∏àcznie z prze˝yciami Êwiadomymi, oraz nieÊwiadomymi, przenoszà si´ jak sceny filmu na nasze oÊrodki korowe mózgu, tak ˝e je prze˝ywamy na nowo w ró˝nych wariantach.

Bodêce zewn´trzne
Do bodêców zewn´trznych, wywo∏ujàcych odpowiednie zjawy senne u ludzi nale˝à : czynnik termiczny – ciep∏o i zimno; czynnik somatycny – ból, wstrzàs fizyczny; czynnik akustyczny – ha∏as, muzyka,
Êpiew, jazgot i huk; oraz czynnik atmosferyczny – ciÊnienie, wilgotnoÊç powietrza, pogoda. Rozpatrzmy
je po kolei.

Ciep∏o i zimno
Na ca∏ej powierzchni skóry cia∏a ludzkiego znajduje si´ oko∏o 200.000 receptorów wraêliwych na odbiór ciep∏a, 300.000 obierajàcych uczucie zimna i 500.000 reagujàcych na ból.
Nie sà to liczby Êcis∏e, lecz orientacyjnie, podane w przybli˝eniu. Na skutek takiego uk∏adu receptorów organizm ludzki jest najmniej wra˝liwy na odczucia ciep∏a, natomiast na zimno, a zw∏aszcza na ból
reaguje bardzo mocno. Dlatego cz∏owiek potrafi bez szkody dla siebie wytrzymaç temperatur´ ciep∏a
nawet o 100 0C pod warunkiem, ˝e pomieszczenie, w jakim cz∏owiek si´ znajduje, b´dzie stopniowo
podgrzewane. S∏oneczna temperatura w wysokoÊci 80 stopni jest zabójcza. W temperaturze niskiej, np.
poni˝´j 40 stopni, cz∏owiek ginie w przeciàgu 20 minut, jeÊli nie jest ubrany.
W zwiàzku z takim uk∏adem receptorów najwi´ksze goràco rzadko wywo∏a u Êpiàcego obraz ∏aêni
lub rozgrzanego piasku pustyni. Zimno natomiast wywo∏a podczas snu obraz i odczucia zawieruchy
Ênie˝nej lub lodowatej kàpiele w jeziorze.
Pewien kapitan artylerii podaje swoje pod tym wzgl´dem prze˝ycia. Od lat ch∏opi´cych mia∏ zwyczaj spaç w pokoju przy lekko otwartym oknie, celem zahartowania si´. Raz w zimie mia∏ w nocy we
Ênie przykre prze˝ycie. Zdawa∏o mu si´, ˝´ zosta∏ porwany przez bandytów, skr´powany powrozem i nagi rzucony pod drzewem du˝ego lasu. Czu∏ straszliwy niepokój i ch∏ód a˝ do fizycznego bó∏u i cierpienia.
Mia∏ ˝al do rodziców, ˝´ go nie szukajà, i ˝e go wszyscy pozostawili na pastw´ losu. Zaczyna umieraç.
Nagle budzi si´, ca∏y skostnia∏y od zimna. Wtem spostrzega otwarte okno na ca∏à szerokoÊci, które wiatr
otworzy∏.
Trzeba zaznaczyç, ˝e nie wszystkie zjawy i prze˝ycia we Ênie wymykajà si´ spod kontroli naszej ÊwiadomoÊci. W wi´kszoÊci przypadków we Ênie myÊlimy bardzo logicznie, oceniamy sytuacj´, w jakiej si´
znajdujemy, planujemy, jak mamy postàpiç w danej sprawie.
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Ból fizyczny
Przedstawiam przyk∏ad, powtarzany cz´sto przez profesorów na lekcjach psychologii, jedynie ze
wzgl´du na jego pouczajàcà wartoÊç.
W czasie Wielkiej Rewolucji Francuskiej pewien profesor mia∏ bardzo dramatyczny sen. Âni∏o mu si´
bowiem, ˝e zosta∏ przez Konwent aresztowany i wtràcony do lochu, gdzie prze˝ywa∏ swój tragizm. Wiedzia∏ bowiem, ˝e w tych czasach wyjàtkowego terroru nikt nie wychodzi z wi´zienia na wolnoÊç, lecz
ka˝dy swe ˝ycie koƒczy pod no˝em gilotyny.
Po krótkiej rozprawie sàdowej zapad∏ na niego wyrok Êmierci. Prowadzony na szafot prze˝ywa∏
strach przed Êmiercià i ÊwiadomoÊç swej niewinnoÊci. Smutnym spojrzeniem po˝egna∏ Pary˝ i ca∏e swe
˝ycie. Po∏o˝y∏ g∏ow´ pod gilotyn´. Us∏ysza∏ z∏owrogi zgrzyt gilotyny, poczu∏ w tym momencie uderzenie
ostrza no˝a o szyj´ i nagle si´ obudzi∏. Stwierdzi∏, ˝´ krà˝´k luêno zawieszony na koƒcu drà˝ka lub firanki
spadajàc uderzy∏ go w szyj´. Jeszcze zauwa˝y∏, jak ów krà˝´k potoczy∏ si´ po pod∏odze pokoju. To uderzenie krà˝ka o kark profesora wywo∏a∏o w jego Ênie bogatà sceneri´ obrazów i dramatycznych prze˝yç.
W snach tego rodzaju, jak i w innych, prawie zawsze wyst´puje bardzo ciekawe zjawisko, o którym
powinno si´ napisaç ca∏y osobny rozdzia∏, a mianowicie – ogromna dysproporcja mi´dzy trwaniem
bodêca, a okresem wizji sennej, powsta∏ej w jego wyniku. Bodziec wywo∏ujàcy obraz i prze˝ycia senne
trwa zwykle u∏amek sekundy, jak w przypadku uderzenia krà˝ka w szyj´ profesora, a prze˝ycia z nim wywo∏ane mogà we Ênie trwaç ca∏e d∏ugie godziny. Mo˝´emy o tym zjawisku przekonaç si´ z codziennego doÊwiadczenia naszego ˝ycia.
Budzimy si´ pewnego poranka i patrzymy na zegarek, widzimy, ˝e jeszcze mamy troch´ czasu, np. 10
minut do codziennego wstawania. Cz´sto w takim wypadku znów zasypiamy.
W czasie snu prze˝ywamy wydarzenia z realnego ˝ycia. Idziemy do kina, Êledzimy do koƒca ciekawy
film. Potem wracamy do domu. Po drodze spotykamy znajomego, troch´ pogaw´dzimy, zapalimy papierosa. Nagle si´ budzimy i z przera˝eniem patrzymy na zegarek, czy si´ nie spóênimy do pracy. Okazuje si´, ˝´ nasz sen trwa∏ akurat tylko 10 minut.
