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       Epilog/Prolog

Planeta od tysiêcy lat zasnuta czarnymi chmurami
Nie ma �wiat³a panuje wieczna noc ch³ód
Mieszkañcy rodz¹ siê umieraj¹ w ciemno�ciach zimnie
Najstarszy  praprzodek nie widzia³ �wiat³a nie czu³ ciep³a

Maj¹ mêtne ch³odne oczy grub¹ skórê �lepi niewra¿liwi
Jako dominuj¹cy gatunek zagospodarowali ca³¹ planetê
¯yj¹ w paso¿ytniczych zwi¹zkach emocjonalnych grach
Nie chodz¹ g³odni a zabijaj¹ siê nawzajem o jedzenie

Specjalne technologie utrzymuj¹ panuj¹cy stan rzeczy
�rodki masowej informacji podaj¹ sugestie hipnotyczne
Nowonarodzonym nak³ada siê maski daje role znieczula
System bazuje na u�miercaniu nonkomformistów
Na czele strumienia pêdz¹cego doNik¹d stoi Nico�æ

Jeden z mieszkañców rozpocz¹³ nadawanie sygna³u
obud� siê Obud� Siê OBUD� SIÊ
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ZAMIAST   WSTÊPU

Le¿ê na materacu w sypialni. Na lewym nad-
garstku czujê czyj� u�cisk. Jest to delikatna, Kobie-
ca D³oñ. Chwilê siê zastanawiam, co mam robiæ.
W momencie, kiedy koñczê tê my�l, Kobieta zaczyna
mnie ci¹gn¹æ w swoj¹ stronê. Jakby intuicyjnie prze-
czuwam, ¿e w tej chwili powinienem siê rozlu�niæ.
Tak te¿ robiê. Tajemnicza Osoba, chocia¿ Jej nie
widzê, tylko czujê, jest mi sk¹d� znajoma. Nie mogê
sobie jednak przypomnieæ sk¹d. Wyra�nie czujê pro-
mieniuj¹c¹ od Niej Mi³o�æ. Jest po to, ¿eby s³u¿yæ
mi pomoc¹, wsparciem, opiek¹... OK nie bêdê wni-
ka³, kim Ona jest, przecie¿ wiem, ¿e mnie Kocha.
A to chyba najwa¿niejsze. Poddajê siê ufnie, a Ona
z wiêksz¹ si³¹ wyci¹ga mnie... Wyci¹ga mnie?! No
tak! Ja opuszczam cia³o! Cholera, czy nic mi siê nie
stanie?

Chod� Dareczku chod�
  Jestem przy Tobie

oznajmia najpiêkniejszy Kobiecy G³os, jaki kiedy-
kolwiek us³ysza³em. Ponownie rozlu�niam siê. Kon-
centruj¹c uwagê na wyci¹gaj¹cej mnie Sile, stop-
niowo wyp³ywam na zewn¹trz, nagle zatrzymujê siê.
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dzielnie wlatujê w �cianê. A có¿ to za gruby mur?
Zwyk³a �ciana w bloku jest o wiele cieñsza. Ta ma
dobre parê metrów. Zbudowana jest z dziwnej
struktury. Przypomina to... gumê a trochê ciasto.
Tak! Naelektryzowane Gumo�Ciasto. OK! Jestem
ju¿ na zewn¹trz, jeszcze tylko nogi. Trzask! Co to
by³o? Co� mi strzeli³o w stopach, zupe³nie jakbym
siê od czego� odczepi³. Przez ten mur wytraci³em
trochê prêdko�æ. A niech go tam! Co za widok!
Piêkny w¹wóz poro�niêty nieznan¹ mi ro�linno�ci¹,
co� na kszta³t kosodrzewiny, wrzosu, wysokich traw.
Bo¿e, ja lecê! Ja umiem lataæ! Co za Wolno�æ! Jak
cudownie! Jak piêknie!... Zaraz, zaraz, co� mi tu
nie gra. W³a�ciwie, to dlaczego lecê nad t¹ dziwn¹
Krain¹? Przecie¿ skoro opu�ci³em cia³o, to powi-
nienem znajdowaæ siê nad osiedlem, nad miastem.
Powinienem widzieæ bloki, alejki z pieszymi i ulice
z samochodami. A tu nic takiego. Dlaczego?

Gdzie� w oddali, po lewej stronie tu¿ za lini¹
Horyzontu s³yszê dziwny szum. Przypomina rozbie-
gówkê z p³yty winylowej. Trochê w nim trzasków,
pykniêæ... Co to takiego? Ws³uchujê siê. Szum na-
rasta i zbli¿a siê w moj¹ stronê. Powoli, w miarê jak
siê mu przys³uchujê, zamienia siê w mamrotanie,
które po chwili wlatuje w sam �rodek mojej g³owy
i s³yszê wyra�nie s³owa. Kobiece, piêkne, aksamitne
s³owa oznajmiaj¹ mi:

Co to takiego? Mam przyklejon¹ praw¹ stopê i nie
mogê jej oderwaæ. Reakcja Kobiety jest natychmia-
stowa. Mocniej �ciska mój nadgarstek i silniej ci¹-
gnie do siebie. Jednak stopa nawet nie drgnie. Na-
gle... czujê pod ni¹ narastaj¹ce Ci�nienie, puchn¹-
c¹ poduszkê powietrzn¹. Co� wypycha moj¹ stopê
na zewn¹trz. Zaraz, zaraz! Tam Kto� jest! Tak! To
drugi Przyjaciel! Przyszed³ mi z pomoc¹! Dziêkujê,
dziêkujê! Po chwili noga jest uwolniona. Nie tylko
noga, ale i ja ca³y. Przeszywa mnie potê¿ne uczucie
Wolno�ci, lekko�ci, nieskrêpowania...

Kobieta wci¹¿ mnie holuje. Przenikam przez
�cianê sypialni, wyp³ywam na korytarz, bez pro-
blemu pokonujê drzwi s¹siadów, nie otwieraj¹c ich.
Czujê siê jak nowonarodzone dziecko w niezna-
nym, obcym �rodowisku. Mam oczy i usta szeroko
otwarte ze zdziwienia i zachwytu. Prêdko�æ powo-
li narasta. Przelatujê przez ³azienkê. Mijam �wie-
¿o uprane i wywieszone na sznurkach ubrania,
w rogu le¿¹ spinacze... Zbli¿am siê do ostatniej �cia-
ny w bloku. Tak, czujê, ¿e to ostatnia �ciana. A co
dalej? Co za ni¹ zobaczê? Pojawia siê obawa
przed nieznanym. W tym momencie, prêdko�æ z jak¹
jestem holowany, gwa³townie narasta. Z potê¿nym
przyspieszeniem zbli¿am siê do �ciany. Tu¿ przed
ni¹ czujê, jak Kobieta zwalnia u�cisk z nadgarst-
ka, tym samym uwalniam siê z Jej Holu i samo-
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Siedzê skulony z oczami zas³oniêtymi d³oñmi, jak-
bym wstydzi³ siê swojego p³aczu. No bo taki du¿y
i p³acze! Ale nie mogê siê opanowaæ, co� we mnie
pêk³o i wylewa siê ze ³zami... szczê�cie i rozpacz...
rado�æ i ¿al... Skrajne uczucia przenikaj¹ siê wza-
jemnie, wype³niaj¹ mnie ca³ego, miotaj¹ mn¹...

Po chwili, lub te¿ po ca³ej wieczno�ci, czujê jak
robi mi siê coraz cieplej. Skostnia³e z emocji cia³o
powoli siê ogrzewa, zw³aszcza zziêbniête palce r¹k.
Ju¿ siê nie trzêsê, przestajê ³kaæ. Co takiego mnie
otula? O jejku! Jak mi gor¹co w d³onie! A w³a�ci-
wie, to po co je trzymam na oczach? Nie ma ju¿
potrzeby zas³aniaæ ³ez, bo ju¿ nie p³aczê. Odchylam
d³onie i widzê BIA£¥ KULÊ �WIAT£A. Gapiê siê
na Ni¹ i z os³upienia rozdziawiam buziê. Kula po-
siada �wiadomo�æ. Wci¹¿ emituje w moim kierunku
Energiê. Teraz Jej natê¿enie wzrasta. Rozpoznajê
J¹. To MI£O�Æ, najczystsza MI£O�Æ... O Bo¿e!
W Energii zawarta jest Przyja�ñ, Troska, Wspó³czu-
cie, Solidarno�æ, Jedno�æ, Empatia, Braterstwo,
Opieka, Równo�æ... Potê¿na Energia MI£O�CI
wp³ywa we mnie, przenika mnie, k¹piê siê w Jej
strumieniu. Kula daje mi J¹ bez cienia protekcjoni-
zmu ze swojej strony, zupe³nie jakby�my byli sobie
równi. On/Ona taka Wielka, a ja taki ma³y, mimo to
tworzymy Jedno�æ. Bo¿e! Zaraz eksplodujê! Przyja-
cielu, nie mam ju¿ miejsca! Co za Ekstaza! Muszê

            Sam stworzy³e� ten Obszar
          Wyda³ Ci siê bardziej atrakcyjny
                   Ni¿ lot nad blokami

Bo¿e! To Prawda! Faktycznie! Ogarnia mnie na-
g³e zrozumienie...U�wiadomienie... Wielkie U�wia-
domienie... Wytracam prêdko�æ i pu³ap. £agodnie
l¹dujê na tej dziwnej ro�linno�ci, któr¹, jak przed
chwil¹ siê dowiedzia³em, sam stworzy³em. Wybu-
cham p³aczem. £kam jak dziecko. £zy ciurkiem
sp³ywaj¹ mi po policzkach. Nie mogê opanowaæ p³a-
czu. Ca³y siê trzêsê i chlipiê. P³aczê ze szczê�cia, ale
te¿ i z rozpaczy. Ze szczê�cia, dlatego, ¿e w³a�nie
do�wiadczam bycia w �wiecie Niefizycznym, ¿e uda-
³o mi siê wyj�æ z cia³a, ¿e istnieje Inny �wiat poza
fizycznym, ¿e mam tu Przyjació³, którzy naprawdê
mnie Kochaj¹, ¿e tak naprawdê to nigdy nie umrê,
lecz umrze jedynie cia³o, ¿e jestem nie�miertelny,
Wolny... A z rozpaczy, poniewa¿ �wiat, w którym siê
znalaz³em daleko odbiega od moich oczekiwañ, ja-
kie wpoi³o mi chrze�cijañstwo. Nie ma tu nieba, ani
piek³a, nie ma te¿ Jezusa ani te¿ szatana. Nie mogê
siê w ogóle w tym po³apaæ. Mam ¿al do kultury,
w której wyros³em, do spo³eczeñstwa, do duchow-
nych, ¿e karmiony przez lata by³em k³amstwami, po
prostu k³amstwami. Jestem jednocze�nie niewymier-
nie szczê�liwy, ¿e do�wiadczy³em Prawdy, jaka by
ona nie by³a, ale to zawsze Prawda.
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Przeznaczenie

Gdañskie wybrze¿e 1945
Na ziemiê upada sosnowe nasienie
Przykrywa je czas mijaj¹ lata

Pod okaza³ym drzewem kobieta mê¿czyzna
Wyznaj¹ sobie Mi³o�æ ³¹cz¹ siê w Jedno�æ
Przykrywa ich czas mijaj¹ lata

W szpitalu p³acze nowonarodzone dzieciê
Za oknem wiatr gra na ig³ach wielkiej choiny
Przykrywa to czas mijaj¹ lata

Wielka sosna zwala siê na ziemiê
W rêkach cz³owieka przesi¹kniêta ¿ywiczn¹ woni¹
Ksi¹¿ka

ju¿ odej�æ, bo...bo... zaczynam siê ca³y trz¹�æ,
drgaæ... Hop! Unoszê siê pod sufitem w sypialni.
Jestem niesamowicie rozgrzany. Ca³y pokój spowity
jest w Energii, któr¹ emitujê. Czujê, ¿e wracam do
cia³a, ale powrót nie mo¿e zaj�æ zbyt szybko. Wcze-
�niej muszê oddaæ trochê Ciep³a, MI£O�CI... £a-
godnie opadam na dó³ i wytracam temperaturê. Jest
to jedyny sposób,  by siê przy³¹czyæ, by wej�æ w cia-
³o. Trwa to dobr¹ chwilê. Powoli w³¹czaj¹ siê zmy-
s³y fizyczne...

Jestem w ciele. Wszystko doskonale pamiêtam.
Mam wielk¹ potrzebê przytuliæ siê do kogo�
i daæ mu to, co przed chwil¹ otrzyma³em od Przyja-
ciela � Kuli � MI£O�Æ, Wielk¹ MI£O�Æ. Wy-
chodzê z sypialni, idê do ¿ony i córeczki. Przytulam
siê do nich, mówiê im, ¿e tak bardzo je kocham...
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Dzieciêce halucynacje w gor¹czce

Kiedy by³em ma³ym dzieckiem, czêsto przechodzi-
³em choroby z wysok¹ temperatur¹, podczas których
miewa³em dziwne halucynacje. Majaczy³em. Pamiê-
tam to jak dzi�...

Le¿ê przykryty grub¹ pierzyn¹. W pokoju panuje
mrok. Obok ³ó¿ka po lewej stronie siedzi matka, opie-
kuje siê mn¹. Co pewien czas dociera do mnie jej
zniekszta³cony g³os. Raz jest ledwo s³yszalnym szep-
tem,  za chwilê przeobra¿a siê w dono�ny g³os. Sta-
je siê echem dobiegaj¹cym z koñca potê¿nej hali,
po chwili jest cichutki, skryty tu¿ za uchem, by za-
mieniæ siê w ryk tr¹biony prosto w ucho. Pierzyna,
któr¹ jestem przykryty, ro�nie na moich oczach, sta-
je siê wielka, przeogromna, wype³nia ca³y pokój
i nagle gwa³townie kurczy siê do rozmiarów zwyk³ej
ko³dry, dalej zmniejsza siê do wielko�ci prze�ciera-
d³a, papieru, folii, ju¿, ju¿ ma znikaæ, ale ponownie
eksploduje i wype³nia ca³y pokój. Podniebienie, które
g³askam jêzykiem, raz jest wypuk³e, a za chwilê
wklês³e. Oddech cichy, ledwie s³yszalny po chwili
staje siê g³o�nym sapaniem...

Nad ranem, gdy gor¹czka spada³a, opowiada³em
ojcu o tym, co mi siê przytrafi³o, co widzia³em, czu³em
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za to doskonale rozwiniêty zmys³ czucia. Jestem jed-
n¹ z nieskoñczenie wielu kulek. S¹ nas miliardy. �ci�le
do siebie przylegamy. Ka¿dy z nas jest indywidual-
no�ci¹, odmienn¹, niepowtarzaln¹ jednostk¹. Jed-
nak w gromadzie tworzymy Jedno�æ, jeste�my Jed-
nym, Wielkim Organizmem. Przyjaciele � Kulki, s¹
dooko³a mnie. Czujê ich na grzbiecie, brzuchu, d³o-
niach, nogach, w tych miejscach, gdzie siê stykaj¹
z moj¹ powierzchni¹. Co pewien czas dochodzi do
mnie... Co to takiego? Jakie� upomnienie, sygna³.
Nie mam pojêcia, co to. Trwa zabawa, wolê oddaæ
siê zabawie. Gra polega na przekazywaniu sobie
wzajemnie drgañ, wibracji. Nie ma punktów, bo
i po co? Chodzi o mi³e spêdzenie czasu, rekreacjê.
Teraz moja kolej. Chwytam wibracjê, a dok³adniej
zaczynam sam j¹ emitowaæ. Ca³y dr¿ê i rosnê, puch-
nê, rozprê¿am siê. Stajê siê coraz wiêkszy i wiêkszy,
przeogromny. W miarê jak to siê dzieje, na powierzch-
ni styku mojego cia³a, zaczynam odczuwaæ coraz
wiêksz¹ ilo�æ Przyjació³ � Kulek. Rozpycham siê
na boki i czujê, jak otaczaj¹ mnie coraz wiêksze Ich
ilo�ci. To jest nas a¿ tak du¿o?! Biliony Kulek ota-
czaj¹ mnie ze wszystkich stron. Teraz zmniejszam
drgania, obkurczam siê, wracam, a ci�nienie ota-
czaj¹cych mnie Kulek � Przyjació³ zwiêksza siê. Na-
pieraj¹ na mnie ze wszystkich stron. Tym samym
pomagaj¹ mi siê skurczyæ. Stajê siê coraz mniejszy
i mniejszy... Mijam startowy rozmiar, wielko�æ, od

i s³ysza³em. Rodzice uspokajali mnie, mówi¹c, ¿e to
by³ tylko z³y sen.

Dzisiaj wiem, ¿e nie by³ to zwyk³y sen, ani te¿ halu-
cynacja, któr¹ mo¿na by by³o zignorowaæ. Wielo-
krotnie go�ci³em w tym Obszarze. Najczê�ciej dzia³o
siê to przypadkowo. Po pewnym czasie, by jako�
zaakceptowaæ i dopu�ciæ do �wiadomo�ci, nazwa-
³em go Obszarem Antagonizmów.

Zatrucie pokarmowe i ponowna wizyta

Muszê siê w tym miejscu przyznaæ do mojej s³abo-
�ci. Otó¿ lubiê dobrze zje�æ. Jestem smakoszem. Naj-
wiêksza ochota na dobre jedzenie nachodzi mnie naj-
czê�ciej wieczorem. Bardzo czêsto zdarza siê i tak, ¿e
jadam tu¿ przed snem. Wiem, ¿e to niezdrowe, ale spra-
wia mi to ogromn¹ przyjemno�æ. Zupe³nie jakbym noc¹
mia³ bardziej wyostrzony smak. Tote¿, od czasu do
czasu, przytrafiaj¹ mi siê delikatne perturbacje ¿o³¹d-
kowe.

Tak te¿ by³o i tym razem. Nasz³a mnie ochota na
spaghetti, wiêc zrobi³em sobie ucztê, nawsuwa³em siê
do syta i poszed³em spaæ. Jak siê pó�niej okaza³o, to
dziêki niestrawno�ci uda³o mi siê dostroiæ do Od-
miennych Rzeczywisto�ci, odzyskaæ �wiadomo�æ po
Drugiej Stronie.

Budzê siê w dziwnym, niezidentyfikowanym miej-
scu. Nic nie widzê, nic nie s³yszê. �ci�lej mówi¹c,
nie ma tu niczego do ogl¹dania, ani s³uchania. Mam
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Po tygodniu zacz¹³em odczuwaæ silne przemêcze-
nie psychofizyczne. Ponadto zaczê³y siê dziaæ ze mn¹
dziwne rzeczy. Gdy k³ad³em siê spaæ, po dos³ownie
kilku minutach ca³y siê trz¹s³em, a kiedy próbowa³em
wstaæ lub wykonaæ najmniejszy chocia¿by ruch,
wówczas napotyka³em na opór, potê¿ne unierucho-
mienie. Dopiero po dobrych kilku minutach walki
z tym dziwnym zjawiskiem, udawa³o mi siê poruszyæ
cia³em, b¹d� te¿ zasn¹æ. Niepokoi³o mnie to, nie mia-
³em pojêcia, co to takiego. By³em przekonany, ¿e za-
chorowa³em na epilepsjê. Uczucie bycia w drgaw-
kach przypomina³o w³o¿enie g³owy do transformato-
ra. W uszach s³ysza³em buczenie lub te¿ dzwonienie
elektrycznych dzwonków. Cholera jasna, co to takie-
go? � My�la³em.

Pewnego wieczoru poprosi³em kolegê �pi¹cego
obok, by bacznie mi siê przygl¹da³, gdy bêdê zapa-
da³ w sen. Nie mówi³em mu nic o mojej nowej przy-
pad³o�ci. O tym, ¿e czujê, jak  ca³y siê telepiê,
a w g³owie brzêcz¹ mi dzwonki. Mia³ po prostu tylko
mnie obserwowaæ.

� I co? Widzia³e� co�? � Zapyta³em po kilku
minutach, gdy uda³o mi siê ockn¹æ z elektrycznego
szoku.

� A co niby takiego? � Odpowiedzia³ zdziwiony.
� Nie rusza³em siê?
� A sk¹d!
� Nie trz¹s³em siê?

której zacz¹³em zabawê. I jeszcze mniejszy, malut-
ki... Jestem ociupink¹, a dooko³a mnie, tylko kilku
Przyjació³ � Kulek. Trzech, dwóch... Czujê jedne-
go, tylko jednego, potê¿nego giganta. Có¿ to za upo-
rczywy sygna³? Znów siê odzywa? Przechwytuje
mnie, oddalam siê od Przyjació³, czujê wyra�ny ruch,
prêdko�æ, cofanie, lecê do ty³u. Sygna³ jest coraz
wyra�niejszy. Ju¿ wiem, co to takiego, to md³o�ci.
Jakie md³o�ci, co to za uczucie? Aha, p³yn¹ce z cia-
³a. No tak, przecie¿ mam cia³o fizyczne, zupe³nie za-
pomnia³em. Przyspieszenie narasta, z pêdem umiej-
scawiam siê w ciele. Zrywam siê na równe nogi, by
nie zabrudziæ po�cieli, biegnê do ubikacji i wymio-
tujê.

Przemêczenie psychofizyczne i wibracje

W wieku 18 lat pojecha³em na OHP. Organizowa-
ny by³ na Wêgrzech, pod Budapesztem. Pracowa-
³em po kilkana�cie godzin na dobê w suchym, gor¹-
cym klimacie przy zrywaniu owoców i za³adunku.
Racje pokarmowe by³y drastycznie ograniczone.
Byli�my zakwaterowani po kilkana�cie osób w jednej
sali, na piêtrowych ³ó¿kach. O ciszy nocnej mo¿na
by³o zapomnieæ. Wzglêdny spokój panowa³ dopiero
po 1:00 w nocy. Pobudka by³a o 6:00 nad ranem.
Piêæ godzin snu dla mnie osobi�cie, przyzwyczajo-
nego do dziewiêciu godzin na dobê, by³o stanowczo
za ma³o. Krótko mówi¹c, istnie spartañskie warunki.
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¿e ka¿dy nastolatek przechodzi przez tego typu cie-
lêcy wiek. Zapisa³em siê na lekcje Kick�Boxingu
i zaciêcie trenowa³em. Chcia³em byæ taki dobry, jak
moi idole ze szklanego ekranu, no mo¿e trochê lep-
szy. Jednak mia³em pewien problem. Nie chodzi³o
tylko o moj¹ kiepsk¹ koordynacjê ruchow¹, ale
przede wszystkim o to, ¿e by³em zbyt sztywny. Moim
marzeniem sta³o siê byæ tak rozci¹gniêtym, by móc
usi¹�æ w szpagacie. No, a wtedy wszystkie dziew-
czyny moje. Co to by³ za szalony wiek! Zapisa³em siê
wiêc dodatkowo na lekcje Jogi. Hatha�Joga koja-
rzy³a mi siê z hindusem, cz³owiekiem�gum¹, który
wykonuje dziwaczne pozycje.  To jest to! � Pomy-
�la³em. Regularnie uczestniczy³em w zajêciach. Nie
mog³em tylko zrozumieæ celu siedzenia w kuckach
i mruczenia czego�, co oni nazywali mantr¹. Ca³a ta
medytacja by³a dla mnie strasznie nudna. Jako nasto-
latek, obdarzony silnym temperamentem, nie mog³em
usiedzieæ bez ruchu w jednym miejscu.

Pewnego dnia zosta³ zaproszony na zajêcia jaki�
guru. Wypisz wymaluj hindus z filmów Tony Halika.
Potrzebowa³ t³umacza, by siê z nami komunikowaæ.
Mówi³ co� o Kryshnie, Ramie, Karmie i temu po-
dobnych rzeczach. Zupe³nie mnie to nie interesowa-
³o. Na koniec zaproponowa³ proste æwiczenie relak-
sacyjne. Polega³o ono na kolejnym napinaniu i roz-
lu�nianiu miê�ni, cz³onków cia³a. Wraz z innymi adep-
tami le¿a³em na plecach, s³uchaj¹c kolejnych komu-

� Co ty gadasz? Le¿a³e� nieruchomo jak zabity!
To dopiero mia³em zabitego klina. Cia³o siê nie

rusza³o, a ja wyra�nie czu³em, ¿e ca³y dygoczê. No
i ten dziwny d�wiêk w g³owie. A mo¿e kole� co�
przeoczy³?

Po powrocie z OHP�u stan wibracji wci¹¿ siê
utrzymywa³. Powtórzy³em wiêc eksperyment. Popro-
si³em moj¹ dziewczynê � obecn¹ ¿onê � ¿eby mi
towarzyszy³a. Mia³a za zadanie dok³adnie mnie ob-
serwowaæ, gdy po³o¿ê siê i bêdê próbowa³ zdrzem-
n¹æ. Wibracje by³y tak silne, ¿e aby siê z nich uwol-
niæ, walczy³em dobrych parê minut. Przynajmniej wy-
dawa³o mi siê, ¿e tyle up³ynê³o czasu. Ma³o tego, by
szybciej siê ockn¹æ, stuka³em nog¹ o nogê i ociera-
³em jedn¹ o drug¹. Zupe³nie jak wisielec. Gdy wresz-
cie siê uwolni³em z wibracji, zapyta³em Agnieszkê,
czy co� widzia³a. Odpar³a, ¿e le¿a³em najspokojniej
w �wiecie na ³ó¿ku. By³a bacznym obserwatorem.
Powiedzia³a, ¿e nawet ga³ki oczne pod powiekami
by³y nieruchome. Wygl¹da³em, jakbym spa³ kamien-
nym snem.Po kilku tygodniach zregenerowa³em si³y.
Wysypia³em siê i nie chodzi³em g³odny. Ku mojemu
zadowoleniu dziwne wibracje znik³y.

   Rozp³yniêcie siê podczas medytacji
Swojego czasu interesowa³em siê wschodnimi sztu-

kami walki. Po prostu naogl¹da³em siê za du¿o fil-
mów o Bruce Lee, Vandamie i Nico. Wydaje mi siê,
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tio septi nosi. Mia³em skrzywion¹ przegrodê, która
uciska³a na �luzówki i powodowa³a ich obrzêk. Pa-
mi¹tka po bójce ze szko³y �redniej. Dla pewno�ci
uda³em siê do innego lekarza. Jego diagnoza brzmia-
³a identycznie. Z racji medycznego wykszta³cenia
� ukoñczy³em studium medyczne � wiedzia³em, co
nieco na ten temat. Czeka³a mnie operacja czyli za-
bieg w znieczuleniu ogólnym, narkozie.

Wielokrotnie na zajêciach praktycznych asystowa-
³em anestezjologowi podczas tego typu zabiegów.
Mia³em trochê pojêcia o anestetykach i ich dzia³aniu,
ewentualnych powik³aniach pooperacyjnych, no
i wreszcie o tym, ¿e mogê siê nie obudziæ. Jak to siê
³adnie nazywa �zej�æ�. Wcale mnie to nie przera¿a³o.
Mo¿e zabrzmi to dziwnie, ale tak naprawdê bardziej
ba³em siê ¿yæ. Gdzie� g³êboko we mnie zakorzenio-
ny jest ból istnienia. Jak¿e by³oby wspaniale nie byæ,
nie istnieæ... Tak wiêc my�l o �mierci wcale mnie nie
napawa³a lêkiem. Jakie¿  moje my�lenie by³o naiwne,
dowiedzia³em siê dopiero po paru latach. Dotar³o do
mnie, ¿e �mieræ nie istnieje. Jest tylko zmiana egzy-
stencji. £adny klops! Brawa dla Stwórcy!

Po³o¿ono mnie na stole operacyjnym. Podano ane-
stetyki. Gwa³townie straci³em przytomno�æ.

Odzyskujê �wiadomo�æ. Jej utrzymanie sprawia
ogromny wysi³ek. Tak bardzo chce mi siê spaæ. Je-
stem wielko�ci punktu, spoczywam na dnie potylicy,
zupe³nie jak kiedy� podczas medytacji z hinduskim

nikatów guru. Ten facet co� w sobie mia³. Nie rozu-
mia³em bezpo�rednio jego dziwacznego jêzyka, je-
dynie przez t³umacza, ale da³o siê odczuæ w jego g³o-
sie si³ê, charyzmê. Niczym za dotkniêciem ró¿d¿ki,
czu³em jak rozpuszczaj¹ siê kolejne fragmenty moje-
go cia³a: stopy, golenie, uda, d³onie, ramiona, tu³ów...
Na koñcu zakomunikowa³, bym zrelaksowa³ miê�nie
karku, twarzy, oczu... Poprosi³, bym jeszcze bardziej
siê rozlu�ni³. Nagle poczu³em, ¿e stajê siê punktem
i opadam na dno czaszki. £agodnie sp³yn¹³em gdzie�
w rejon potylicy i tak trwa³em dobr¹ chwilê. By³o mi
bardzo przyjemnie. Zupe³nie straci³em poczucie cza-
su i miejsca. Jednak by³em wci¹¿ w pe³ni �wiadomy,
nie spa³em. Po kilku komunikatach wróci³em do nor-
malnego stanu. Pytano nas o wra¿enia. Nic nie odpo-
wiedzia³em. Nie chcia³em siê wyrywaæ. Wola³em za-
chowaæ to dla siebie. Zreszt¹ onie�miela³o mnie licz-
ne grono ludzi.

Do�wiadczenie w narkozie

Mija³y lata. Z roku na rok zaczê³a nasilaæ mi siê
alergia. Wcze�niej jako� mi nie przeszkadza³a, nie mia³a
takiego natê¿enia. Po prostu trochê kicha³em na po-
cz¹tku lata i nic poza tym. Po pewnym czasie, okaza-
³o siê, ¿e mam równie¿ chore zatoki. Niemal¿e przez
okr¹g³y rok chodzi³em zakatarzony. Postanowi³em co�
z tym zrobiæ. Uda³em siê do laryngologa. Ten zajrza³
w nozdrza i natychmiast postawi³ diagnozê � devia-
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Jeszcze tylko trzy stacje przede mn¹. O, jakie�
ciekawe odga³êzienie. Wchodzê w nie. To orgazm.
Potê¿ny, narastaj¹cy bez koñca, kosmiczny or-
gazm! Ile¿ on trwa?! Chyba wieki?! I wci¹¿ nara-
sta. O kurczê, co ja robiê!? Muszê wróciæ na w³a-
�ciw¹ drogê! Jestem, uda³o siê, nie zatraci³em siê,
nie zasn¹³em.

Jeszcze tylko dwie bazy... Ju¿ tylko jedna... Ostat-
nie ogniwo spirali. Co to za ogniwo? To ja sam! Co
zrobiæ by siê przesun¹æ wy¿ej? To takie wa¿ne, by
powiêkszyæ spiralê! Dla mnie, dla Nas, dla Wszyst-
kich...! Chocia¿ o jedno ogniwo w górê...! Ale jak,
skoro sam jestem tym ogniwem...!? Wiem, muszê za-
traciæ samego siebie. Wej�æ w nico�æ i staæ siê nico-
�ci¹. Zasn¹æ, straciæ �wiadomo�æ...

� Panie Darku, proszê siê obudziæ! Nie �pimy,
nie �pimy! � S³ysz¹c g³os anestezjologa, wstajê na
równe nogi i idê do wyj�cia. W tym samym momen-
cie biegn¹ do mnie trzy pielêgniarki z zamiarem ase-
kurowania mnie. � Co pan robi!? Chyba pan osza-
la³!? Zaraz siê pan nam przewróci i narobi k³opotu.
Proszê siê po³o¿yæ na ³ó¿ku, a my pana zawieziemy.
� Dobrze siê czujê. Trochê chce mi siê spaæ, ale nie
bardziej ni¿ z rana. Lecz skoro nalegaj¹, nie bêdê siê
sprzecza³. Pos³usznie wykonujê polecenia personelu.
K³adê siê na ³ó¿ko i odwo¿¹ mnie na salê. Czuj¹c, ¿e
mam zabanda¿owane prawe ucho, pytam pielêgniar-
kê, co to takiego. Odpowiada mi, ¿e mia³em septo-

guru. S³yszê zniekszta³cone g³osy lekarzy. D³ubi¹
co� w moim uchu. W uchu? Przecie¿ mia³em mieæ
operacjê na nos! No nie! Chyba co� spieprzyli!
Tracê przytomno�æ... Ponownie j¹ odzyskujê. Po-
ruszam siê po spirali w górê. Zbudowana jest
z uczuæ. Nieskoñczenie d³ugiego ³añcucha prze-
ró¿nych emocji. Ka¿da jest inna. Tu nic siê nie po-
wtarza. Przeskakujê z ogniwa na ogniwo, pn¹c siê
ku górze. Inni te¿ szli t¹ drog¹, wszyscy moi bracia.
Nie mogê zabawiæ zbyt d³ugo na poszczególnych
stacjach � ogniwach, gdy¿ grozi to utrat¹ �wiado-
mo�ci, kompletnym zatopieniem siê w uczuciu, w jego
wibracji. By siê przesuwaæ do przodu, nale¿y zapo-
mnieæ, co siê przed chwil¹ odczuwa³o, odci¹æ siê.
Ka¿da kolejna baza jest bardziej zaawansowana.
Uczucia staj¹ siê silniejsze, bardziej z³o¿one, skom-
plikowane. Du¿o w nich innych odga³êzieñ, ale nie
zawracam sobie tym g³owy. Nie mogê, gdy¿ grozi to
zab³¹dzeniem, zatraceniem siê, za�niêciem...

Czujê, ¿e zbli¿am siê do koñca spirali. S³yszê
dopinguj¹cy, pe³en Mi³o�ci G³os:

                 Dalej dalej dasz radê
                      Teraz Twoja kolej
                              �mia³o

Jeste�my z Tob¹
Mo¿esz to zrobiæ dla siebie

    Dla Nas dla Wszystkich
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Nie trzeba szukaæ na ulicy, wystarczy rozejrzeæ
siê po swoich bliskich. Czy mo¿na sobie wyobraziæ
biesiadê bez wódki? Alkohol jest wszêdzie dooko³a,
³atwo dostêpny i w miarê tani, a skarb pañstwa czer-
pie z tego krocie. Podobnie jest z papierosami. Pa-
lenie powoduje raka i choroby serca, ostrzega
sam minister zdrowia. Skoro tak, a chyba w szko-
dliwo�æ palenia tytoniu nikt nie w¹tpi, to po co siê je
sprzedaje? Tak wiêc na alkohol i tytoñ nie jest na³o-
¿ona prohibicja. Natomiast, je¿eli kto� od czasu do
czasu, mam na my�li przedzia³ kilku miesiêcy, za¿y-
je miêkki narkotyk na przyk³ad marihuanê, to auto-
matycznie przyczepia mu siê etykietkê �narkoman�
i go�æ jest przegrany. Patrzy siê na niego spode ³ba,
piêtnuje, wytyka palcami. Borys Jelcyn chodzi no-
torycznie wstawiony. Podobnie jest z innymi poli-
tykami oraz z lud�mi nale¿¹cymi do tak zwanej �mie-
tanki spo³ecznej. Lecz ka¿dy udaje, ¿e nic nie wi-
dzi. Jednak gdyby w ich ¿y³ach zamiast alkoholu by³a
marihuana, to by siê dopiero podniós³ raban. Zresz-
t¹ sk¹d wiadomo, ¿e tak nie jest. Bill Clinton pali³
trawkê, ale siê nie zaci¹ga³, jak �piewa artysta
estradowy Kazik. Miliony ludzi umieraj¹ na �wiecie
za spraw¹ alkoholu i papierosów. Wystarczy spoj-
rzeæ na statystyki. Czy tyle samo jest �miertelnych
zej�æ spowodowanych za¿ywaniem marihuany?!
Nie.

plastykê, to znaczy przeszczep powiêzi i chrz¹stki zza
ucha do nosa. A wiêc to by wyja�nia³o, dlaczego czu-
³em, ¿e mi grzebi¹ przy uchu.

Biorê d³ugopis z zamiarem zapisania tego, czego przed
chwil¹ do�wiadczy³em. D³ugo siedzê nad pust¹ kartk¹
papieru. Nijak nie mogê tego prze³o¿yæ na s³owa...