W oparciu o te zjawiska mo˝na wysunàç logiczny wniosek, ˝e wszelkie nasze koncepcje, plany, zamiary, powstajà w nas daleko wczeÊniej, ni˝ zostanà zarejestrowane w naszej ÊwiadomoÊci.

Ha∏as
W drugim roku ostatniej wojny przebywa∏ czas jakiÊ ze mnà w Wierzbicy profesor Politechniki Lwowskiej J.K. Pewnego popo∏udnia przybieg∏ do mnie do ogrodu troch´ podekscytowany i zaczà∏ opowiadaç sen, jaki mia∏ przed chwilà.
Siedzàc wygodnie w pó∏ le˝àcej pozycji na kanapie, lekko si´ zdrzemnà∏ i podczas tej drzemki mia∏
taki sen: S∏yszy silny warkot niemieckich bombowców dokonujàcych nalotu nad naszà osad´, Wierzbic´. Dziwi si´ bardzo, bo zdaje sobie spraw´ z tego, ˝e przecie˝ Niemcy od roku okupujà nasz kraj, po
có˝ wi´c urzàdzajà nalot. Nagle s∏yszy wstrzàsajàcy wybuch bomby. Budzi si´ i s∏yszy za oknem, na ulicy
warkot traktora i strzelanie gaênika z powodu zanieczyszczenia paliwa.
Dowodzi to, ˝e ha∏as i huk pochodzàcy od zewnàtrz, poruszajàc nerwy s∏uchowe, za pomocà których dostaje si´ do oÊrodków kory mózgowej, wywo∏uje bogate wizje.

Wstrzàs fizyczny
Przed kilkoma laty jadàc pociàgiem w wagonie sypialnym z Katowic do Poznania, prze˝ywa∏em we
Ênie niesamowità przygod´.
By∏em rzekomym kierownikiem licznej grupy wycieczkowiczów. Nasza marszruta prowadzi∏a przez
Bieszczady. W drodze z∏apa∏a nas gwa∏towna burza po∏àczona z ulewà i piorunami. SchroniliÊmy si´
do samotnego starego drewnianego koÊcio∏a, który na szcz´Êcie by∏ otwarty. S∏ychaç by∏o coraz
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gwa∏towniejsze wycie wichury i uderzenia piorunów. Wiatr wzmóg∏ si´ do tego stopnia, ˝e pod jego naporem trzeszcza∏y Êciany i ca∏e wiàzania dachu. KoÊció∏ zaczà∏ si´ chwiaç, gro˝àc zawaleniem. Powsta∏a panika. Jedni cisn´li si´ do o∏tarza, inni si´ skupili ko∏o mnie z pytaniem co robiç. Powzià∏em decyzj´ opuszczenia koÊcio∏a. Niech kilku silnych m´˝czyzn pchnie drzwi od zewnàtrz i mocno trzyma, póki wszyscy wyjdà.
Drzwi otworzono z wysi∏kiem, ale pod naporem wichru znowu si´ zatrzasn´∏y z hukiem tak silnie, ˝e ...
w tym momencie si´ obudzi∏em. Stwierdzi∏em, ˝e rzeczywiÊcie wagon si´ chwieje dziwnie i us∏ysza∏em
miarowe uderzenia w przednià Êcian´ wagonu. Za chwil´ dowiedzia∏em si´ od konduktora, ˝e pociàg
si´ zatrzyma∏ w polu, poniewa˝ odkr´ci∏y si´ Êruby ∏àczàce wagon. Zerwa∏ si´ ∏aƒcuch, którego luêno
wiszàcy koniec uderzy∏ w Êcian´ sypialnego wagonu.
A wi´c wstrzasy, huÊtanie i huk wywo∏any podczas snu w mojej psychice wytworzy∏y ca∏y dramat
o ˝ywej akcji i silnej emocji.
O wp∏ywie czynników barometrycznych nie ma co pisaç. Wystarczy tylko zaznaczyç, ˝e w dni s∏otne marzenia senne sà liczniejsze, ale ich akcja jest wolna, monotonna, bez wi´kszych zaburzeƒ emocjonalnych i prze˝yç.

Indywidualne reakcje psychiczne
WspomnieliÊmy, ˝e wszelkie prze˝ycia realne, jak równie˝ powsta∏e w naszej podÊwiadomoÊci, od˝ywajà nieraz po wielu latach na nowo w naszej jaêni podczas snu, tylko w innej formie, w innym wymiarze, w innym uk∏adzie, na innej p∏aszczyênie.
“Nie pójd´ dziÊ z wami na wycieczk´” – powiedzia∏ Ryszard swoim kolegom. “A to niby dlaczego? –
zapytali. – “Bo si´ boj´ rozchorowaç. Âni∏y mi si´ dzisiejszej nocy zgni∏e ryby, a taki sen u mnie zapowiada chorob´”. – “Ach tak”! To ci si´ Êni∏o, wyczyta∏eÊ z sennika egipskiego, babski argument” – zadrwili
z niego koledzy.
Ka˝dy przejaw przeczucia lub wewn´trznej przestrogi, wypowiedziany wobec najbli˝szego otoczenia, prawie zawsze zostanie skwitowany frazesem: “chyba tak ci si´ Êni∏o!” Przyj´∏o si´ wszelkà rzeczywistoÊç trudnà do zrozumienia nazywaç niedorzecznoÊcià, co nale˝y uznaç za najwi´kszà niedorzecznoÊç. Dla ka˝dego wizja senna wià˝e si´ z jakàÊ subiektywnà rzeczywistoÊcià. W wymienionym przypadku, zgni∏e ryby dla Ryszarga by∏y zapowiedzià choroby. Musia∏ on prawdopodobnie w latach jeszcze dzieci´cych, kiedy zakres jego wra˝eƒ by∏ ma∏y, doznaç jakiegoÊ szoku, urazu na widok zgni∏ej ryby,
albo jej si´ przestraszy∏, gdy si´ rzuca∏a na stole, jak zwykle robi karp, albo zjad∏ ryb´ nieÊwie˝à, co mu
zaszkodzi∏o. JakiÊ uraz na tle ryby pozostawa∏ w jego podÊwiadomoÊci. Dlatego zgni∏a ryba dla Ryszarda by∏a symbolem zbli˝ajàcej si´ doƒ choroby. RzeczywiÊcie Ryszard w tym dniu, kiedy odmówi∏ swego
udzia∏u w wycieczce, zachorowa∏ po po∏udniu na zapalenie wyrostka robaczkowego.