Przygoda z narkotykami

Wszêdzie dooko³a s³yszy siê g³osy, ¿e narkotyki s¹
�be�. Najczê�ciej wykrzykuj¹ to ludzie, którzy wypija-
j¹ hektolitry spirytusu rocznie. Zw³aszcza w naszym
spo³eczeñstwie panuje niepodzielnie prymat na cze�æ
wódki. Pije siê j¹ niemal przy ka¿dej okazji. Ka¿dy
pretekst jest dobry, byleby dziabn¹æ, byleby sponie-
wiera³o. Procedura narodowego pijañstwa jest otoczona
pe³n¹ ceremoni¹, tak zwan¹ kultur¹ picia, a pij¹cy upar-
cie twierdzi, ¿e konsumuje wódkê, bo jest smaczna.
To ciekawe, dlaczego mu wykrêca buziê. Dla mnie to
czysta, w pe³nym rozkwicie, hipokryzja. Kiedy�, pod
sklepem spo¿ywczym na swoim osiedlu widzia³em jak
alkoholiczka szuka³a czego� w �mietniku. Po chwili
znalaz³a. Ujê³a szyjkê butelki po tanim winie w dwa
palce, wyprostowa³a siê jak do hymnu, opró¿ni³a kilka
kropel cennego p³ynu, skrzêtnie przetar³a k¹ciki ust i
szuka³a dalej z³otego runa. Zrobi³a to z tak¹ dystynk-
cj¹, ¿e by³em w szoku. My�lê, ¿e zwyk³ego mleka tak
nie pije.
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dyktafon to, co czujê, jak rozumiem niektóre zjawiska
i interesuj¹ce mnie tematy. Po kilku godzinach, gdy
narkotyk przestawa³ dzia³aæ, ods³uchiwa³em ta�mê i
nagranie przenosi³em na papier. Tak by³o i tym razem:

W czasie dnia odby³em ciê¿ki, wyczerpuj¹cy tre-
ning. Czuj¹c, ¿e mnie bierze choroba, za¿y³em 1gr
aspiryny i wypi³em mocn¹ kawê. Zamiast poczuæ siê
lepiej, odczu³em silny dyskomfort psychofizyczny.
Sta³em siê bardzo nadpobudliwy i przelêkniony. Uczu-
cie rozbicia, wyobcowania, strachu przed czym� nie-
okre�lonym, narasta³o. Postanowi³em spróbowaæ wy-
ciszyæ siê marihuan¹. W mieszkaniu nikogo nie by³o.
Pomy�la³em, ¿e mo¿e to byæ dobry moment na kon-
templacjê z rozszerzaczem. Towar by³ dobry, wiêc
wzi¹³em na pocz¹tek jednego macha. Poczeka³em parê
minut, by oceniæ stopieñ dzia³ania narkotyku. Sytu-
acja siê nie poprawia³a, nadal by³em w emocjonal-
nym do³ku. Wzi¹³em drug¹ dawkê. Po chwili poczu-
³em na sobie potê¿n¹, gigantyczn¹ falê lêku. Zacz¹-
³em siê ca³y trz¹�æ, telepaæ z zimna, ze strachu przed
czym� nieokre�lonym. Lêk przyj¹³ niewyobra¿alne roz-
miary. Nigdy wcze�niej nie czu³em siê tak potwornie.
Istne piek³o. Serce wali³o mi jak oszala³e. Zaraz kopnê
w kalendarz! � Pomy�la³em. � Bo¿e, co tu robiæ!
Jak sobie z tym poradziæ! Panika, histeria... Wszelkie-
go rodzaju ukryte w pod�wiadomo�ci fobie wyp³ynê³y
i rozkwit³y w pe³nej okaza³o�ci. K¹sa³y mnie ze wszyst-

W pañstwach arabskich jest dok³adnie odwrotnie.
Tam alkohol jest �be�, a opium i haszysz �cacy�.

Do czego zmierzam? Uwa¿am, ¿e wszystko jest dla
ludzi. Nale¿y zachowaæ tylko umiar i zdrowy rozs¹-
dek. Z ¿ycia, tak jak z uczty, dobrze jest wyj�æ ani
sytym ani g³odnym � mawia³ staro¿ytny uczony.

Je¿eli dla kogo� wypicie piwa stanowi takie samo
niebezpieczeñstwo, co opró¿nienie flaszki wódki,
a zaci¹gniêcie siê trawk¹ od czasu do czasu, jest rów-
nie niebezpieczne co codzienne palenie skrêtów, to
nie pozostaje mi nic innego, jak pozostawiæ to bez
komentarza.

W latach wczesnej m³odo�ci, czerpa³em przyjem-
no�æ i korzy�ci z za¿ywania zarówno �otêpiaczy��
alkoholu, jak i �rozszerzaczy� � narkotyków. Jed-
nak zawsze zachowywa³em zdrowy rozs¹dek i umiar.
Przypomina³o to trochê balansowanie na cienkiej li-
nie. Trzeba bardzo uwa¿aæ ¿eby siê nie spieprzyæ na
dno.

A jakie¿ korzy�ci mog³em czerpaæ z za¿ywania nar-
kotyków, prócz doznawania dobrego samopoczucia?
� mo¿e kto� zapytaæ. Najczê�ciej za¿ywa³em mari-
huanê nie po to, ¿eby uciec, lecz ¿eby zrozumieæ.
Wiêkszo�æ odlotów nie by³a wcale przyjemna, by³a
w nich du¿a dawka lêku. Lecz w momencie, kiedy
w moim ciele by³ narkotyk, doznawa³em rozszerze-
nia �wiadomo�ci. Wówczas skrzêtnie nagrywa³em na
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k¹ Otch³añ, po �rodku której, wydobywa siê Bia³e
�wiat³o. Emituje Ono promienie, a ka¿dy z nich,
jest oddzieln¹ indywidualno�ci¹, jednostk¹, �wia-
domo�ci¹... Biegn¹ od �wiat³a, a nastêpnie wraca-
j¹ do Niego. Gdy jednostka powraca do �ród³a, ³¹-
czy siê z innymi �wiadomo�ciami w wiêksze promie-
nie, tworz¹c du¿e Gromady Jedno�ci. Te z kolei ³¹-
cz¹ siê w jeszcze wiêksze, a¿ zupe³nie nikn¹ w �wie-
tle. �ród³o w ten sposób ro�nie i nabiera mocy do
wiêkszej emisji promieni. Przypomina to zasadê
sprzê¿enia zwrotnego, superkompensacji. Im wiêcej
wyp³ywa promieni ze �ród³a, tym wiêcej do Niego
wraca, wszystkie jednocze�nie oddzia³uj¹ na siebie,
s¹ sprzêgniête. To jest rosn¹ca Nieskoñczono�æ! P³ynê
w stronê �ród³a. Bacznie obserwujê. Centrum Emi-
sji, jak i poszczególne promienie, wiedz¹ o mojej
wizycie. W pe³ni mnie akceptuj¹. Nie, Oni mnie ko-
chaj¹. Jestem jednym z promieni Bia³ego �wiat³a,
ich bratem, synem �ród³a. Wszyscy tworzymy Jed-
no�æ.

Na pewnym poziomie jednostki �wietlne s¹ czym�
zaabsorbowane. Wyostrzam koncentracjê. Ju¿ wiem,
o co chodzi. Wymieniaj¹ siê do�wiadczeniami, w któ-
rych zawarta jest informacja, klimat, uczucia, ob-
razy, hologramy... Komunikuj¹ siê za pomoc¹ B³ysz-
cz¹cych Kul. Tak. Kul Wiedzy...

Zatrzyma³em siê. Nie mogê siê poruszyæ dalej.
Wracam. Czujê, jak powoli p³ynê do ty³u. Jestem

kich stron z ca³ej si³y. Nie mog³em wykonaæ najmniej-
szego ruchu. By³em kompletnie sparali¿owany...

Na szczê�cie nic nie trwa bez koñca. Chocia¿
w tamtej chwili sekundy wydawa³y mi siê wieczno-
�ci¹, po pewnym czasie lêk nieznacznie zel¿a³. Poga-
si³em �wiat³a w ca³ym mieszkaniu. Sprawdzi³em
z dziesiêæ razy, czy s¹ zamkniête drzwi i okna oraz
zakrêcony gaz. Uda³em siê do swojego pokoju, na-
kry³em trzema kocami, w uszy wcisn¹³em zatyczki,
 a oczy obwi¹za³em czarnym podkoszulkiem. Wów-
czas nic innego nie przychodzi³o mi do g³owy, jak
próbowaæ odci¹æ niezmiernie wyostrzone zmys³y
i postaraæ siê zasn¹æ.

Powoli lêk ustawa³. Robi³o mi siê coraz cieplej
i przyjemniej, lecz o za�niêciu nie by³o mowy. Mój umys³
by³ pobudzony, ostry jak brzytwa, skrystalizowany...

Gdy tak le¿a³em próbuj¹c siê wyciszyæ, nagle
w ciemno�ci, pod powiekami ujrza³em dziwny Wir.
Zacz¹³em siê w Niego wpatrywaæ. Po chwili poczu-
³em, jak wyp³ywam przez g³owê i sunê w Jego kie-
runku. Przestraszy³em siê, ¿e umieram. Zerwa³em pod-
koszulek z oczu. Rozejrza³em siê. Nie. Wszystko by³o
w porz¹dku. Ponownie zakry³em oczy i wyciszy³em
umys³. Po krótkiej chwili, znów ujrza³em Wir. Stawa³
siê coraz wiêkszy, nie, to ja p³yn¹³em w Jego kierun-
ku. To, co zobaczy³em by³o niesamowite...

Nie ma tu góry, ani do³u. Nie istnieje prawa
i lewa strona. Ca³o�æ przypomina nieskoñczenie wiel-
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wypranego mózgu, niczego nowego nie wynios³em.
Mia³em taki mêtlik w g³owie... Ma³o tego, wpoi³em
sobie potê¿n¹ ilo�æ lêków. Wyrzuci³em tê ca³¹ ezote-
rykê w diab³y. Potrzebowa³em kilku tygodni, by doj�æ
do siebie.

Pewnego dnia pod blokiem na parkingu spotka-
³em dawno niewidzianego kolegê z dzieciñstwa. Po
krótkiej wymianie zdañ typu �cze�æ, co s³ychaæ, ale
fajna pogoda�, postanowi³em podzieliæ siê z nim mo-
imi do�wiadczeniami.

� Wiesz stary, � Zwróci³em siê do niego. �
by³em... By³em po Drugiej Stronie. � Wywali³em
z grubej rury. � Wierzysz mi? � Zamy�li³ siê d³u¿sz¹
chwilê. Ba³em siê, ¿e mnie wy�mieje. Ale o dziwo
przyj¹³ to spokojnie, mo¿e nawet z pewn¹ zazdro�ci¹.

� Skoro tak... � Odpar³. � Mam co� dla ciebie.
Poszli�my do niego na górê. Piotrek od d³u¿sze-

go czasu interesowa³ siê ezoteryk¹. Mia³ poka�n¹ bi-
blioteczkê z ksi¹¿kami traktuj¹cymi o eksterioryzacji,
hipnozie, postrzeganiu pozazmys³owym, widzeniu aury
i tego typu rzeczach. Mnie interesowa³ ten pierwszy
temat, brzmi¹cy tajemniczo � podró¿e astralne.

� To ci siê powinno spodobaæ. � Zagadn¹³
i wcisn¹³ mi trzy ksi¹¿ki.

� A po co stary od razu trzy? Jedna wystarczy.
� Masz trzy, to jest ca³o�æ, trylogia. Niczego nie

za³apiesz, je¿eli nie przeczytasz wszystkich od dechy
do dechy. � OK. � Odpar³em. Wzi¹³em lekturê

coraz dalej i dalej od �ród³a. Smutno mi z tego
powodu. Jednocze�nie wiem, ¿e mam co� do zro-
bienia. Nie wiem, jeszcze co to takiego. Ale muszê
wykonaæ robotê tak, jak inni moi bracia, by�my
mogli rosn¹æ w si³ê...

Wir niknie. Nie sposób zbli¿yæ siê do Niego, wró-
ciæ za Jego punkt. Powoli zaczynam czuæ, ¿e le¿ê
 u siebie w pokoju przykryty stert¹ kocy, a na oczach
mam ciemn¹ koszulkê. Zerkam na budzik. Od chwili,
kiedy siê po³o¿y³em, up³ynê³o ponad pó³torej godzi-
ny. Biorê dyktafon do rêki. Ale jak zamieniæ na s³owa
to, czego do�wiadczy³em? Nie mam pojêcia. D³ug¹
chwilê siedzê w milczeniu...

Zetkniêcie z literatur¹ ezoteryczn¹

Doznañ, których od czasu do czasu do�wiadcza-
³em, nie mog³em wyt³umaczyæ w ¿aden logiczny spo-
sób. Wiedzia³em, ¿e nie by³y to zwyk³e halucynacje
i sny. Ponowne próby dotarcia do Obszarów, w któ-
rych go�ci³em z krótkimi wizytami, nie by³y takie pro-
ste. Kolejne eksperymenty z narkotykami, niczego nie
przynosi³y prócz frustracji. Musia³a istnieæ jaka� me-
toda na dotarcie...TAM... Na uzyskanie odmiennego
stanu �wiadomo�ci i percepcji.

Zacz¹³em interesowaæ siê ksi¹¿kami, których sam
tytu³ kiedy� mnie �mieszy³. Wertowa³em ka¿d¹ mo¿-
liw¹ pozycjê pocz¹wszy od ezoteryki, filozofii, etyki,
Denikana, a skoñczywszy na mistyce i religii. Oprócz
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rale, G³osy... A wiêc nie by³em osamotniony w swo-
ich do�wiadczeniach. Ma³o tego, ten niesamowity pio-
nier nakre�li³ mapê Tamtego �wiata. Owszem wielu
pozycji z tej mapy nie mog³em zrozumieæ, nie mówi¹c
o odczytaniu, bo przecie¿ nie umia³em wychodziæ z
cia³a tak jak on na zawo³anie. Jednak to, co napisa³,
niesamowicie trzyma³o siê kupy. Tak wiêc po³kn¹³em
bez ¿adnego odfiltrowania jego przekaz. Owszem, nie
oby³o siê bez lekkiej niestrawno�ci. Przez parê tygo-
dni �le spa³em, by³em apatyczny, rozkojarzony, nie mia-
³em motywacji do czegokolwiek. By³em w depresji.
Co� we mnie umiera³o. Nigdy nie prze¿y³em takiego
za³amania, no mo¿e po �mierci ojca. Jestem raczej sil-
nym facetem, a tu taka klapa.

i podziêkowa³em. � No, tylko teraz muszê uwa¿aæ,
¿eby znowu sobie szamba we ³bie nie zrobiæ. � Do-
rzuci³em.

W drodze do domu przeczyta³em notatkê o auto-
rze. By³ nim amerykañski biznesmen, niejaki Robert
Monroe. Biznesmen brzmia³o lepiej ni¿ mistyk, du-
chowny czy te¿ ksi¹dz. To mo¿e byæ ciekawa lektu-
ra. � Pomy�la³em. Wcisn¹³em ksi¹¿ki do torby, wy-
siad³em z autobusu i czym prêdzej pomaszerowa³em
do domu.

Tego samego wieczoru us³ysza³em w radiu audy-
cjê o pewnym cz³owieku i jego dalekich podró¿ach
astralnych. Jego nazwisko brzmia³o znajomo. Zerk-
n¹³em na ok³adkê ksi¹¿ki. � To ten sam cz³owiek,
który napisa³ trylogiê! Czym prêdzej zacz¹³em czy-
taæ. Zawarto�æ trzech pozycji przekracza³a grubo ty-
si¹c stron. Przeczyta³em je w piêæ dni. Z moj¹ dys-
leksj¹ by³ to nie lada wyczyn. Przeczyta³em, to raczej
z³e s³owo. Ja je wch³on¹³em. Siedzia³em skulony, przy-
twierdzony do fotela, oczy i usta mia³em szeroko
otwarte, co chwilê kiwa³em g³ow¹ z niedowierzania,
zapomnia³em o g³odzie, o ca³ym bo¿ym �wiecie. Ch³o-
n¹³em ka¿de jedno s³owo jak g¹bka. Kiedy przeczy-
ta³em ostatnie strony trzeciej czê�ci, natychmiast za-
cz¹³em czytaæ ca³¹ trylogiê od pocz¹tku. Niektóre frag-
menty po kilka razy. Podczas lektury, uderza³o mnie
to, i¿ do�wiadczenia autora s¹ zbie¿ne z moimi. To
niesamowite! Wibracje, katalepsja, Bia³e �wiat³o, Spi-
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                          Odwaga

Otoczony legionem rzymskim samotny Spartakus
Zszed³ z konia zabi³ go rzek³ do wroga
Koñ jest mi niepotrzebny
Zwyciê¿ê  bêdê mia³ setki waszych koni

Legenda g³osi inaczej
Czy nie masz odwagi jej zmieniæ
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Po paru tygodniach, gdy doszed³em do siebie
i jako� uporz¹dkowa³em sobie w g³owie, zacz¹³em
wysy³aæ sygna³ z pro�b¹ o wyci¹gniêcie mnie z cia³a.
Z obsesj¹ powtarza³em prze³o¿on¹ na jêzyk niewer-
balny afirmacjê wed³ug wskazañ Roberta Monroe:
Jestem czym� wiêcej ni¿ tylko cia³em fizycznym...

Nie wiedz¹c, co mnie mo¿e czekaæ, na jakie si³y
niefizyczne mogê trafiæ, na wszelki wypadek trochê
zmodyfikowa³em afirmacjê. Jak pó�niej siê okaza³o,
moje obawy by³y zupe³nie bezpodstawne. Wysy³any
sygna³ brzmia³ mniej wiêcej tak, mniej wiêcej, gdy¿
czêsto co� w nim zmienia³em, nie klepa³em go jak
wiersza, lecz mówi³em od serca:

Pragnê Mi³o�ci Wolno�ci Prawdy Rozwoju
Chcê wróciæ do DOMU
Pomó¿cie mi Przyjaciele

Wy Kochaj¹cy mnie
Bardziej rozwiniêci

Wyci¹gnijcie mnie z cia³a

Wypowiadaj¹c te s³owa, wyci¹ga³em dodatkowo
ramiona w górê w ge�cie przyja�ni, pojednania, uf-
no�ci, oddania... Gdy sytuacja nie pozwala³a na taki
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sz¹c Ich o wsparcie, bym wytrwa³ w tym, co sobie
postanowi³em. Bym nie w¹tpi³, lecz walczy³. Pomy-
�la³em sobie, ¿e pomo¿e mi, gdy co� zobaczê, na
przyk³ad aurê. Zacz¹³em wiêc prosiæ Ich o to, ¿e chcê
zobaczyæ swoj¹ astraln¹ pow³okê, ¿e to umocni moj¹
wiarê w istnienie Drugiego �wiata. Siedzia³em w fo-
telu, b³agaj¹c o wys³uchanie. £zy nap³ywa³y mi do
oczu. Nagle zauwa¿y³em, jak z kciuka prawej rêki wy-
dobywa siê co� na kszta³t denaturowego p³omienia.
Po chwili ca³a rêka i ramiê by³y spowite w tej dziwnej
niebieskawo�szarej mgie³ce. W pierwszej chwili prze-
straszy³em siê, a nastêpnie z rado�ci wybuchn¹³em
p³aczem. � Dziêkujê, dziêkujê Wam! � Powtarza-
³em. Co to by³o za wsparcie z Ich strony... Teraz
mia³em jeszcze wiêksz¹ motywacjê, by wyj�æ i by³em
uzbrojony w cierpliwo�æ, jak¿e mi wówczas potrzeb-
n¹.

Co pewien czas, kilka razy dziennie, widzia³em rów-
nie¿ rozb³yskiwania. Bia³o�niebieskawe punkciki
�wietlne w odleg³o�ci oko³o metra od moich oczu.
Gdy siê w nie wpatrywa³em, znika³y. Raz by³y malut-
kie jak ziarenka maku, niekiedy ca³kiem poka�ne, osi¹-
ga³y wielko�æ zbli¿on¹ do jednogroszówki.

Po pewnym czasie zrozumia³em, ¿e to ja sam emi-
tujê te rozb³yski i s¹ one niczym innym jak tylko mo-
imi my�lami. Nazwa³em je my�lo�emocjami, gdy¿ za-
uwa¿y³em prost¹ zale¿no�æ. Im silniej o czym� my-
�la³em i towarzyszy³y temu du¿e emocje, wówczas

fizyczny gest, to po prostu wyobra¿a³em sobie, ¿e to
wykonujê. Czêsto podczas wysy³ania Sygna³u ³zy
same cisnê³y mi siê do oczu. Tak bardzo pragn¹³em
wyj�æ z cia³a, do�wiadczyæ spotkania z Przyjació³mi,
wróciæ do DOMU...

Przyznam szczerze, ¿e ba³em siê i to jak cholera.
Nieznanego, tego co zobaczê, ¿e nie wrócê do cia³a,
zwariujê, nie poradzê sobie z zachodz¹cymi zmiana-
mi w �wiadomo�ci. Ba³em siê nowego �rodowiska,
¿e nie bêdê mia³ kontroli nad nowym zjawiskiem. Lê-
ka³em siê równie¿, mo¿e to siê wydaæ dla niektórych
�mieszne � szatana, ¿e porwie moj¹ duszê do pie-
k³a. Ba³em siê równie¿ Jezusa, spotkania z nim, i¿ nie
jestem jego godny, ¿e czyniê jakie� �wiêtokradztwo.
W mojej g³owie by³a ca³a kopalnia u�wiadomionych
i bli¿ej nieu�wiadomionych lêków. Jednak pragnienie
wyj�cia by³o silniejsze ni¿ lêki.

Mija³y dni, tygodnie, miesi¹ce... By³y to najd³u¿-
sze chwile w moim ¿yciu. Czeka³em z niecierpliwo-
�ci¹ na spotkanie, na cokolwiek, byleby zaczê³o siê
co� dziaæ. Nie mog³em siê doczekaæ wyj�cia. My�la-
³em, ¿e co� jest ze mn¹ nie tak. Mo¿e jestem jeszcze
niegotowy? Niegodny? Czêsto, gdy nikt nie widzia³
p³aka³em, b³aga³em, kl¹³em... Niekiedy my�la³em
o samobójstwie. To bym siê dopiero dostroi³ kon-
kretnie, wyszed³bym z cia³a na zawsze!

Pewnego wieczoru usiad³em w fotelu i zacz¹³em
siê modliæ do Boga, do Przyjació³ Niefizycznych, pro-
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Krok po kroku pokonywa³em zakorzenione we mnie
lêki.

Le¿ê w swoim pokoju na materacu. Na lewej d³o-
ni czujê spoczywaj¹c¹ czyj¹� d³oñ. Odczucie nara-
sta. Tak, to jest Kobieca D³oñ. Nie tylko D³oñ, ale
i ca³a Osoba. Wyra�nie czujê, ¿e tam Kto� jest.
W momencie, kiedy to sobie u�wiadamiam, Kobieta
zaczyna delikatnie mnie g³askaæ po wewnêtrznej stro-
nie d³oni. Czujê bij¹c¹ od Niej Mi³o�æ, przyja�ñ,
opiekê... Zaraz, zaraz, to niemo¿liwe! Ledwo koñ-
czê tê my�l, a tu za praw¹ rêkê Kto� mnie chwyta.
Ponownie odczucie narasta i u�cisk staje siê coraz
bardziej wyra�ny. To Mê¿czyzna! Kobieta w tym cza-
sie nie przestaje g³askaæ. Co jest grane?! Bo¿e! Bo¿e!
Przyszli! Przyszli! Wys³uchali mnie! W tym samym
momencie Mê¿czyzna �ciska mocniej prawicê i ener-
gicznie potrz¹sa ni¹ kilka razy. Zupe³nie jak na przy-
witanie. Kobieta za� pie�ci dynamiczniej. Czujê, jak
bije od Nich Ciep³o. Robi mi siê coraz przyjemniej,
spokojniej, rado�niej... Przez obydwa ramiona wp³y-
wa do mojego wnêtrza Energia. Rozpoznajê J¹ na-
tychmiast, to MI£O�Æ, Najczystsza MI£O�Æ. Ab-
sorbujê J¹, ch³onê jak g¹bka! Jestem taki Jej g³od-
ny, spragniony! Bo¿e, co za MI£O�Æ, WOL-
NO�Æ...! Za chwilê eksplodujê ze szczê�cia. Nie je-
stem w stanie pomie�ciæ tyle Tej Energii. Ju¿ zaczy-
nam siê trz¹�æ. Mam oczy pe³ne ³ez. Teraz rozumiem,
dlaczego na naszym �wiecie nie ma Takiej Mi³o�ci.

rozb³yski stawa³y siê wiêksze. I odwrotnie. Im my�li
towarzyszy³a s³absza emocja, rozb³ysk by³ mniejszy.
Zrozumia³em, ¿e my�li i emocje s¹ ze sob¹ nieroze-
rwalne, tworz¹ ca³o�æ. Zatem my�lenie bez emocji
nie istnieje.

Rozb³yskiwania widzia³em równie¿ u innych lu-
dzi. Niektórzy z nich na przyk³ad podczas silnego
stresu emitowali ca³e chmary my�lo�emocji, pob³y-
skuj¹cych dooko³a ich g³ów. Mo¿e st¹d siê wziê³o
powiedzenie, ¿e kto� b³yska piorunami?

W s³onecznym �wietle, gdy rozlu�ni³em wzrok
i patrzy³em przed siebie ot tak, od niechcenia, zauwa-
¿y³em, ¿e ludzkie g³owy dymi¹ specyficzn¹ energi¹.

Te i inne wra¿enia wzrokowe pomaga³y mi zacho-
waæ siln¹ motywacjê, by wyj�æ z cia³a. Ju¿ wiedzia-
³em, a nie tylko wierzy³em, ¿e istnieje co� wiêcej ani-
¿eli �wiat Fizyczny. Cierpliwie czeka³em i nie traci-
³em nadziei. Op³aca³o siê. Wreszcie dosta³em to, cze-
go chcia³em.

Po oko³o siedmiu miesi¹cach d³ugich oczekiwañ
zaczê³o siê. Przychodzili najczê�ciej nad ranem, gdy
p³ytko spa³em. Wówczas czu³em Ich D³onie ³agod-
nie spoczywaj¹ce na moim ciele. Chwytali mnie za
nadgarstki, �ciêgna Achillesa, pchali od ty³u cisn¹c
w plecy. Raz by³o Ich kilkoro, a niekiedy Jeden. Wy-
kazywali wrêcz anielsk¹ cierpliwo�æ dla moich opo-
rów. Przychodzili, gdy tylko nadarzy³a siê okazja
i centymetr po centymetrze wyci¹gali mnie z cia³a.
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nie powodowa³a ona nadpobudliwo�ci. Jednocze�nie
odczuwa³em spokój i wyciszenie, ale bez apatii
i senno�ci. Specyficzna równowaga, harmonia. Nie
trwa³o to jednak wiecznie, pewne czynniki burzy³y
ten stan. Stara³em siê je eliminowaæ, by móc d³u¿ej
pozostawaæ w tym cudownym klimacie. Zauwa¿y-
³em, ¿e narkotyki wcale nie pomagaj¹, wrêcz odwrot-
nie. To samo by³o z alkoholem, ba, nawet z kofein¹.
Da³em sobie równie¿ spokój z przejadaniem siê przed
snem. Do innych czynników nale¿a³y okre�lone emo-
cje. Powstawa³y w moim umy�le na skutek kontak-
tów z lud�mi, którzy wci¹gali mnie w swoje gry, roz-
grywki emocjonalno�my�lowe. Ludzi, którzy indu-
kowali we mnie negatywne emocje okre�li³em mia-
nem k¹saj¹cych i stara³em siê unikaæ kontaktów z nimi.
Wybiera³em ucieczkê, gdy¿ nie umia³em siê przed nimi
broniæ.

Powoli, krok po kroku, a by³ to bardzo bolesny
proces, uczy³em siê obrony przed k¹saj¹cymi lud�-
mi. Jak ignorowaæ ich zaproszenia do emocjonalno�
�my�lowych gier, które mi nie odpowiadaj¹ lub te¿
w jaki sposób siê od nich uwolniæ, odci¹æ, gdy siê
ju¿ wpl¹czê. Zauwa¿y³em, ¿e ludzie w nie graj¹ zu-
pe³nie nie�wiadomie, zatracaj¹ siê w nich bez opa-
miêtania, rozpraszaj¹ w ten sposób potê¿ne ilo�ci
energii i przy okazji krzywdz¹ innych.

Nauka obrony przed k¹saj¹cymi sprawia niekiedy
wielki ból... Tak bardzo trudno jest ich pokochaæ...

Po prostu my ludzie nie potrafiliby�my Jej znie�æ.
Ze szczê�cia rozkleiliby�my siê na dobre. Niczego nie
mogliby�my robiæ, oprócz trwania w ekstazie. ̄ ad-
nego nie by³oby z nas po¿ytku.

Ogarnia mnie potê¿ne uczucie WOLNO�CI... Co
za nieskoñczenie WIELKA WOLNO�Æ? Nagle
w samym �rodku g³owy s³yszê na³o¿ony na siebie
Kobiecy i Mêski G³os. Wyra�nie mogê Je oddzieliæ,
lecz mimo to G³osy stanowi¹ Jedno�æ. Bo¿e, to
wiersz! Oni mówi¹ do mnie wierszem! £zy sp³ywaj¹
mi po policzkach ze szczê�cia. Przekaz jest podawa-
ny w formie transu. Ka¿de s³owo powtarzane jest
od trzech do piêciu razy z narastaj¹cym natê¿eniem.
Ca³a tre�æ przekazu równie¿ narasta i ma swoj¹
kulminacjê:

wolno�ci... Wolno�ci... WOLNO�CI...
do�wiadczasz...Do�wiadczasz...DO�WIADCZASZ...

           ca³o�ci... Ca³o�ci... CA£O�CI...
        skrawka... Skrawka... SKRAWKA...
                 cieñ... Cieñ... CIEÑ...

Kompletnie os³upia³y wys³uchujê przekazu. Gdy
pada ostatnie s³owo wybucham niekontrolowanym
p³aczem. Ca³y siê trzêsê, dygoczê ze szczê�cia. A wiêc
bêdê... wolny... Wolny... WOLNY...!

Czêsto po powrocie z tego typu wypraw, dozna-
wa³em specyficznego stanu umys³u. Towarzyszy³ mi
niekiedy przez ca³y dzieñ. Czu³em w sobie energiê, ale
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by³o takie proste. Ale jak uzyskaæ za ka¿dym razem
tak wymagaj¹cy stan umys³u i cia³a? O sta³ym sche-
macie postêpowania nie by³o mowy. Mo¿na zapo-
mnieæ o rutynie. Wychodzenie z cia³a to nie praca
przy ta�mie fabrycznej. Wszystko podlega nieustaj¹-
cym zmianom. Zarówno we mnie jak i na zewn¹trz.
Niczego nie mo¿na by³o siê uchwyciæ, nic nie by³o
pewne. Moja �wiadomo�æ przypomina plac budo-
wy, który jest w ci¹g³ej modernizacji, kocio³, w któ-
rym wrze proces nieustaj¹cych zmian. Tak wiêc, osta-
tecznie zda³em siê na intuicjê. Po prostu instynktow-
nie wiedzia³em, jakie czynniki u³atwiaj¹, a które utrud-
niaj¹ wyj�cie.

Gdy stawia³em pierwsze kroki w obcym �rodowi-
sku, Niefizyczni Przyjaciele okazywali zdumiewaj¹c¹
cierpliwo�æ. Otaczali mnie niespotykan¹ aur¹ Mi³o-
�ci. Wspierali moje wysi³ki na ka¿dym kroku. Pod-
czas wyci¹gania mnie z cia³a, odnosi³em wra¿enie
pe³nej kontroli nad tym, co robi¹. Gdy poczu³em ja-
k¹kolwiek obawê, a by³y one zupe³nie bezpodstaw-
ne, wówczas mówi³em �stop�. Oni wtedy przerywali
wyci¹ganie, daj¹c mi odsapn¹æ i przyzwyczaiæ siê
do zachodz¹cych zmian.

Cz³owiek, kiedy uczy siê chodziæ, potrzebuje po-
mocnych d³oni swoich rodziców. Lecz po pewnym
czasie, gdy ju¿ siê nie przewraca, pomoc ta jest zby-
teczna. Owszem, dalej otrzymuje opiekê od rodzi-
ców, ale w taki sposób, by staæ siê jak najszybciej

Pragn¹³em nauczyæ siê samodzielnie wychodziæ
z cia³a, kontrolowaæ proces eksterioryzacji. Skrzêt-
nie notowa³em w dzienniku nie tylko do�wiadczenia
ze �wiata Niefizycznego, ale równie¿ z otaczaj¹cej
mnie Rzeczywisto�ci Fizycznej. Nastêpnie analizo-
wa³em, co mo¿e mieæ wp³yw na lepsze dostrojenie,
a czego nale¿y siê wystrzegaæ. Zapisywa³em to, co
jad³em, ile i o jakiej porze, godziny snu, wykonywa-
nie ciê¿kich prac fizycznych, czy te¿ tylko intelektu-
alnych. Ba, notowa³em nawet ile czasu danego dnia
spêdza³em przed telewizorem i jakiego rodzaju filmy
ogl¹da³em. Na marginesie mogê potwierdziæ to, co
mówi¹ od lat psychologowie: ruchome obrazy
w TV, b¹d� na ekranie komputera faktycznie zabijaj¹
wyobra�niê. Ta ostatnia jest bezcennym narzêdziem
eksterioryzacji. We wszystkim nale¿a³o zachowaæ
umiar.

Bacznie obserwuj¹c swój stan psychofizyczny, do-
szed³em do pewnych konkluzji. Wiedzia³em, co mi
u³atwia, a co utrudnia OBE (ang. out of the body expe-
rience � doznania poza cia³em). Mo¿na to okre�liæ
w jednym zdaniu. Otó¿ nale¿a³o mieæ cia³o zmêczo-
ne, umys³ rozbudzony, skoncentrowany i jednocze-
�nie wyciszony. Niebagateln¹ rolê odgrywa³a odwa-
ga. Nie zuchwa³o�æ, ale specyficzna pewno�æ siebie,
wiara, i¿ siê tego dokona, ¿e siê opu�ci cia³o. Pra-
gnienie wyj�cia by³o czynnikiem nadrzêdnym. Bez nie-
go nie by³o mowy o dostrojeniu. No tak, gdyby to
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sprawia³o pokonywanie czego�, co ochrzci³em mia-
nem Naelektryzowanego Gumo�Ciasta (NG�C). Pra-
gnê tu dodaæ, i¿ nazywanie obcych zjawisk mia³o dla
mnie niebagatelne znaczenie. Dawa³o mi pewno�æ sie-
bie, uspokaja³o poznawczy umys³, który za wszelk¹
cenê chcia³ wszystko poj¹æ. Tak wiêc NG�C by³o
specyficznym rodzajem Energii, która otacza³a OP.
Za ka¿dym razem mia³a Ona inne natê¿enie, konsy-
stencjê, lepko�æ, ci¹gliwo�æ. Próby Jej pokonywania
mo¿na porównaæ do chêci wstania z pozycji le¿¹cej,
gdy jest siê zalanym grub¹ warstw¹ surowego
dro¿d¿owego ciasta, pe³no w nim pêcherzyków, któ-
re cicho strzelaj¹, gdy siê pokonuje jego opór, prze-
chodzi przez nie. Analogicznie by³o z przedzieraniem
siê przez NG�C.

Spotyka³em te¿ inne zjawiska � Energie. Pochod-
n¹ NG�C by³ Strumieñ �ci¹gaj¹cy do Cia³a (S�C),
tak zwana Cofka. S�C najczê�ciej pojawia³ siê w naj-
mniej oczekiwanym momencie. Przyjmowa³ formê
silnego podmuchu, kolein wymuszaj¹cych zmianê toru
ruchu, wodnego pr¹du, stromego zbocza, zje¿d¿al-
ni, �liskiego lodu, itp.