Oprócz pewnych urazów psychicznych Êwiadomych lub podÊwiadomych na rodzaj zjaw sennych
ma jeszcze wp∏yw odbiór wra˝eƒ ze Êwiata zewn´trznego. Dla jednego np. wysokie szczyty górskie b´dà przedmiotem zachwytu, dla drugiego czymÊ, co wzbudza groz´. Na jednego mo˝e b´dà dzia∏aç
kojàco, uspakajaç nerwy. U innych wywo∏ujà przygn´bienie, nud´. Ka˝da ludzka jednostka reaguje indywidualnie. Stàd te˝ odbiór zjaw sennych u poszczególnych ludzi jest ró˝ny. Ró˝ne powstajà skojarzenia, o ró˝nym nat´˝eniu i znaczeniu.
Z doÊwiadczenia wiemy, ˝e sny najcz´Êciej sà bardzo dziwaczne, niedorzeczne, bez ˝adnego sensu
i logicznego powiàzania, wr´cz fantastyczne. Czy nale˝y si´ temu dziwiç÷ A czy˝ w nas na ka˝dym prawie kroku nie przejawiajà si´ – jak tabuny dzikich koni na stepie – przeró˝ne myÊli, tak niedorzeczne,
sprzeczne ze sobà, dziwaczne, takie wyobra˝enia, zachcianki, które wywo∏a∏yby za˝enowanie, gdybyÊmy je mogli zmaterializowaç, uchwyciç na klisz´ i spojrzeç na nie trzeêwo. JeÊli chcesz si´ o tym przekonaç, spróbuj! Siàdê podczas zabawy tanecznej w cichym kàciku i zacznij Êledziç swe myÊli i swoje odruchy wewn´trzne, zobaczysz siebie dok∏adniej. Sàdz´, ˝´ chyba to mia∏ na myÊli filozof francuski, kiedy
wypowiedzia∏ znamienne s∏owa. “Nie znam serca zbrodniarza, znam tylko serce uczciwego cz∏owieka,
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wiem, jest ono okropne”. Wypowiedê ta nie mówi zapewne, ˝e cz∏owiek z natury swej jest okropny, z∏y,
przewrotny. Zaznacza tylko, ˝e w ka˝dym cz∏owieku, nawet najlepszym, znajduje si´ wielki Êmietnik,
gdzie le˝à per∏y pomieszane z cuchnàcym b∏otem. W sercu cz∏owieka wre nieustanna walka mi´dzy
zachciankami cia∏a a wymogami ducha, mi´dzy sk∏onnoÊcià do z∏a a szlachetnymi idea∏ami. Cz∏owiek
sam z tej gmatwaniny dobra i z∏a wybiera dla siebie to, co uwa˝a za najlepsze. Podczas snu nad tà ca∏à gmatwaninà uczuç, pragnieƒ, doznaƒ, cz∏owiek nie sprawuje ˝adnej kontroli. Skàd wynika pozorne
nieprawdopodobieƒstwo sennych rojeƒ.
Wiele symboli sennych jest t∏umaczonych jednoznacznie. Na przyk∏ad, gdy Êni si´ ∏aszàcy si´ pies,
oznacza to spotkanie przyjaciela. Ukàszenie przez z∏ego psa, znaczy, ˝e ktoÊ nas oczerni. Kwiecista ∏àka,
to niespodzianka radosna. S∏owem, jaka jest rzecz jawiàca si´ we Ênie, takie jest jej znaczenie.
Mogà te˝ byç symbole wspólne dla wszystkich, przekazane drogà atawizmu z zamierzch∏ej przesz∏oÊci. Na przyk∏ad przejÊcie przez most oznacza pomyÊlny wynik przedsi´wzi´tej sprawy lub spe∏nienie
upragnionego marzenia. Byç mo˝e, ˝e cz∏owiek pierwotny w poszukiwaniu dla siebie pokarmu, kiedy
by∏ zmuszony przejÊç po prymitywnej k∏adce nad rwàcym potokiem, doznawa∏ pewnego l´ku, prze˝ywa∏ napi´cie nerwowe, po przejÊciu zaÊ k∏adki odczuwa∏ ulg´ i zadowolenie. I te prze˝ycia prawdopodobnie si´ w psychice ludzkiej utrwali∏y i przesz∏y na nast´pne pokolenia. Dlatego w snach most jest
symbolem pomyÊlnoÊci.

Pod∏o˝e parapsychiczne
W zwiàzku z tragicznà Êmiercià Juliusza Cezara w senacie, historia staro˝ytna podaje takie zdarzenie.
Augur Calpurnius przestrzega J.Cezara przed niebezpieczeƒstwem dla niego przypadajàcym na 15
marca. W krytycznym dniu Augur zabiega drog´ Cezarowi i nak∏ania go usilnie, aby dziÊ nie szed∏ do senatu. “Przecie˝ dziÊ jest 15 marca, a mnie dotàd nic z∏ego si´ nie sta∏o, – rzecze Cezar. “Tak, ale dzieƒ
dzisiejszy jeszcze nie minà∏” – odpowiedzia∏ Calpurnius. W tym w∏aÊnie dniu Cezar zosta∏ zasztyletowany
w senacie przez spiskowców.
Byç mo˝e, ˝e Augur móg∏ coÊ wiedzieç o przygotowanym spisku na Cezara. Ale gdyby tak by∏o, to
niezawodnie powiedzia∏by o tym Cezarowi otwarcie. Obliczenia astrologiczne albo wró˝ba z jelit zwierz´cych chyba tak dalece w swej dok∏adnoÊci by nie si´ga∏y. Pozostaje przypuszczalnie tylko sen parapsychiczny, którym cz´sto si´ pos∏ugiwano w staro˝ytnoÊci.
Przytocz´ sen swój w∏asny bardziej przekonywujàcy, który wstrzàsnà∏ mnà swym realizmem do g∏´bi.
W roku 1940, b´dàc w Kaliszu, mia∏em sen tej treÊci: Przychodzi do mnie m∏ody gestapowiec o wyglàdzie rzezimieszka w cywilnym ubraniu i zabiera mnie na przes∏uchanie. Idàc z nim na posterunek gestapo, zastanawia∏em si´, czy mo˝e wymierzyç cios w nos gestapowca i samemu uciec w bocznà ulic´. Powstrzymuje mnie obawa, ˝e jeÊli cios chybi albo oka˝e si´ za s∏aby, niechybnie zgin´ od kuli.
W pokoju gestapo widz´ d∏ugi stó∏ bez nakrycia, a przy nim czterech umundurowanych gestapowców.
By∏ to tylko sen. Wkrótce jednak przemieni∏ si´ w realnà rzeczywistoÊç. Oko∏o godziny jedenastej przyszed∏ rzeczywiÊcie gestapowiec widziany we Ênie i zabra∏ mnie ze sobà na przes∏uchanie w gestapo.
Po drodze faktycznie zastanawia∏em si´, jak uciec. Czy nie grzmotnàç go pi´Êcià w ∏eb. Rozsàdek kaza∏ przyjàç mi biernà postaw´. Skoro tylko przekroczy∏em próg sali na posterunku gestapo, oniemia∏em
z wra˝enia. Zobaczy∏em ten sam stó∏, te same postacie gestapowców siedzàcych przy stole. Ca∏à sceneri´ widzianà we Ênie ujrzalem w pe∏nej rzeczywistoÊci.
Sen opisany mia∏ podwójny charakter telepatyczny i typowo parapsychiczny.
Sny telepatyczne by∏y cz´stym ostrze˝eniem przed grozà aresztowania w czasie okupacji dla wielu
Polaków, których myÊl stale by∏a napi´ta trwogà przed niepewnym jutrem, przez co sta∏a si´ podatnà
na wp∏ywy telepatyczne. Odbiór we Ênie zamierzeƒ wroga by∏ w tych przypadkach bardziej precyzyjny
i niezawodny.
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XII

Hipnotyzm
To, coÊmy osiàgn´li umyslem, wykorzystujmy dla dobra cz∏owieka;
czego zaÊ nie umiemy jeszcze wyjaÊniç, otaczajmy szacunkiem.
Literatura hipnologiczna jest tak obszerna na ca∏ym Êwiecie i tak wszechstronnie opracowana, ˝e
mog∏oby si´ zdawaç, i˝ nic ju˝ nowego na ten temat dodaç nie mo˝na. Kilka lat temu niemiecki prof.
J.Schulz, laureat nagrody Nobla, napisa∏ pi´ciotomowe wyczerpujàce dzie∏o o hipnotyêmie w teorii
i praktyce. Dzie∏o to w sposób naukowy k∏adzie kres wszelkim wàtpliwoÊciom odnoÊnie do zagadnieƒ
hipnotyzmu.
Tymczasem poglàdy dotyczàce samego istnienia hipnotyzmu, a jeszcze bardziej zastosowania jego
zbawiennych si∏ w praktyce, pozostajà nadal kontrowersyjne. Kilka lat temu pojawi∏ si´ w prasie artyku∏
pewnego lekarza, w którym autor arbitralnie oÊwiadcza, ˝e wszelki hipnotyzm a zw∏aszcza jego wartoÊç
w praktyce lecznictwa, jest dobrà bajeczkà dla dzieci. Wypowiedê taka w dobie dzisiejszej, i to pochodzàca z ust lekarza, jest mocno zaskakujàca. Jest jeszcze niestety wielu nawet powa˝nych naukowców,
którzy zjawiska hipnotyczne traktujà jako jednà z form iluzjonistycznych praktyk demonstrowanych dla
towarzyskiej rozrywki.
W gmatwaninie Êcierajàcych si´ sprzecznych ze sobà poglàdów na zjawiska hipnogenne, musi byç
zawsze jakaÊ obiektywna prawda, dla której warto troch´ trudu poÊwi´ciç.
W zwiàzku z tym chcia∏bym g∏os zabraç na temat hipnotyzmu, jego si∏ i wartoÊci. Czyni´ to, pomijajàc
inne motywy, jeszcze i dlatego, ˝e zjawiska hipnotyczne wyst´pujà w formie autohipnozy w moich praktykach parapsychicznych. Hipnotyczna sugestia skuteczniej w wielu przypadkach leczy schorzenia
chroniczne ni˝ znane leki farmaceutyczne.
Pomin´ milczeniem kwesti´, jakà rol´ odgrywa sugestia hipnotyczna w dziedzinie parapsychologii,
porusz´ tylko pobie˝nie jej znaczenie w lecznictwie.
Hipnotyzm nie jest odkryciem doby wspó∏czesnej. Wiele danych wskazuje na to, ˝e znany by∏ ju˝
w staro˝ytnym Egipcie, gdzie pos∏ugiwano si´ nim w lecznictwie i w innych nie zawsze godziwych praktykach. Mistrzami tej sztuki byli kap∏ani.
U nas zainteresowano si´ hipnotyzmem dopiero na prze∏omie XIX i XX wieku. Zupe∏nie nies∏usznie za
twórc´ nowoczesnego hipnotyzmu uwa˝a si´ wiedeƒskiego lekarza F.Mesmera. Stosowa∏ on w leczeniu
swych pacjentów biomagnetyzm, nazwany przez niego samego zwierz´cym magnetyzmem, a nie hipnotyzmem. Przez d∏ugi czas jednak nauka nie zajmowa∏a wobec zjawisk hipnotycznych oficjalnego stanowiska. Powszechnie uwa˝ano je za niegodne zainteresowania naukowego.
W tym miejscu przypomina mi si´ znamienne zdanie, jakie wypowiedzia∏ prof. hydrogeologiii J.Go∏àb
na zjeêdzie naukowym Polskiego Towarzystwa Przyrodników w Warszawie: “Gdyby wi´cej naukowców
by∏o bardziej bezstronnych i uczciwych, a mniej pysznych, daleko byÊmy wi´cej odkryli zjawisk dotyczàcych cz∏owieka i Êwiata zewn´trznego”. Jest to opinia doÊç skrajna. Sàdz´, ˝e ludziom nauki mo˝na jedynie zarzuciç niech´ç do badania tych zjawisk, które wykraczajà poza przyj´te dziedziny nauki, wymykajà si´ spod obiektywu mikroskopu i nie nadajà si´ do obserwacji w probówkach. Dopiero w 1965 r. na
Mi´dzynarodowym Kongresie w Pary˝u hipnotyzmowi nadano prawo obywatelstwa w nauce i podniesiono go do rangi Êrodka leczniczego.
Nowy ten dzia∏ nauki nazwano hipnologià, zaÊ nazwa”hipnotyzm” zosta∏a zastàpiona wyrazami – sugestia hipnogenna.
W ostatnich latach si∏y hipnogenne sta∏y si´ przedmiotem badaƒ naukowych. Sà coraz cz´Êciej stosowane w praktyce leczniczej, zw∏aszcza na zachodziee Europy i w Stanach Zjednoczonych. W mieÊcie
Jena powsta∏ oÊrodek badawczy sugestii hipnogennej oraz przychodnia lecznicza, gdzie w leczeniu
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wszelkich nerwic i chorób na ich tle powsta∏ych, lekarze pos∏ugujà si´ wy∏àcznie hipnozà.