 Wszystkie odmiany S�C mia³y jeden cel � cof-
n¹æ mnie jak najszybciej do cia³a. Cofka by³a po pro-
stu naci¹gniêtym i przyczepionym do pleców
NG�C, z pocz¹tkowym przyczepem w ciele fizycz-
nym (c.f.). Oto kilka przyk³adów zmagania siê z tymi
Energiami:

samodzielnym. Tak te¿ by³o ze mn¹. Po pewnym
czasie musia³em sam nauczyæ siê wychodziæ z cia-
³a, opracowaæ swoj¹ metodê. Niefizyczni Przyja-
ciele, owszem byli, ale zawsze o krok dalej, zachê-
caj¹c mnie w ten sposób do dalszej eksploracji. Po
pewnym czasie ju¿ Ich nie spotyka³em w nazwa-
nym przez siebie Obszarze Przycielesnym (OP). Na
pocz¹tku by³o mi smutno z tego powodu, ale wie-
dzia³em, ¿e tak musi byæ, ¿e to jedyny sposób na
samodzielno�æ. Wielokrotnie Ich przywo³ywa³em,
w nadziei, ¿e siê pojawi¹, ale Oni siê nie zjawiali.
Przyznam szczerze, ¿e kiepski by³ ze mnie uczeñ.
Proces nauki samodzielnego wychodzenia, trwa³ do-
brych parê miesiêcy, a �ci�lej poch³on¹³ kilkadzie-
si¹t dostrojeñ.

W pocz¹tkowym okresie nauki OBE  mia³em pro-
blem z dobrym dostrojeniem. Niefizyczne zmys³y nie
pracowa³y nale¿ycie. Czêsto widzia³em tylko
w odcieniach czerni i bieli, obraz by³ zamazany, podo-
bny do tego, gdy otworzy siê oczy pod wod¹. Nie-
kiedy niefizyczne powieki by³y bardzo ciê¿kie
i nie mog³em ich do koñca unie�æ. Widzia³em jedynie
przez niewielkie szparki. Bywa³o te¿ tak, ¿e dostrze-
ga³em dwa �wiaty naraz. Prawym, uchylonym okiem
fizycznym widzia³em Rzeczywisto�æ Fizyczn¹, a le-
wym Niefizyczny �wiat (N�). Porusza³em siê w dzi-
wacznych, poskrêcanych pozycjach, w obcym, znie-
do³ê¿nia³ym, kalekim ciele. Jednak najwiêkszy k³opot
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Jestem u siebie na osiedlu. Spacerujê. Podziwiam
piêkne, trochê surrealistyczne widoki. W oddali na
horyzoncie widzê wielk¹, niebiesk¹ latarkê. To moja
ulubiona latarka, bawi³em siê ni¹ jak by³em dziec-
kiem! W pewnej chwili chodnik, po którym idê za-
czyna sun¹æ do przodu niczym wartki strumieñ.
O kurczê! Co tu robiæ!? Nie chcê wracaæ jeszcze do
cia³a! Zbli¿am siê do s³upa o�wietleniowego. Wska-
kujê na niego, obejmujê go rêkami i nogami, trzy-
mam siê z ca³ych si³. S³up zaczyna siê wyginaæ,
w koñcu przewraca siê. Nie poddam siê tak ³atwo!
Sun¹c na brzuchu ostatkiem si³, czepiam siê krawê-
dzi p³yt chodnikowych, ale i to nie pomaga. P³yty
wylatuj¹ z ziemi. Nieuchronnie zbli¿am siê do prze-
³¹czenia na ziemskie zmys³y. Trzymam w rêku wy-
rwan¹ p³ytê i szlocham jak dziecko. Nagle s³yszê
w g³owie G³os. Rozpoznajê Go natychmiast, to Przy-
jaciele:

Stary za daleko zeszli�my od �rodka

 oznajmia M³odzieñczy G³os. Od �rodka?! Jakiego
�rodka? To �rodek nie jest w moim ciele fizycznym
tylko gdzie� na zewn¹trz? Ca³kiem zbi³o mnie to
z tropu. Zapomnia³em o targanej przez siebie p³ycie
chodnikowej, która niepostrze¿enie znik³a z r¹k. Po-
wtórzy³em pytanie, lecz Oni milczeli...

Nie sposób by³o pokonaæ Energiê NG�C i S�C.
Wielokrotnie rozwa¿a³em, co to takiego. Pierwsza

Próbujê wstaæ. Nie mogê. Znów ten opór! Agre-
sywnie prê w przód. Powoli przedzieram siê przez
konsystencjê czego� bli¿ej nieokre�lonego. Co pewien
czas to strzela i pyka. Czujê, ¿e staje siê to coraz
rzadsze. OK. Uda³o siê. Nie!  Mam co� jeszcze przy-
czepione do pleców, skrawki naci¹gniêtej gumy! Ob-
racam siê dooko³a w³asnej osi, nie przerywaj¹c par-
cia w przód. Po chwili to co� staje siê cienkie jak
lina, któr¹ gwa³townie obrywam. Jestem wolny! (...)

Co� przyczepi³o mi siê do potylicy! W odczuciu
przypomina d³ug¹ miko³ajow¹ czapê. Cholera, jak
mnie to ci¹gnie do ty³u, wykrêca mi g³owê na bok!
Co to takiego!? Chwytam to  i zrywam z g³owy. OK.
Pozby³em siê tego! (...)

Wychodzê przez okno. Lecê, podziwiaj¹c piêkny
widok. Nagle, zupe³nie siê nie spodziewaj¹c, ude-
rza mnie z prawej strony potê¿ny podmuch. Nie spo-
sób go pokonaæ. Nie mam wyj�cia, muszê pod¹¿aæ
w wyznaczonym przez niego kierunku. Ciekawe
gdzie mnie zaprowadzi? Po chwili jestem w ciele.
(...)

Idê przez piêkny las. �wieci s³oñce. Czujê zapach
�ció³ki le�nej. S³yszê �piew ptaków. Jest cudownie.
Nagle stawianie kroków staje siê coraz ciê¿sze i ciê¿-
sze. Wymaga potwornego wysi³ku. Obraz rozp³ywa
siê, a ja l¹dujê w ciele. (...)
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chwil¹ obserwowa³em. Wkrótce mia³em siê dowie-
dzieæ, co to by³ za �wiat.

Oprócz Piotrka, mojego kolegi z dzieciñstwa oraz
najbli¿szego przyjaciela Paw³a, nikomu nie mówi³em
o swoich doznaniach. Jednak pewnej niedzieli, bê-
d¹c u mamy na obiedzie, postanowi³em przerwaæ
swoje milczenie i podzieliæ siê z najbli¿sz¹ rodzin¹
moimi do�wiadczeniami. Opowiedzia³em o wszyst-
kim ¿onie, matce i babci. I to by³ b³¹d. ¯ona gwa³-
townie straci³a poczucie bezpieczeñstwa, wpad³a
w histeriê. Babcia lamentowa³a, ¿e ci moi niby Przy-
jaciele, to nie kto inny, lecz sami wys³annicy szatana,
którzy chc¹ mnie porwaæ do piek³a. Na nic siê zda³o
t³umaczenie, ¿e Oni mnie kochaj¹ jak nikt przedtem
na �wiecie. Babcia uparcie twierdzi³a, ¿e to diab³y.
Poprosi³a mnie ¿ebym wiêcej tego nie robi³, odma-
wia³ ró¿aniec i chodzi³ do ko�cio³a. Nic innego mi nie
pozostawa³o, jak tylko jej wspó³czuæ. Z ich trojga
moje zwierzenia najlepiej przyjê³a matka. Powiedzia-
³a, ¿e kiedy� o tym czyta³a i z pewno�ci¹ nie jest to
szatan, lecz Matka Boska lub który� ze �wiêtych. Je-
zus, raczej nie � twierdzi³a � gdy¿ cz³owiek nie jest
godny spotkania z nim.

Dosta³em konkretn¹ nauczkê. Od tej pory trzy-
ma³em gêbê na k³ódkê.

Piotrek wyjecha³ z miasta, nie utrzymywa³em ju¿
z nim bliskich kontaktów. Zwierza³em siê jedynie Pa-

my�l, która przychodzi³a mi do g³owy � to po prostu
lêki, które tu w POZA przyjmuj¹ takie, a nie inne for-
my.

Mija³y kolejne miesi¹ce, nabiera³em do�wiadcze-
nia, nie ba³em siê przebywania w Niefizycznym �wie-
cie. Coraz lepiej widzia³em, s³ysza³em, czu³em nawet
smak. Ba, w koñcu nadszed³ czas, kiedy na dobre
zadomowi³em siê w POZA. Niefizyczna Rzeczywi-
sto�æ sta³a siê moim drugim domem. Lecz o dziwo
S�C wci¹¿ wystêpowa³. Owszem, mia³ coraz mniej-
sze natê¿enie, pojawia³ siê równie¿ w wiêkszej odle-
g³o�ci od c.f., ale wci¹¿ by³. Ju¿ nie wnika³em, co to
takiego. Zaakceptowa³em jego wystêpowanie i cho-
lern¹ upierdliwo�æ. Niekiedy przemieszcza³em siê
przez Tunel. By³a to cylindryczna forma, �liska, g³ad-
ka rura. Wpada³em w ni¹ i pêdzi³em z potê¿n¹ prêd-
ko�ci¹ w dó³, w górê, b¹d� te¿ w bok. Towarzyszy³
mi og³uszaj¹cy d�wiêk elektrycznych dzwonków, na
twarzy czu³em pêd powietrza. Nic wielkiego, a ba³em
siê tego jak nie wiem co. A to wszystko za spraw¹
filmów i g³upawych ksi¹¿ek karmi¹cych siê ludzk¹
sensacj¹.

Wielokrotnie le¿¹c w OP, mia³em wizje. Obraz wi-
dzia³em w okr¹g³ej, prostok¹tnej, kwadratowej, b¹d�
te¿ trójk¹tnej ramie otoczonej jasn¹ mgie³k¹. Gdy wpa-
trywa³em siê w niego, rama siê powiêksza³a, a ja tym
samym wp³ywa³em do �rodka, do �wiata, który przed
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                 Niedowierzanie

   Pewien profesor nauk �cis³ych
   Nie wierzy³ w zjawiska nadprzyrodzone
   Jak nie zobaczê to nie uwierzê

   Fakir na którym uczony przeprowadza³ badania
   Przeszed³ po roz¿arzonych wêglach
   Pewnie to jaka� chytra sztuczka

  Jogin uniós³ siê na jego oczach
  To niemo¿liwe to niemo¿liwe

  Hindus uj¹³ go za rêkê razem zaczêli lecieæ ku niebu
  Co ty najlepszego narobi³e�
  Co ja teraz zrobiê ze swoimi ksi¹¿kami

  Ludzie trzymaj¹ siê rêkami  nogami ziemi
  Byleby nie odlecieæ

w³owi. Czêsto przesiadywali�my i rozmawiali�my
o OBE. A �ci�lej to ja nawija³em, on tylko s³ucha³.
Interesowa³o go to, lecz by³ zatwardzia³ym scepty-
kiem. Z wielkim dystansem podchodzi³ do tego,
o czym mówi³em. Do pewnego razu, kiedy opowie-
dzia³em mu o  spotkaniu w w¹wozie Bia³ej Kuli �wia-
t³a.

Gdy mu to przekazywa³em, widzia³em jego drga-
j¹c¹ ze wzruszenia brodê i ³zy nap³ywaj¹ce do oczu.
Kiedy skoñczy³em, ujrza³em w oczach Paw³a specy-
ficzny blask. Wiedzia³em, ¿e wch³on¹  przekaz. Na-
stêpnego dnia przyszed³ do mnie. By³ inny, jaki� od-
mieniony. Powiedzia³ �ciszonym g³osem: � Darek...
wyszed³em... spotka³em Ich. � Z zaci�niêtym gar-
d³em, po chwili doda³. � Oni... naprawdê mnie ko-
chaj¹... �  Poczu³em rado�æ. U�cisnêli�my siê na
nied�wiedzia. Powiedzia³em mu, ¿e go kocham, on
odpar³, ¿e te¿. Tak. Mê¿czyzna mê¿czy�nie takie s³o-
wa.

Uwierzy³em g³êboko w to, ¿e ka¿dy nawet bez
jakichkolwiek predyspozycji i przygotowania, mo¿e
opu�ciæ cia³o, kiedy tylko zechce. Warunkiem jest
dostatecznie silne pragnienie.
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DOWODY

Na pocz¹tku etapu zbierania do�wiadczeñ spoza
cia³a, nie opuszcza³a mnie przemo¿na potrzeba
weryfikowania tego, czego do�wiadcza³em.
Nieustannie sprawdza³em. Pragn¹³em dowodów, które
upewni³yby mnie w tym, co robi³em. Chcia³em mieæ
stuprocentow¹ pewno�æ, ¿e to wszystko, czego
do�wiadczam jest prawd¹, ¿e mi siê to nie wydaje.
Zdobycie dowodów nie by³o takie proste, jak my�la³em.
Gdyby to by³o ³atwe, Kurtyna miêdzy tym a Tamtym
�wiatem dawno zosta³aby zerwana. Mimo wszystko,
ostro zabra³em siê do zbierania dowodów.

Dowód 1: Podró¿ przez niezidentyfikowan¹
strukturê

Minionej nocy �le spa³em. Postanowi³em wiêc, chwi-
lê siê zdrzemn¹æ. By³o popo³udnie. Piêkny, majowy,
s³oneczny dzieñ. Do pokoju wpada³o mnóstwo s³onecz-
nego �wiat³a. Maj¹c trudno�ci z za�niêciem zas³oni-
³em oczy czarnym podkoszulkiem.

Co to tak brzêczy i buczy? Odzyskujê �wiadomo�æ.
Czujê w sobie i dooko³a wibracje. Znam to uczucie.
Ju¿ wiem, co ono oznacza � jestem poza cia³em.
Staram siê panowaæ nad lêkiem. Ale¿ jestem pod-
ekscytowany! Cudownie tak sobie p³yn¹æ... zupe³-
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rêk¹! OK. Bo¿e, jak ten powrót d³ugo trwa! Nie mogê
wróciæ! O! Chyba jestem! Co� mi chlupnê³o w klat-
ce piersiowej. Wk³adam praw¹, a nastêpnie lew¹
rêkê. To samo czyniê z nogami. Zupe³nie jakbym
nak³ada³ kombinezon. Jestem! Czujê, ¿e wróci³em.
Ciemno! Och! To ten podkoszulek na oczach! Zry-
wam go z g³owy. Uda³o siê! Ca³e szczê�cie jestem
z powrotem.

Zupe³nie nie wiem, dlaczego siê wystraszy³em. Po
prostu spanikowa³em i tyle. Nic nadzwyczajnego
w pokoju nie zobaczy³em. Zacz¹³em bacznie ogl¹daæ
czarny podkoszulek, który mia³em przed chwil¹ na
oczach. O kurczê! � Wykrzykn¹³em zdumiony.
� To ten materia³, ten sam!  Wzi¹³em lupê z szufla-
dy. Powiêksza³a tylko piêæ razy. Spojrza³em przez
ni¹ na materia³. Ju¿ wiedzia³em, czym by³y te dziwne
marmurowe, owalne od³amki. By³ to py³ek ze skrzy-
de³ æmy, któr¹ poprzedniego wieczoru pozbawi³em
¿ycia. To by³o niesamowite. Zmniejszy³em siê do mi-
kroskopijnych wymiarów! Od tej pory nigdy wiêcej
nie zabi³em æmy...

Powy¿sze doznanie by³o ca³kiem niez³ym dowo-
dem. Oczywi�cie nikt postronny nie móg³ tego po-
twierdziæ. No bo jak? Nie by³o go przy mnie, nie by³
�wiadkiem. Potrzebowa³em czego� wiêcej. Dowodów,
które potwierdzi³yby niezbicie, ¿e wychodzê z cia³a.
Nie minê³o parê dni, kiedy znów ockn¹³em siê po
Drugiej Stronie.

nie jak pod wod¹ w basenie, tyle, ¿e nie muszê mar-
twiæ siê o zapas powietrza i nie potrzeba pracowaæ
koñczynami. Poruszam siê my�l¹c o ruchu i nic wiê-
cej. Podp³ywam do �ciany naprzeciwko. To dziwne,
ale �ciana jest nie tylko przede mn¹, ale i dooko³a
mnie. Zupe³nie jakbym posiada³ oczy z przodu
i z ty³u, widzia³ w promieniu 360°. P³ynê dalej. Co
za niespotykane kolory? Szary, czarny, trochê sre-
bra, ¿ó³ci... Koncentruj¹c siê na strukturze �ciany,
kierujê siê bli¿ej i bli¿ej... Nie, to nie jest �ciana. To
jaki�... materia³. Tak, to materia³! Teraz widzê w¹-
tek i osnowê. Jeszcze bli¿ej. Bo¿e! Jaki wielki mate-
ria³! Dok³adnie widzê  jego strukturê, kosmki. Co�
do nich jest przyczepione. Co� na nich spoczywa.
Tak! Przypomina to wygl¹dem srebrno�¿ó³te, okr¹-
g³e, kawa³ki pokruszonego marmuru. Co to takie-
go? P³ynê dalej. Zbli¿am siê do wielkich, szaro�
�czarnych, postrzêpionych lin � nici. Monumen-
talne, spoczywaj¹ce na niej owalne od³amy robi¹
niesamowite wra¿enie. Wp³ywam w t¹ obc¹, niezi-
dentyfikowan¹ strukturê. Robi siê coraz ja�niej. Za-
czynam przyspieszaæ do przodu. Dzieje siê to bez-
wiednie. Zupe³nie jakbym zosta³ porwany przez wod-
ny pr¹d. Ja�niej, coraz ja�niej... Nagle! O cholera,
jestem w pokoju! W du¿ym pokoju u siebie w miesz-
kaniu! Szybko, szybko z powrotem do cia³a! Mo¿e
co� mi siê staæ! Wróciæ, za wszelk¹ cenê wróciæ! Za-
raz, zaraz, jak to Robert Monroe mówi³? Poruszyæ
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Jestem w przedpokoju. Delikatnie stukam ple-
cami o sufit pokryty tapet¹ natryskow¹. Doskona-
le czujê j¹ swoim nagim niefizycznym grzbietem.
Kierujê siê do du¿ego pokoju. Drzwi do niego s¹
otwarte, ale nie zni¿am lotu, mam ochotê ponow-
nie przenikn¹æ przez �cianê. Ot tak, dla zabawy.
Uda³o siê! Znów poczu³em wibracje. Jestem w du-
¿ym pokoju. Ale zaraz! Przecie¿ to doskona³a oka-
zja na zbieranie dowodów! Szybko, szybko, muszê
zobaczyæ ¿onê i dziecko, co robi¹. Mo¿e uda mi
siê nawi¹zaæ z nimi kontakt. Po powrocie wszyst-
ko sprawdzê. W ¿yciu nie lata³em pod sufitem.
Z tej perspektywy ca³e mieszkanie wygl¹da ina-
czej. Trudno jest rozpoznaæ szczegó³y. Dobra, po
kolei, ka¿dy k¹t mieszkania! Przeszukujê dok³ad-
nie du¿y pokój, wo³aj¹c jednocze�nie ¿onê i dziecko
po imieniu. Jednak nigdzie ich nie znajdujê. Prêd-
ko do kuchni! Szybciej, szybciej, dlaczego tak
wolno siê poruszam?! Znajdujê siê w kuchni. Do-
k³adnie przygl¹dam siê wszystkiemu z góry. Z tej
perspektywy garnki, talerze, szklanki, przypomi-
naj¹ p³askie kr¹¿ki. S³yszê jak w³¹cza siê lodów-
ka, czujê p³yn¹cy w sieci elektrycznej pr¹d. Mam
niesamowicie wyostrzon¹ percepcjê. Posiadam kil-
ka dodatkowych zmys³ów... W kuchni te¿ nikogo
nie znajdujê. Kiciu, Edytko, gdzie jeste�cie?! P³y-
nê do pokoju dziecka...

Gdzie� wewn¹trz siebie czujê, ¿e mój czas do-

Dowód 2: Lot pod sufitem
Odzyskujê �wiadomo�æ w Jasnej Nico�ci. Stojê

³agodnie w Niej zawieszony. Nico�æ tworzy swojego
rodzaju kopu³ê. Czujê siê jakbym by³ w du¿ej my-
dlanej bañce. Przygl¹dam siê jej uwa¿nie. Skupiam
wzrok na jednym punkcie na sklepieniu. Po chwili
dostrzegam, ¿e punkt powiêksza siê, jest wielko�ci
monety. Brzegi otoczone s¹ faluj¹c¹ energi¹ niebie-
skawego koloru. Po chwili staje siê wielko�ci kr¹¿ka
hokejowego, po kolejnej ma �rednicê hula�hopu,
dalej przyjmuje rozmiary du¿ego okrêgu zbudowa-
nego z ³uku elektrycznego. Zaczynam dostrzegaæ
widok znajduj¹cy siê w nim. Okr¹g b³yskawicznie
siê rozsuwa i oto stojê u siebie w sypialni. Uda³o
siê! Wyszed³em! To OBE! Czujê siê jak dziecko. Cie-
szê siê i jednocze�nie bojê. Dwa sprzeczne uczucia,
rado�æ i strach. Zupe³nie jak na pierwszej przeja¿d¿-
ce na karuzeli... Stopy odrywaj¹ siê od pod³o¿a.
Zaczynam unosiæ siê w górê. Jak ja to robiê? Nie-
widoczne Podci�nienie delikatnie chwyta mnie za
potylicê i grzbiet. Kierujê siê w górê pod sufit. Je-
stem pod sufitem. Teraz ta sama Energia przyjmuje
postaæ Ci�nienia podtrzymuj¹cego mnie pod stro-
pem. Jest pode mn¹, unosi mnie niczym poduszka
powietrzna. Co za cudowne uczucie lekko�ci, wol-
no�ci! By dodaæ sobie animuszu, ostentacyjnie prze-
nikam przez �cianê nad drzwiami. Gdy to robiê, czujê
jak moje niefizyczne cia³o obmywaj¹ wibracje.
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moje subiektywne odczucie w pe³ni mi wystarcza³o.
Doskonale wiedzia³em, ¿e to by³a eksterioryzacja. Eks-
terioryzacja � dziwacznie brzmi¹ca nazwa. Kojarzy-
³a mi siê jeszcze nie tak dawno z okultyzmem, szata-
nem i przyprawia³a o dreszcze. Przecie¿ to taka frajda
polataæ sobie pod sufitem w³asnego mieszkania. Cze-
go siê tu baæ? No tak, ³atwo teraz powiedzieæ, jak uda³o
mi siê ods³oniæ skrawek Kurtyny miêdzy tym a Tam-
tym �wiatem. Kurtyny zbudowanej z irracjonalnego
lêku. Lêku przed Nieznanym. Ba³em siê tego, co zo-
baczê. I co zobaczy³em? W³asne, najnormalniejsze
w �wiecie mieszkanie.

Dowód 3: Wizyta u przyjaciela
Postanowi³em, ¿e gdy nastêpnym razem wyjdê,

natychmiast skierujê siê do Paw³a. Jest moim
najlepszym przyjacielem, wiêc powinienem go jako�
odnale�æ, dostroiæ siê.

Odzyskujê �wiadomo�æ, le¿¹c na materacu
u siebie w sypialni. Natychmiast rozpoznajê ten
specyficzny stan bycia w POZA. Lekko�æ, uczucie
wolno�ci, wyostrzone zmys³y, poszerzona �wia-
domo�æ. Le¿ê w nazwanym przez siebie Obszarze
Przycielesnym i my�lê, co by tu zrobiæ. Och,
przypomnia³em sobie, mia³em udaæ siê do Paw³a!
Kurczê! Trochê siê bojê. Mo¿e gdzie� po drodze
siê zgubiê, zab³¹dzê. Spróbujê inaczej. Zamykam
niefizyczne powieki i intensywnie my�lê o Pawle.

biega koñca. Mówi mi co�, ¿e za chwilê dostroje-
nie os³abnie i wrócê do cia³a. Zupe³nie jakbym mia³
Wewnêtrzny Wska�nik. Czym prêdzej przemieszczam
siê do pokoju Edytki. Krzyczê na o�lep. Niunia, Kot-
ku, gdzie jeste�cie do cholery! Tutaj te¿ ich nie ma!
Co jest grane!? Wewnêtrzny Wska�nik wyra�nie
oznajmia �wracamy�...

Jestem w ciele, szybko wstajê. Wybiegam z sy-
pialni. Biegnê do du¿ego pokoju. Nie ma nikogo. Do
kuchni, te¿ pusto. Pokój dziecka... Tam na pewno
s¹! Nie, tu równie¿ ich nie ma.

� Kiciu, gdzie jeste�? � Pytam spokojnie, ¿eby
nie zrobiæ z siebie oszo³oma.

� Tutaj jestem. � Odpowiada ¿ona z ³azienki.
� No tak, w ³azience nie sprawdza³em. � Mówiê

pod nosem. � A gdzie Niunia? � Pytam dalej.
� Na balkonie, bawi siê na kocyku. � Mówi, jakby
nigdy nic.  Bo¿e, ¿eby ona wiedzia³a, gdzie ja przed
chwil¹ by³em! Nic jej nie bêdê mówi³, bo siê tylko
zmartwi. Swoj¹ drog¹ mog³em sprawdziæ balkon
i ³azienkê.

To by³o niez³e do�wiadczenie. By³em trochê z³y
na siebie, ¿e nie wpad³em na pomys³, by sprawdziæ
³azienkê i balkon. Nastêpnym razem bêdê bardziej
uwa¿ny.

Mia³em w gar�ci ca³kiem niez³y dowód, na to, ¿e
do�wiadczy³em OBE. Co prawda nie mog³em tego
potwierdziæ, bazuj¹c na obiektywnej weryfikacji, ale
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� Opowiedz mi z najdrobniejszymi szczegó³ami,
gdzie i w jakiej pozycji spa³e�. Opisz to miejsce. Nie
chcê ciê ci¹gn¹æ za jêzyk, ani niczego sugerowaæ.
Wiesz, chodzi mi o dowody.

Pawe³ mia³ przeno�ny telefon. Poszed³ z nim do
pomieszczenia, w którym przed chwil¹ spa³ i zacz¹³
zdawaæ relacjê. Wszystko siê zgadza³o. Pozycja cia-
³a, br¹zowy pled, ba³agan, stoj¹cy na biurku monitor
komputera. O rozrzuconych skarpetkach nic nie po-
wiedzia³, wiêc go o nie zapyta³em. Odpar³, ¿e le¿¹
pod �cian¹. Czyli ten jeden szczegó³ siê nie zgadza³.
To i tak nie�le.

 Oto mia³em dowód. Mo¿e nie by³a to pe³na ekste-
rioryzacja, gdy¿ ca³e wydarzenie widzia³em znajduj¹c
siê w Obszarze Przycielesnym, ale do�wiadczenie to
wywar³o na mnie kolosalny wp³yw. Moje w¹tpliwo-
�ci zaczê³y siê rozmywaæ. Powiedzia³em zaczê³y,
a nie ca³kiem znik³y. No w³a�nie, jestem strasznym
sceptykiem. No i te skarpetki... Potrzebowa³em moc-
niejszych dowodów. Zastanawia³em siê równie¿, dla-
czego tak usilnie pragnê udowadniaæ i komu? Sobie
czy te¿ innym? Po co to robiê? I tak nikogo nie prze-
konam, ¿e opuszczam cia³o. Po co w ogóle przeko-
nywaæ? ¯eby siê pochwaliæ czy co? A wiêc w grê
wchodzi³o równie¿ zaspokajanie w³asnego ego.

Nie potrafi¹c pozbyæ siê potrzeby udowadniania
komu�, ¿e doznajê OBE, postanowi³em zaspokoiæ
swoj¹  pró¿no�æ. Wpad³em na pomys³, ¿e najlep-

Mruczê pod nosem � Pawe³, Pawe³, Pawe³... � To
pomaga w koncentracji. Szukam go w sklepieniach
otaczaj¹cej mnie Szarej Nico�ci, któr¹ mam przed
powiekami. Po krótkiej chwili pojawia siê punkt.
Powiêksza siê  do rozmiarów kr¹¿ka, ten z kolei
zamienia siê w du¿y okr¹g, którego obrze¿a spowite
s¹ w niebieskaw¹ Energiê przypominaj¹c¹ ele-
ktryczny ³uk. W okrêgu spostrzegam �pi¹cego Paw³a,
przykryty jest br¹zowym pledem. Wystaje mu tylko
g³owa. Le¿y na wersalce zwrócony plecami do �ciany.
Obok ³ó¿ka stoi biurko, na nim monitor komputera.
W pomieszczeniu jest niez³y ba³agan. Pod krzes³em
skarpetki. Jedna zwiniêta jest w kulkê, a druga
roz³o¿ona, obie rzucone od niechcenia. Typowy
Pawe³! Czujê, jak Wewnêtrzny Wska�nik mówi mi,
¿e doznanie dobiega koñca. Po chwili jestem w ciele.

Szybko wstajê. Dzwoniæ, czy nie? Robiæ z siebie
idiotê i go budziæ? A mo¿e wcale nie �pi, nie ma go
w domu? Muszê sprawdziæ! Wykrêcam numer. Od-
biera zaspany Pawe³.

� Cze�æ Stary, to ja Darek. Sorry, ¿e ciê obu-
dzi³em.

� Nic nie szkodzi i tak mia³em ju¿ wstawaæ. Co
siê sta³o? � Pyta, wyczuwaj¹c w moim g³osie eks-
cytacjê.

� Wyszed³em przed chwil¹ z cia³a i muszê co�
sprawdziæ.

� Znów lata³e�? � �mieje siê Pawe³.
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wa³em, gwa³townie naros³y. Wówczas zacz¹³em
mocno przeæ do przodu. Lecz nadal nie mog³em
wyj�æ. Przypomina³o to potê¿n¹ katalepsjê. Nie
by³o mowy o najmniejszym poruszeniu. Maj¹c ju¿
pewne do�wiadczenie, wiedzia³em, co robiæ.
Najpierw wyszarpa³em niefizyczne palce r¹k, po
czym ca³e d³onie i ramiona. Dalej posz³o g³adko.
Odczepi³em nogi, po�ladki i tu³ów. Tylko ta
cholerna potylica by³a wci¹¿ przytwierdzona. Ale
i na ni¹ znalaz³em sposób. Wygi¹³em siê w ³uk.
Przypomina³o to gimnastyczn¹ pozycjê � mostek
z opart¹ g³ow¹ o pod³o¿e. Nastêpnie zacz¹³em siê
wykrêcaæ w lewo. Zawsze robi³em to w prawo, ale
po prawej stronie spa³a ¿ona. Ba³em siê, ¿e na ni¹
wpadnê. No w³a�nie, zupe³nie zapomnia³em.
Przecie¿ o to mi chodzi³o. Chcia³em wyci¹gn¹æ
kogo� z cia³a. Dostroiæ siê do niego. Teraz mam
dobr¹ okazjê. Szybko pozby³em siê resztek NG�C,
które zwisa³y mi z ty³u potylicy i szyi, zerkn¹³em
w stronê ¿ony. Jest! OK! Spokojnie, spokojnie! Nie
mogê jej wystraszyæ, przecie¿ to jej pierwszy raz.
Muszê to zrobiæ delikatnie. Tylko jak? Mam ma³o
czasu, czujê to, mówi o tym Wewnêtrzny Wska�nik.
Wiem ju¿! Zagadnê do niej jakby nigdy nic, jakby
to by³ �wiat Fizyczny.

� Kiciusiu, �pisz?
� Uhummm...

szym sposobem bêdzie, wyci¹gniêcie kogo� z cia³a,
dostrojenie siê do niego. Kiedy tej osobie powiedzie
siê wyj�cie, wówczas mi uwierzy. Przekona siê na
w³asnej skórze, ¿e Drugi �wiat istnieje naprawdê. Au-
topsja jest najlepszym lekarstwem na niedowierzanie.

W grê wchodzili tylko najbli¿si. Bo przecie¿ nie
bêdê nagabywa³ poza cia³em kogo� obcego, a na-
stêpnie wydzwania³ i niepokoi³ go. Po pewnym cza-
sie okaza³o siê jednak, ¿e wyci¹gniêcie kogo� z cia³a
nie jest takie proste. Up³ynê³o sporo czasu zanim uda³o
mi siê w koñcu do kogo� dostroiæ. T¹ osob¹ by³a
moja ¿ona � Agnieszka.

Dowód 4: Spotkanie z ¿on¹ poza cia³em

Wakacje. Sierpniowa noc pod namiotem nad je-
ziorem. ¯ona ju¿ dawno spa³a, tylko ja jak zwykle
mia³em problem z za�niêciem w nowym miejscu.
Dooko³a s³ychaæ by³o ha³asuj¹cych wczasowiczów,
balanguj¹c¹ m³odzie¿. Zaczê³o ju¿ �witaæ, a ja wci¹¿
jeszcze nie spa³em. Przysypia³em p³ytko na chwilê,
po czym ponownie siê budzi³em. Balansowa³em miê-
dzy jaw¹ a snem. Za którym� razem obudzi³y mnie
wibracje.

By³y s³abe. Ws³uchiwa³em siê wiêc w nie, by
zwiêkszyæ ich natê¿enie i przyspieszyæ czêstotliwo�æ.
Nie by³o to ³atwe, gdy¿ tak siê cieszy³em, ¿e znów mi
siê uda³o, i¿ co chwilê wibracje s³ab³y. Dopiero po
pewnym czasie, gdy siê uspokoi³em  i  skoncentro-
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ograniczone? W ¿adnym wypadku! My�lê i dobrze
mi to idzie.

 Nie wiem, co mam zrobiæ takiego charakte-
rystycznego. Powiedzieæ jej, ¿e jeste�my poza
cia³em? Nie. To mo¿e j¹ wystraszyæ. A mo¿e rozpruæ
namiot? Nie, to mo¿e j¹ zdenerwowaæ. Ju¿ wiem!
Przewrócê s³upek pod nogami.

� Oj, Kiciusiu, s³upek siê przewróci³! � Mówiê
do Agnieszki.

� To go popraw, po co mnie budzisz... �
Odburknê³a wybita ze snu. � Wiem, co jeszcze
zrobiê. � My�lê pod nosem.

� Kiciu, idê na browar.
� Oj! Daj mi wreszcie spaæ!
Nie mêcz¹c d³u¿ej ¿ony i czuj¹c, ¿e Wewnêtrzny

Wska�nik (WW) oznajmia czas powrotu, powróci³em
do OP. Ponownie zaobserwowa³em ten dziwny
sposób przemieszczania �  przeskok, prze³¹czenie.
Le¿ê jeszcze dobr¹ chwilê w OP.  Zaczynam przeæ
w przód. Nie. Nie da rady. Ach ta moja zach³anno�æ,
zawsze mi wszystkiego ma³o...

 Po chwili znalaz³em siê w ciele. Na wszelki wypa-
dek sprawdzi³em, czy to fizyczne. Czêsto tak robi-
³em, gdy¿ do�wiadczenia z POZA s¹ tak realne, ¿e
trudno je odró¿niæ od Rzeczywisto�ci Fizycznej. No,
chyba ¿e siê lata albo przenika przez �ciany. Ale nie
zawsze by³o to ³atwe. Niekiedy grawitacja w POZA

� Wiesz, nie mogê zasn¹æ. Mogê siê do ciebie
przytuliæ?

� Dobrze. Kochany Kiciu�...
¯ona jest odkryta. Ma na sobie tylko figi i moj¹

uczelnian¹ podkoszulkê z AWF�u. Zerkam na siebie
i dostrzegam, ¿e mam na sobie d¿insy i sanda³y,
a od pasa w górê jestem nagi. Trochê mnie to dziwi.
Nie bêdê zaprz¹ta³ sobie g³owy szczegó³ami. Le¿ê
przytulony do ¿ony w dziwacznej pozycji. Specjalnie
tak¹ przyj¹³em, by by³a charakterystyczna i ³atwa
do zapamiêtania. Po powrocie wszystko zweryfikujê.
Agnieszka le¿y na lewym boku, plecami do �ciany
namiotu, za� moja g³owa spoczywa na jej ods³oniêtej
talii. Doskonale czujê jej cia³o. Jest identyczne jak
fizyczne, no mo¿e bardziej subtelne, aksamitne,
zamszowe. Co by tu jeszcze wykombinowaæ? Co�,
co móg³bym sprawdziæ po powrocie. Musi byæ to
bardzo charakterystyczne. Co�, czego nigdy nie robiê.
My�lê, a czas p³ynie nieub³aganie, je¿eli w ogóle
mo¿na mówiæ Tu o czasie. O! Przypomnia³em sobie
pewn¹ rzecz. Pozycjê, w której teraz jestem przyj¹³em
w dziwny sposób. Po prostu przeskoczy³em z pozycji
stoj¹cej, jak¹ mia³em tu¿ po uwolnieniu siê, do
w³a�nie tej, w której aktualnie jestem, my�l¹c o tym
tylko... Le¿ê sobie i g³ówkujê. Nagle uzmys³awiam
sobie, ¿e w³a�nie analizujê. Co ten Monroe mówi³,
¿e nie mo¿na w POZA analizowaæ, ¿e to jest
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o zamiarze pój�cia na piwo. By³a zdumiona. Ze zdzi-
wienia uchyli³a usta, szeroko otworzy³a oczy i po-
wtarza³a: � Faktycznie, faktycznie tak by³o...

� Ale, Kiciu? � Zapyta³a. � Czy tego nie
robili�my naprawdê, to znaczy tu, jak to nazywasz
w Fizycznym �wiecie?

� Nie. � Odpar³em. � To wszystko wydarzy³o
siê Tam. Gdy tylko wróci³em do cia³a, zobaczy³em,
¿e jeste� przykryta po same uszy �piworem, a twarz
masz zwrócon¹ do �ciany namiotu. Zreszt¹, spójrz
jak jeste� ubrana. Spa³a� w dresie, w spodniach i blu-
zie, podkoszulki z AWF�u nawet ze sob¹ nie mamy,
zosta³a w domu. S³upek nie jest przewrócony.
W POZA, wszystko by³o ca³kiem inaczej.

� O bo¿e! Faktycznie! � Wykrzyknê³a.
Od tej pory ¿ona nie martwi³a siê o mnie.

Wiedzia³a, ¿e nic mi nie grozi, i¿ OBE jest bezpieczne.
Sama przecie¿ tego do�wiadczy³a. No i mia³em
dowód. Potê¿ny, niezbity dowód.

Moj¹ przywar¹, której siê trochê wstydzê, jest
chciwo�æ i nienasycenie. Kiedy� ujawnia³a siê
wszêdzie. Mog³em j¹ rozpoznaæ bezpo�rednio:
przejada³em siê, by³em zach³anny na pieni¹dze, na
dobre stopnie w szkole, na czas wolny. Teraz za�
moja chciwo�æ przybra³a utajon¹, bardziej subteln¹
formê. Ale wci¹¿ by³a to ta sama cecha charakteru.
By³em nienasycony dowodów. Potrzebowa³em ich
wiêcej i wiêcej...

by³a bardzo znaczna a �ciany twarde. Ale to ju¿ inny
temat...

Tak wiêc powróci³em do fizycznego cia³a i zastana-
wia³em siê czy budziæ ¿onê czy te¿ nie. Szkoda mi jej
by³o. Tak smacznie spa³a. Nie, nie bêdê jej budzi³. Trud-
no, mo¿e innym razem. Do samego rana ju¿ nie zmru-
¿y³em oka, tak by³em podekscytowany now¹ przygo-
d¹.

Rano, jak tylko obudzi³a siê ¿ona, zapyta³em j¹,
czy co� pamiêta. Niczego jej nie sugerowa³em. Rzuci³a
ten sam tekst, co Pawe³.

� A co? Znów lata³e�? � Zaczê³a chichotaæ.
� Oj! Kurczê! Nie �miej siê ze mnie. Przecie¿

wiesz, ¿e to moje nowe hobby.
� No, ³adne hobby sobie znalaz³e�! Ach te twoje

pasje... Kiedy� zaprowadzi ciê to do grobu.
¯ona ba³a siê o mnie. Wcale siê jej nie dziwiê.

Sam jeszcze nie tak dawno na samo s³owo podró¿
astralna wzdryga³em siê i w³os je¿y³ mi siê na g³owie.

� Proszê, przypomnij sobie. Mo¿e mia³a� jaki� sen.
� Próbowa³em j¹ podej�æ.

� Wiesz przecie¿, ¿e ja nie pamiêtam snów.
W takiej sytuacji, nie zwracaj¹c uwagi na to, ¿e

mogê jej co� zasugerowaæ i przez to dowody bêd¹
ma³o rzetelne, opowiedzia³em jej to, co robi³em poza
cia³em. O tym, ¿e by³a odkryta, jak byli�my ubrani,
w jaki sposób siê do niej przytula³em, co mówi³em,
no i wreszcie o s³upku, który przewróci³em oraz
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Podkradam siê bli¿ej, delikatnie k³adê rêkê na jego
brzuchu. Skórê ma trochê ch³odniejsz¹ ni¿ moja
d³oñ. Powoli przesuwam rêkê w kierunku g³owy.
Ma zaro�niêty tors, twarz lekko spuchniêt¹, jak
po nadmiarze snu, a na niej kilkudniowy zarost.
Wypisz wymaluj ja. To mo¿e wydaæ siê nieco
dziwne, ale nie mam odwagi zbadaæ jego
genitaliów. Facet jest mn¹, a jednocze�nie czujê,
¿e jest mi obcy. Jako� siê krêpujê obcego
mê¿czyznê z³apaæ za ptaka. A mo¿e by tak zbadaæ
jego organy wewnêtrzne? Przecie¿ teraz jestem
subteln¹ energi¹, która mo¿e przenikaæ materiê
fizyczn¹. Naciskam mocniej na jamê brzuszn¹, ale
nie mogê, co� mnie powstrzymuje. Dochodzê do
wniosku, ¿e to zbyt inwazyjne.

Mê¿czyzna � ja �pi¹cy, le¿y sobie najnormalniej
w �wiecie i oddycha. Na podstawie odstêpów miê-
dzy jego sapniêciami wyliczam, ¿e gdzie� od czte-
rech do sze�ciu razy na minutê. Zrobiê pewien eks-
peryment. Przecie¿ jestem z nim sprzê¿ony, w jaki�
sposób po³¹czony. Spróbujê oddzia³ywaæ na niego
w inny sposób... Zaczynam gwa³townie dyszeæ. Cze-
kam oko³o dwie, trzy sekundy i ku moim zdumionym
oczom facet te¿ zaczyna dyszeæ. Przestajê, a on po
dwóch, trzech sekundach równie¿ przestaje. Pona-
wiam próbê, a sytuacja siê powtarza. Ale¿ to ko-
miczne! Nie wytrzymujê i wybucham �miechem.
Patrzê, a jegomo�æ te¿ siê �mieje. Gwa³townie ga-

Pomy�la³em sobie, ¿e niezbitym dowodem na
opuszczenie cia³a bêdzie jego ujrzenie. Dlaczego
wcze�niej na to nie wpad³em? Po prostu ba³em siê,
¿e gdy ujrzê swoje fizyczne cia³o, wpadnê w histeriê.
Spanikujê, gdy unosz¹c siê pod sufitem, zobaczê
jednocze�nie siebie le¿¹cego. Na sam¹ my�l o tym
dostawa³em dreszczy. Zreszt¹, to by³o dla mnie nie
do pojêcia, ja tam i tu.

Zwleka³em z zerkniêciem w ty³ na cia³o fizyczne
tak d³ugo, jak tylko mog³em. Pewnego poranka
w koñcu zdoby³em siê na odwagê.

Dowód 5: Fizyczne cia³o

Powoli odzyskujê �wiadomo�æ na otaczaj¹ce
mnie, znajome uczucie wibracji. Ich natê¿enie
i czêstotliwo�æ samoczynnie narastaj¹, tote¿
z ³atwo�ci¹ zaczynam wy³aniaæ siê z cia³a. Nie czujê
oporu NG�C. To dziwne, raz jest, a raz go nie ma.
Co� mi karze obejrzeæ siê za siebie. Czujê co� lub
kogo�  za plecami. Powoli, ostro¿nie zerkam do
ty³u. O kurczê, to ja! Moje cia³o! Smacznie �pi¹cy
ja sam. To dziwne, ale my�la³em, ¿e siê wystraszê,
gdy zobaczê samego siebie, a teraz chce mi siê
�miaæ. Ale¿ zabawna sytuacja. Ten facet, to znaczy
ja, przypomina ur¿niêtego w belê pijaka. Ma³o
tego. Widz¹c go, wcale siê z nim nie uto¿samiam.
Zupe³nie jakbym widzia³ kogo� obcego. Zaraz go
zbadam. Mo¿e go po³askotaæ, to siê obudzi?
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Stojê z rozdziawion¹ buzi¹ i wytrzeszczonymi
oczami. Kto to mówi? Mo¿na prosiæ o powtórze-
nie? Nie rozumiem. W tym momencie czujê wp³y-
waj¹cy we mnie komunikat. ¯adnych s³ów, tylko
dziwny, ale w pe³ni zrozumia³y w odczuciu prze-
kaz. Po prze³o¿eniu go na jêzyk brzmi on mniej
wiêcej tak:

Wychodzenie z cia³a mo¿na porównaæ do przecho-
dzenia przez drzwi wahad³owe takie jak w saloonie.
Zamykaj¹ siê automatycznie za Tob¹, gdy je mijasz.

Wychodz¹c ze �wiata Fizycznego, z cia³a fi-
zycznego, sk³adasz siê, siebie, swoj¹ �wiado-
mo�æ, percepcjê. Przeciskasz siê przez ciasne,
wahad³owe drzwi w Kurtynie, zas³onie miêdzy
Fizycznym a Niefizycznym �wiatem. Ponownie
rozk³adasz siê, siebie, swoj¹ �wiadomo�æ, per-
cepcjê, wchodz¹c do Niefizycznego �wiata.

Przeci�niêcie siê przez ciasne Saloonowe Drzwi
w Kurtynie wymaga z³o¿enia, �ci�niêcia, zwarcia ,
skoncentrowania. Rozumiesz?

Chyba tak... � Odpowiadam niepewnie. Trochê
wstyd mi za siebie, ¿e jestem taki têpy, ale g³upio mi
prosiæ o powtórzenie wyk³adu.

Powtórzyæ ja�niej? Twoja �wiadomo�æ, Ty sam.
Po prostu Ty. Mo¿esz istnieæ w jednej chwili tylko
w jednym miejscu.

szê u�miech. On te¿. Co jest?! Przecie¿ nie mo¿na
�miaæ siê do rozpuku, gdy siê �pi. To niemo¿liwe!
Facet powinien siê obudziæ z tego �miechu i tym
samym cofn¹æ mnie do siebie. Czyli wróci³bym do
niego. Cholera, jakie to popaprane! Po prostu taki
gromki �miech cofn¹³by mnie do cia³a. Co� tu nie
gra! Spróbujemy inaczej. Podnoszê rêkê w górê.
Czekam chwilê a on... Te¿ podnosi. O, nie! Tego ju¿
za wiele! Cholera, to niemo¿liwe, ju¿ dawno bym
siê obudzi³. Macham g³ow¹, ruszam rêkoma, a on
po dwóch, trzech sekundach powiela moje ruchy.
Stop! A mo¿e by tak wróciæ i sprawdziæ? No w³a-
�nie... W jakiej pozycji poszed³em spaæ? My�lê, nie
spuszczaj¹c go�cia z oczu... Pewnie, ¿e na boku
a nie na plecach! Ledwo to koñczê, a mê¿czyzna
przeskokiem zmienia pozycjê na lewy bok. By³em
przykryty a nie odkryty! W tym samym momencie
facet nakrywa siê ko³dr¹. Nie dam siê nabraæ, nie
bêdzie ze mnie robi³ idioty! Nie jeste� moim cia³em
fizycznym! Tylko jakim� pieprzonym sobowtórem!
Koñczê g³o�no my�leæ i wtem sobowtór znika. Nie
ma go! Gdzie siê podzia³? Co tu jest grane? Dobrze
wiem, ¿e opu�ci³em cia³o! Dlaczego nie widzê swo-
jego fizycznego cia³a?! Wtem s³yszê w g³owie spo-
kojny, Mêski G³os, który oznajmia:

 Opuszczaj¹c cia³o fizyczne
Opuszczasz �wiat fizyczny
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gdyby kto� us³ysza³, o czym mówiê tak g³o�no sam do
siebie, pewnie wzi¹³by mnie za �wira.

Nagra³em na ta�mê wszystko, co uda³o mi siê zapa-
miêtaæ, ka¿dy najdrobniejszy szczegó³. Dla pewno�ci
jeszcze raz ca³e dzisiejsze do�wiadczenie powtórzy³em
w my�lach. Pragn¹³em mieæ to wszystko w g³owie, nie
zapomnieæ, przechowaæ jak w banku. By³o zbyt cenne,
by pozwoliæ mu ulecieæ. Trochê ba³em siê zasn¹æ. My-
�la³em, ¿e sen przykryje pamiêæ ca³ego do�wiadczenia,
spowoduje amnezjê. Ale nie, rano dok³adnie wszystko
pamiêta³em. Wzi¹³em wiêc dziennik i spisa³em kropka
w kropkê ca³e do�wiadczenie. Najwiêkszy problem mia-
³em z prze³o¿eniem na jêzyk pisany tego, co mi przeka-
zywano niewerbalnie � komunikacj¹ czuciow¹. Nie
chcia³em niczego zniekszta³ciæ, przek³amaæ, �le przet³u-
maczyæ. Jednak mimo wszystko czu³em, ¿e prze³o¿enie
przekazu na s³owa to brutalne okrojenie go têpym no-
¿em, pozbawienie najlepszej esencji.

Da³em sobie spokój ze zbieraniem dowodów. Mia-
³em ich a¿ nadto. Wiedzia³em doskonale, ¿e opusz-
czam cia³o. To, czego do�wiadczam, nie jest halucy-
nacj¹ ani snem, a ¿e nie wszystkich mogê o tym prze-
konaæ? Mnie samego nikt by nie przekona³, gdybym
tego nie do�wiadczy³ na w³asnej skórze. Tak, najlep-
szym lekarstwem na niedowierzanie jest autopsja.

Z wyj�cia na wyj�cie my�la³em, i¿ bêdê mia³ coraz
mniej pytañ, ¿e wszystko bêdê od razu wiedzia³ i rozu-
mia³. A tu zamiast tego namno¿y³o siê tysi¹ce pytañ bez

Niefizyczny Nauczyciel, odczytuj¹c moj¹ my�l
o podzielno�ci uwagi, dodaje:
Podzielno�æ uwagi nie istnieje. S¹ to jej szybkie
przeskoki. Jeszcze ja�niej?

Zawsze potrzebowa³em t³umaczenia typu jak so³-
tys krowie na miedzy lub jak kto woli ³opatologicz-
nego. Nie uwa¿am siebie za nadzwyczaj inteligent-
nego i bystrego. No mo¿e mam trochê wiêksze IQ od
Foresta Gumpa, ale do Einsteina to mi daleko. Do-
da³ wiêc s³owami:

Albo Tu albo Tam

Czyli co? Nie mogê zobaczyæ swojego cia³a fi-
zycznego? � Nic nie us³ysza³em. Odpowiedzi¹ by³o
milczenie. Jak to rozumieæ?

Ca³y werbalny i niewerbalny przekaz trwa³ dos³ow-
nie chwilê. By³ we mnie, w moim umy�le. Potrzebo-
wa³em czasu, by go przetrawiæ i przyswoiæ. Wróci-
³em do cia³a. Nie myli³em siê co do jego po³o¿enia.
Spa³o na lewym boku a nie na plecach jak sobowtór
i by³o przykryte ko³dr¹.

By³ �rodek nocy. Nie chc¹c budziæ ¿ony, która spa-
³a obok, tak na marginesie po Drugiej Stronie dzisiaj jej
nie spotka³em, wzi¹³em dyktafon i wyszed³em z sy-
pialni do du¿ego pokoju. Zamkn¹³em drzwi i zacz¹³em
potokiem s³ów zdawaæ relacjê do urz¹dzenia. Bo¿e,
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odpowiedzi. Prawdê mówi¹c jestem cz³owiekiem w go-
r¹cej wodzie k¹panym. Niez³y ze mnie raptus. � Wi-
dzisz Niefizyczny Przyjacielu! Napisa³em to, napisa³em,
¿e jestem raptus, tak jak mi podpowiedzia³e� na Lekcji.
Ale wróæmy. Chcia³em natychmiast znaæ odpowiedzi
na te pytania. Wszystko naraz, od razu. Jestem taki nie-
cierpliwy. Tak siê pali³em do kolejnego wyj�cia, ¿e za-
blokowa³em siê na dobrych parê tygodni. Nie potrafi-
³em siê wyciszyæ. Mia³em w g³owie gonitwê my�li.
Dodatkowo zacz¹³em panikowaæ, ¿e ju¿ nigdy to mi siê
nie uda, co tylko pogarsza³o sytuacjê. Powsta³ mecha-
nizm b³êdnego ko³a. Im bardziej chcia³em wyj�æ, tym
bardziej siê spina³em, a gdy by³em spiêty, to nie mog³em
opu�ciæ cia³a. Dopiero po jakim� czasie och³on¹³em.
Wyluzowa³em. Trudno, wrócê do normalnego ¿ycia.
I wówczas posz³o jak po ma�le. Ponownie mog³em wy-
chodziæ. Nabiera³em coraz wiêkszej w tym wprawy.
Samo przej�cie przez Kurtynê nie przysparza³o wiêk-
szego problemu. Du¿¹ trudno�ci¹ do pokonania by³ ogra-
niczony czas pobytu. Lecz po pewnym czasie i to uleg³o
zmianie. Mog³em coraz d³u¿ej go�ciæ w POZA. Naj-
wiêkszym problemem, problemem to ma³o powiedzia-
ne, raczej potê¿nym ograniczeniem, by³ zasiêg. Dostro-
jenie siê do Odleg³ych Obszarów by³o nie lada wyzwa-
niem. Wyczynem granicz¹cym z cudem. Ale o tym kie-
dy indziej. W tej chwili pozostawa³o odpowiedzieæ so-
bie na najbardziej drêcz¹ce pytanie:

Gdzie trafiam po wyj�ciu z cia³a?

  Pragnienie

Pawe³ mia³ wiele pragnieñ
Potrzebowa³ mi³o�ci wolno�ci domu
By³o to w nim silnie zakorzenione

By³ zagorza³ym poszukiwaczem prawdy
Pilnie studiowa³ wszelkie religie filozofie
Szczególnie dalekowschodnie

Pewnego dnia ju¿ wiedzia³
Jak odzyskaæ wolno�æ spokój harmoniê
Musia³ wyzbyæ siê pragnieñ

Pilnie nad sob¹ pracowa³
Po kolei eliminowa³ swoje potrzeby
Mówi³ ¿e je rozpuszcza

Na koñcu pozosta³a w nim tylko jedna
Potrzeba wyzbycia siê pragnieñ
J¹ te¿ uda³o mu siê rozpu�ciæ

Wraz z ni¹ rozpu�ci³ siebie
Znikn¹³ w samounicestwieniu
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By³ wrzesieñ. Pocz¹tek letniej sesji. Czas zjazdu
studentów zaocznych. Zakwaterowa³em siê w tanim
hotelu w pobli¿u uczelni. Rozpakowa³em wszystkie
rzeczy i zmêczony podró¿¹ uda³em siê na spoczynek.
Po oko³o piêciu godzinach snu obudzi³em siê,  mia³em
pe³ny pêcherz. Za³atwi³em potrzebê i ponownie
po³o¿y³em siê. By³a 4:00 nad ranem. By³o wiêc jeszcze
sporo czasu do rozpoczêcia zajêæ, lecz nie mog³em
zasn¹æ. Denerwowa³em siê, jak zwykle, przed ka¿dym
zjazdem. Prawdê powiedziawszy, przez ca³¹ edukacjê
od przedszkola do studiów nie opuszcza³a mnie do�æ
zaawansowana nerwica szkolna. Rozwolnienie, ból
brzucha, zimne rêce, bia³a twarz przed ka¿dym spra-
wdzianem  by³y u mnie norm¹. Choæbym nie wiem jak
by³ przygotowany, zawsze siê stresowa³em. Tak wiêc
i tym razem denerwowa³em siê i nie mog³em zasn¹æ.
Zmieni³em pozycjê z le¿enia na plecach, w której czêsto
zasypiam, na embrionaln¹, na prawym boku. Pomaga³a
mi znie�æ napiêcie. Powoli zacz¹³em siê wyciszaæ i
zapadaæ w sen...

Idê chodnikiem wy³o¿onym brukow¹ kostk¹. Mam
opuszczon¹ g³owê. Patrzê pod nogi. Zatrzymujê siê.
Co� przyku³o moj¹ uwagê. Przygl¹dam siê uwa¿nie
kostce i dostrzegam na niej dziwny wzór. Co� na
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nie próbujê nikogo zagadn¹æ. Chcê siê st¹d wynie�æ.
To jaki� wybieg dla lunatyków.

Zbli¿am siê do niewielkiego wzniesienia. My�lê
sobie � po co bêdê siê wspina³, skoro tu poza cia-
³em mogê lataæ. Ledwo koñczê tê my�l i ju¿ zaczy-
nam siê unosiæ. Wy¿ej... wy¿ej... i wy¿ej. Po chwili
jestem w chmurach. Piêknych ró¿owo�niebieskich
ob³okach. S¹ dooko³a mnie. Jeszcze wy¿ej, jesz-
cze... Co, nie mogê? Dlaczego? Nie mogê nabraæ
pu³apu? OK. I tak jest zajebi�cie. Czujê siê wolny
jak ptak. Co chwilê zmieniam pozycjê. Raz unoszê
siê na brzuchu, a za chwilê na plecach. Teraz mam
ochotê na prêdko�æ. Chcê lecieæ jak Superman. Wy-
ci¹gam ramiona do przodu, jak mój idol ze szklane-
go ekranu, i pêdzê przed siebie niczym odrzutowiec.
Pierwszy zakrêt... drugi... trzeci... pikowanie... wzno-
szenie... spirala w dó³..., a teraz w górê... Po chwili
zaczyna mi siê nudziæ. Fajnie jest, ale ile mo¿na
lataæ? Zobaczê, co na dole... Trochê siê pogubi³em
z kierunkami, straci³em orientacjê. Wcale bym siê
nie zdziwi³, gdybym wyl¹dowa³ w innym miejscu.
Zreszt¹ wcale mnie to nie martwi, nie chcê wracaæ
do tych lunatyków. £agodnie zni¿am pu³ap, ob³oki
rozstêpuj¹ siê i przed moimi oczami jawi siê piêkna
polana. Ale zaraz, przecie¿ nie mam spadochronu!
Za chwilê rozbijê siê o ziemiê! Co ja wygadujê?!
Przecie¿ nie mam fizycznego cia³a, tu mi nic nie gro-
zi! Mówiê tak, lecz mimo to, trochê siê bojê kontaktu

kszta³t gwiazdy, rombu, pentagramu. Wpatrujê siê
w niego i zauwa¿am, jak na moich oczach zmienia
siê. Przechodzi p³ynnie z jednego kszta³tu w drugi.
To niemo¿liwe?! Ja chyba �niê?! Nagle odzyskujê
�wiadomo�æ. O kurczê! Gdzie ja jestem?! Podnoszê
g³owê i rozgl¹dam siê. Wszêdzie, jak okiem siêgn¹æ,
pe³no ludzi. Spaceruj¹ lu�no w ró¿nych kierunkach.
Niektórzy siedz¹, jeszcze inni wykonuj¹ dziwaczne
pozycje, co� jedz¹ i bez przerwy mamrocz¹ sami do
siebie. Ca³o�æ przypomina wielki pochód wariatów.
� Co to za miejsce?! � Pytam jednego z nich, lecz
ten nie zwraca na mnie najmniejszej uwagi. Po-
ch³oniêty jest wewnêtrznym dialogiem i gestykula-
cj¹. Stajê wiêc na samym �rodku szerokiego chodni-
ka, macham rêkami na wszystkie strony i krzyczê:
� Czy kto� mnie widzi?! Czy kto� mnie s³yszy?!
E tam! Moje pajacowanie na nikim nie robi wra¿e-
nia. O! Jaki� m³ody idzie w moim kierunku! Mo¿e
on mnie zauwa¿y? Ustawiam siê dok³adnie naprze-
ciwko niego, macham rêkami jak pajac i wo³am:
� Hej stary, która godzina?! Nic innego nie przy-
sz³o mi do g³owy tylko to. Przecie¿ nie bêdê siê go
pyta³ o imiê albo o pogodê. Nie schodzê mu z drogi.
Jest coraz bli¿ej. Nie przerywam prób komunikacji.
Jest metr przede mn¹ i nadal mnie nie dostrzega.
Wtem... przenika mnie! Przeszed³ przeze mnie!
A niech go! Co tu jest grane?! Idê st¹d!

Kierujê siê chodnikiem przed siebie i ju¿ nawet
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m³odzieniec napêdza jednocze�nie oba ko³a, kie-
ruje za� przednim. Ko³a jezdne zbudowane s¹ z
materia³u przypominaj¹cego drewno. Na obrze-
¿ach przytwierdzone maj¹ cienk¹ oponê z czego�,
co przypomina korek. Ca³y pojazd sunie z niewiel-
k¹ prêdko�ci¹. Wyp³ywam z rowu i jeszcze przez
pewien czas lecê za cyklist¹ schowany za ostatnim
ko³em, oko³o trzydzie�ci centymetrów nad drog¹.
Droga przypomina jasnobr¹zowy asfalt. Po chwili
opuszczam mojego nowego kolegê i wzbijam siê
wysoko w górê, po czym zawisam w powietrzu i
zastanawiam siê, co by tu porobiæ, co zbadaæ. Taka
okazja nie zdarza siê czêsto. Rzadko mogê byæ tak
d³ugo poza cia³em.

Daleko przed sob¹ zauwa¿am jad¹cy pod górê
pojazd. Przypomina samochód. Lecê czym prêdzej
w jego stronê. Ju¿ jestem w jego pobli¿u. W �rodku
siedzi dwoje ludzi. Mê¿czyzna i kobieta. Przynaj-
mniej tak mi siê zdaje, gdy¿ widzê ich przez malut-
kie szyby pojazdu. Auto przypomina naszego gar-
busa. Jednak jest od niego 3�4 razy wiêksze. Poru-
sza siê na czterech potê¿nych, czarnych, pozbawio-
nych bie¿nika ko³ach. S¹ podobne do kombajno-
wych dêtek. Dziêki nim pojazd miêkko pokonuje
wyboje, ko³ysz¹c siê z gracj¹. Jest szaro�grana-
towego, matowego koloru. Ma³e okienka w kabi-
nie przypominaj¹ wizjery w wozach opancerzo-
nych. Posiada dziwn¹ rejestracjê. Sk³ada siê z sze-

z twardym gruntem... Hop! Jestem na polanie. ̄ ad-
nego wstrz¹su, po prostu delikatne l¹dowanie. Ale
gdzie ja w³a�ciwie jestem? W oddali dostrzegam dro-
gê. Nie bêdê szed³ pieszo, szkoda czasu, przemiesz-
czê siê lotem. Czasu? No w³a�nie, zupe³nie zapo-
mnia³em, ¿e tyle czasu jestem poza c.f. i nie s³yszê
sygna³u od WW o powrocie... Ale super! Ale fajnie!
Jaki wolny! Odrywam nogi od ziemi i p³ynê w stro-
nê drogi. Po chwili jestem na miejscu. Szybko poko-
na³em ten dystans jako� tak skokowo, jakbym siê
prze³¹czy³.

W oddali dostrzegam jad¹cego w moim kierunku
rowerzystê. Nie czekaj¹c, a¿ zbli¿y siê do mnie, p³y-
nê mu na spotkanie. A je¿eli go wystraszê tym, ¿e
latam? Nie chcia³bym ¿eby sobie pomy�la³, ¿e je-
stem duchem, by wzi¹³ mnie za upiora. Lepiej przy-
kucnê w rowie i go poobserwujê. Jest tu¿ przede mn¹.
To m³ody mê¿czyzna, w wieku oko³o dwudziestu, trzy-
dziestu lat. Jego pojazd jest dziwaczny. Przypomina
rower, ale na trzech ko³ach. Jednocze�nie nie jest to
trójko³owiec. Wehiku³ jest jedno�ladem. Pierwsze
ko³o ma skrêtne, a pozosta³e dwa napêdowe. Praca
miê�ni nóg m³odzieñca napêdza mechanizm korbo-
wy przypominaj¹cy peda³y, znajduj¹cy siê  miêdzy
ko³ami jezdnymi. Zamiast ³añcucha s¹ pasy klino-
we. Biegn¹ one do elips umiejscowionych osiowo
na ko³ach jezdnych. Po�rodku, nad nimi, zamoco-
wane jest siedzisko cyklisty. Poruszaj¹c nogami,
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nê, która najbardziej mi odpowiada. Nie wyobra¿am
sobie siebie na innych studiach ni¿ na AWF�ie.
I tu jest trochê wkuwania, ale przewa¿aj¹ zajêcia ru-
chowe. Cz³owiek mo¿e siê wyszaleæ. Nauczyæ siê
¿eglowaæ, je�dziæ na nartach, graæ w ró¿ne gry.

Rozgl¹dam siê po zat³oczonej auli. ̄ eby ci wszy-
scy ludzie wiedzieli, ¿e mo¿na wyj�æ z cia³a, polataæ
sobie, nawi¹zaæ kontakt z Niefizycznymi Przyjació³-
mi i otrzymaæ od Nich MI£O�Æ, choæ na chwilê uwol-
niæ siê z tego szamba, jakim jest ten �wiat. ̄ eby mogli
tego do�wiadczyæ... Jakby to ich zmieni³o...
A ten profesor filozofii zakochany w Sokratesie. Cie-
kawe czy mia³by jeszcze motywacjê studiowaæ m¹-
dre ksiêgi. Oj, chyba nie! Przypuszczam, ¿e ¿aden ze
zgromadzonych ludzi nie mia³by ochoty ju¿ tu sie-
dzieæ. Jak jeden m¹¿, wszyscy by�my st¹d wyszli
i k³apnêli drzwiami. A mo¿e wstaæ, wzi¹æ mikrofon
od profesora, przeprosiæ, ¿e zabiorê cennych piêæ
minut nauk o Sokratesie i opowiedzieæ wszystkim
o tym, czego do�wiadczam. To dopiero by by³o!
Opu�ci³bym salê w kaftanie bezpieczeñstwa, a w naj-
lepszym razie wygwizdaliby mnie. Lepiej siedzieæ ci-
cho, a niech tam �pi¹. Co bêdê ich budzi³? Zreszt¹
sam muszê siê do koñca obudziæ, ¿eby komu� po-
magaæ. Muszê siê dowiedzieæ jak najwiêcej o tym
Drugim �wiecie. Zebraæ jak najwiêcej do�wiadczeñ.

Z dnia na dzieñ ogarnia³a mnie niesamowita pasja.
Niekiedy graniczy³a z obsesj¹. Wychodzi³em z cia³a

regu znaków umiejscowionych kolejno na bia³ych
i czarnych polach. Bia³e znaki na czarnych, a czar-
ne na bia³ych. Jest ich w sumie oko³o sze�ciu...

Nagle czujê sygna³ od WW. Muszê wracaæ, mój
czas dobiega koñca.

Po chwili jestem w c.f. Wszystko doskonale pa-
miêtam, od  pocz¹tku do samego koñca. Biorê dyk-
tafon i nagrywam. W czasie jak to robiê, zapominam
o ca³ym bo¿ym �wiecie, o studiach, sprawdzianie
i ca³ej tej edukacji, o tym, ¿e jestem daleko od domu...
Wszystko wydaje mi siê takie iluzoryczne i nieistotne
w porównaniu z tym, czego przed chwil¹ do�wiad-
czy³em. W spokoju jem �niadanie, nigdzie mi siê nie
spieszy, niczym siê nie denerwujê. Pe³en dystans
i luz. Co za harmonia... cisza w g³owie...

Siedz¹c na wyk³adach, d³ugo zastanawia³em siê nad
tym, czego do�wiadczy³em tego poranka. Co to byli
za ludzie ci lunatycy? A ten cyklista na jedno�lado-
wym trójko³owcu, garbus�gigant? Nie zna³em odpo-
wiedzi. Lepszy po¿ytek by³by z wyk³adu o wycho-
dzeniu z cia³a, ni¿ z tej nudnej filozofii czy socjologii.
Ale¿ to dziwne uczucie nie znaæ odpowiedzi na tyle
pytañ. Po prostu co� gryzie mnie w �rodku. Przecie¿
tu, w Fizycznym �wiecie, od nikogo siê tego nie do-
wiem.

Wiele razy mia³em ochotê rzuciæ studia, ale by³em
na trzecim roku, za pó³metkiem, wiêc by³o mi trochê
szkoda. Jako� dotrwam. I tak wybra³em tak¹ dziedzi-

Ksiazka popr.p65 2013-01-06, 13:5492-93



KOLEJNE   WYPRAWY

   95

Darek   Sugier

94

Pragnê w tym miejscu o�wiadczyæ, ¿e s³owo �dziw-
ne� wykre�lam ze swojego s³ownika opisuj¹cego do-
�wiadczenia poza cia³em. W POZA wszystko wyda-
je siê �dziwne� i niezrozumia³e. Tak wiêc od tej pory
dajê sobie spokój z tym s³owem.

Niekiedy odzyskiwa³em �wiadomo�æ u babci, le-
¿¹c obok szafy, której w Rzeczywisto�ci Fizycznej
nie by³o. No, pasowa³oby tu to s³owo... Próbowa-
³em dociec, dlaczego tak siê dzieje. Gdzie ja l¹dujê po
wyj�ciu z cia³a? Pytanie wci¹¿ pozostawa³o bez odpo-
wiedzi. Dopiero pewna informacja, któr¹ us³ysza³em
zaczê³a mi rozja�niaæ w g³owie.

Ca³a rodzina zebra³a siê u babci na wsi. Siedzieli-
�my za sto³em i dyskutowali�my o starych czasach.

� Pamiêtasz Marysiu? � Pyta babcia mamê. �
Jak mieszkali�cie u mnie z Romkiem, tu¿ po urodze-
niu Darka?

� A jak¿e mog³abym zapomnieæ. Skleroza jeszcze
mi nie dopisuje. � Odpowiedzia³a ¿artobliwie mama.
� Przecie¿ mieszkali�my u ciebie prawie rok czasu.

� Zaraz, zaraz... To ja tu kiedy� mieszka³em? �
Wtr¹ci³em.

� A tak, jak jeszcze cycka ssa³e�. Oj, ty d³ugo
ssa³e�. A jaki by³ z ciebie pieszczoch. � �miali siê.

� Babciu, a gdzie spa³em? Gdzie sta³o moje ³ó-
¿eczko? � Powoli zaczyna³em rozumieæ...

� A tu, przy szafie w rogu.
By³em zszokowany.

tak czêsto i na tak d³ugo, jak tylko mog³em. Nie zwraca-
³em uwagi czy to dzieñ czy te¿ �rodek nocy. Jak tylko
czu³em, ¿e mogê, ¿e siê uda, k³ad³em siê i startowa-
³em. Jednak wiêkszo�æ prób koñczy³a siê sukcesem
noc¹ lub nad ranem. W dzieñ trudno by³o mi siê do-
stroiæ. Mia³em zbyt pobudzone cia³o i rozproszony
umys³. Po pewnym czasie wypracowa³em sobie kilka
niezawodnych metod. Nie by³y to sztywne schematy.
Modyfikowa³em je nieustannie, dodaj¹c co� lub ujmu-
j¹c. Zauwa¿y³em równie¿, ¿e podstawowym czynni-
kiem potrzebnym do dostrojenia siê jest silne pragnie-
nie. Bez niego ani rusz. Przydatna jest odwaga, umie-
jêtno�æ koncentracji z jednoczesnym rozlu�nianiem cia-
³a. Dok³adnie. Mo¿na by to by³o zamkn¹æ w tych kilku
s³owach.