U nas ta sprawa pozostaje dotàd zaledwie w projekcie. A przecie˝ tak˝e mamy znakomitych specjalistów hipnologii, którzy oprócz znajomoÊci teoretycznej oddajà wielkie us∏ugi spo∏eczeƒstwu stosujàc
hipnoz´ w praktyce. SpoÊród nich warto wymieniç bodaj˝e dwa nazwiska znane z prasy i telewizji – to
prof. Maria Szulc, by∏y kierownik katedry Biochemii w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
i lekarz medycyny Jan Rublewski. SpecjalnoÊcià prof. M.Szulc jest leczenie na∏ogowych alkoholików
i zdeprawowanych jednostek aspo∏ecznych. Jak˝e wiele dobrego czyni ta ofiarna, bezinteresowna kobieta, przywracajàc spo∏eczeƒstwu zdrowych fizycznie i moralnie pracowników, a nieszcz´Êliwym rodzinom wyleczonych z alkoholizmu i upadku moralnego ojców, m´˝ów i synów. Cudowna metamorfoza
dokonuje si´ za pomocà zbawiennej si∏y hipnogennej.
Lekarz J.Rublewski leczy sugestià hipnogennà schorzenia powsta∏e na pod∏o˝u nerwowym. Do wprowadzenia chorego w stan hipnozy stosuje on odr´bnà metod´ od powszechnie przyj´tej. Jest to metoda tybetaƒska; prosta i szybka. Nie powtarza on nad swym pacjentem monotonnych s∏ów usypiajàcych, lecz mocno si´ koncentruje, chwilk´ wyczeka, dotknie tylko swymi palcami lekko powiek oczu
swego klienta i ten natychmiast popada w stan hipnotyczny. Nie bez znaczenia te˝ pozostajà pewne
kwalifikacje hipnotyzera. Musi on posiadaç umiej´tnoÊç i moc koncentracji oraz intensywne biomagnetyzmy zdrowego biopola. Hipnotyzer nie musi wcale posiadaç, jak to wielu sobie wyobra˝a demonicznego wzroku. Ca∏kiem przeciwnie, jego wzrok mo˝e byç bardzo ∏agodny, przyzwalajàcy, jak u prof.
M.Szulc, nawet matczyny, lecz o mocy wewn´trznej, zniewalajàcy. Tak˝e lekarz J.Rublewski wzrokiem
nie ciska iskier, a si∏y hipnogenne ma zadziwiajàce. Wiele razy by∏em naocznym Êwiadkiem jego mo˝liwoÊci pod tym wzgl´dem.
Przedstawi´ jego eksperymenty pokazowe, jakie zademonstrowa∏ na sali podczas naukowego zebrania Polskiego Towarzystwa Przyrodników w Warszawie w 1957 roku.
Zahipnotyzowanego marynarza posadzono na krzeÊle. Dr F. Chmielewski w towarzystwie dwóch lekarzy jako Êwiadków zmierzy∏ puls uÊpionego. Puls jest normalny, wynosi 68 uderzeƒ na minut´. CiÊnienie
krwi 120/80. Teraz hipnotyzer mówi do Êpiàcego: “Wyobraê sobie, kolego, ˝e wznosisz si´ na samolocie
w gór´, jesteÊ na wysokoÊci 6 000 m, o, juê samolot osiàgnà∏ 7 000 m. Jak teraz kolega si´ czuje? – pyta
hipnotyzer. W tej chwili marynarz zaczyna si´ krztusiç, wykrzywia twarz, otwiera usta, ∏apie z trudem powietrze jak ryba wyciàgni´ta z wody. Teraz doktor znowu mierzy jego puls i ciÊnienie i, o dziwo, puls wynosi 120 na minut´, ciÊnienie zaÊ wzros∏o na 160/90. Nie ma tu ˝adnej wàtpliwoÊci. Aparatura rejestruje
bezb∏´dnie stan rzeczy, nie ulega ona ˝adnym z∏udzeniom. Nast´puje dalszy ciàg eksperymentu. Po∏o˝ono uÊpionego marynarza na dwóch krzes∏ach, na jednym g∏ow´, a na drugim pi´ty nóg. Ca∏y korpus
usztywniony pozostawa∏ w powietrzu. Teraz pod∏àczono do przegubu jego r´ki aparat podobny do galwanometru. Wskazówka aparatu stoi na punkcie zerowym. Hipnotyzer mówi: “Wyobraê sobie, kolego,
˝e dêwigasz pakunek wa˝àcy 20 kg”. R´ka marynarza ani drgnie, natomiast wskazówka aparatu przesun´∏a si´ natychmiast i stan´∏a na cyfrze 20 kg, jakby r´ka rzeczywiÊcie dêwign´∏a ci´˝ar dwudziestokilogramowy.
Zjawisko to opiera si´ na teorii czynników ideomotorycznych. Stwierdza ona, ˝e wyobra˝enia pewnych ruchów sà ÊciÊle zwiàzane z ich wykonaniem.
Eksperyment trwa dalej. Lekarz Rublewski przyk∏ada roz˝arzony paieros do go∏ej r´ki Êpiàcego w hipnozie marynarza. Skóra jego r´ki zaczyna si´ sma˝yç. Ukazuje si´ lekki dymek, rozchodzi si´ woƒ spalenizny, na r´ce robi si´ czerwony bàbel. Kobiety zaczynajà piszczeç z przera˝enia, a r´ka uÊpionego ani
drgnie. Ból nie jest odczuwany przez hipnotyzowanego. Po obudzeniu si´ z transu na r´ce jego pozosta∏o zaledwie ma∏e zaczerwienienie w miejscu przypalenia papierosem skóry, które w krótkim czasie znik∏o ca∏kowicie.
Mo˝na równie˝ na ciele ludzkim sugestià hipnogennà wywo∏aç stany chorobowe. Kawa∏ek cienkiej
bibu∏ki zamoczyç w wodzie, przykleiç do skóry i powiedzieç pogrà˝onemu w transie hipnotycznym, ˝e
ma pod bibu∏kà ran´ na skórze. Po zdj´ciu bibu∏ki zobaczymy powsta∏e rzeczywiÊcie ropne bàble, któ-
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re po krótkim czasie po obudzeniu uÊpionego zniknà zupe∏nie bez szkody dla organizmu.
JeÊli si∏a hipnogenna powoduje natychmiast tak wielkie zmiany fizjologiczne i biochemiczne w organizmach ludzkich, to przy umiej´tnym kierowaniu nià ile˝ chorób przeró˝nych mo˝na zlikwidowaç.