Najczê�ciej po opuszczeniu cia³a znajdowa³em siê
w swoim mieszkaniu na osiedlu. Niekiedy l¹dowa³em
u swoich rodziców. A parê razy w domu babci. Dla-
czego dostraja³em siê do lokum rodziców i babci?
Wychodzi³o to zupe³nie automatycznie. Wcale o tym
nie my�la³em. Nie zamierza³em siê tam znale�æ, a jed-
nak l¹dowa³em. Najbardziej zastanawiaj¹ce by³o to,
¿e odzyskiwa³em �wiadomo�æ w mieszkaniach, w któ-
rych lubi³em przebywaæ lub spaæ. By³y to kojarz¹ce
siê z poczuciem bezpieczeñstwa miejsca. W mieszka-
niu rodziców by³o wiele takich miejsc, ale u babci tyl-
ko jedno � pó³nocny pokój, a �ci�lej pewna jego czê�æ,
tu¿ obok szafy ustawionej na zachodniej �cianie.
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mi przesz³o. Uda³em siê wiêc z powrotem do swoje-
go mieszkania na trzecim piêtrze, ale nie id¹c, ani
lec¹c, lecz za pomoc¹ specyficznego prze³¹czenia�
�przeskoku i ponownie próbowa³em swych si³ w na-
uce latania. Tym razem nie skaka³em przez zamkniête
okna. Normalnie ci¹gn¹c za klamkê, otworzy³em
balkon i stan¹³em na balustradzie. A co je¿eli to
Rzeczywisto�æ Fizyczna i siê zabijê? Pojawi³o siê
zw¹tpienie. Zaczynaj¹ mi dr¿eæ nogi ze strachu.

Szybko opanowujê lêk i mocno siê odbijam...
Po chwili le¿ê na dole... Powrót na górê za pomoc¹
prze³¹czenia, wej�cie na balustradê, wyskok,
l¹dowanie... i tak w kó³ko, bez koñca...

Bardzo czêsto w pocz¹tkowych etapach nauki do-
strajania siê nie mog³em, bêd¹c w POZA, odró¿niæ
N� od Fizycznego �wiata (F�). Nie odwrotnie! Bê-
d¹c w F� nie mia³em najmniejszej w¹tpliwo�ci, ¿e siê
w nim znajdujê!

Chcia³bym w tym miejscu dodaæ bardzo wa¿n¹
rzecz, która po pewnym czasie u³atwi³a mi odzyski-
wanie �wiadomo�ci po Drugiej Stronie. Wykonywa-
³em pewien zabieg. Nazwa³em go Upewnianie siê.
Wygl¹da³o to mniej wiêcej tak, ¿e bêd¹c w F�, czê-
sto sprawdza³em, czy to nie jest N�. Jak ju¿ powie-
dzia³em, wiedzia³em doskonale o tym gdzie siê znaj-
dujê, ¿e to Rzeczywisto�æ Fizyczna. Jednak chodzi-
³o o specyficzn¹ grê umys³u. Wprawienie go w za-
k³opotanie. Niech sprawdza, niech my�li, waha siê,

� Tak my�la³em. � Wymknê³o mi siê i szybko ugry-
z³em siê w jêzyk. � Wszyscy spojrzeli na mnie ba-
dawczym wzrokiem.

To wyja�nia³o, dlaczego odzyskiwa³em �wiado-
mo�æ w tym miejscu. By³o zapisane w moim Banku
Pamiêci, gdzie� w pod�wiadomo�ci. Miejsce koja-
rz¹ce siê z poczuciem bezpieczeñstwa, ciep³em ro-
dziców. Wiele to wyja�nia³o.

Niekiedy po wyj�ciu z cia³a dzia³y siê rzeczy, któ-
rych nie potrafi³em wyja�niæ. Na przyk³ad obszar,
w którym l¹dowa³em, mia³ znaczn¹ grawitacjê. Zda-
rza³o siê, ¿e �ciany by³y tak twarde, ¿e nie potrafi³em
przez nie przenikn¹æ. Ma³o tego, kiedy� próbuj¹c
wyskoczyæ przez zamkniête okno, odbi³em siê od
niego i wyl¹dowa³em z hukiem na pod³odze. Twar-
dej, rzeczywistej posadzce. Nie odczuwa³em bólu.
Przypomina³o to raczej szok, wstrz¹s, uderzenie, ale
nic poza tym.

Pewnego wyj�cia chcia³em sobie polataæ...
Wzi¹³em potê¿ny rozbieg, mocno odbi³em siê od

pod³ogi, daj¹c nura do przodu, zamierza³em poko-
naæ zamkniête okno. T³uk¹c szyby, wyl¹dowa³em
z wielkim rumorem w krzakach pod blokiem.
W pierwszej chwili pomy�la³em, ¿e siê zabi³em. By³o
to tak rzeczywiste. W koñcu siê doigra³em. Pomyli³
mi siê �wiat Fizyczny z Niefizycznym i oto le¿ê mar-
twy. Jednak po chwili dostrzeg³em, ¿e nic mnie nie
boli, owszem by³em trochê otumaniony, ale szybko
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spróbujê inaczej! Odbi³em siê, zawis³em w powie-
trzu, po czym powoli, niczym na zwolnionym filmie,
zacz¹³em ruch. Fragment po fragmencie, klatka po
klatce. Aha! Ju¿ wiem! Najpierw trzeba mocno od-
chyliæ g³owê do ty³u, jakby chcia³o siê zerkn¹æ za
siebie, nastêpnie zwin¹æ siê w k³êbek, by zwiêkszyæ
prêdko�æ k¹tow¹ i po chwili bêdzie siê ju¿ przekrê-
conym. Ale¿ to proste...

Po powrocie nie opuszcza³a mnie przemo¿na chêæ
spróbowania æwiczenia w fizycznych warunkach.
Chcia³em sprawdziæ, czy rzeczywi�cie umiem zrobiæ
salto w ty³. Czy æwicz¹c w POZA, mo¿na cokolwiek
wnie�æ do F�. Ba³em siê jednak wykonywaæ æwicze-
nie bez zabezpieczenia. Nie dysponowa³em grubym
materacem. Musia³em poczekaæ do kolejnego zjazdu
na AWF�ie. Kiedy siê ju¿ tam znalaz³em, po krótkiej
rozgrzewce wszed³em na miêsisty materac, mocno
siê odbi³em i ... zrobi³em salto w ty³. Uda³o siê! Podob-
nie by³o z innymi æwiczeniami: wymykiem, gwiazd¹,
akrobacjami na porêczach, æwiczy³em nawet ho³ub-
ce. Ciekaw jestem czy Adam Ma³ysz skaka³by jesz-
cze dalej, gdyby opuszcza³ cia³o i trenowa³ technikê
skoku w POZA?

Po pewnym czasie nie�le zadomowi³em siê w �wie-
cie, którego nie tak dawno siê ba³em. POZA sta³o siê
moim Drugim Domem. Ba, jeszcze lepiej, bardzo
atrakcyjnym Miejscem, do którego udawa³em siê jak
najczê�ciej, by czerpaæ rado�æ z samego pobytu

upewnia, bacznie obserwuje. Zabieg ten dawa³ ca³-
kiem niez³e wyniki. Budzi³em siê w POZA w momen-
cie wykonywania w³a�nie takiej czynno�ci umys³o-
wej. Rozgl¹da³em siê dooko³a, próbowa³em w³o¿yæ
rêkê w �cianê, upewnia³em siê, czy wszystko jest na
swoim miejscu, szuka³em surrealistycznych szczegó-
³ów i oto odzyskiwa³em pe³n¹ �wiadomo�æ po Dru-
giej Stronie.

Pewnego razu wpad³em na pomys³, by w POZA
przeæwiczyæ salto do ty³u. W �wiecie Fizycznym
ba³em siê wykonywaæ to æwiczenie. Mia³em silne opo-
ry, ale po Drugiej Stronie wiedzia³em, ¿e nic mi nie
grozi. Tu jestem nie�miertelny i niezniszczalny. Nie
grozi³o mi skrêcenie karku, pot³uczenie siê. Tak wiêc
postanowi³em, ¿e nastêpnym razem, jak tylko wyjdê,
przeæwiczê salto w ty³.

 Po przej�ciu przez Kurtynê znalaz³em siê u sie-
bie w sypialni. By³o tu ma³o miejsca, wiêc uda³em
siê do du¿ego pokoju. By³ pusty, a ca³a pod³oga
wy³o¿ona grubym materacem. Co jest grane? Gdzie
siê podzia³y meble, TV, sprzêt Hi�Fi, stó³...? Nicze-
go nie ma, nawet kwiatków na parapecie! Oj, do-
bra, nie bêdê siê zastanawia³. Da³em krok na mate-
rac. Miêciutki, pulchny, pokryty bordowym skajem.
Mam bose stopy, chyba trochê spocone, bo delikat-
nie przyklejaj¹ siê do niego. Stan¹³em na �rodku,
lekko siê odbi³em i zacz¹³em siê przekrêcaæ do ty³u.
Jest! Uda³o siê! Zrobi³em salto! Jeszcze raz! A teraz
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ba³em siê konsumpcji. W g³owie �wita³y mi ró¿ne nie-
uzasadnione obawy, ¿e na przyk³ad mi zaszkodzi, sta-
nie siê co� bli¿ej nieokre�lonego, gdy zjem. Teraz
wydaje mi siê to �mieszne, ale wówczas nie by³o.
Ba³em siê, ¿e jak po³knê, to pokarm przeleci przeze
mnie, wypadnie do³em, i zabrudzê posadzkê. Ale¿
mia³em poronione pomys³y! Tak wiêc po pewnym
czasie �mia³o siêga³em do chlebaka, lodówki i wyja-
da³em co popadnie. Na pocz¹tku nie czu³em wyra�-
nie smaku. Gdy czego� próbowa³em, przypomina³o
to lekko pos³odzony styropian. Po pewnym czasie
zmys³ smaku wyostrzy³ siê, szczypiorek by³ kwa�ny,
sól s³ona, a marchewka bardzo s³odka.

Przyznam siê do pewnej rzeczy. Otó¿, niekiedy po
wyj�ciu otwiera³em barek i serwowa³em sobie drin-
ka. Ma³o tego, ja wyra�nie czu³em odurzenie. Nie by³o
to jednak zwyk³e odurzenie alkoholowe, to by³ niez³y
haj. Mimo, ¿e by³em wstawiony, mia³em pe³n¹ kon-
trolê tego, co siê dooko³a dzia³o. Mog³em w ka¿dej
chwili przerwaæ haj lub te¿ na powrót wróciæ do nie-
go i wzmocniæ go. Nadmieniê, ¿e ¿aden ze skoszto-
wanych przeze mnie w przesz³o�ci narkotyków, nie
wywo³ywa³ takiego haju jak zwyk³y drink w POZA.

My�lcie sobie, co chcecie, ale dla mnie miejsce,
do którego trafiam po wyj�ciu z cia³a, to istny Raj.
Seks, narkotyki i rock�n�roll. A oprócz tego pod-
niebne akrobacje, no i oczywi�cie niesamowicie
WIELKA MI£O�Æ p³yn¹ca od moich Niefizycznych

w Nim. Miejscem stanowi¹cym odskoczniê od ciê¿-
kiej pracy, jak¹ jest ¿ycie fizyczne.

Co takiego jeszcze robi³em podczas tych piêknych
chwil urlopowania? A co mo¿e robiæ jurny facet ob-
darzony apetytem na seks! O tym pó�niej. Czêsto
lubi³em w³¹czyæ sobie muzykê. Wybiera³em co� z p³yt,
uruchamia³em wie¿ê, zupe³nie jak w F�, i s³ucha³em...
By³y to najcudowniejsze d�wiêki, jakie kiedykolwiek
uda³o mi siê us³yszeæ. Ma³o tego, ja ich nie s³ucha³em
tylko uszami, ale ca³ym sob¹, wnêtrzem, stawa³em
siê po czê�ci muzyk¹. Wype³nia³a mnie i by³a dooko-
³a. Wibrowa³em jej rytmem. A có¿ to by³y za utwory!
Najczê�ciej na³o¿one na siebie, ró¿ne kawa³ki popu,
rocka, no i mojego ulubionego psychodeliku � Pink
Floyd. Utwory tworzy³y jeden wielki miks. Po³¹czo-
ne by³y ze sob¹ w cudown¹ harmoniê. Stawa³em po
�rodku pokoju i tañczy³em indiañski taniec szama-
nów. Nie mam pojêcia sk¹d go znam. Wpada³em
w przecudowny trans. Wirowa³em niczym derwisz...

 Cz³owiek jest tak¹ istot¹, ¿e choæby nie wiem, jak
cudowne chwile prze¿ywa³, to i tak po pewnym cza-
sie mu siê znudz¹. Pragnie zmiany, to go od�wie¿a.
To samo dotyczy mnie. Gdy sprzykrzy³a mi siê mu-
zyka i taniec, udawa³em siê do kuchni by... co� prze-
k¹siæ. Tak! Doskonale wiedzia³em, ¿e nie mam fizycz-
nego cia³a i nie potrzebujê go karmiæ, ale pragn¹³em
rozkoszy dla podniebienia. Otwiera³em lodówkê
i wyci¹ga³em, co popadnie. Dodam, ¿e na pocz¹tku
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�ció³ nazywa, godny ³aski. Wówczas pomy�la³em,
¿e skoro do mnie nie przyszed³, to niech siê zjawi
jego antagonista � szatan. W desperacji, po wyj-
�ciu, stawa³em w lekkim rozkroku na �rodku pokoju,
unosi³em ramiona w górê i wo³a³em: � Przyjd� do
mnie szatanie! No przyjd� skoro jeste�! � Powta-
rza³em wielokrotnie, po czym dodawa³em: � Niez³y
z ciebie tchórz, skoro cz³owieka siê boisz! Dupek
jeste�! Nie ma ciê! Nie istniejesz! Zabieg ten powta-
rza³em wielokrotnie, podobnie jak z przywo³ywaniem
Jezusa. Oczywi�cie wo³aj¹c tego ostatniego, u¿ywa-
³em innych s³ów i gestów � by³em pe³en mi³osier-
dzia, pokory, ufno�ci. Ale i on siê nie zjawia³. Po
pewnym czasie da³em sobie z dwojgiem spokój. By³o
dla mnie jasne, ¿e tu, poza cia³em, w N� ich nie ma.
Nie ukrywam, ¿e czu³em ¿al i rozgoryczenie. Ciê¿ko
mi by³o siê z tym pogodziæ. Co� we mnie umiera³o.
Fa³szywe przekonania o Bogu. Mia³em ochotê pu-
�ciæ z dymem parê ko�cio³ów. Czu³em nienawi�æ
i z³o�æ, ¿e mnie oszukiwano, wykorzystywano, ma-
nipulowano mn¹ przez tyle lat. Lecz szybko osty-
g³em i zrozumia³em, ¿e ci ludzie nie s¹ niczemu winni.
¯yj¹ w swoim iluzorycznym �wiecie przekazanym
przez starsze pokolenia. Te z kolei otrzyma³y go od
innych praprzodków, a ci ... Czyli sam Bóg stworzy³
te wszystkie religie! Ale po co?! Wiêcej z³ego przy-
nios³y ni¿ po¿ytku! Krucjaty, palenie na stosie, nisz-
czenie � nawracanie � innych kultur. Ile¿ by³o wo-

Przyjació³. W pe³ni akceptowali wszystko, co robi³em.
Ba, Oni mi w tym pomagali! Pe³na WOLNO�Æ...!

Niekiedy po opuszczeniu cia³a, gdy w mieszkaniu
by³o ciemno, bo na przyk³ad dostrojenie wypad³o
w nocy, zauwa¿y³em, ¿e z okolic klatki piersiowej
emitujê Bia³e �wiat³o. Wówczas �wiat³o to rozpra-
sza³o ciemno�æ i mog³em dobrze widzieæ, co jest
dooko³a. Czêsto te¿ w takich sytuacjach mia³em do-
datkow¹ Latarkê nad g³ow¹. Przypomina³o to cho-
dzenie w górniczym he³mie, w którym na sta³e zain-
stalowany jest ma³y reflektor. Maca³em siê po klatce
i g³owie, ale nie wyczuwa³em nic pod rêk¹. Nie wie-
dzia³em, co takiego jest �ród³em �wiat³a. Po pew-
nym czasie doszed³em do wniosku, ¿e to ja sam emi-
tujê Bia³e �wiat³o. Pierwsze, co mi przysz³o na my�l:
� O kurczê, co to ja �wiêtym jestem, czy co?  ̄ ad-
nym �wiêtym nie by³em i nadal nie jestem. Przynaj-
mniej nie w potocznym tego s³owa znaczeniu. Daw-
no przesta³em siê modliæ i chodziæ do ko�cio³a, wie-
rzyæ w Chrystusa i ca³e te nauki o zbawieniu i zmar-
twychwstaniu... Razem z moim Jezusem umar³ te¿
szatan. Przykro mi, ¿e o tym mówiê i byæ mo¿e raniê
czyje� uczucia religijne, ale bóg mojego dzieciñstwa
odszed³ i ju¿ nigdy nie wróci. Doskonale wiedzia³em
� nie wierzy³em, ¿e taki bóg nie istnieje. Na pocz¹t-
ku moich doznañ wielokrotnie szuka³em Jezusa, wo-
³a³em go, by do mnie przyszed³. Gdy nikt siê nie zja-
wia³, my�la³em, ¿e po prostu nie jestem, jak to ko-
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d³u¿szym czasie uszkodzony przegub �le siê zrós³,
pozostawiaj¹c zwyrodnienie, które nadal j¹ pobole-
wa³o.

Kiedy zachorowa³a na pó³pasiec, rok czasu cia³o
piek³o j¹ i swêdzia³o, nim zmusili�my j¹ do brania
leków. Zachorowa³a na zapalenie p³uc. Kiedy umiera³a,
zapyta³em j¹, dlaczego nigdy nie chcia³a sobie pomóc.

� Wnuczku. � Odpowiedzia³a. � Ja na�ladujê
mojego Pana. Pomagam Chrystusowi nie�æ krzy¿...

Babcia bardzo ba³a siê piek³a...

jen na tle religijnym?! Konfiskadorzy w Po³udniowej
Ameryce, Krzy¿acy w Europie, islamskie �wiête woj-
ny... A dzisiaj Jugos³awia, protestanci i katolicy
w Wielkiej Brytanii, ̄ ydzi i Arabowie w Izraelu i Pa-
lestynie. No i ten czubek Osama bin Laden. Czy or-
todoksyjni muzu³manie prowadziliby swoje �wiête
wojny, gdyby wiedzieli, ¿e Allach jest wytworem ich
umys³ów, ¿e nie istnieje? A do krainy kobiet, którym
wiecznie odrasta b³ona dziewicza mo¿e trafiæ ka¿dy
po wyj�ciu z cia³a i napaliæ siê opium do woli. Ale jak
dotrzeæ do tych wszystkich ludzi, skoro ich umys³y
s¹ wyprane i zamkniête na wszelk¹ Zmianê? Trzyma-
j¹ siê kurczowo swoich fa³szywych przekonañ. Nie
sposób zdj¹æ im klapek z oczu.

By znale�æ Drogê prowadz¹c¹ do Boga... Domu...
Nale¿y wyrzuciæ iluzoryczne pojêcia o Niej! Trzeba
z wielkim hukiem wywaliæ z siebie wszystko, o czym
do tej pory my�la³e�, ¿e jest Bogiem! Oczy�ciæ umys³
z fa³szywych przekonañ o Nim! Pro�ciej? Wyrzuæ
boga, by znale�æ BOGA! Znajdziesz GO poprzez
autopsjê, w³asne do�wiadczanie.

Babcia by³a osob¹ bardzo religijn¹. Mia³a ponad
80 lat. Z roku na rok traci³a wzrok. Chorowa³a na
jaskrê. Nie posz³a na operacjê, choæ tak bardzo j¹
prosili�my. Pewnego dnia przewróci³a siê na schodach
i z³ama³a rêkê w nadgarstku. Nie chcia³a, by j¹ zbada³
lekarz. Mówi³a, ¿e rêka sama siê zro�nie. Strasznie
cierpia³a, nie mog³a nic robiæ chorym ramieniem. Po
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     �mieræ

Spacerowa³em po cmentarzu
Wzrok mój przyku³ niecodzienny widok
Ró¿owy grób
Ca³y w niebieskie s³onie

Podszed³em bli¿ej
Na tablicy upamiêtniaj¹cej
Zamiast imienia  nazwiska
Epitafium

�mieræ nie istnieje
Do�wiadczy³em jej tysi¹ce razy
Bêd¹c jeszcze w ciele
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Ojciec
Ojciec wróci³ wcze�niej ze s³u¿by. Nigdy mu siê to

nie zdarza³o. By³ wzorowym ¿o³nierzem. Bardzo by-
³em z niego dumny. Czêsto przychodzi³ w mundurze
na wywiadówki szkolne. Dzieciaki mi zazdro�ci³y.
By³em z nim bardzo z¿yty. Brat trzyma³ z matk¹, ja
z ojcem. Grywali�my razem w szachy, pucowali�my
star¹ Skodê, strugali�my ³ódki z kory, chodzili�my
na grzyby do lasu. Ani razu mnie nie zbi³. Choæ ni-
gdy tego sobie nie mówili�my, to ka¿dy z nas obu
wiedzia³, ¿e siê bardzo kochamy.

Tego dnia by³ jaki� inny. Rozbity, apatyczny, za-
my�lony... To by³o do niego niepodobne. Okaza³o
siê, ¿e zemdla³ w pracy. Dosta³ parê dni zwolnienia
i skierowanie na badania. Poszed³ do szpitala woj-
skowego. Jak mi powiedzia³a mama: � By lepiej zba-
dali tatusia.

� Mamusiu, dlaczego ci¹gle p³aczesz?
� Oj, martwiê siê o tatusia. � Odpowiada³a, t³u-

mi¹c ³zy.
� No, przecie¿ mi mówi³a�, ¿e to nic takiego, tyl-

ko jaka� anemia.
Matka co� przede mn¹ ukrywa³a. Przenie�li ojca

z Lublina do Warszawy, do specjalistycznego szpita-
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wili, ¿e to tylko anemia, ¿e ojciec wyjdzie z tego! Co
za k³amcy!

� Mój biedaczku. � £ka³a babcia. � Uklêknijmy
i pomódlmy siê.

� Mam w dupie modlitwy! Ten twój bóg zabra³ mi
ojca! Nienawidzê go za to! Was te¿ nienawidzê! K³am-
cy! � Trzasn¹³em drzwiami i zaryglowa³em siê
w swoim pokoju.

Na pogrzebie, gdy otworzono trumnê, nie pozna-
³em taty. By³ ³ysy, pomarszczony, wygl¹da³ jak osiem-
dziesiêcioletni staruszek. To dlatego matka nie po-
zwala³a mi go pó�niej odwiedzaæ. Do koñca ukrywa-
³a przede mn¹ chorobê ojca. Dopiero parê dni po
jego �mierci dowiedzia³em siê, ¿e to by³a bia³aczka.

D³ugie lata nie mog³em wybaczyæ matce tak po-
twornego k³amstwa. Powiedzia³a, ¿e dla mojego do-
bra o niczym mi nie mówi³a, bym siê nie martwi³...
Bo¿e, jak ja bardzo chcia³em po¿egnaæ siê z ojcem.
Nigdy sobie nie mówili�my, ¿e siê kochamy. Tak bar-
dzo pragn¹³em mu to powiedzieæ. Powiedzieæ mu,
¿e go kocham...

Z perspektywy czasu wiem, ¿e �mieræ ojca by³a
dla mnie cenn¹ lekcj¹. Od tamtej pory zawsze mówi-
³em prawdê. Jaka by ona nie by³a, ale zawsze to jed-
nak prawda. Do�wiadczenie to by³o równie¿ silnym
czynnikiem u³atwiaj¹cym odrzucenie religii, a tym sa-
mym fa³szywych przekonañ o Bogu. Po �mierci ojca
mój Chrystus nagle straci³ sw¹ cudown¹ moc. Poza

la. Na pocz¹tku z mam¹ i bratem czêsto je�dzili�my
do niego w odwiedziny. Po paru miesi¹cach je�dzi³a
tylko mama. Z dnia na dzieñ chud³a. Mia³a ci¹gle pod-
kr¹¿one i zap³akane oczy. W nocy klêcza³a z ró¿añ-
cem w d³oni i ¿arliwie siê modli³a. Kiedy chodzili�my
na mszê do ko�cio³a, podczas liturgii k³ad³a siê krzy-
¿em na posadzce i prosi³a Chrystusa, by da³ zdrowie
Romkowi. Trochê by³o mi wstyd za ni¹, ¿e robi takie
rzeczy. Nie mog³em zrozumieæ, dlaczego a¿ tak siê
martwi, skoro ojciec ma tylko anemiê i mówiono, ¿e
lada dzieñ wyjdzie ze szpitala.

By³ �rodek ferii zimowych. Siedzia³em u siebie
w pokoju i bawi³em siê ¿o³nierzykami. Brat z babci¹
ogl¹dali telewizjê. Kto� zadzwoni³ do drzwi. Wsta-
³em, zerkn¹³em przez judasza. Widz¹c listonosza,
otworzy³em drzwi.

� Babciu! Jaki� telegram! Chod� podpisaæ! � Za-
wo³a³em.

Ledwie skoñczy³em, babcia wpad³a w taki pisk
i histeriê, ¿e nie sposób by³o tego wytrzymaæ.

� Proszê siê uspokoiæ! Spokojnie! � Wo³a³ ziry-
towany listonosz z poczuciem winy w g³osie.

� Babciu! � Krzykn¹³ brat. � Najpierw otwórz,
sk¹d wiesz... � Marek by³ ode mnie cztery lata star-
szy, domy�la³ siê...

Telegram informowa³ o zgonie ojca. Zmar³ oko³o
8:00 nad ranem. By³em zszokowany. Zacz¹³em p³a-
kaæ jak bóbr. � Jak mogli mnie tak oszukiwaæ! Mó-
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zmar³ych o takich rzeczach. To nie do mnie nale¿y.
Czuj¹c, ¿e WW daje sygna³ do powrotu, obejmujê

ojca lewym ramieniem i ca³ujê go kilka razy
w czo³o, zupe³nie jak w F�. Doskonale czujê go pod
ramieniem, pachnie wod¹ po goleniu, a jego czo³o
jest lekko spocone i s³one. Mój ojciec z krwi i ko�ci.

� Pa tatusiu, muszê wracaæ, mo¿e siê jeszcze spo-
tkamy. � Rzucam na po¿egnanie.

� Na pewno siê spotkamy, na pewno synku...
¯aden psycholog, psychiatra czy psychoanalityk

nie oczy�ci³by mnie tak, jak sam siê oczy�ci³em
spotkaniem z ojcem poza cia³em. Nie czu³em ju¿ z³o�ci
do matki, ¿e mnie oszuka³a. Nie têskni³em za ojcem,
gdy¿ wiedzia³em, ¿e ma siê dobrze i ¿e mogê, je¿eli
tylko zechcê, odwiedziæ go ponownie. Da³o mi to
niesamowit¹ Wolno�æ.

Kuzyn

Krzysiek by³ moim stryjecznym bratem. Byli�my
rówie�nikami. Mieszka³ parê bloków dalej. Razem
dorastali�my. Piaskownica, place zabaw, a pó�niej
wycieczki rowerowe po mie�cie, podrywanie dziew-
czyn, imprezy, wspólne wakacje. Byli�my sobie bar-
dzo bliscy. Powiem szczerze, ¿e bardziej siê z nim
przyja�ni³em, ni¿ z rodzonym bratem. Brejdak, bo
tak siê do niego zwraca³em, bardzo lubi³ ryzyko. Po-
trafi³ przejechaæ rowerem na czerwonym �wietle, nie
trzymaj¹c siê kierownicy. Kiedy kupi³ sobie motor,

tym odej�cie taty okaza³o siê potê¿nym katalizatorem
Zmiany... Ogromn¹ si³¹ pchaj¹c¹ mnie w stronê Dru-
giego �wiata. Kiedy dowiedzia³em siê, ¿e mo¿na
wyj�æ z cia³a i kontaktowaæ siê ze zmar³ymi, zapra-
gn¹³em  spotkania z ojcem. Kilkana�cie lat od jego
�mierci jeszcze w pe³ni siê z ni¹ nie pogodzi³em.
Chcia³em jak najszybciej opu�ciæ cia³o, by przekazaæ
mu to, czego nie zd¹¿y³em powiedzieæ, ¿e go bardzo
mocno kocham. To wszystko � nic wiêcej...

Odzyskujê �wiadomo�æ, siedz¹c na tylnym siedze-
niu samochodu �  starej Skody setki. Ramiona opar-
te mam o fotel pasa¿era i kierowcy. To moja ulubio-
na pozycja. Dziêki niej widzê dok³adnie, co siê dzie-
je na ulicy. Zerkam w lusterko kierowcy i dostrze-
gam, ¿e za kierownic¹ siedzi nie kto inny, tylko mój
w³asny ojciec.

� Tatusiu, tatusiu, jeste�! Uda³o mi siê! Spotka-
³em ciê! � Zaczynam g³askaæ ojca po g³owie.
� Kocham ciê! Kocham! Mój kochany tatu�...!

� Ja te¿ Ciê kocham synku. Kochana Darula.
Tak w³a�nie nazywa³ mnie pieszczotliwie ojciec:
Darula.

Czy mu powiedzieæ, ¿e zmar³ wiele lat temu na
bia³aczkê, odszed³ ze �wiata Fizycznego? Nie, to nie
ma sensu, przecie¿ nie umar³, tylko pozby³ siê cia³a.
A mo¿e mu powiedzieæ, ¿e jeste�my teraz razem
w Rzeczywisto�ci Niefizycznej? Chyba nie jestem jesz-
cze gotowy. Zreszt¹, kim ja jestem, ¿eby informowaæ
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bardzo lubi³ imprezy, no i to, co ch³opak z du¿ym
temperamentem w jego wieku � seks. Zamkn¹³em
wiêc niefizyczne powieki, zacz¹³em intensywnie my-
�leæ o nim i jakby na chwilê straci³em �wiadomo�æ.
Gdy siê ockn¹³em, ujrza³em go w samym �rodku
wojskowej popijawy. Siedzia³ po turecku na pod³o-
dze, tak jak lubi³. Mia³ na sobie mundur w khaki,
w jednym rêku trzyma³ papierosa, w drugim kieli-
szek. W powietrzu wisia³a gêsta mg³a dymu papie-
rosowego i s³ychaæ by³o d�wiêki disco polo. Inni ¿o³-
nierze rozlokowani w ró¿nych czê�ciach pokoju ca-
³owali siê namiêtnie z dziewczynami. Najnormal-
niejsza w �wiecie impreza.

� Cze�æ Brejdak! � Zawo³a³em.
� O! A co ty tu robisz?� Zapyta³ zdziwiony.
� Przyszed³em ciê odwiedziæ.
� To zajebi�cie! Nalejê ci, siadaj!
� Nie, raczej dziêkujê. � By³em zupe³nie zbity

z tropu. Nie wiedzia³em, co robiæ, co mówiæ i o co tu
chodzi?

� No chod�, nalejê ci karniaka! � Namawia³.
Cholera! Powiedzieæ mu o wszystkim czy nie? Tro-

chê nie mia³em odwagi. Nie wiedzia³em, jak zare-
aguje. Nigdy czego� takiego nie robi³em. Zreszt¹,
kim ja u diab³a jestem, ¿eby u�wiadamiaæ zmar-
³ych. W samym �rodku imprezy oznajmiê wszem
i wobec, ¿e w³a�nie nie ¿yj¹ w Rzeczywisto�ci Fi-
zycznej! Nie! Wychodzê st¹d.

je�dzi³ bez kasku i ucieka³ Policji. W wojsku, jako je-
dyny w jednostce, robi³ otwieracze do butelek i bre-
loczki z amunicji. Potrafi³ przewierciæ sp³onkê w na-
bojach do dzia³ka przeciwlotniczego. Nie mog¹c zna-
le�æ dobrej pracy w kraju, wyjecha³ za granicê. Tam
pracowa³ na czarno przy zbiorze owoców.

Zbli¿a³ siê pierwszy listopada. We W³oszech, tam
gdzie przebywa³, �wiêto to hucznie obchodzono pod
nazw¹ Halloween. Organizowano pochody przebie-
rañców i pokazy... fajerwerków. Petarda rozerwa³a
mu brzuch, zgin¹³ na miejscu.

Gdy to siê sta³o, mia³em ju¿ sporo do�wiadczeñ
spoza cia³a. W pierwszej chwili, gdy us³ysza³em
o jego fizycznej �mierci, ogarnê³o mnie silne uczucie
straty. Szybko jednak doszed³em do siebie i posta-
nowi³em jak najszybciej siê z nim skontaktowaæ.

Jeszcze tej samej nocy wyszed³em z cia³a w celu
odnalezienia Krzy�ka. Lecz ku mojemu zdziwieniu,
nie by³o to takie proste. Nie mia³em zielonego pojê-
cia, jak to zrobiæ. Gdzie go szukaæ i w jaki sposób?
Do ojca dostroi³em siê przypadkowo, w nie�wiado-
my sposób.

Stan¹³em na �rodku sypialni i zacz¹³em wo³aæ go
po imieniu. To nie skutkowa³o. Przypomnia³em so-
bie, jak Monroe pisa³, ¿e nale¿y my�leæ o cechach
psychicznych zmar³ego, ¿eby go odnale�æ. O tym,
kim by³ i co dla nas znaczy³, a nie o samym wygl¹-
dzie fizycznym. Przypomnia³o mi siê, ¿e Krzysiek
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� Sorry Brejdak, ale muszê lecieæ, spieszy mi siê.
Przybili�my pi¹tkê i ulotni³em siê.

Po powrocie do c.f. zastanawia³em siê, czy po-
wiedzieæ o wszystkim rodzinie Krzy�ka. Popadli
w straszn¹ rozpacz. To przecie¿ by³a nag³a, fizyczna
�mieræ. Bêd¹c na pogrzebie widzia³em jak rodzony
brat Krzy�ka ledwie stoi na nogach, a ciocia ma nie-
obecny wzrok. Doskonale wiedzia³em, jak siê czuj¹,
bo sam kiedy� przez to przeszed³em. Stchórzy³em,
boj¹c siê ich reakcji, nic im nie powiedzia³em. Mo¿e
kiedy� im powiem, gdy czas zagoi rany.

Jeszcze wielokrotnie odwiedza³em Krzy�ka w N�.
Ostatnim razem spotka³em go u siebie w mieszkaniu.
Ubrany by³ w czerwon¹, puchow¹ kurtkê, mia³ krê-
cone jasne w³osy i by³ jaki� odmieniony, m³odszy.
Mia³ b³yszcz¹ce oczy. Przyszed³ siê po¿egnaæ. Taki
mia³ zawsze zwyczaj. Powiedzia³, ¿e wyje¿d¿a... Samodyscyplina

Cz³owiek zrobi³ porz¹dek w ogrodzie
Powyrywa³  chwasty  przystrzyg³ piêknie

Po ciê¿kiej pracy zrobi³ sobie wolne
Wyjecha³ na urlop

Gdy wróci³ nie pozna³ ogrodu
Wszystko zdzicza³o
Na powrót zaros³o chwastem

Jeste� ogrodnikiem w³asnego umys³u
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NA  TROPIE  ODPOWIEDZI

By³ �rodek tygodnia, oko³o 6:00 nad ranem.
Obudzi³em siê po 4�5 godzinach g³êbokiego,
regeneruj¹cego snu. W brzuchu mi burcza³o, wiêc
pozwoli³em sobie co� skromnego przek¹siæ.
Nastêpnie z powrotem po³o¿y³em siê do ³ó¿ka,
pomy�la³em, ¿e to dobra chwila na dostrojenie.
Rozpocz¹³em procedurê wychodzenia. Krok po
kroku rozlu�nia³em cia³o, a umys³ pozostawia³em
czujny, to znaczy ja by³em czujny, jednocze�nie siê
relaksowa³em. Wykorzysta³em jedn¹ z moich
ulubionych metod � Stukanie palcem. U³atwia
koncentracjê i nie pozwala odp³yn¹æ w sen. Dziêki
niej pozostajê silnie zakotwiczony w ciele. Tak, dobrze
mówiê, w ciele. Jestem w nim do samego koñca
bacznie obserwuj¹c, co siê dzieje. Dopiero po prze-
j�ciu przez Saloonowe Drzwi w Kurtynie i znalezieniu
siê w OP rozpoczynam parcie w przód, wytaczanie,
wyginanie w ³uk, pompkê lub inne zabiegi, by pozbyæ
siê NG�C.

Szybko pozby³em siê NG�C i oto stojê u siebie
w sypialni. Co by tu porobiæ? Widz¹c napoczêtego
cukierka toffi, bez wahania w³o¿y³em go do ust. Ale
pycha! Jaki dobry! W ¿yciu takiego nie jad³em!
W ogóle tu mam lepszy smak ni¿ w c.f. Co by tu
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jeszcze pocudowaæ? Otworzy³em okno w sypialni.
Poczu³em na sobie delikatny powiew cieplutkiego
wiatru. Usiad³em na parapecie, zacz¹³em machaæ
nogami i pluæ przed siebie. Ot tak sobie, dla zaba-
wy, zupe³nie jak ma³olat. Po prostu mia³em tak¹
ochotê.

Blok otoczony jest pasem zieleni. Wszêdzie pe³no
drzew, krzewów i kêp traw. Wiatr delikatnie targa
korony wierzb, s³ychaæ �piew ptaków, brzêczenie
owadów, a w oddali uliczny szum: g³osy przechod-
niów, przeje¿d¿aj¹ce pojazdy. Dobra, schodzê z tego
parapetu, ju¿ mi siê sprzykrzy³o, pójdê potañczyæ
przy Hi�Fi. Otwieram drzwi od sypialni i nagle wi-
dzê... swoj¹ ¿onê, jak odkurza dywan w du¿ym po-
koju. Zerkam na prawo i dostrzegam córeczkê, ba-
wi¹c¹ siê klockami. � Kiciu! Kiciu! � Wo³am do
¿ony. � Znów wyszed³em z cia³a. Wiesz, jeste�my
teraz w innym, lepszym �wiecie. Dostroili�my siê!
Ale zaraz! Jak to mo¿liwe, skoro dzisiaj mia³a� wcze-
�niej pój�æ do pracy, a Niunia do przedszkola? Ty
nie �pisz, to znaczy twoje cia³o nie �pi, a wiêc nie-
mo¿liwe jest, ¿ebym siê do ciebie dostroi³. � W tym
momencie ¿ona i dziecko znikaj¹. O kurczê! Co jest
grane! Muszê to sprawdziæ. Szukam ich po ca³ym
mieszkaniu. Wchodzê do kuchni i znów ich widzê.
¯ona zmywa naczynia, a córka pije co� z kubka.
No nie, ja chyba zwariujê, o co tu chodzi?!

� S³uchaj Kiciu, je¿eli faktycznie siê do ciebie
dostroi³em,  bêdê chcia³ potwierdziæ to po powrocie.
Wykonam teraz co�, co mo¿e ci siê nie spodobaæ, ale
tym samym ³atwo to zapamiêtasz. � Podchodzê do
Agnieszki i zdecydowanym ruchem dajê jej klapsa
w ty³ek.

�  A³a! Kiciu to piecze! � Krzyczy zirytowana
¿ona. � A wiêc dostroi³em siê do ciebie, jeste�my
razem poza cia³em. � Odwracam siê do Niuni. Nie
ma jej, gdzie� siê rozp³ynê³a. Wychodzê z kuchni.
Jest w ³azience, bawi siê w pranie. � Cze�æ córciu,
kocham ciê, to ja, twój tatu�. Widzisz mnie? � Py-
tam siê g³upawo. � Niunia w tym momencie ochla-
puje mnie wod¹. Wyra�nie czujê na sobie mokry
podkoszulek. � O, nie³adnie, niegrzecznie tak chla-
paæ tatusia. A wiêc one s¹, czy ich nie ma? Dostro-
i³em siê do nich, czy te¿ nie? Nie bêdê wraca³
i sprawdza³. Jeszcze co� pokombinujê. S³ysz¹c do-
chodz¹cy szum g³osów z du¿ego pokoju, kierujê siê
do niego. Wtem patrzê... a tu sam �rodek przyjêcia
imieninowego. Ma³o tego, to nie jest du¿y pokój
mojego mieszkania, lecz pokój go�cinny domu mat-
ki. Siedz¹ za sto³em: mama, brat z ¿on¹, wujek
i ciocia, dwaj cioteczni bracia i dawno nie¿yj¹cy
s¹siad z przeciwka. Tego ju¿ za wiele! WW nie daje
o sobie znaæ, wiêc poobserwujê. Siadam za stó³
i  wszystkiemu siê  przygl¹dam. Odnoszê wra¿enie,
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¿e albo mnie nie widz¹ albo te¿ ignoruj¹. Siedz¹,
jedz¹, pij¹ i gadaj¹ o dupie marynie. Nie wytrzy-
mujê, wstajê od sto³u i g³o�no mówiê: � Przepra-
szam was bardzo, ale czy wiecie, ¿e w tej chwili
jeste�my poza cia³em? A ty s¹siedzie zmar³e� 5 lat
temu? � W tym momencie wszyscy milkn¹, odwra-
caj¹ g³owy w moj¹ stronê i patrz¹ jak na wariata.
� Nie wierzycie?� Dodajê. � Proszê, mogê la-
taæ. � Odbijam siê i unoszê pod sufit. Maj¹c do�æ
tej ca³ej maskarady, postanowi³em wróciæ do c.f.

Wstajê, wychodzê z sypialni. W mieszkaniu cisza,
nikogo nie ma. 7:00 rano, �roda. Nawet nie bêdê siê
wyg³upia³ i dzwoni³ do rodziny by sprawdziæ, czy
trwa u nich przyjêcie. Wszyscy szykuj¹ siê lub te¿ s¹
ju¿ w pracy, a nie na jakiej� bibie.

To mia³em dopiero zabitego klina. A wiêc gdzie ja
u licha trafiam po wyj�ciu z cia³a?! Co to za przed-
stawienie?! Nadal nie umia³em odpowiedzieæ na te
pytania.

Jeszcze bardziej zaci¹³em siê do pracy. By zinten-
syfikowaæ wyj�cia � zebraæ wiêcej do�wiadczeñ,
wpad³em na pewien pomys³. Analizuj¹c swój dzien-
nik, zauwa¿y³em, ¿e ³atwiej jest mi opu�ciæ cia³o, gdy
obudzê siê po kilku godzinach g³êbokiego snu. Na-
stêpnie rozbudzê siê, co� przek¹szê i ponownie po-
³o¿ê, ale tym razem nie spaæ, lecz dostrajaæ siê. Tak
te¿ robi³em. Podzieli³em nocny sen na kilka czê�ci.
K³ad³em siê regularnie o 12:00 w nocy. Mówi³em so-

bie, ¿e idê spaæ g³êboko, by siê zregenerowaæ i po-
stanawia³em, ¿e obudzê siê po 2�3 godzinach. Tak
te¿ siê dzia³o. Budzi³em siê niczym na sygna³ budzi-
ka, choæ go nie u¿ywa³em. Nastêpnie jad³em co� lek-
kostrawnego, ale nie popija³em, by nie mieæ pe³nego
pêcherza. Rozbudza³em umys³ szybkim zmienianiem
kana³ów w telewizorze, b¹d� te¿ czytaniem gazety.
Gdy to robi³em, nie siedzia³em, lecz sta³em, by jesz-
cze szybciej doj�æ do siebie � rozbudziæ siê. Kiedy
by³em gotowy, a wiedzia³em o tym intuicyjnie, k³a-
d³em siê i u¿ywaj¹c ró¿nych, opracowanych przez
siebie technik, rozpoczyna³em dostrajanie. Ju¿ mnie
nie wyci¹gali Niefizyczni Przyjaciele. Sam dawa³em
sobie radê z wyj�ciem. Niekiedy przychodzi³o to bar-
dzo ³atwo. Po prostu k³ad³em siê i po chwili by³em
ju¿ w POZA, a gdy wraca³em, mija³o od startu 5�10
minut. Ale by³y te¿ chwile, ¿e pracowa³em nad wyj-
�ciem ponad 1,5 godziny. Kiedy ju¿ powróci³em
z do�wiadczeniami, bra³em dyktafon i skrzêtnie na-
grywa³em. Nastêpnie ponownie udawa³em siê na spo-
czynek, mówi¹c sobie, ¿e bêdê spa³ g³êboko, nie
wychodzi³, zregenerujê si³y i obudzê siê wypoczêty
po 2�3 godzinach. Znów budzi³em siê jak w zegarku
i powtarza³em ca³¹ procedurê. Ostatnie godziny snu
przeznacza³em na regeneracjê i po nich najczê�ciej
ju¿ nie wychodzi³em. Ale nie z lenistwa, lecz z powo-
du trudno�ci w dostrojeniu siê � by³em zbyt silnie
utwierdzony w F�.

Ksiazka popr.p65 2013-01-06, 13:54122-123



NA  TROPIE  ODPOWIEDZI

125

Darek   Sugier

124

W ten sposób jednej nocy mog³em wychodziæ po
kilka razy, a jak mia³em szczê�cie i wyj�cia uk³ada³y
siê w nastêpuj¹ce po sobie cykle to i czê�ciej. Nie-
kiedy, by dodaæ sobie animuszu, bi³em rekordy
w liczbie wyj�æ, lub (i) czasie pobytu. Nale¿y tutaj
podkre�liæ, ¿e liczy siê przede wszystkim jako�æ wyj-
�cia � lekcja rozwoju �wiadomo�ci, a nie ilo�æ i czas
pobytu. Niekiedy krótki pobyt by³ wiêcej wart ni¿ kil-
kugodzinny, jedno spotkanie z Niefizycznymi Przyja-
ció³mi cenniejsze ni¿ kilkadziesi¹t wyj�æ bez Nich.

Nad ranem po przebudzeniu, pamiêta³em dok³ad-
nie wszystko z najdrobniejszymi szczegó³ami. Bra-
³em dziennik do rêki i zapisywa³em do�wiadczenia,
rzadko pomagaj¹c sobie nagraniami z dyktafonu. Gdy
to robi³em, prze¿ywa³em na nowo minione do�wiad-
czenia, czêsto ³zy same cisnê³y mi siê do oczu.

Po pewnym czasie s³owo �dostrojenia� przechrzci-
³em na �przygody� i �lekcje�. Bo w³a�nie takimi by³y.
Niedawno nazywa³em je �puzzlami�, to chyba jest naj-
bardziej trafna nazwa. Gdy¿ wychodzenie z cia³a przy-
pomina zbieranie w POZA i uk³adanie w Rzeczywi-
sto�ci Fizycznej uk³adanki � Wielkich Puzzli. Na
pocz¹tku cz³owiek nie wie, o co chodzi, nie dostrze-
ga ca³ego obrazu, bo niby jak, skoro ma jego parê
fragmentów. Dopiero po czasie rozumie i widzi, ¿e
wszystko uk³ada siê w harmonijny obraz. Wszystko,
czego do tej pory dozna³ ma sens. Ka¿de do�wiad-
czenie pasuje do siebie i tworzy Odpowied�. Tak by³o

i tym razem. Potrzebowa³em jeszcze kilku puzzli, by
byæ pewnym odpowiedzi na drêcz¹ce mnie pytanie:
Gdzie trafiam po wyj�ciu? Co� mi ju¿ �wita³o w g³o-
wie, by³em na tropie.

Pewnego razu, gdy wyszed³em z cia³a, postanowi-
³em udaæ siê na spacer. Zbadaæ teren pod blokiem.

Wyszed³em z klatki i zacz¹³em kierowaæ siê w stro-
nê pobliskiego warzywniaka. Tu i ówdzie spacero-
wali ludzie. By³em trochê zaskoczony, ¿e nie spiesz¹
siê do pracy, tylko chodz¹ w tê i z powrotem.

Wszed³em do sklepu i zauwa¿y³em, ¿e za lad¹
sprzedaje nie kto inny, jak tylko moja w³asna ¿ona.
Tego by³o za wiele! Rozejrza³em siê po sklepie i do-
zna³em szoku. Wszyscy ludzie stoj¹cy w kolejce mieli
g³owy mojej ¿ony! Co� we mnie zawrza³o. O, nie!
Marsz st¹d! Wynocha ze sklepu! Po chwili wszyscy
pos³usznie zaczêli wychodziæ i znikaæ na moich
oczach za drzwiami. Po prostu rozpuszczali siê. Wy-
bieg³em za nimi, ale ich ju¿ nie by³o. Obejrza³em
siê za siebie, a po warzywniaku nie by³o �ladu. Za-
miast niego ujrza³em drogê z rosn¹cymi na poboczu
wielkimi topolami. Ju¿ wiem! To ja sam projektujê
ten obszar. By utwierdziæ siê w przekonaniu, wyci¹-
gn¹³em praw¹ rêkê przed siebie i palcem wskazuj¹-
cym wycelowa³em w topole. Szumieæ, nakazujê wam
szumieæ! Nie od razu, ale po chwili drzewa zaczê³y
siê ko³ysaæ majestatycznie we wszystkie strony i da-
wa³o siê us³yszeæ szelest li�ci. Mocniej! By³em pod-
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niecony nowym odkryciem. Cieszy³em siê jak dzie-
cko z nowej zabawki. A teraz cisza! Powiedzia³em
cisza! Topole zamar³y w bezruchu. By³em tak tym
rozbawiony, ¿e zamieni³em, mo¿e to niegrzecznie
z mojej strony, wronê w kota. Przewraca³em s³upy
telefoniczne, t³uk³em szyby w oknach, nie dotykaj¹c
ich, zrobi³em niez³¹ demolkê. Trochê mi by³o wstyd
za siebie, ale to by³a dla mnie pierwszorzêdna lek-
cja. Teraz wiedzia³em, ¿e kreatorem �wiata, do któ-
rego trafiam po wyj�ciu z c.f. jestem ja sam. Ale¿
by³em g³upi! Przecie¿ Niefizyczny Przyjaciel wyra�-
nie mi o tym powiedzia³. Pamiêtam to jak dzi�:

Lecia³em nad w¹wozem poro�niêtym nieznan¹ mi
ro�linno�ci¹ i kiedy zdumia³o mnie to, ¿e nie ma blo-
ków On oznajmi³:

             Sam stworzy³e� ten obszar
       Wyda³ Ci siê bardziej atrakcyjny
                Ni¿ lot nad blokami

Od tej pory obszar, do którego trafiam po wyj�ciu
z cia³a ochrzci³em nazw¹ OSPUO � Obszar Stwo-
rzony Przez Umys³ Obserwatora. A wiêc buddy�ci
maj¹ racjê, �piewaj¹c swoim zmar³ym: Tu rzeczywi-
sto�æ jest iluzj¹, a iluzja rzeczywisto�ci¹... Ca³e szczê-
�cie, ¿e nie jestem zmar³ym i mam mo¿no�æ analizo-
wania zdobytych do�wiadczeñ po powrocie. Wery-
fikowania ich z Rzeczywisto�ci¹ Fizyczn¹. W innym

wypadku nabra³bym siê na tê iluzjê. My�lê, ¿e je-
szcze nie tak dawno, gdybym zszed³, nie wiedzia³-
bym, ¿e zmar³em. Ba, móg³bym siê nawet uwik³aæ
w jakie� rozgrywki z tymi nibylud�mi i zostaæ w nie-
�wiadomo�ci na wieki.

Wiêc ludzie po �mierci ¿yj¹ w �wiecie snu tworzo-
nego przez samych siebie! To straszne!

Nowo zdobyta wiedza da³a mi niesamowit¹ Wol-
no�æ. Teraz wychodz¹c z c.f., za ka¿dym razem mia-
³em frajdê z odkszta³cania otaczaj¹cej Rzeczywisto-
�ci. Ju¿ nie tylko s³ucha³em cudownej muzyki, ale j¹
komponowa³em. Stawa³em na �rodku pokoju i ma-
chaj¹c rêkoma niczym dyrygent, tworzy³em piêkne,
psychodeliczne miksy. Zmienia³em krajobraz za
oknem. Rozgania³em i na powrót nagania³em chmu-
ry. Przy�piesza³em ruch s³oñca, wschód i jego za-
chód. Sprawia³em, by pada³ deszcz. Kiedy� nawet
stworzy³em na horyzoncie du¿ego niebieskiego ana-
nasa. Kreowa³em, jak okiem siêgn¹æ, ³any trzymetro-
wej, ró¿owej pszenicy. Ca³o�æ niekiedy przypomina-
³a surrealistyczne, trójwymiarowe obrazy. W nowej roli
czu³em siê jak bóg, wielki kreator Niefizycznego �wia-
ta. Od tej pory zacz¹³em lekcewa¿yæ wszelkich ludzi
w OSPUO. Nazwa³em ich projekcjami, kreacjami lub
te¿ atrapami. Bo tacy mi siê wydawali. Czêsto robi-
³em sobie z nich ¿arty. Zauwa¿y³em, ¿e karmi¹ siê moj¹
my�l¹ i zachowaniem. Robi¹ to, co pragnê lub te¿ to,
czego siê bojê. Jednak ³atwo by³o ich przechytrzyæ.
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Wystarczy³o, ¿e gwa³townie zmieni³em tok my�lenia
i postêpowania. Nagminnie ignorowa³em nibyludzi.
Ostentacyjnie przez nich przechodzi³em lub mówi³em
im po prostu: wynocha!

Kreacje w OSPUO mo¿na porównaæ z psycholo-
gicznym mechanizmem obronnym ja � projekcj¹.
W Rzeczywisto�ci Fizycznej obserwator nie�wiado-
mie przypisuje innym osobom czy ogólniej � do-
strzega w �wiecie zewnêtrznym � swoje w³asne po-
pêdy, my�li, intencje, w³asne konflikty wewnêtrzne.
Psychologia twierdzi, ¿e cz³owiek dziêki mechanizmo-
wi projekcji wyzwala siê ze swych nieakceptowanych
emocji. Czy na pewno? Tu w OSPUO po wyj�ciu
z c.f. wszystkie projekcje ja rozkwitaj¹ w pe³ni. I to
jest wolno�æ? Gdybym w koñcu nie odkry³, ¿e ota-
czaj¹cy mnie �wiat w POZA to nic innego, jak tylko
moja jedna, wielka projekcja, to tkwi³bym w nim na
wieki uwik³any w rozgrywki z tymi nibylud�mi. Spa³-
bym w nie�wiadomo�ci! Czy to bym w ogóle od-
kry³, gdybym nie umia³ wychodziæ z cia³a? Mecha-
nizm obronny projekcji jest bardzo rozpowszechnio-
ny w�ród normalnych ludzi � podaje dalej psycho-
logia. Przypuszczam, ¿e znakomita wiêkszo�æ ludzi
po �mierci trafia do OSPUO i nie mo¿e z niego siê
uwolniæ, �pi tak, jak spa³a w F�.

My�lê, ¿e ludzie chorzy psychicznie, na przyk³ad
paranoicy, ¿yj¹ przy rozdartej Kurtynie. Uwik³ani s¹
w nieustann¹ grê emocjonalno�my�low¹ z w³asnymi

projekcjami. S¹dzê, ¿e tak zwane media komunikuj¹
siê nie ze zmar³ymi, lecz z kreacjami w³asnego umy-
s³u. Wyja�nia³oby to wiele sprzecznych ze sob¹ ko-
munikacji z za�wiatami. Ilu ludzi tyle umys³ów, ile umy-
s³ów tyle OSPUO.

Ciekawym spostrze¿eniem jest równie¿ to, ¿e ucz¹c
siê ignorowania ludzkich kreacji w OSPUO, zacz¹-
³em siê mniej przejmowaæ tym, co my�l¹ o mnie lu-
dzie w F�, a dok³adniej tym, co ja s¹dzê, ¿e oni my-
�l¹ o mnie. Nie wiem czy to jasne. Po prostu zacz¹-
³em olewaæ ludzi nieprzychylnych mi, k¹saj¹cych.
Wcze�niej przejmowa³em siê, rani³y mnie s³owa, iry-
towa³o mnie to, jak kto� siê na mnie obra¿a³. Teraz
mia³em to w nosie. Ale zaznaczam, ¿e nieca³kowicie
zacz¹³em ignorowaæ wszystkich ludzi. Absolutnie!
Tylko k¹saj¹cych.

Zauwa¿y³em, ¿e przesta³em przypisywaæ ludziom
w³asne my�li i emocje. Zacz¹³em widzieæ ich takimi,
jacy s¹.

Ucz¹c siê ignorowania i odcinania od ludzkich
kreacji w OSPUO, nauczy³em siê, w jaki sposób nie
daæ siê wci¹gn¹æ w ró¿nego rodzaju gry emocjonalno�
�my�lowe prowadzone przez ludzi w F�. Po pewnym
czasie natychmiast rozpoznawa³em rodzaj gry
i w odpowiednim momencie, najczê�ciej na pocz¹tku
rozgrywki, szybko zamyka³em siê i tym samym nie
pozwala³em sobie robiæ spustoszenia w g³owie,
zatraciæ siê bez reszty w grze, straciæ �wiadomo�æ.
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Warto wspomnieæ, ¿e prócz gier emocjonalno�
my�lowych, mo¿na wyszczególniæ zabawy emo-
cjonalno�my�lowe. Te ostatnie, w odró¿nieniu od gier,
nie posiadaj¹ punktacji, tym samym nie wy³ania siê
z nich zwyciêzcy ani pokonanego. S³u¿¹ miêdzy
innymi mi³emu spêdzaniu czasu i rozrywce. Najkrócej
mo¿na przyrównaæ gry emocjonalno�my�lowe do
rozgrywek w pierwszej lidze, a zabawy do rekreacji
i turystyki.

Nauki w POZA pomog³y mi bardziej �wiadomie
¿yæ w Rzeczywisto�ci Fizycznej. Lepiej radziæ sobie
z otaczaj¹cym mnie �wiatem. Wizyty w OSPUO to
bardzo cenne lekcje. Dziêki nim mog³em poznaæ
samego siebie � eksplorowaæ swoj¹ Ja�ñ.

               Seks

Listopadowy deszczowy wieczór
Klub sportowy przesi¹kniêty jesienn¹ apati¹
Nikt z æwicz¹cych nie ma motywacji do wysi³ku

Na salê wchodzi grupka dziewczyn
Mê¿czy�ni  bez s³owa chwytaj¹ za sztangi
Z entuzjazmem d�wigaj¹ ciê¿ary

Popêd seksualny jest jak energia atomowa
Daje ogromn¹ si³ê  moc
Kiedy wymknie siê spod kontroli niszczy
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SEKSUALNO�Æ  W  POZA

Erotyka w kulturze, w której ¿yjemy od wieków
jest tematem tabu. Ktokolwiek próbuje poruszyæ ten
temat lub co gorsza, ods³oniæ r¹bek w³asnej seksu-
alno�ci, wychodzi na zboczeñca. Spo³eczeñstwo, ten
najwiêkszy na �wiecie egoista, nakazuje wstydziæ siê
nam w³asnej erotyki. Krzyczy: Nie akceptuj siebie!
Przekaz, który ka¿demu z nas wbito do g³owy.
Cz³owiek bêd¹c dzieckiem, jeszcze go nie posiada,
jest czysty, nieska¿ony. Biega nago, bawi siê
genitaliami. Powoli, gdy zaczyna dorastaæ, wpaja mu
siê wstyd. Nakazuje, by swoj¹ seksualno�æ ujarzmi³,
zamiast tego m³ody cz³owiek spycha j¹ do
pod�wiadomo�ci. Kiedy doro�nie, nie jest nawet
�wiadomy, jakie si³y popychaj¹ go do dzia³ania, co
nim kieruje, jest zaskoczony tym, co robi. Nie znaj¹c
korzeni w³asnej seksualno�ci, ¿yje w nie�wiadomo�ci,
w lunatycznym �nie.

Opuszczaj¹c cia³o, opuszcza siê tym samym wszel-
kie zakazy i nakazy narzucone nam przez F�. Cz³o-
wiek staje siê wolny, zas³ona opada i tu w POZA na
�wiat³o dzienne wychodz¹ wszystkie wcze�niej t³u-
mione popêdy, z seksualnym na czele. Czy tego
chcesz czy nie, tak siê dzieje. Zaczynasz widzieæ sie-
bie takiego, jaki jeste� naprawdê. Tu w N� nie ma
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masek. Stajesz siê totalnie obna¿ony, otacza Ciê wiel-
kie lustro, oczy masz szeroko otwarte i widzisz. Do-
strzegaj¹c swoje korzenie, zaczynasz siebie akcepto-
waæ, kochaæ. Czy cz³owiek mo¿e kochaæ innych, nie
kochaj¹c siebie samego?

                               *  *  *
Poni¿sze do�wiadczenia zosta³y przedstawione

w skrótach, celem nie jest tu przekazanie s³ów o sil-
nym zabarwieniu erotycznym, lecz uzmys³owienie od-
biorcy, ¿e po Drugiej Stronie zaspokaja siê to, czego
nie uda nam siê zaspokoiæ w F� oraz odkrywa siê
siebie samego.

Naturyzm
Stojê odczepiony od cia³a u siebie w przedpokoju.

Co by tu porobiæ...? Idê na spacer. Otwieram
wyj�ciowe drzwi, kierujê siê po schodach na parter.
Jestem na dole. Uchylam drzwi od klatki, oczom
moim ukazuje siê cudowny widok. Drzewa, krzewy,
domy pokryte s¹ grub¹ warstw¹ puszystego �niegu.
W oddali widzê zachodz¹ce s³oñce. Jego �wiat³o
tworzy na �niegu gamê têczowych kolorów. Stojê
i patrzê w zachwycie. Niewiele my�l¹c, �ci¹gam
z siebie ubranie. Chcê poczuæ siê jeszcze bardziej
wolny. Jestem nagi. Biegnê po miêkkim, kolorowym
puchu w stronê zachodz¹cego s³oñca. Tumany
têczowych, �nie¿nych p³atków unosz¹ siê
w powietrzu. Dajê nura w �nieg, turlam siê po nim,

Onanizm
Jestem u siebie w du¿ym pokoju. Siedzê na fotelu.

Ogl¹dam telewizjê. Zmieniam kana³. To przecie¿
pornos! Ogarnia mnie silne podniecenie seksualne,
gwa³townie doznajê erekcji. Zaczynam siê
masturbowaæ. (...)

Znajdujê siê w OP, trzymam siê za cz³onka, mam
siln¹ erekcjê, pojawia siê przemo¿na chêæ
zaspokojenia popêdu. Onanizujê siê. (...)

Jestem w szkole podstawowej. Trwa lekcja
geografii. Nauczycielka chodzi po klasie i t³umaczy
zagadnienia. Siedzê w ostatniej ³awce. Z rozporka
wystaje mi cz³onek w pe³nej erekcji. Jest du¿y, wiêkszy
od fizycznego. Niewiele siê zastanawiaj¹c, biorê go
do ust. Podchodzi do mnie u�miechniêta pani
nauczycielka, g³aszcze mnie czule po g³owie i mówi:
Rób sobie Dareczku, rób. (...)

Podgl¹dactwo
Le¿ê na pod³odze. Trwa konkurs tañca. Na pa-

rkiet wchodzi trzydziesto, czterdziestoletnia Hiszpan-
ka ubrana w narodowy strój. Kieruje siê w moj¹
stronê. Podchodzi coraz bli¿ej. Patrzy mi g³êboko
w oczy. Czujê bij¹c¹ od niej zmys³owo�æ. Staje nad

jem go, jest s³odki. Podchodzê do du¿ego �wierku,
obejmujê go i przytulam siê do niego... g³aszczê
krzewy...
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Masochizm
Le¿ê nagi na plecach w OP. Mam siln¹ erekcjê.

Nagle do pokoju wchodzi naga brunetka z wielkim
biustem. Siada na mnie okrakiem, przytrzymuje mi
mocno ramiona i swoimi du¿ymi piersiami ok³ada
mnie po twarzy. Mówi mi, ¿e jestem niegrzecznym
ch³opcem i zaraz mnie ukarze. Nie pozwala mi doj�æ
do orgazmu. Gdy tylko czuje, ¿e zaczynam szczyto-
waæ, natychmiast schodzi ze mnie i daje mi klapsa
w ty³ek. (...)

Sadyzm
Id¹c osiedlow¹ alejk¹, widzê przed sob¹ m³od¹,

atrakcyjn¹ blondynkê. Kobieta dostrzega mnie
i z niewiadomych powodów zaczyna siê oddalaæ.
Przyspieszam kroku. Zbli¿am siê do niej. Jej jêdrne
po�ladki prze�wituj¹ przez satynow¹ spódniczkê,
dr¿¹ od szybkiego marszu. Natychmiast dostajê erek-
cji. Blondynka ogl¹da siê za siebie. Rozpoznajê jej
twarz! To, Kim Wilde! Przera¿ona widokiem moje-
go du¿ego, stercz¹cego cz³onka zaczyna uciekaæ.
Biegnê za ni¹. Chwytam j¹ za w³osy, odchylam g³o-
wê do ty³u i przewracam na ziemiê.  Zdzieram z niej
brutalnie majtki i  gwa³cê. (...)

Orgie i biseksualizm
Id¹c do kuchni co� przek¹siæ, k¹tem oka zauwa-

¿am, ¿e w du¿ym pokoju s¹ jacy� ludzie. Przygl¹-

moj¹ twarz¹ w lekkim rozkroku i wykonuje ero-
tyczne ruchy. Pokazuje mi co chwilê swoje bia³e
figi. (...)

Klêczê pod pierwsz¹ ³awk¹ w sali biologicznej.
Naprzeciwko dostrzegam siedz¹c¹ za biurkiem pani¹
nauczycielkê. Skradam siê w jej kierunku. Narasta
we mnie podniecenie. Dostrzega mnie k¹tem oka. Jed-
nak przyzwala na to co robiê, akceptuje to, ¿e chcê j¹
podgl¹daæ. J¹ te¿ to podnieca. Delikatnie rozchyla nogi
i pokazuje mi swoje czerwone majtki. (...)

Ekshibicjonizm i ocieractwo
Znajdujê siê w autobusie komunikacji miejskiej.

Wype³niony jest ciasno samymi kobietami. Jako je-
dyny mê¿czyzna stojê po�ród nich i czerpiê erotycz-
n¹ przyjemno�æ z tego, ¿e ich po�ladki ocieraj¹ siê
o mojego cz³onka. Nagle dostrzegam, ¿e jestem zu-
pe³nie nagi. Kobiety ³agodnie odsuwaj¹ siê ode mnie,
ale nie dlatego, ¿e je gorszê, lecz po to, by na mnie
popatrzeæ, na mojego wielkiego, naprê¿onego cz³o-
nka. (...)

Fetyszyzm
Jestem w damskiej przebieralni. Dostrzegam, ¿e

na haczyku wisz¹ kobiece bia³e szorty. Kto� je tu
zostawi³, s¹ jeszcze ciep³e od kobiecego cia³a. Bez
wahania nak³adam je na siebie. Jestem bardzo pod-
niecony. Przygl¹dam siê sobie w lustrze. (...)
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Seks by³, jest i bêdzie jedn¹ z najwiêkszych przy-
jemno�ci cz³owieka. Energia seksualna mo¿e byæ rów-
nie¿ potê¿nym katalizatorem Zmiany, kiedy to cz³o-
wiek opu�ci cia³o, by zaspokoiæ swoje t³umione przez
lata pragnienia. Tak by³o miêdzy innymi w moim przy-
padku. Bardzo czêsto, gdy by³em g³odny seksualnie,
³atwiej by³o mi opu�ciæ cia³o. Ma³o tego, wielokrot-
nie ten g³ód w sobie podsyca³em, onanizuj¹c siê fi-
zycznie, ale bez szczytowania. Nastêpnie w stanie g³o-
du erotycznego k³ad³em siê i wychodzi³em.

Bardzo czêsto wykorzystywa³em igraszki seksual-
ne w Atrakcyjnym OSPUO (A�OSPUO) do popra-
wy dostrojenia. Kiedy sytuacja tego wymaga³a,
a mówi³ o tym WW, i trzeba by³o natychmiast siê
silnie zakotwiczyæ w POZA, wówczas uprawia³em
seks. Przyjemno�æ p³yn¹ca z erotyki pozwala³a mi
utrzymaæ siê w N� d³u¿ej, zebraæ siebie, swoj¹ �wia-
domo�æ, poprawiæ percepcjê. Przypomina³o to snu-
cie snu. Podczas s³abego dostrojenia nale¿y b³yska-
wicznie siê czym� zaj¹æ, gdy¿ w innym wypadku,
mo¿e, ale nie musi �ci¹gn¹æ do c.f. A jaka czynno�æ
mo¿e byæ atrakcyjniejsza od seksu? Latanie odpada!
Unosiæ siê mo¿na tylko podczas dobrego dostroje-
nia, gdy OSPUO jest dobrze uformowany, a obser-
wator w nim silnie zakotwiczony.

Popêd seksualny jest potê¿n¹ energi¹. Kosmicz-
nym paliwem, które mo¿e wynie�æ na orbitê. By³oby
nieekonomicznie i wbrew naturze nie zaprzêgn¹æ go

dam siê uwa¿nie i dostrzegam, ¿e s¹  to kopuluj¹-
ce pary. Dochodz¹ do mnie ekstatyczne pojêkiwa-
nia i muzyka Princea. Wiele siê nie zastanawiaj¹c,
rozbieram siê i grzecznie pytam, czy mogê siê  przy-
³¹czyæ. Po chwili wszyscy znajdujemy siê na pod-
³odze w mi³osnych u�ciskach. Mê¿czy�ni, kobiety,
wszyscy razem. Uprawiamy wszelkiego rodzaju
mi³o�ci erotyczne pocz¹wszy od oralnej, skoñczyw-
szy na analnej. Mi³o�æ t¹ uprawiam równie¿ z mê¿-
czyznami. (...)

Wielokrotnie po powrocie by³em zszokowany
gam¹ odkrytych w sobie odmian mi³o�ci seksual-
nych. By³a to istna kopalnia t³umionych do tej pory
fantazji erotycznych. Nie wszystkie tutaj wymieni-
³em, z prostej przyczyny � tchórzostwa. To, co my
w F� nazywamy zboczeniem, tam po Drugiej Stro-
nie nie istnieje. Akceptujesz w pe³ni to, co robisz.
Jeste� wolny.

Czêsto, goszcz¹c z wizyt¹ w seksualnych OSPUO,
prze¿ywa³em gigantyczny Orgazm, który nijak ma siê
do fizycznego. Trwa on w nieskoñczono�æ i ci¹gle
narasta. Dopiero, gdy siê znudzi, tak dobrze powie-
dzia³em znudzi, wówczas mo¿na go przerwaæ i zaj¹æ
siê czym� innym lub te¿ wróciæ w pe³ni zaspokojo-
nym do cia³a. Wielokrotnie po powrocie do c.f. cz³o-
nek utrzymywa³ siê w pe³nej erekcji, a niekiedy nawet
po�ciel by³a mokra. Ale by³o te¿ i tak, ¿e penis by³
w stanie spoczynku.
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do pracy. Jedynym skutkiem ubocznym z jego zasto-
sowania jest Orgazm.

Niefizyczni Przyjaciele w pe³ni akceptowali moj¹
seksualno�æ. Akceptowali to raczej niew³a�ciwe okre-
�lenie. Przyzwalali te¿ nie pasuje. Mówi¹c krótko,
Niefizyczni Przyjaciele okazuj¹ mi swoj¹ MI£O�Æ
w ka¿dej sytuacji. Kochaj¹ mnie bez wzglêdu na to,
co robiê i kim jestem. Razem stanowimy Jedno�æ.