Ju˝ si´ zaczyna stosowaç nawet i u nas hipnoz´ w zabiegach chirurgicznych w tych zw∏aszcza przypadkach, kiedy pacjentowi nie mo˝na zastosowaç narkozy. Stanowi to w medycynie du˝y krok naprzód, ale to sà dopiero poczàtki tego, czego mo˝na w lecznictwie dokonaç.
Umys∏ ludzki usi∏uje zawsze zg∏´biç rozumowo rzeczy trudne, zjawiska tajemnicze. Wiele te˝ trudów
w∏o˝yli uczeni w badanie, czym jest w∏aÊciwie ta pot´˝na sugestia hipnogenna, która tak g∏´boko
wdziera si´ w jaêƒ cz∏owieka. Ca∏y wysi∏ek naukowców pozosta∏ niestety dotàd bez pozytywnych wyników. Nie wiemy nawet, czy sen hipnotyczny jest snem w Êcis∏ym znaczeniu tego s∏owa, czy tylko czymÊ
do niego podobnym. Wydaje si´, i˝ sen hipnotyczny jest snem tylko pozornym. Jest to raczej wy∏àczenie
cz∏owieka na jawie z jego stanu naturalnego, ze ÊwiadomoÊcià nawet w pewnym stopniu z w∏asnej
osobowoÊci i przejÊcie w stan alienacji na rozkaz hipnotyzera. Stàd wynika∏oby, ˝e mi´dzy hipnotyzerem
a hipnotyzowanym zachodzi zwiàzek przyczynowy – pierwszy musi posiadaç si∏´ hipnogennà nadawczà, drugi zaÊ dyspozycj´ odbiorczà. Dlatego nie ka˝dy potrafi hipnotyzowaç, jak równie˝ nie ka˝dy jest
podatny na dzia∏anie sugestii hipnogennej. Najmocniejszy hipnotyzer nie potrafi zahipnotyzowaç chorego psychicznie, tak˝e dzieci i starcy nie sà podatni na hipnogenne sugestie. Nie ma po prostu, i byç
nie mo˝e ˝adnego kontaktu mi´dzy tymi grupami osobników a hipnotyzerem. Chodzi tu oczywiÊcie
o kontakt psychiczny. Trudno jest tak˝e wprowadziç w trans hipnotyczny wyrafinowanych prowodyrów
chuliganów i hersztów band aspo∏ecznych. Oni sà nastawieni psychicznie na wydawanie rozkazów, nie
zaÊ na przyjmowanie ich i podporzàdkowanie si´ im. Naj∏atwiej podlegajà sile hipnotycznej ludzie z natury swej sugestywni, ludzie inteligentni, wra˝liwi oraz zdyscyplinowani w d∏u˝szej subordynacji, jak wojskowi, wychowankowie konwiktów itp.
Hipnotyzer w jakiÊ sposób swoimi biopràdami w∏asnego biopola oddzia∏ywuje na strukturalne oÊrodki
mózgu drugiej osoby, podporzàdkowujàc jej ca∏à jaêƒ pod swoje w∏adanie. Pod nakazem hipnotyzera
spe∏ni zahipnotyzowany ka˝dà, najbardziej nawet niedorzecznà czynnoÊç, nie tylko w danej chwili, ale
i w przysz∏oÊci. Polecenie hipnotyzera trwa potencjalnie u zahipnotyzowanego tak d∏ugo, dopóki on
nakazu nie odwo∏a.
Na Uniwersytecie w Rzymie profesor psychologii przeprowadzi∏ z jednym studentem nast´pujàce doÊwiadczenie. Zahipnotyzowa∏ studenta i kaza∏ mu jutro o godzinie jedenastej przynieÊç z Forum Romanum niewielki kamieƒ. RównoczeÊnie wtajemniczy∏ w swój plan rektora uczelni i prosi∏ go, aby tego studenta jutro zaanga˝owa∏ do bardzo wa˝nego zaj´cia równie˝ na jedenastà godzin´ i nie pozwoli∏ mu
si´ ani na moment oddaliç. Wpó∏ do jedenastej wpada student jak bomba do rektora i prosi o pozwolenie wyjÊcia na miasto. Rektor absolutnie nie pozwala mu na przerwanie powierzonego zaj´cia i oddalenie si´. Zakaz rektora nie ma znaczenia dla niego. Rzuca wszystko i p´dzi jak szalony do miasta. Po
up∏ywie pó∏ godziny przynosi profesorowi kamieƒ spod Colosseum, k∏adzie na biurku, a sam wychodzi.
By∏em Êwiadkiem ciekawego pod tym wzgl´dem zdarzenia.
Przyszed∏ jàka∏a do hipnotyzera na kuracj´ wady wymowy. Hipnotyzer wprowadzi∏ go w trans, przeprowadzi∏ leczniczy seans i w koƒcu, celem próby, ka˝e mu przenieÊç o godzinie 20 minut 4 flakonik ze
stolika stojàcego w kàcie pokoju na szaf´. Po skoƒczonym seansie i obudzeniu pacjenta zacz´liÊmy rozmow´ na temat malarstwa. W pewnym momencie pacjent, nie patrzàc wcale na zegarek, zerwa∏ si´,
chwyci∏ flakon ze stoliczka i przeniós∏ go na szaf´. Na pytanie, dlaczego to zrobi∏, nie potrafi∏ daç odpowiedzi. Jest rzeczà charakterystycznà, ˝e nakaz hipnotyzera nie potrafi∏ sk∏oniç do pope∏nienia z∏ego
czynu osoby o wysokim poziomie moralnym i etycznym. Na przyk∏ad skromna panienka na rozkaz hipnotyzera nie obna˝y si´ publicznie. Jej poziom moralny utrwalony wieloletnim trudem jest mocniejszy od
sugestywnej si∏y hipnotyzera. Jedynie niemoralny i nieuczciwy hipnotyzer przez cz´ste ujemne oddzia∏ywanie hipnotyczne na danà osob´, mo˝e jej morale obni˝yç albo ca∏kiem zniweczyç. Takim wyjàtkowym, wprost legendarnym fenomenem, który swych pot´˝nych si∏ hipnotycznych u˝ywa∏ prawie wy-

78

∏àcznie dla swoich celów, by∏ Rasputin.