      Samoakceptacja

Dwóch ca³kiem odmiennych ludzi
Pierwszy wolontariusz pomaga kocha
Na imiê mu Krystus
Drugi zimny morderca nienawidzi
Nazywa siê Kitler

Krystus  Kitler
Dzieñ  noc
�wiat³o cieñ
Mi³o�æ  nienawi�æ

Krystus ma du¿o pracy
Ludzie garn¹ siê do niego
Nie potrafi odmówiæ mi³o�ci
Pomaga kosztem snu

Kitler zacieklej morduje
Sieje postrach w mie�cie

Krystus jest wyczerpany
Niemal wszêdzie zasypia
Id¹c do potrzebuj¹cego
Co chwilê traci �wiadomo�æ
Podchodzi do sadzawki by obmyæ twarz
Klêka przed lustrem wody
Zamiast swojego odbicia
Widzi twarz Kitlera

W mie�cie ucich³y morderstwa
Zapanowa³a mi³o�æ
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Ostatni¹ rzecz¹, jak¹ chcia³bym uczyniæ, poruszaj¹c
ten temat, jest wywo³anie u odbiorcy lêku. Nale¿y
stanowczo podkre�liæ, ¿e bêd¹c poza cia³em jest siê
nie�miertelnym. Nic, ale to absolutnie nic, nie jest
w stanie wyrz¹dziæ najmniejszej krzywdy cz³owiekowi.

Obszar, do którego trafia siê po wyj�ciu z cia³a
generowany jest umys³em obserwatora. Nie kto inny
tylko my sami tworzymy ten �wiat z jego wszystkimi
atrakcjami i lêkami w³¹cznie. Tu w POZA, my�lo�
�emocja staje siê rzeczywisto�ci¹. Nie znaczy to
jednak, ¿e po opuszczeniu c.f. wszystko auto-
matycznie tworzy siê na kszta³t tego, co jest aktualnie
w naszym �wiadomym umy�le. To nie jest tak.
Dobrym przyk³adem bêdzie  moja wiara w Jezusa
i szatana. Wierzy³em, ¿e istniej¹, wpajano mi to przez
lata. Jednak nie stworzy³em ich w OSPUO. Podobnie
jak wiêkszo�æ atrakcji, na przyk³ad seksualne fantazje,
tak i lêki spychane s¹ ze �wiadomo�ci. One jednak
nie gin¹. S¹ ukryte gdzie� g³êboko i oddzia³ywuj¹ na
nas. Jeste�my zupe³nie nie�wiadomi naszych lêków
dopóki ich nie wydobêdziemy na �wiat³o dzienne.
Wówczas siê rozpuszczaj¹, d³u¿ej nas nie drêcz¹.
Wyp³ywaj¹ z pod�wiadomo�ci do naszego racjo-
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psychiatr¹, psychoanalitykiem. Ten za� nie usunie
brudów, lecz prowizorycznie poskleja kocio³ i znieczuli
go. Mo¿e staæ siê i tak, ¿e kocio³ rozleci siê z hukiem,
a lêki dopadn¹ cz³owieka i teraz k¹saæ bêd¹ ze
zdwojon¹ si³¹. Biedaka � pacjenta odetnie siê
wówczas od nich chemi¹, farmaceutykami przytêpi
�wiadomo�æ.

Tak wiêc t³umienie lêków, zaprzeczanie im to
najlepsza droga, aby znale�æ siê w szpitalu dla
umys³owo chorych. Je¿eli kto� powie, ¿e siê niczego
nie boi to znaczy, ¿e jest nape³niony po brzegi lêkiem.
Gdyby faktycznie siê nie ba³, to by nic nie mówi³.

Od dziecka wpaja siê nam, by�my siê niczego nie
bali, a dok³adniej zepchnêli nasze obawy do
podziemia. Nakazuje siê nam  baæ w³asnych lêków.
�Piotru� niczego siê nie boi. Prawda synku, powiedz.�
� daje siê s³yszeæ od najm³odszych lat. Po pewnym
czasie cz³owiek zaczyna baæ siê w³asnego cienia, siebie
samego.

Czy tego chcesz czy nie, lêk jest nieodzown¹
czê�ci¹ egzystencji cz³owieka. Sztuka polega na
�wiadomym prze¿ywaniu lêku. Po wyj�ciu z c.f., gdy
zas³ona miêdzy �wiadomo�ci¹ a pod�wiadomo�ci¹
jest zerwana, na powierzchniê wyp³ywaj¹ najbardziej
skrywane dot¹d lêki. Je¿eli nie masz gdzie ich upchn¹æ,
jedyne, co w tej sytuacji mo¿esz uczyniæ, to stawiæ
im czo³a. Nie powiem, jest to trudne zadanie. Ka¿dy
wcze�niej czy pó�niej musi przez nie przej�æ. Cia³o

nalnego umys³u, �wiadomo�ci. Je¿eli cz³owiek przed
czym� ucieka lub te¿ broni siê, nie robi nic innego,
jak zaprasza do ataku. Najlepiej w takiej sytuacji
zachowaæ racjonalne, odarte z silnych emocji
my�lenie. Silne emocje zawê¿aj¹ pole �wiadomo�ci
i percepcjê. Cz³owiek pod ich wp³ywem czuje siê
jakby dosta³ obuchem w g³owê. Cofa siê do zwie-
rzêcego stadium. Znów chce uciekaæ b¹d� te¿ ata-
kowaæ. Tym samym ko³o strachu siê zamyka.

Stawianie czo³a w³asnym lêkom nie jest wcale takie
proste. Istota ludzka u¿ywaj¹c ró¿nych mechanizmów,
które psychologia okre�la mianem �obronnych�,
choæ trafniejsze by³oby okre�lenie �mechanizmy
ucieczki przed samym sob¹�, za wszelk¹ cenê chce
zepchn¹æ lêki do pod�wiadomo�ci. Systematycznie
upycha je do ciasnego kot³a. Jednak one wci¹¿ daj¹
znaæ o sobie. Kocio³ ma zawór bezpieczeñstwa. Kie-
dy siê przegrzeje, wypuszcza nadmiar pary � cz³o-
wieka ogarnia niewyt³umaczalny strach, któremu
zawsze towarzyszy agresja i (lub) autoagresja. Nie
ma agresji bez lêku. Cz³owiek atakuje, bo siê boi.
Gdy kocio³ nie jest w stanie pomie�ciæ wiêcej brudów,
lêków, pêka � cz³owiek dostaje nerwicy. Teraz przez
ca³e swoje ¿ycie próbuje ³ataæ szczeliny, przez które
wycieka lêk. Poch³ania mu to mnóstwo energii. Miota
siê ca³y, nie wiedz¹c, co pocz¹æ. Gdy bêdzie mia³ do�æ
odwagi, której przecie¿ mu teraz brakuje, uda siê do
specjalisty od umys³ów zwanego psychologiem,
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� t³umaczê sobie. A jakie mam ciê¿kie powieki!
Zupe³nie nie mogê ich szeroko otworzyæ! Idê siê
po³o¿yæ. Najwyra�niej potrzebujê jeszcze trochê snu.
Zaczynam kierowaæ siê z powrotem do sypialni.
W pewnym momencie uzmys³owi³em sobie, w jaki
sposób siê poruszam � jakbym kula³. Widocznie
�cierp³a mi noga. Ju¿ mia³em otworzyæ drzwi do
sypialni, gdy k¹tem oka zerkn¹³em na du¿y pokój.
Co� tu nie gra. Wszed³em do niego. Patrzê, a tu nie
ma sto³u, foteli, telewizora... Cholera, przez tego zeza
nie mogê wyra�nie zobaczyæ. Wszystko jakie� takie
mêtne. O kurczê! Jakiego zeza? Przecie¿ ja nie mam
zeza! Zawsze mia³em zdrowe oczy! Bo¿e! Gdzie ja
jestem?! Odzyskujê pe³n¹ �wiadomo�æ. Wiem,
jestem poza cia³em! Co ja najlepszego narobi³em?!
Teraz zostanie mi pewnie taki wzrok, no i ta
zesztywnia³a noga! Bêdê kalek¹! Z pewno�ci¹
przeniesie siê ta u³omno�æ do cia³a! Tak, mojego
cia³a! Jak do niego wróciæ, nawet nie wiem, jak to
zrobiæ! Wpad³em w histeriê. Nagle ze wszystkich
stron, w sam �rodek klatki piersiowej, uderza mnie
potê¿na fala niespotykanego lêku. Jego si³a
i natê¿enie s¹ przeogromne. Uczucie strachu
narasta i nie widaæ kulminacji. Jestem zupe³nie
sparali¿owany, nie mogê wykonaæ najmniejszego
ruchu, nie potrafiê nawet zamkn¹æ powiek.
Przypomina to trwanie bez koñca w kleszczach
potê¿nego zwierzêcia i czekanie na unicestwienie.

jest �miertelne. Ja wola³em  zrobiæ to istniej¹c jeszcze
w Rzeczywisto�ci Fizycznej, by mieæ �wiêty spokój.
Spojrzeæ strachowi prosto w oczy � Oj, jaki� ty by³
ma³y strachu, mia³e� tylko wielkie oczy, chod� siê
zaprzyja�nimy, kocham ciê... O! Gdzie siê podzia³e�...?

Powtarzam jeszcze raz: poza cia³em nic, ale to
absolutnie nic, nie jest w stanie Ciê zniszczyæ.
Jeste� nie�miertelny.

                             *  *  *

Podczas pierwszych wyj�æ czêsto mia³em prob-
lem z dobrym dostrojeniem. Widzia³em niewyra�nie,
przypomina³o to otwieranie oczu w basenie z mêtn¹
wod¹. Niekiedy dochodzi³y do mnie zniekszta³cone
d�wiêki. Przybiera³em dziwaczne pozycje, by³em
poskrêcany, powyginany. Nie mog³em dobrze
dostroiæ zmys³u czucia i w pe³ni odczepiæ siê od c.f.
Czêsto unosi³em siê nogami do góry. A parê razy
czu³em jakbym znajdowa³ siê w ciele starca. Tak te¿
by³o i tym razem.

Le¿a³em na ³ó¿ku, mia³em pe³en pêcherz,
zamierza³em skorzystaæ z ubikacji, lecz by³a niedziela
i chcia³em jeszcze trochê pospaæ. Na si³ê zamyka³em
oczy i stara³em siê ignorowaæ uczucie parcia na �cianê
pêcherza. Mo¿e siê nie zsikam? Gdy ju¿ nie potrafi³em
d³u¿ej znie�æ parcia, wsta³em do ubikacji...

Stojê w toalecie. Zerkam na �ciany. S¹ jakie�
niewyra�ne, rozmazane. Widocznie to z niewyspania
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m³odszym bratem. Pomagali mi w ujarzmianiu lêków.
Jednak by³o i tak, ¿e musia³em samodzielnie stawiaæ
czo³a strachom. Wówczas czu³em siê zagubiony
i samotny, zdany wy³¹cznie na w³asne si³y. Samo-
dzielne ujarzmianie lêków mia³o jednak ogromne
znaczenie. Gdy uda³o mi siê to osi¹gn¹æ, lêk znika³
bezpowrotnie, a ja nabiera³em mocy. £atwo mi mówiæ
teraz z perspektywy czasu, ale wówczas, gdy przez
to przechodzi³em, wcale nie by³o takie proste. By³y
to trudne lekcje inicjacji.

By³em na kolejnym zje�dzie studenckim. Spa³em
w hotelu. Nie my�l¹c o niedogodno�ciach zwi¹zanych
z zakwaterowaniem w obcym miejscu, postanowi³em
dostroiæ siê do N�. Mia³em trudno�ci z koncentracj¹,
gdy¿ w pokoju obok trwa³a impreza. Wcisn¹³em
zatyczki do uszu i rozpocz¹³em proces wychodzenia.
Up³ynê³o sporo czasu zanim uda³o mi siê w koñcu
dostroiæ.

Ostro¿nie, nie wiedz¹c, co te¿ mogê napotkaæ,
znajdujê w ciemno�ciach klamkê i uchylam drzwi.
Korytarz jest roz�wietlony. Dodaje mi to odwagi.
Opuszczam ciemny pokój i zaczynam kierowaæ siê
w stronê koñca d³ugiego holu. Nie s³yszê g³osów
bawi¹cych siê imprezowiczów. Panuje kompletna
cisza, jakby co� wisia³o w powietrzu, zupe³nie jak
przed burz¹. Sunê przed siebie, gdy nagle z ³azienki
obok wyskakuje du¿y pitbullterier. B³yskawicznie
chwyta mnie zêbami za genitalia i zaczyna tarmo-

W g³owie g³o�no rozbrzmiewaj¹ chaotyczne akordy
muzyki powa¿nej, niezno�ne fa³szowanie. Nagle
pojawia siê Kto� z ty³u mnie i  b³yskawicznie odcina
dop³yw lêku. Zupe³nie jak za naci�niêciem guzika
strach znika, a na jego miejsce pojawia siê Ciep³o.
Dostrzegam, ¿e emituje Je Kto� stoj¹cy za moimi
plecami. Muzyka staje siê harmonijna, cicha
i spokojna. Po chwili czujê na swoich ramionach
spoczywaj¹ce dwie, ogromne, cieplutkie D³onie.
Kto to? Pytam bez najmniejszego uczucia strachu.

Ja

oznajmia ³agodnie G³os. Trudno jest mi ustaliæ, kto
jest Jego w³a�cicielem czy mê¿czyzna czy te¿ kobieta.
Barwa G³osu pasuje jednocze�nie do obu p³ci. Kim
jeste�? Zamiast odpowiedzi czujê nap³ywaj¹c¹ falê
MI£O�CI...   Ogarnia mnie niespotykane uczucie
WOLNO�CI...

Kocham Ciê Dareczku

dodaje G³os. Wybucham p³aczem...
Kiedy stawia³em pierwsze kroki w Obcym

�rodowisku, czêsto otrzymywa³em pomoc i wsparcie
od Niefizycznych Przyjació³. Emitowali niespotykan¹
jak dot¹d dla mnie MI£O�Æ. Nie mia³em pojêcia,
dlaczego i za co mnie tak kochaj¹. Ufa³em Im bez
reszty. Odnosi³em wra¿enie, jakbym by³ Ich synem,
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ma³o siê kupy. Lecz sk¹d u mnie sam lêk przed ka-
stracj¹?

Odpowiedzi nale¿a³o szukaæ we wczesnym dzie-
ciñstwie. Zamiast udaæ siê do psychoanalityka i spê-
dziæ kilkana�cie godzin na kozetce, postanowi³em zro-
biæ pewien eksperyment. Wiedz¹c, ¿e niekiedy tra-
fiam po wyj�ciu do OSPUO z lat dzieciêcych, posta-
nowi³em zapytaæ o to znajduj¹c¹ siê tam matkê. Co�
podejrzewa³em. Jednak nie przynios³o to rezultatu.
Matka, b¹d� jej atrapa, odpowiada³a niedorzecznie,
zupe³nie bez sensu. Pewnej nocy odpowied� przy-
sz³a sama...

Odzyskujê pó³��wiadomo�æ. Nie jest to sen, ani
te¿ typowe wyj�cie. Le¿ê w dzieciêcym ³ó¿eczku
o metalowej konstrukcji i zabezpieczaj¹cej siatce ze
sznurka, w której jest dziura. Wychodzê przez ni¹.
Widzê mieszkanie z perspektywy oko³o jednego me-
tra nad ziemi¹. Robiê to, na co zawsze mam ochotê
� rozbieram siê, chcê byæ nagi, sprawia mi to przy-
jemno�æ. Ubranie mnie tylko krêpuje, jest w nim cia-
sno i wszystko swêdzi. Wielk¹ przyjemno�æ sprawia
mi zabawa  siusiakiem. Idê do mamy. Robi mi pew-
nie je�æ w kuchni. � A ty znów biegasz na golasa.
� Mówi ¿artobliwie mama. Widzê, ¿e jest trochê
speszona moj¹ zabaw¹ siusiakiem. � Czekaj no,
którego� dnia jaki� piesek odgryzie ci pisiorka. Nie
baw siê ptaszkiem. Taki du¿y i siê nim bawi. Wstyd.
Bozia ciê ukarze i ci odpadnie. Zobaczysz. (...)

siæ. Kostniejê ze strachu. Stojê nieruchomo w klesz-
czach lêku, nie mogê wykonaæ najmniejszego ru-
chu, nie potrafiê nawet my�leæ. Trwa to wieczno�æ...

Po pewnym czasie udaje mi siê ockn¹æ z amoku
i dostrzec, ¿e k¹sanie psa wcale mnie nie boli.
Owszem, odczuwam �ciskanie zêbami, ale nie jest
to bolesne. Nie my�l¹c wiele chwytam pitbulla za
kark i zaczynam odci¹gaæ go od krocza. Czujê zna-
jome uczucie rozci¹gania, zupe³nie jakby pies by³
z gumy. Przypomina to wyci¹ganie z genitaliów nie-
skoñczenie d³ugiego makaronu. Dopiero po kilku-
nastu ruchach obur¹cz pozbywam siê substancji.
(...)

Od niepamiêtnych czasów zawsze ba³em siê psów.
Zarówno tych du¿ych jak i ma³ych. Na sam¹ my�l
przej�cia obok czworonoga ogarnia³ mnie lêk. Do tej
pory my�la³em, ¿e bojê siê po prostu tego, ¿e mnie
zaatakuje, pogryzie. Jednak  czu³em równie¿ strach
przed ma³ym, merdaj¹cym ogonem jamnikiem. Spo-
tkanie z pitbullem w hotelu wiele wyja�nia³o. Ba³em
siê nie tylko samego pogryzienia, lecz przede wszyst-
kim, utraty mêsko�ci � genitaliów. Czu³em lêk przed
kastracj¹. Sk¹d to siê u mnie wziê³o? Wyja�nia³oby to
równie¿ jedn¹ z fantazji erotycznych, która nagminnie
ujawnia³a siê w A�OSPUO. Bardzo czêsto odgrywa-
³em w niej rolê ekshibicjonisty. Obna¿anie siê przed
kobietami mia³o na celu upewnianie siê, i¿ cz³onek jest
na swoim miejscu, ¿e go jeszcze nie straci³em. To trzy-
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bra³em co� do rêki, w³¹cza³em muzykê, jad³em. Co-
kolwiek, byleby odwróciæ swoj¹ uwagê od demona.
Po chwili agresor i jego u�cisk znika³. Gdy tylko za-
pomnia³em o nim, rozp³ywa³ siê bezpowrotnie. Wszak
by³ to tylko wytwór mojej fantazji i nic wiêcej. Osta-
tecznie, gdy sytuacja wydawa³a siê nie do opanowa-
nia, ucieka³em do c.f.

Innym razem le¿¹c w OP, ujrza³em pe³zaj¹ce po
�cianie jaszczurki. Gdy tylko zacz¹³em siê im przy-
gl¹daæ, w mgnieniu oka wskoczy³y na mnie i zaczê³y
chodziæ po moim niefizycznym ciele. Z racji, ¿e by³
to p³ytki OP, a wiêc ja by³em nie w pe³ni dostrojony,
nie mog³em siê ruszyæ. Nie by³ to jednak parali¿ lêko-
wy, lecz czêsto wystêpuj¹ca niedostrojeniowa kata-
lepsja.

Niekiedy po wyj�ciu nie napotyka³em niczego, cze-
go mo¿na by³oby siê przestraszyæ, lecz w powietrzu
wisia³ specyficzny klimat grozy. Przypomina³o to cze-
kanie na co�. Zupe³nie jakby siê by³o w �rodku po-
tê¿nego balonu, który mia³by za chwilê eksplodowaæ
z wielkim hukiem. Nigdy jednak, nic takiego siê nie
wydarzy³o. Lecz samo czekanie by³o przera¿aj¹ce.
Kto� kiedy� powiedzia³, ¿e czekanie na �mieræ jest
gorsze od samej �mierci. �wiêta racja. To by³o co�
takiego.

W wiêkszo�ci przypadków Lêkowy OSPUO
(L�OSPUO) cechowa³ siê pó³mrokiem, mrokiem b¹d�
te¿ kompletn¹ ciemno�ci¹. Czêsto panowa³a w nim

Nic dodaæ, nic uj¹æ. Oto odpowied�. Czy rodzice
czasem nie przesadzaj¹ z nadmiern¹ trosk¹ o swoje
pociechy?

Pewnego razu po opuszczeniu cia³a napotka³em
w przedpokoju swoj¹ trzyletni¹ córeczkê...

Podchodzê do niej i mówiê czu³e s³owa, zaczy-
nam g³askaæ po g³owie, po czym przykucam i obej-
mujê. Nagle maj¹c j¹ w swoich ramionach, s³yszê,
¿e zaczyna wydawaæ z siebie dziwne d�wiêki � mru-
czenie, warczenie, kwikanie. Puszczam dziecko
z objêæ i spostrzegam jak szyderczo siê do mnie �mie-
je, pokazuj¹c k³y. B³yskawicznie wpija mi siê w szy-
jê i zaczyna k¹saæ. Odruchowo chwytam j¹ za w³o-
sy, zrywam siê na równe nogi i przera¿ony zaczy-
nam biegaæ po ca³ym mieszkaniu, walcz¹c z ma³ym
demonem. Po chwili spostrzegam, ¿e k¹sanie wcale
nie sprawia bólu. Owszem, czujê zaci�niête zêby na
szyi, ale nie jest to bolesne. Przypominam sobie hi-
storiê z pitbullem w hotelu. Zatrzymujê siê i silnym
ruchem zaczynam odci¹gaæ ma³ego upiora z grdy-
ki. Podobnie jak pies i to co� jest zrobione z gumo-
wej materii. Kilkoma �mia³ymi ruchami �ci¹gam to
z siebie i rzucam w k¹t. (...)

Po pewnym czasie widz¹c, ¿e demony nie wyrz¹-
dzaj¹ mi ¿adnej krzywdy, nauczy³em siê je ignoro-
waæ. Jak to robi³em? Gdy który� z nich wskoczy³ na
mnie i k¹sa³, wówczas szybko zajmowa³em siê czym�.
Rozgl¹da³em siê po pokoju, jakbym czego� szuka³,
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Podczas pewnego wyj�cia zosta³em niespodziewa-
nie zaatakowany przez du¿¹ grupê zombie. Szli ze
wszystkich stron z wyci¹gniêtymi, niczym lunatycy,
przed sob¹ ramionami i próbowali mnie dopa�æ. Nie
mam pojêcia gdzie siê tego nauczy³em, ale unicestwia-
³em je uderzeniem piê�ci¹ w grdykê. Upadali wów-
czas na ziemiê i dusili siê w konwulsjach. Odkry³em
wówczas, ¿e zabijanie ich sprawia mi satysfakcjê,
perwersyjn¹ przyjemno�æ. Ujawni³a siê we mnie zwie-
rzêca natura, która chcia³a krwi. Zupe³nie jak w amo-
ku zacz¹³em zaciekle z nimi walczyæ. Czu³em siê jak
m³ody bóg, który da³, a teraz zabiera ¿ycie. Jednak
po chwili straci³em �wiadomo�æ.Niekiedy lêki mia³y
bardziej subteln¹ formê. Wystêpowa³y w postaci
d�wiêków. Nikogo nie widzia³em, lecz tylko s³ysza-
³em jakby satanistyczn¹ muzykê puszczan¹ na wspak.
By³y to te¿ ró¿nego rodzaju odg³osy ludzi, gwi¿d¿¹-
cego czajnika, syku ulatniaj¹cego siê gazu, pêdz¹ce-
go w moim kierunku poci¹gu, upominaj¹cej mnie
matki, która bezustannie powtarza³a niczym zaciêta
p³yta: � Widzisz co narobi³e�, widzisz co narobi-
³e�...! W L�OSPUO odkrywa³em ró¿nego rodzaju
fobie, miêdzy innymi socjaln¹, szkoln¹, przed za-
mkniêtymi pomieszczeniami, bia³ym fartuchem, pa-
j¹kami, chorob¹ psychiczn¹, histeri¹ ¿ony i wiele, wie-
le innych. By³a to istna kopalnia lêków.

Zdarza³o siê i tak, ¿e to ja w³a�nie odgrywa³em

szara, ciê¿ka mg³a i ch³ód. Posiada³ du¿¹ grawitacjê,
która nie pozwala³a siê unie�æ i tym samym uciec
w inny rejon. Pomieszczenia, w których toczy³a siê
akcja zbudowane by³y najczê�ciej z twardych �cian,
niedaj¹cych siê przenikn¹æ. W jednym przypadku,
gdy zupe³nie nieoczekiwanie w³o¿y³em rêkê w tak¹
�cianê, nie mog³em jej wyci¹gn¹æ. Lustra, w których
siê przegl¹da³em odbija³y silnie zniekszta³cony obraz,
niczym w gabinecie �miechu. Parê razy ujrza³em swoje
odbicie jako wampira, Frankensteina, garbusa lub te¿
innego z bohaterów horrorów. Wygl¹da³o to do�æ
strasznie, a jednocze�nie groteskowo. Kilka razy obu-
dzi³em siê na cmentarzu, le¿¹c przy otwartym grobie.
Nieraz pojawia³ siê w najmniej oczekiwanym momen-
cie dusz¹cy stryczek. Raz nawet goni³a mnie rycz¹ca
te�ciowa z gor¹cym ¿elazkiem. Niekiedy jecha³em
rozpêdzonym poci¹giem pe³nym ludzi, w którym ka¿-
dy z nas wiedzia³, ¿e za chwilê zginie, w napiêciu cze-
kali�my na katastrofê. Budzi³em siê na dnie wielkiego
tankowca, który w³a�nie ton¹³ i którego, jak mi siê
wydawa³o, nie mog³em opu�ciæ. Pewnego razu jaka�
obca si³a zaczê³a mnie spychaæ twarz¹ w kierunku pal-
nika gazowego. Raz w L�OSPUO ujawni³ siê mój lêk
przed AIDS. Wówczas, spotka³em na swej drodze
w w¹skim korytarzu ma³ego narkomana, który chcia³
mnie uk³uæ ig³¹, krzycz¹c przy tym, ¿e jest nosicielem
HIV�a.
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       Spójrz na cz³owieka w s³oneczny dzieñ
          Czy im bardziej �wieci nañ s³oñce
              Nie jest ciemniejszy jego cieñ

Mówi¹c, ¿e przekaz ten mi pomóg³, sk³ama³bym.
Lekcja ta zupe³nie oczy�ci³a mnie z poczucia winy.
Nie czu³em ju¿ d³u¿ej z³o�ci na siebie. Nie oznacza
to, ¿e zacz¹³em nagle upajaæ siê swoj¹ agresj¹ i stra-
szyæ ludzi po nocy. Absolutnie. Po prostu w pe³ni
zaakceptowa³em mroczn¹ stronê siebie samego. Ten
ciemny cieñ to nie kto inny, tylko mój demoniczny
brat, ja sam, którego kocham. Czy mogê kochaæ in-
nych, nie kochaj¹c siebie?

Po pewnym czasie wpad³em na pomys³, w jaki
sposób walczyæ z demonami. Do tej pory odtr¹ca-
³em je od siebie, ciskaj¹c w k¹t, zabija³em je, stara³em
siê ignorowaæ lub te¿ ostatecznie uciekaæ przed nimi
do cia³a. Teraz zamierza³em post¹piæ zupe³nie ina-
czej...

¯ona coraz wiêcej wiedzia³a o moich poczynaniach
w N�. Ba³a siê tego tematu, ale pragnê³a wiedzieæ, co
nieco, co te¿ jej ukochany robi po nocach. Od czasu
do czasu opowiada³em jej o swoich do�wiadczeniach.
Mo¿e to nie w porz¹dku z mojej strony, ale celowo
wybiera³em tylko historie pe³ne uniesieñ, ekstazy
i mi³o�ci. Nie chcia³em jej wystraszyæ. Sam pamiê-
tam, jak czytaj¹c pierwsz¹ czê�æ Trylogii Roberta
Monroe, by³em przera¿ony, gdy opisywa³ spotkania

rolê demona. Stawa³em siê upiorem. W tym miejscu
nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Uwa¿am, ¿e
ka¿dy z nas ma dwie strony Ja�ni, jasn¹ i t¹, któr¹
ukrywa � ciemn¹. Jednak tu w POZA niczego nie
da siê schowaæ, wszystko widaæ jak na d³oni.

Pewnego niedzielnego wieczoru pok³óci³em siê
z ¿on¹. Czu³em siê wielce ura¿ony tym, co mi powie-
dzia³a podczas s³ownego starcia. Bola³o mnie bar-
dzo. Jednak nie chcia³em sprawiaæ przykro�ci ¿onie
i ca³¹ swoj¹ z³o�æ st³umi³em. Tej nocy traf chcia³, ¿e
opu�ci³em c.f.

Gdy tylko znalaz³em siê w sypialni, unios³em siê
pod sufit i zacz¹³em ryczeæ i wyæ na ¿onê. Chcia³em
j¹ porz¹dnie wystraszyæ, ¿eby mia³a za swoje. Pod-
czas wydawania odg³osów czu³em, jak wylatuje ze
mnie ca³a z³o�æ. Po chwili by³em ju¿ zupe³nie spo-
kojny. Popatrzy³em na �pi¹c¹ w dole ¿onê i ode-
tchn¹³em z ulg¹, ¿e jej nie obudzi³em. (...)

Po powrocie by³em zaskoczony swoim zachowa-
niem. Wstydzi³em siê za siebie. Wydawa³o mi siê, ¿e
uczyni³em profanacjê z eksterioryzacji. Zamiast wy-
korzystaæ wychodzenie z cia³a do pomocy innym, to
ja ich straszê. Niez³y ze mnie dupek.  Lecz takie my-
�lenie wcale nie by³o konstruktywne. Powodowa³o
tylko poczucie winy i mniej lub bardziej �wiadom¹
autoagresjê.

Pewnej nocy na Lekcji w OSPUO us³ysza³em od
Niefizycznych Przyjació³:
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³a uchylone powieki � po charakterystycznym bla-
sku jej oczu, ale przede wszystkim po wskazaniach
WW, który wyra�nie oznajmia³: � ¿ywy, ¿ywy...

Za którym� razem, gdy próbowa³em dostroiæ siê
do ¿ony, sta³o siê co� zupe³nie nieoczekiwanego...

Stojê w sypialni. Rozgl¹dam siê za ¿on¹. Nigdzie
jej nie widzê. Na ³ó¿ku le¿y tylko po�ciel. Mo¿e jest
ni¹ przykryta? Schylam siê, by uchyliæ ko³drê, gdy
nagle na moich oczach spod  po�cieli wy³ania siê
silnie zdeformowana postaæ ¿ony. Jej g³owa przy-
pomina ³eb ¿ar³ocznej piranii. Bestia naci¹ga i od-
kszta³ca gumow¹ strukturê po�cieli, któr¹ jest przy-
kryta i prze w moj¹  stronê. Jej ostre zêby b³yska-
wicznie zbli¿aj¹ siê do mojej twarzy, s³ychaæ przy
tym warczenie i popiskiwanie... Wiedz¹c, ¿e to nic
innego jak tylko kreacja mojego umys³u, mój w³a-
sny lêk, demoniczny brat � ja sam, oraz pamiêta-
j¹c, czego nauczy³em siê na Lekcjach u Niefizycz-
nych Przyjació³, postanawiam walczyæ inaczej...

£agodnie unoszê siê pod sufit, ale nie po to, by
uciec, lecz by odci¹æ drogê ucieczki demonowi. Do-
datkowo rozk³adam ramiona na boki. Czujê, jak siê
powiêkszam, stajê siê coraz potê¿niejszy. Po chwili
wype³niam pó³ sufitu. Uros³em do  gigantycznych
rozmiarów. Zaczynam emitowaæ w stronê demona
MI£O�Æ. Jak mogê nie kochaæ siebie samego? Gdy
zaczynaj¹ wyp³ywaæ ze mnie pierwsze strumienie
MI£O�CI, odkrêcam kurek na fula. Czujê, jak fale

z bestiami. Tak na marginesie, teraz ju¿ wiem, czym
by³y te bestie, sam tego do�wiadczy³em � niczym
innym jak tylko kreacj¹ umys³u obserwatora. Mimo
wszystko nie chcia³em niepokoiæ ¿ony, bo a nu¿ ze-
chcia³aby kiedy� wyj�æ. Uwa¿a³em, ¿e opowie�ci
o upiorach tylko j¹ niepotrzebnie wystrasz¹ i po-
wstrzymaj¹ przed OBE. Kiedy� bêdzie musia³a sta-
wiæ czo³a w³asnym lêkom, jednak teraz nie chcia³em
zak³adaæ na ni¹ niepotrzebnych blokad.

Tego wieczoru ¿ona zdecydowa³a siê na wyj�cie
z cia³a. By zaoszczêdziæ jej wysi³ku, postanowi³em j¹
wyci¹gn¹æ. Nie by³o to jednak takie proste. Ca³¹ noc
wychodzi³em do niej. Próbowa³em nawi¹zaæ kontakt,
mówi³em has³o b¹d� te¿ wykonywa³em charaktery-
styczn¹ czynno�æ, po czym wraca³em z powrotem
do c.f.,  wybudza³em j¹ i sprawdza³em, czy co� pa-
miêta. Schemat ten powtarza³em wielokrotnie.
W POZA przez ca³y czas spa³a kamiennym snem
i trudno by³o mi nawi¹zaæ z ni¹ kontakt. Czêsto, gdy
nosi³em j¹ na rêkach, znika³a i pojawia³a siê z powro-
tem w ³ó¿ku. Niekiedy napotyka³em na projekcje ¿ony,
a nie j¹ sam¹. Po czym je odró¿nia³em? Po tym sa-
mym co Niefizycznych Przyjació³ od ludzkich atrap:
autonomii, zachowaniu �wiadcz¹cym o posiadaniu
�wiadomo�ci, ciep³ocie, wyrazisto�ci drobnych
szczegó³ów w budowie anatomicznej cia³a niefizycz-
nego, specyficznej w dotyku zamszowo�aksamitnej
skórze, niemo¿no�ci odkszta³cania my�l¹, a gdy mia-
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L�OSPUO. Tak wiêc aktualny stan umys³u, w jakim
siê znajdujê nie jest wyznacznikiem tego, gdzie wyl¹-
dujê po opuszczeniu cia³a. Mo¿e to byæ Lêkowy, jak
i Atrakcyjny Obszar. Przypomina to trochê ruletkê.
Przypuszczam, ¿e uzale¿nione jest to od innej, g³êb-
szej, nie�wiadomej struktury Ja�ni.

Po pewnym czasie zrozumia³em, ¿e to nie
L�OSPUO tworzy mroczny, lêkowy klimat. Jest to
zwyk³e neutralne miejsce. Jedynie moje subiektywne
odczucie interpretuje je jako lêkowy obszar. Kiedy to
zrozumia³em L�OSPUO, jak równie¿ A�OSPUO,
sta³y siê Neutralnym gruntem.

¯yj¹c w Rzeczywisto�ci Fizycznej, codziennie sty-
kamy siê z czynnikami, które wp³ywaj¹ na strukturê
naszej Ja�ni, na nas samych. Znakomita wiêkszo�æ
tych czynników rejestrowana jest poza zasiêgiem
�wiadomo�ci. Zupe³nie jakby�my byli wy³¹czeni,
a pracê wykonywa³ za nas automatyczny pilot. Przy-
pomina to chodzenie z w³¹czon¹ przez dwadzie�cia
cztery godziny kamer¹, której istnienia jeste�my zu-
pe³nie nie�wiadomi. Ma³o tego, obrazy zarejestrowa-
ne przez kamerê oddzia³uj¹ na nas samych. Jeste�my
z ni¹ sprzê¿eni. Przypominamy lunatyków, automaty
graj¹ce zupe³nie nie�wiadomie w emocjonalno�my-
�lowe gry. Zatracaj¹c siê w nich bez reszty, tracimy
�wiadomo�æ, zasypiamy... A wiêc gdzie jest w tym
czasie nasza �wiadomo�æ, my sami? Czy jak jesz,
jeste� �wiadomy tego, ¿e jesz? Czy przypadkiem nie

Ciep³a bij¹ na boki, wibruj¹ dooko³a, wszêdzie
unosz¹ siê jej opary. W pokoju robi siê ja�niej.
Emisja MI£O�CI dzieje siê jakby bezwiednie, au-
tomatycznie, odruchowo... Czujê, jak strugi Cie-
p³a p³yn¹ w stronê upiora. Zni¿am pu³ap. Powoli,
delikatnie, jakbym nie chcia³ wystraszyæ demona,
kierujê ramiona w jego stronê, obejmujê go i mó-
wiê, ¿e go bardzo mocno kocham... Upiór przez
chwilê dr¿y w moich objêciach, po czym niknie.
(...)