Ta niezwyk∏a postaç sta∏a si´ przedmiotem dociekaƒ naukowych najwybitniejszych psychologów
i lekarzy. OdnoÊnie do jego osoby powsta∏a osobna literatura polityczna i naukowa. Ju˝ sam fakt opanowania przez Rasputina rodziny cara Miko∏aja II i ca∏ego carskiego dworu Êwiadczy o jego pot´˝nej sile psychicznej. By∏ to prosty syberyjski ch∏op, syn koniokrada. Karier´ swà zaczà∏ od wyleczenia w nieznany sposób z nieuleczalnej choroby zwanej hemofilià carewicza, nast´pc´ tronu. Niezwyk∏e to wydarzenie podnios∏o w oczach elity dworskiej znaczenie Rasputina i jego osob´ otoczy∏o nimbem tajemniczoÊci. Zacz´to go uwa˝aç za niezwyk∏ego cudotwórc´. W tej sytuacji Rasputin zaczà∏ wywieraç na
otoczenie jakiÊ wp∏yw demoniczny do tego stopnia, ˝e nie tylko damy dworu carskiego z Wyrubowà
i carycà na czele, ale wi´kszoÊç arystokratek Petersburga zacz´∏o ulegaç temu wp∏ywowi i woli “cudotwórcy”. Wiele dam zacz´∏o uprawiaç stosunki p∏ciowe z Rasputinem. Jedna przez drugà chlubi∏y si´,
˝e cudotwórca je odwiedza.
Rasputin nie stosowa∏ hipnozy metodycznie. Si∏a demoniczna jego wzroku i biomagnetyzmy obezw∏adnia∏y ludzi. Za pomocà swych si∏ psychicznych móg∏ z ∏atwoÊcià rzàdziç nie tylko kobietami, ale
i carskimi dygnitarzami. Dysponowa∏ on niewàtpliwie si∏ami hipnotycznymi, które przy lada nat´˝eniu jego woli dzia∏a∏y szybko i skutecznie.
Ówczesny ambasador angielski w Piotrogrodzie nie wierzy∏ w opowiadanie o strasznej sile wzroku ani
o zniewalajàcym wp∏ywie na innych osobowoÊci Rasputina. Twierdzi∏, ˝e Rosjanie sà sk∏onni do mistycyzmu, dlatego ∏atwo ulegajà wp∏ywowi swojego “cudotwórcy”. Chcàc si´ przekonaç o skutecznoÊci
swego przekonania, postanowi∏ spotkaç si´ osobiÊcie z Rasputinem na neutralnym terenie. Gdy uplanowane spotkanie nastàpi∏o na towarzyskiej herbatce, w gronie wielu osób, ambasador zbli˝y∏ si´ do
Rasputina, aby móg∏ z nim wszczàç rozmow´. Kiedy skrzy˝owa∏y si´ ich spojrzenia, Anglik zadr˝a∏ z doznanego niesamowitego wra˝enia. Nie móg∏ wytrzymaç wzroku syberyjskiego ch∏opa, szybko si´ wycofa∏ z rozmowy i poszed∏ na swoje miejsce. “W oczach Rasputina i ca∏ej jego postaci tkwi jakiÊ demon” –
wyrazi∏ si´ póêniej do swoich znajomych; doda∏, ˝e ten cz∏owiek jest niebazpieczny.
Hrabina S.R. mieszkajàca obecnie w Sopocie, opowiada∏ami o ciekawym wydarzeniu, jakiego by∏a
naocznym Êwiadkiem w ówczesnym Piotrogrodzie, gdzie wówczas przebywa∏a. KtoÊ poradzi∏ jej przyjació∏ce, ˝onie doktora I.B., ˝e przecie˝ ona mo˝e ∏atwo przez protekcj´ Rasputina Êciàgnàç swego m´˝a z frontu do domu. Rada kuszàca. Trzeba z niej skorzystaç.
“Doktorowa prosi mnie, bym jej towarzyszy∏a w wyprawie do protektora – ciàgnie opowiadanie hrabina S.R. – Zdecydowanie udajemy si´ obie do Rasputina, który z ∏aski carycy mia∏ luksusowy apartament. W poczekalni czeka∏o na niego wiele osób. Za chwil´ wszed∏ Rasputin do poczekalni, powiód∏ po
otoczeniu swym dziwnym spojrzeniem. D∏u˝ej zatrzyma∏ swój wzrok na ˝onie doktora i rzecz dziwna, poza kolejkà zaprosi∏ jà do swego gabinetu. Wizyta trwa∏a oko∏o pó∏ godziny. Doktorowa wysz∏a jakaÊ lekko zmieszana. Za par´ tygodni doktor rzeczywiÊcie wróci∏ z frontu do domu zwolniony z wojska. Ale nie
na tym koniec ca∏ej historii. Od czasu swej pierwszej wizyty ˝ona doktora zacz´∏a codziennie regularnie
o godz. 15 odwiedzaç swego protektora. Doktor, po ustaleniu, komu jego ˝ona tak skrupulatnie sk∏ada
codziennie wizyty, postanowi∏ po∏o˝yç temu kres. zaprosi∏ uprzednio do siebie kilku znajomych, wÊród
nich i mnie. Kwadrans przed 15-tà wtajemniczy∏ panie w swe plany, a sam udajàc chorego, po∏o˝y∏ si´
do ∏ó˝ka. Prosi∏, aby jego ˝ona siedzia∏a przy nim.
Punktualnie o godz, 15 ˝ona doktora szybko si´ ubra∏a i chcia∏a wyjÊç do miasta. Wszelkie perswazje
paƒ i m´˝a pozosta∏y bez echa. Kiedy próbowa∏a wyjÊç, doktor nagle zerwa∏ si´ z ∏ó˝ka i zamknà∏
drzwi. Kobieta najpierw szarpa∏a za klamk´, nast´pnie ca∏a zacz´∏a dr˝eç i zemdla∏a, po pewnym dopiero czasie oprzytomnia∏a, pytajàc, co si´ z nià sta∏o. Póêniej pod presjà m´˝a przyzna∏a si´, ˝e mia∏a
iÊç do Rasputina, ˝e jà do tego zmusza∏a jakaÊ si∏a, której nie potrafi∏a si´ oprzeç. A przecie˝ Rasputin
by∏ brzydkim, nieokrzesanym ch∏opem. Jakà wi´ si∏à zniewala∏ damy z “towarzystwa”
Na koniec postawmy zasadnicze pytanie – czy hipnotyzowanie jest dla hipnotyzowanego szkodliwe?
Jedni twierdzà, ˝e tak, ˝e jest to profanacja godnoÊci ludzkiej, wdzieranie si´ brutalnie w dusz´ i burze-
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nie osobowoÊci. Inni natomiast utrzymujà, ˝e stosowanie hipnozy nie przynosi pacjentowi ˝adnej szkody
na zdrowiu, ani fizycznym ani psychicznym, jak w ka˝dej sytuacji kontrowersyjnej, jàdro prawdy obiektywnej znajduje si´ w Êrodku.
Cz∏owiek jest strukturà psychofizycznà, bardzo delikatnà, subtelnà, z∏o˝onà, a hipnoza jest si∏à pot´˝nà, która nieumiej´tnie stosowana albo brutalnie u˝yta, zw∏aszcza do celów innych ni˝ ratowanie zdrowia, mo˝e przynieÊç cz∏owiekowi nieobliczalne szkody. Nie wolno stosowaç si∏ hipnotycznych nawet dla
celów leczniczych przez partaczy. A jeszcze bardziej nie wolno ich u˝yç dla celów niecnych, niemoralnych. Mo˝na natomiast i jest wskazane pos∏ugiwaç si´ hipnozà w celach leczniczych, ale tylko przez
specjalistów sumiennych i doÊwiadczonych i jedynie w tych przypadkach, gdzie zawodzà inne metody.
Najlepsi fachowcy w miar´ mo˝noÊci nie powinni przy leczeniu chorego, poza wypadkiem zabiegu chirurgicznego, pogrà˝aç pacjenta w stan transsomnabuliczny, czyli kataleptyczny, gdy˝ po takich stanach mogà wystàpiç w oÊrodkach mózgowych pewne zmiany patologiczne. Mogà one byç minimalne, zawsze jednak sà niepo˝àdane. We wszystkich innych przypadkach, stosowanie lekkiej sugestii hipnogennej nie przynosi zdrowiu chorego ˝adnej szkody. Gdyby nawet hipnoza przy zwalczaniu chorób
przynosi∏a minimalnà szkod´, jej uboczne dzia∏anie b´dzie bezwzg∏´dnie mniejsze od szkody wyrzàdzonej ubocznym dzia∏aniem leków medycznych. Z dwojga z∏ego wybiera si´ zawsze z∏o mniejsze. Nó˝ chirurgiczny pozostawia na naszym ciele nieprzyjemnà blizn´, a mimo to pozwalamy lekarzowi na ratowanie swego ˝ycia przecinaç tkanki naszego cia∏a i wycinaç zepsute cz´Êci danego narzàdu. tak samo
w stanach ci´˝kich przewlek∏ych chorób mo˝emy powierzyç siebie specjaliÊcie leczàcemu sugestià
hipnogennà, wierzàc, ˝e w wyniku takiego leczenia zyskamy wi´cej korzyÊci ni˝ poniesiemy ewentualnych szkód.

Uzupe∏nienie
“Poznaj cz∏owieka, a poznasz ca∏y wszechÊwiat”. Aforyzm ten, tak cz´sto dzisiaj g∏oszony w Êwiecie nauki, zawiera w sobie bogatà treÊç. Sugeruje bowiem ogrom problemów czekajàcych na rozwiàzanie
przez umys∏ ludzki. Jednak˝e sens aforyzmu jest tylko cz´Êciowo uzasadniony. Wydaje si´ bowiem, ˝e
przeogromny wszechÊwiat jest w swej strukturze mniej skomplikowany ni˝eli malutka istota ludzka w swej
ma∏ej, lecz jak˝e treÊciowej z∏o˝onoÊci, dla której nie ma odpowiednika w ca∏ym mikrokosmosie. Cz∏owiek, to nie jest compositum fizyko-chemiczne, lecz niepoj´te po∏àczenie dwóch egzystencjolnych
form: struktury fizycznej, cia∏a astralnego i otaczajàcego nas Êwiata duchowego – psychicznego.
Choç cz∏owiek pod wzgl´dem fizycznym jest w ogromie wszechÊwiata prawie niezauwa˝alnym ultramikroskopijnym py∏kiem, to jednak dzi´ki swej duszy z ca∏ym jej bogactwem pozostaje wi´kszy i bardziej skomplikowany ni˝eli wszechÊwiat. Nic dziwnego, ˝e W.Hugo tak si´ o nim wyra˝a: “Jest wi´ksze
widowisko ni˝eli niebo, to wn´trze duszy ludzkiej”. Dzi´ki niej w∏aÊnie cz∏owiek potrafi myÊlà Êwiat ca∏y
w sobie pomieÊciç”.
Ten istotny dar w∏aÊciwie jedynie tylko cz∏owiekowi udzielony, czy go nazywamy psyche, czy anima,
stanowi dla nas niepoj´tà tajemnic´. Umys∏ ludzki pozna∏ w du˝ym przybli˝eniu sk∏adowe elementy cia∏
niebiskich, obliczy∏ ich liczb´, ruch, potrafi na trzysta lat naprzód obliczyç, kiedy, w którym miejscu, dniu,
nawet godzinie ma nastàpiç zaçmienie s∏oƒca. Nikt natomiast nie zg∏´bi∏ strefy psychicznej, jej bogactwa, jej mo˝liwoÊci.
Cz∏owiek przez umiej´tnoÊç koncentracji i odpowiednie çwiczenie swych w∏adz psychicznych mo˝e
osiàgnàç stan w pewnym sensie nadcz∏owieczeƒstwa. Widzimy t´ mo˝liwoÊç na przyk∏adzie idàcych
drogà uduchowienia, zdobywania stopni doskona∏oÊci duchowych, w mniejszym stopniu uprawiajàcych wskazania Jogi. Niektórzy Jogowie przez d∏ugoletnie çwiczenia osiàgajà w wysokim stopniu sublimacj´ ducha do tego stopnia, ˝e potrafià przepowiadaç przesz∏oÊç i przysz∏oÊç, leczyç ludzi z najci´˝szych chorób, panowaç nad swoim cia∏em tak dalece, i˝ w wyjàtkowych przypadkach wyjmujà je
spod prawa fizycznego. Prawdziwy jogin potrafi opanowaç g∏ód do granic wprost nieprawdopodob-
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nych, potrafi chodziç po Êniegu i lodzie bez ˝adnych szkód dla swego zdrowia. Co wi´cej, mo˝e chodziç bosymi stopami po roz˝arzonych w´glach bez poparzenia tkanek. Praktykujà to nawet zbiorowo
pewne sekty w Tybecie podczas swych obrz´dów religijnych. Trudno w to ogó∏owi uwierzyç, a jednak
to sà fakty niezaprzeczalne.
Nam chodzi o to, aby nauka wspó∏czesna dok∏adnie pozna∏a ukryte w naszej jaêni pot´gi i potrafi∏a
kierowaç tak, aby cz∏owieka dzisiejszego uchroniç przed niszczycielskimi czynnikami, jakie niesie obecna cywilizacja. Po˝ytecznà rzeczà jest poznaç Êwiat, ale zbawiennà – poznaç cz∏owieka i uszcz´Êliwiç
go.
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