Od tej pory, gdy tylko napotka³em na swej drodze
demona, wykonywa³em powy¿szy zabieg. Kiedy nie-
spodziewanie l¹dowa³em w ciemnych miejscach, sa-
moistnie emitowa³em z klatki piersiowej i znad g³owy
Bia³e �wiat³o, które roz�wietla³o L�OSPUO w pro-
mieniu oko³o kilku metrów.

Wcze�niej my�la³em, ¿e klimat w OSPUO uzale¿-
niony jest �ci�le od mojego aktualnego stanu emo-
cjonalno�my�lowego, nastroju, samopoczucia. Przy-
puszcza³em, ¿e gdy bêdê w kiepskim nastroju, b¹d�
te¿ wstrz¹�niêty lub przelêkniony i w takim stanie
umys³u wyjdê z c.f., znajdê siê wówczas
w L�OSPUO. Ale tak nie by³o. Przyznam, ¿e trudno
by³o wyj�æ przestraszonym z c.f., ale niekiedy siê to
udawa³o i nie l¹dowa³em za ka¿dym razem w mrocz-
nym klimacie. Wrêcz przeciwnie. I na odwrót: zda-
rza³o siê i tak, ¿e bêd¹c w dobrym nastroju, odwa¿-
ny, wyluzowany, dostraja³em siê nie do A� lecz do

Ksiazka popr.p65 2013-01-06, 13:54160-161



Darek   Sugier

162

CIEMNE  STRONY  JA�NI

cie zmys³ów i temu podobnymi bzdurami! Wymy�laj¹
niestworzone rzeczy! Tym samym tworz¹ i graj¹
w emocjonalno�my�low¹ grê pod nazw¹:

Bójmy siê wszyscy Nieznanego!
Jak dobrze jest siê baæ!

�pijmy, a ty razem z nami...!

b³¹dzisz gdzie� my�lami, a poch³anianiem pokarmu
zajête jest Twoje cia³o? No w³a�nie! A gdzie jeste�,
gdy na autostradzie prowadzisz samochód? Czy na
pewno przez ca³y czas jeste� w aucie? Nie jeste�
w zadumie? Nie gapisz siê nieobecnym wzrokiem
przed siebie? Powiedzieæ Ci gdzie jeste�? Poza cia-
³em! Tak! Opuszczasz je bezwiednie, zupe³nie nie�wia-
domie w dzieñ jak i w nocy. Owszem, nie jeste�
w pe³ni dostrojony. Przenosisz tylko czê�æ swojej �wia-
domo�ci i zmys³ów, najczê�ciej wzrok. Widzisz obra-
zy, marzysz... Nagle kto� na Ciebie tr¹bi! Dopiero wra-
casz. Nawet w tej chwili, gdy czytasz te s³owa, po
czê�ci opuszczasz cia³o. Zamieniasz tekst na obrazy
i w nich jeste�. Co chwilê bardziej lub mniej dostrajasz
siê do Rzeczywisto�ci Niefizycznej, do swojego
OSPUO, gdzie jeste� kreatorem. Pomy�l przez chwi-
lê, ¿e bierzesz do ust plasterek kwa�nej cytryny. Roz-
gry� go teraz. Nie nap³ynê³a Ci �lina? Jak to siê dzieje,
skoro nie masz owocu w ustach? Po prostu przenio-
s³e� w³a�nie do OSPUO zmys³ smaku i ugryz³e� cy-
trynê. Gdy siê masturbujesz, gdzie jeste�? Czy tylko
podniecaj¹ Ciê mechaniczne ruchy czy przypadkiem
obrazy i odczucia, które generujesz w swoim OSPUO?
Wiedz, ¿e od dawna umiesz opuszczaæ cia³o. Robisz
to tylko nie�wiadomie. A wiêc czego siê boisz? Lu-
dzie robi¹ niepotrzebn¹ sensacjê wokó³ eksterioryza-
cji! Karmi¹ siê chorymi emocjami o szatanie, bogach,
piekle, opêtaniu, niemo¿no�ci powrotu do cia³a, utra-

Ksiazka popr.p65 2013-01-06, 13:54162-163



      Do�wiadczanie

Tatusiu jak smakuje melon powiedz
Ojciec nie odrzek³ ani s³owa
Wzi¹³ dziecko do sklepu kupi³ owoc  poczêstowa³
Jak ci smakuje powiedz
Dzieciak nie móg³ wyksztusiæ ani s³owa

Pewien naukowiec napisa³ tomy ksi¹¿ek
Na temat smaku melona
Okrzykniêto je �wiatowymi bestsellerami
Schodzi³y z pó³ek jak ciep³e bu³eczki
Uczony czerpa³ z nich krocie
W tym czasie jego starszy brat sprzedawa³ melony
Klepa³ s³odk¹ biedê
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Pewnego razu po wyj�ciu znalaz³em siê
w autokarze pe³nym ludzkich atrap. Siedzia³em na
samym przodzie obok kierowcy, na siedzeniu
konduktora. Nie maj¹c nic do roboty, przeprosi³em
grzecznie szofera i sam zacz¹³em prowadziæ pojazd.
Gaz do dechy! Mam ochotê jechaæ jak wariat! Po
chwili znudzi³a mi siê jazda. Pu�ci³em kierownicê
i zacz¹³em i�æ ku ty³owi autobusu. Ju¿ mia³em zamiar
wzi¹æ rozbieg, odbiæ siê i polataæ w chmurach, gdy
spostrzeg³em, ¿e jedna z ludzkich atrap bacznie mi
siê  przygl¹da. Cz³owiek ten by³ inny ni¿ reszta
pseudoludzi. Posiada³ specyficzne spojrzenie. By³
wyra�niejszy od reszty. Dostrzeg³em, ¿e ubrany jest
w uniform konduktora. Chwileczkê. Ja tu jestem
konduktorem. Co jest grane? Ku mojemu zasko-
czeniu, Cz³owiek u�miechn¹³ siê do mnie. Uwa¿nie
przyjrza³em siê Jego twarzy, by³a mi znajoma, lecz
nie mog³em sobie przypomnieæ sk¹d. Zupe³nie
jakbym dozna³ amnezji. Posiadaj¹c ju¿ do-
�wiadczenie w odkszta³caniu OSPUO, u¿y³em
pewnego chwytu. Odkrêci³em siê na piêcie i g³o�no
powiedzia³em: � Dajê ci trzy sekundy na znikniêcie!
raz... dwa... trzy... Odwróci³em siê z powrotem,
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Zostañ tu Darku
Ja zabiorê Go od Ciebie

W Jego G³osie by³a si³a i moc, która wywo³ywa³a
specyficzny rodzaj podporz¹dkowania, co� na kszta³t
sugestii hipnotycznej. Zabra³ mojego towarzysza
zabawy i zaczêli kierowaæ siê w stronê Horyzontu.
Pomy�la³em sobie: � Oj, co bêdê Go s³ucha³, pole-
cê za Nimi, mo¿e spotkam co� nowego, czego� siê
nauczê... Ledwo skoñczy³em my�l, a Facet w moim
studniówkowym garniturze, obejrza³ siê na mnie
i oznajmi³ ponownie bez s³ów:

                       Darku zostañ
              Nie mo¿esz z nami pój�æ

Trochê mi by³o przykro, ¿e mnie tak traktuj¹. Nie
by³ to rozkaz,  nie by³a to równie¿ pro�ba. Po prostu
komunikat. OK. Pomy�la³em i smutny wróci³em do
c.f.

Od tej pory da³em sobie spokój z totalnymi de-
molkami i ignorowaniem ludzkich atrap. Wiedzia³em,
¿e mog¹ w�ród nich byæ ¿ywi, posiadaj¹cy �wiado-
mo�æ Ludzie. Kim Oni byli? Pytanie bez odpowie-
dzi. Muszê przyzwyczaiæ siê najwyra�niej do u¿ywa-
nia s³owa �nie wiem�. Powiem szczerze, nie cierpiê
tego s³owa.

Opu�ciwszy c.f., znalaz³em siê na osiedlu dom-
ków jednorodzinnych. Stojê na chodniku i widzê

a On wci¹¿ tam by³, ju¿ siê nie u�miecha³, tylko
ca³y chichota³. Zupe³nie zbi³o mnie to z tropu. Nie
wiedz¹c, co mam zrobiæ, wróci³em do c.f.

D³ugo rozmy�la³em, co to wszystko mo¿e znaczyæ?
Kim by³ ten Jegomo�æ w mundurze konduktora? Dla-
czego by³ mi sk¹d� znajomy? W g³owie rodzi³y siê
nowe pytania bez odpowiedzi.

Podobna sytuacja przydarzy³a mi siê innym razem.
Powoli przestawa³em ignorowaæ atrapy, szukaj¹c
w nich ludzi z ¿ywymi oczami...

Którego� ranka po wyj�ciu z c.f. wyl¹dowa³em
na polanie. Dla zabawy zacz¹³em turlaæ siê po tra-
wie, któr¹ stworzy³em. Bra³em do buzi �d�b³a, ¿u-
³em je, smakowa³em inne rosn¹ce zio³a. Nagle obok
mnie Kto� siê pojawi³. My�l¹c, ¿e to nibycz³owiek,
zaprosi³em Go do zabawy, czêsto robi³em tak
z atrapami. Po chwili razem zaczêli�my tarzaæ siê
po ³¹ce i fikaæ salta. Zaproponowa³em Mu lot
w chmurach. Chwyci³em Go za rêkê i zaczêli�my siê
unosiæ. Nagle, w najmniej oczekiwanym momencie,
pojawi³ siê przed nami m³ody Mê¿czyzna w czar-
nym garniturze. Spojrza³em na Jego twarz, by³a mi
znajoma, lecz tak samo jak w przypadku Kondukto-
ra, nie wiedzia³em sk¹d. Zaraz, zaraz. On ma mój
garnitur ze studniówki! Dostrzeg³em równie¿, ¿e ma
¿ywe, pe³ne blasku oczy, które wyra�nie mówi³y, ¿e
ich w³a�ciciel posiada �wiadomo�æ. Popatrzy³ na
mnie i powiedzia³ nie u¿ywaj¹c s³ów:
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Znów Ich odnalaz³em. Tak têskni³em za Nimi, za
Ich MI£O�CI¥... Nie wytrzymujê i siê rozklejam.
Wybucham p³aczem jak dziecko. Ca³y siê trzêsê...
A ju¿ my�la³em, ¿e o mnie zapomnieli...

Dodam tyle, ¿e nawet teraz, po d³ugim czasie, jaki
up³yn¹³ od tamtego momentu, jestem zmuszony co
chwilê przerywaæ pisanie. Po prostu nie jestem w sta-
nie. Po policzkach sp³ywaj¹ mi strugi ³ez, czujê �cisk
w gardle i ca³y siê trzêsê, nie mog¹c utrzymaæ d³ugo-
pisu. MI£O�ÆI, jak¹ otrzyma³em i nadal otrzymujê
od Niefizycznych Przyjació³, nie sposób opisaæ. ̄ ad-
ne najpiêkniejsze uczucie, jakie znam tu na Ziemi, ni-
jak ma siê do Tej WIELKIEJ MI£O�CI...

w oddali uwa¿nie przygl¹daj¹cego mi siê m³odego
Cz³owieka. Pamiêtaj¹c, czego do�wiadczy³em ostat-
nio, nie spuszczam Go z oczu i idê w Jego kierunku.
Chcê odkryæ, Kto to taki. Zbli¿am siê do Niego. Wi-
dzê, jak przyja�nie u�miecha siê do mnie. Posiada,
podobnie jak Konduktor i Facet w garniturze ¿ywe
oczy. Doskonale wiem, ¿e nie jest to atrapa. Cz³o-
wiek ten ma �wiadomo�æ, jest odrêbn¹ jednostk¹.
Nawet nie próbujê Go odkszta³ciæ, bo wydaje mi siê
to w tej chwili niegrzeczne, nie na miejscu. Jestem
coraz bli¿ej. Mê¿czyzna niespodziewanie wyci¹ga
w moj¹ stronê rêkê w ge�cie przywitania. Bez wa-
hania �ciskam Mu d³oñ. W tym momencie m³ody
Cz³owiek  znika, pozostaje po Nim tylko U�cisk. Cie-
p³y, ¿ywy U�cisk. Po chwili ca³y otaczaj¹cy mnie
OSPUO rozp³ywa siê. Jestem w Jasnej Nico�ci.
Wci¹¿ czujê przyjazny U�cisk nowopoznanego
Przyjaciela. �ciskam Go mocniej, a On odpowiada
mi tym samym � potrz¹sam Mu prawicê, On robi
to samo. Czujê Ciep³o, narastaj¹c¹ przyjemno�æ, ra-
do�æ... Rozpoznajê tê Energiê... to MI£O�Æ... Po
chwili s³yszê G³os:

                Kochamy Ciê Dareczku
                   Jeste�my przy Tobie

O Bo¿e! Przecie¿ to moi Niefizyczni Przyjaciele! Ci
sami, którzy na pocz¹tku pomagali mi wyj�æ z cia³a.

Ksiazka popr.p65 2013-01-06, 13:54170-171



Idea³

Darek patrzy³ na Niego nie móg³ wyj�æ z zachwytu
Jak mo¿e istnieæ Kto� tak doskona³y
Osoba ta nie mia³a ¿adnej skazy
Nie mo¿na Jej by³o niczego zarzuciæ
Ca³e Jej wnêtrze tañczy³o w cudownej harmonii
Natychmiast sta³a siê wzorem  autorytetem
Celem do którego pragn¹³ siê zbli¿yæ
Zapragn¹³ staæ siê taki jak On  Idealny

Czy spotka³e� kogo� takiego
W tym chorym przekrêconym do góry nogami �wiecie
Gdzie ¿ycie jest jak gabinet luster
Wype³niony woskowymi figurami
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D³ugo siedzia³em nad pust¹ kartk¹ papieru, zanim
cokolwiek zdo³a³em napisaæ. Jak wypowiedzieæ
s³owami Absolutn¹, Totaln¹ MI£O�Æ? Skre�la³em
raz po raz napisane s³owa, które nijak nie mog³y JEJ
wyraziæ. To co my ludzie do�wiadczamy w F�
i nazywamy mi³o�ci¹, jest pisane przez ma³e �m�
i jest zaledwie wierzcho³kiem nieskoñczenie wysokiej
góry lodowej w POZA. Nale¿y dodaæ, ¿e po Drugiej
Stronie mi³o�æ nie jest emocj¹, jest Czyst¹ Energi¹.

Co czujesz do w³asnego dziecka? Do przyjaciela,
z którym od ma³ego je�dzisz na wozie i pod wozem
¿ycia? Do matki i ojca, brata i siostry, babci i dziad-
ka? Co czujesz do samego siebie, do tego, kogo wi-
dzisz w lustrze? Przypomnij sobie siebie, bêd¹cego
w przedszkolu... P³aka³e�? Bo ja tak. Wyobra� so-
bie, ¿e idziesz w³a�nie odebraæ z przedszkola p³acz¹-
cego siebie samego... Rozumiesz? Poczu³e� co�?
W³a�nie odkry³e� sam koniuszek wielkiej, nieskoñ-
czonej góry lodowej. Ma³y fragmencik Absolutnej,
Totalnej MI£O�CI. Jej pozosta³e fragmenty mo¿esz
odkryæ w POZA. Pomog¹ Ci w tym Niefizyczni Przy-
jaciele. Od Nich samych J¥ dostaniesz � Absolut-
n¹, Totaln¹ MI£O�Æ...
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MI£O�Æ jest antagonist¹ ciemnej energii (dalej
zwanej Lêkiem). Obserwator za po�rednictwem re-
ceptorów odbiera Lêk jako mrok, ch³ód, ból, cier-
pienie, dysharmoniê, strach, przera¿enie, z³o�æ, gniew,
nienawi�æ, itp. MI£O�Æ i Lêk nie istniej¹ obok sie-
bie. Nadawane s¹ na odmiennych czêstotliwo�ciach.
Obie energie znajduj¹ siê na odrêbnych biegunach.
MI£O�Æ spycha na plan drugi Lêk. Ten zawsze daje
pierwszeñstwo MI£O�CI. Obserwator otrzymuj¹c
MI£O�Æ od IN, zostaje tym samym oczyszczony
ze z³ogów lêku. IN s¹ tylko i wy³¹cznie emiterami
MI£O�CI.

Przyk³ad: Subiektywna relacja obserwatora
Klêczê skulony w k¹cie pokoju pod parapetem.

Bojê siê wykonaæ najmniejszy choæby ruch. Jestem
sparali¿owany strachem. Dooko³a panuje mrok.
S³yszê, jak kto� lub co� stuka do okna. Jest mi zimno,
mam skostnia³e rêce. Tak siê bojê... Ca³y dr¿ê...
Lêkam siê, ¿e za chwilê wydarzy siê co� strasznego.
Umrê, bêdê cierpia³, bêdzie bola³o... Co za piek³o!
Zaraz co� mnie zaatakuje i po¿re... Czujê, ¿e ju¿ siê
skrada... Kiedy to siê skoñczy! Bo¿e! Jestem tu ju¿
ca³¹ wieczno�æ...!

A có¿ to?! W pokoju zrobi³o siê ja�niej. Pewnie
to ksiê¿yc zagl¹da przez okno. Widzê jak strumieñ
Bia³ego �wiat³a powoli sunie w moim kierunku. Nie,
to nie jest �wiat³o ksiê¿yca. To Co� ma �wiadomo�æ!
Czujê, ¿e jest mi przyjazne, zaprasza do siebie.

Ka¿dy przekaz zabarwiony jest subiektywnymi od-
czuciami obserwatora. Nie istnieje idealny, w czy-
stej postaci obiektywizm. Ilu ludzi tyle umys³ów, ile
umys³ów tyle odczuæ. Wszyscy patrzymy na ten sam
�wiat, ale ka¿dy z innego punktu widzenia. Opisuje-
my jedno zjawisko w F� na tysi¹ce ró¿nych sposo-
bów. Dochodzi do tego silnie ograniczona komuni-
kacja werbalna. Zatem, w jaki sposób s³owem pisa-
nym, w miarê obiektywnie i zrozumiale, przekazaæ
zjawiska dotycz¹ce N�?

                               *  *  *

Poni¿ej zamieszczam najbardziej przystêpny i od-
filtrowany z subiektywizmu profil Niefizycznych Przy-
jació³, na jaki mnie staæ.

CECHY

· M i ³ o � æ

Istoty Niefizyczne (IN) emituj¹ wi¹zkê energii (da-
lej zwan¹ MI£O�CI¥), któr¹ obserwator za po�red-
nictwem zmys³ów odbiera jako bia³e �wiat³o rozja-
�niaj¹ce mrok w OSPUO, ciep³o, ekstazê, harmoniê,
spokój, zachwyt, poczucie bezpieczeñstwa, itp. Pod-
czas bliskich spotkañ z IN, obserwator nie odczuwa
ze strony tych pierwszych protekcjonizmu. Tworzy
z nimi jedno�æ.
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prosto z mostu: � Przyjacielu, powiesz mi w koñcu,
Kim jeste�?! Czy bêdziemy siê tak bawiæ w kotka
i myszkê?! Cisza. Nie s³ychaæ odpowiedzi. Czuj¹c
wci¹¿ pod bokiem ramiê Przyjaciela, postanawiam
sprawê za³atwiæ inaczej. Delikatnie, by Go nie
sp³oszyæ, siêgam woln¹ rêk¹ w Jego kierunku. Jest!
Nie uciek³! Trzymam Go! Wyra�nie czujê, ¿e ma lekko
ow³osione przedramiê! To Mê¿czyzna! Zacz¹³ siê
�miaæ! Czujê, jak ca³y trzêsie siê ze �miechu. A to
Dowcipni�! £agodnie siêgam dalej w stronê Jego
barku. Zrobi³ unik! Ponawiam próbê. Znów siê
odsun¹³! Wci¹¿ siê �mieje! Bawi siê ze mn¹
w ciuciubabkê! To nie do wiary, ucieka przed moj¹
d³oni¹! Ledwo udaje mi siê Go musn¹æ i ju¿ Go nie
ma! Ju¿ rozumiem... Dochodzi do mnie Jego
niewerbalny przekaz: nie ¿yczy sobie, bym Go
rozpozna³... Dlaczego?! Trochê jest mi przykro... No,
dobrze, uszanujê to. (...)

· S u p e r i n t e l i g e n c j a
IN posiadaj¹ inteligencjê daleko przewy¿szaj¹c¹

obserwatora � homo sapience. S¹ istotami ludzki-
mi, znajduj¹cymi siê na wy¿szym poziomie ewolucji.
Zrozumienie ich postêpowania jest poza zasiêgiem
ograniczonego umys³u obserwatora. Ten, operuj¹c
pojêciami czasoprzestrzennymi, nie jest w stanie ogar-
n¹æ wielko�ci IN, jego rozum jest zamkniêty w w¹-
skich ramach pojêæ i zjawisk.

�mia³o wyci¹gam rêkê w Jego stronê. Odczuwam
bij¹ce od Niego Ciep³o. Bez wahania wchodzê
w �wiat³o. Bo¿e! Có¿ to takiego?! Jak cudownie!
Co za... MI£O�Æ! Tak, to MI£O�Æ! Dlaczego To
mnie tak Kocha?! Bardzo Kocha?! Ju¿ wiem...
w³a�nie mi powiedziano... Kochaj¹ mnie za nic! Za
to ¿e jestem, istniejê! (...)

· A n o n i m o w o � æ
Z niezrozumia³ych dla obserwatora przyczyn IN

pozostaj¹ w ci¹g³ym ukryciu. Ujawniaj¹ siê tylko
i wy³¹cznie po to, by s³u¿yæ pomoc¹ i wsparciem.
Gdy to uczyni¹, natychmiast odchodz¹. W takich
sytuacjach próby ich przywo³ania najczê�ciej koñcz¹
siê niepowodzeniem. To samo dotyczy przypadków,
gdy obserwator próbuje ich zidentyfikowaæ. Tak wiêc
relacje miêdzy obserwatorem a IN przypominaj¹ po
czê�ci infantyln¹ zabawê w chowanego lub w kotka
i myszkê. Takie zachowanie IN wywo³uje niekiedy
u obserwatora frustracjê. Ten pragnie za wszelk¹ cenê
dowiedzieæ siê, kim s¹ jego protektorzy � pomo-
cnicy.

Przyk³ad: Subiektywna relacja obserwatora
Wychodzê z pracy. Kierujê siê po schodach na

górê. Na jednym ze stopni niefortunnie potykam siê
i lecê na twarz, przed siebie. Kto� b³yskawicznie
chwyta mnie pod ramiê. Rozpoznajê Go, to
Niefizyczny Przyjaciel. Wykorzystuj¹c okazjê, mówiê
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zycznych Przyjació³. Tak siê cieszê! W koñcu mi siê
uda dotrzeæ do Nich! Nagle obraz na ekranie za-
czyna �nie¿yæ...

Rozumiesz

 pyta przyjaciel. Tak, nie potrafiê siê dostroiæ... Od-
powiadam smutny. (...)

· P r o f e s j o n a l i z m
IN dysponuj¹ wiedz¹ i do�wiadczeniem wysoce

przewy¿szaj¹cym zdobycze intelektualne i poznaw-
cze obserwatora. Posiadaj¹ praktykê w kierowaniu
i zarz¹dzaniu zaawansowanymi energiami. Do swej
pracy wykorzystuj¹ nieznane technologie i narzêdzia.
Spektrum dzia³ania IN daleko wykracza poza czaso-
przestrzeñ. S³u¿¹ obserwatorowi profesjonaln¹ po-
moc¹ w opuszczaniu fizycznego cia³a, poznawaniu
innych systemów energii i tym samym poszerzaniu
�wiadomo�ci. W ich zakresie dzia³ania, oprócz wspo-
mnianej wcze�niej MI£O�CI jest dawanie lekcji opar-
tych na niewerbalnej i werbalnej komunikacji. Posia-
daj¹ ca³kowity dostêp do informacji zmagazynowa-
nych w pamiêci obserwatora i wgl¹d w najskrytsze
struktury jego ja�ni. Wykonuj¹ na niefizycznym ciele
podopiecznego szereg zabiegów i operacji, które maj¹
na celu uzdrowiæ jego chor¹ strukturê energetyczn¹.
Podczas tego typu czynno�ci IN emituj¹ MI£O�Æ,
która pozwala obserwatorowi bez obaw, w pe³ni �wia-
domie, uczestniczyæ w procesie leczenia.

IN u¿ywaj¹ do komunikowania siê z obserwatorem
najczê�ciej przekazów opartych na my�lo�emocjach
i hologramie. Jednak gdy obserwator okazuje niezro-
zumienie, wówczas przekaz jest werbalny. Preferuj¹
komunikacjê niewerbaln¹, gdy¿ s³owna jest silnie ogra-
niczona i zawsze niesie ze sob¹ zniekszta³cenie prze-
kazu. W pocz¹tkowych etapach nauki komunikacji nie-
werbalnej obserwator wykazuje siln¹ ignorancjê. Nie-
kiedy ma trudno�ci ze zrozumieniem przekazu oparte-
go na uczuciach i obrazach.

Przyk³ad: Subiektywna relacja obserwatora
Stojê zawieszony w Ciemnej Nico�ci. Czuj¹c za

plecami Niefizycznego Przyjaciela, mówiê na g³os:
� Przyjacielu, dlaczego nie mogê za Wami pój�æ,
znale�æ siê Tam, gdzie Wy odchodzicie? Gdzie� na
pewno macie swoj¹ BAZÊ. Bardzo proszê, wyt³u-
macz mi to s³owami, bo pocz¹tkujê w komunikacji
niewerbalnej. Ledwo koñczê wypowiadaæ ostatnie
s³owa, gdy nagle Przyjaciel wychodzi zza moich ple-
ców, ujmuje mnie pod bok, przekrêca o 180° i po-
kazuje du¿y, telewizyjny ekran. Operuj¹c pilotem
w³¹cza pierwszy kana³. Tak, to jest mi znane, to OP.
Niefizyczny Przyjaciel prze³¹cza na drugi program.
To te¿ znam, to OSPUO. Po chwili naciska trzeci
guzik. Podchodzimy bli¿ej ekranu. Widzê, jak mój
OSPUO siê koñczy. Gwa³townie narasta we mnie
podniecenie. WW oznajmia mi, ¿e w³a�nie przeno-
szê czê�æ swojej �wiadomo�ci w stronê BAZY Niefi-
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acja tego wymaga, przyjmuj¹ widoczn¹ formê � nota
bene IN decyduj¹ o tym. Wówczas wystêpuj¹ pod
postaci¹ bliskich obserwatorowi osób na przyk³ad
rodziców, krewnych, znajomych, a nawet zmar³ych.
Przyjmuj¹ równie¿ postaæ ludzi o niewidocznej iden-
tyfikacji � obserwator nie mo¿e skojarzyæ, sk¹d ich
zna, lecz wyra�nie czuje z nimi powinowactwo
i emitowane przez nich poczucie bezpieczeñstwa.
Zabieg podszywania siê IN wykorzystuj¹, by nie do-
pu�ciæ do powstania bariery lêku, jaka mog³aby za-
istnieæ miêdzy nimi a obserwatorem. Lêk uniemo¿li-
wi³by wówczas komunikacjê. Obserwator nie ma naj-
mniejszego problemu z odró¿nieniem IN od atrap �
nibyludzi w OSPUO. Na plan pierwszy wysuwa siê
emitowana przez IN MI£O�Æ, dalej oczy informuj¹-
ce, ¿e ich w³a�ciciel posiada �wiadomo�æ, ponadto
IN przejawiaj¹ charakterystyczne zachowanie �wiad-
cz¹ce o odrêbno�ci, autonomii, indywidualno�ci.

Kontakt z IN zachodzi najczê�ciej za po�rednic-
twem zmys³u dotyku. Niebagateln¹ rolê w komunika-
cji odgrywa WW, dziêki któremu obserwator odczu-
wa obecno�æ, wibracje IN oraz s³uch do odbioru
komunikatów werbalnych. Obserwator na podstawie
bliskich kontaktów z IN wyszczególni³ spo�ród nich
trzy najbardziej charakterystyczne osoby:

Przyk³ad: Subiektywna relacja obserwatora
Le¿ê w OP. Walczê z katalepsj¹, nie mogê wyj�æ
z c.f. Mimo, ¿e prê z ca³ych si³, nie potrafiê przezwy-
ciê¿yæ potê¿nego unieruchomienia. Zdaje mi siê, ¿e
trwa to ju¿ wieczno�æ. W koñcu tracê cierpliwo�æ,
zaczynam krzyczeæ na ca³e gard³o i kl¹æ. Po chwili
czujê Kogo� z ty³u g³owy. Czym�, co przypomina
w odczuciu strumieñ wi¹zki lasera, otwiera mi czasz-
kê. Pozbawiony ciemienia, czujê lekki wiaterek owie-
waj¹cy mój odkryty niefizyczny mózg � bardzo przy-
jemne uczucie. Teraz mój Wybawiciel chwyta mnie
za nadgarstki i mocno ci¹gnie w swoj¹ stronê. Czu-
jê, jak w okolicy brzucha co� mi siê odkleja. S³yszê
specyficzne trzaski, podobne do tego, gdy �ci¹ga siê
z siebie naelektryzowany sweter. Pe³en ufno�ci za-
platam swoje d³onie na Jego nadgarstkach. S¹ wiel-
kie. Nie jestem w stanie nawet w po³owie ich obj¹æ.
W tym momencie On zdecydowanym szarpniêciem
odkleja mnie ca³ego od c.f.  S³ychaæ potê¿ny huk
wy³adowania elektrycznego. Jestem wolny. (...)

·  I n d y w i d u a l i z m
IN odznaczaj¹ siê autonomiczn¹ �wiadomo�ci¹.

Ka¿da z tych istot stanowi odrêbn¹, indywidualn¹ jed-
nostkê posiadaj¹c¹ osobowo�æ, cechy charakteru,
specyficzne zachowanie, niepowtarzaln¹ strukturê
energetyczn¹. Nale¿y w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e
IN najczê�ciej s¹ niewidoczne. Niekiedy, gdy sytu-
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gazm, lecz by³o wielokrotnie silniejsze i intensywniej-
sze. Najbardziej zastanawiaj¹ce by³o to, w jaki spo-
sób Kobieta mi go podarowa³a. Generowa³a go
w mojej g³owie. Zupe³nie jak za naci�niêciem guzika
ogarnia³o mnie niesamowicie ekstatyczne doznanie.
Czu³em jak Kobieta trzyma d³oñ na potencjometrze
rozkoszy w moim umy�le i podkrêca natê¿enie. Uczu-
cie seksualnej rozkoszy zmieszane z narkotycznym
hajem... By³em zupe³nie zaskoczony, ¿e co� takiego
w ogóle mo¿e istnieæ.

                       A dlaczego by nie

odpowiedzia³a wówczas z ³agodnym u�miechem
w g³osie.

Kobieta ta wykazuje niespotykan¹ cierpliwo�æ. To
w³a�nie Ona najczê�ciej towarzyszy³a mi podczas
pierwszych eksterioryzacji, kiedy krok po kroku akli-
matyzowa³em siê w Nowym �rodowisku. By³a przy
mnie, opiekowa³a siê mn¹, s³u¿y³a pomoc¹. Jest za-
wsze obecna podczas Zabiegów i Operacji, uspoka-
ja mnie swoimi wibracjami.

Spo�ród grona Niefizycznych Przyjació³ to w³a�nie
Ona najczê�ciej budzi mnie nad ranem, gdy rozpoczy-
nam fizyczn¹ aktywno�æ. S³yszê wówczas
w lewym uchu Jej aksamitny g³os, który ciep³o oznaj-
mia:

POSTACI

Kobieta
Przejawia wszelkie cechy tego, co my ludzie nazy-

wamy kobieco�ci¹. Istota ta zawiera w sobie tylko
i wy³¹cznie pierwiastek ¿eñski i to w najczystszej po-
staci.

Jest niespotykanie delikatna. Posiada drobniutkie,
aksamitne w dotyku d³onie. Ich wielko�æ jest o po³o-
wê mniejsza od moich, z ³atwo�ci¹ mogê obj¹æ Jej
nadgarstek. Niekiedy zdarza siê, ¿e przyodziewa sa-
tynowe b¹d� skórzane rêkawiczki. Nie posiada, jak
wiêkszo�æ kobiet ¿yj¹cych w naszej epoce, d³ugich
paznokci. Ma bardzo ciep³y, czu³y i zmys³owy g³os.
Najczê�ciej ujawnia siê po lewej stronie. Ujmuje mnie
pod bok, bierze za rêkê b¹d� te¿ g³aszcze i pie�ci
czule lew¹ d³oñ. Szepcze delikatnie do lewego ucha
najcudowniejsze s³owa, recytuje najpiêkniejsze wier-
sze.

Muszê w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e mimo, i¿ jest
niezmiernie kobieca i zmys³owa, nie po¿¹dam Jej sek-
sualnie. Traktujê J¹ zupe³nie jak starsz¹ siostrê, mat-
kê, babciê b¹d� ¿onê najlepszego przyjaciela. Nie
mam ochoty z Ni¹ spó³kowaæ, a jedynie przytuliæ siê,
pój�æ na spacer, potrzymaæ za rêkê i popatrzeæ
w oczy. Mimo, ¿e nie czujê do Niej poci¹gu erotycz-
nego, Istota ta pewnego razu da³a mi niespotykan¹
wrêcz rozkosz. Przypomina³o to nasz fizyczny or-
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na ka¿dym kroku. Czêsto chichocze i �mieje siê
z byle powodu... Zupe³nie tak jak ja nieraz... To za-
stanawiaj¹ce... Nawet swoje komunikaty niewerbalne
upiêksza ¿artami i przekazuje w formie dowcipów:

Na ekranie widzê mecz bokserski. Zbli¿aj¹ siê
koñcowe sekundy ostatniej rundy. Bokserzy
zachowuj¹ siê w bardzo niekonwencjonalny sposób,
nie ok³adaj¹ siê piê�ciami, lecz tañcz¹ niczym koguty
i rzucaj¹ w siebie... ogryzkami. W tym czasie ca³a
widownia klaszcze i ryczy ze �miechu. Wybija ostatni
gong. Koniec walki. Piê�ciarze zrzucaj¹ rêkawice
i padaj¹ sobie w objêcia.

Nie rozumiem Przyjacielu, nie wiem, o co chodzi
w tym przekazie. Powtórz mi to s³owami. Ekran na-
tychmiast robi siê bia³y, pojawiaj¹ siê du¿e, czar-
ne, drukowane litery. Wyp³ywaj¹ z prawej strony.
Powoli, niczym pierwszoklasista, sk³adam je:

ZA...BA...WA...NIE...GRA...HA...HA...HA

To On spo�ród ca³ego zastêpu Niefizycznych Przy-
jació³ najbardziej lubi zabawê, wspomnian¹ ciuciubab-
kê i w chowanego. Niekiedy przychodzi do mnie
w samym �rodku nocy, ot tak by... poklepaæ, uszczyp-
n¹æ i pochichotaæ. Nadmieniê, ¿e absolutnie mnie nie
straszy, by³aby to ostatnia rzecz, któr¹ by mi zrobi³.
Lubi po prostu dobrze siê bawiæ, robi to ze smakiem.
Czêsto ukazuje mi siê w OSPUO, widzê Go i gdy chcê

                           Pobudka
                    Wstajemy Dareczku

Pewnego razu przechodzi³em grypê, towarzyszy³a
jej wysoka gor¹czka i nie¿yt ¿o³¹dka. Le¿a³em w ³ó¿-
ku, by³em mocno os³abiony. Mimo niskiego pozio-
mu energetycznego postanowi³em wyj�æ z cia³a. Nie
chcia³em przerywaæ treningów doskonal¹cych ekste-
rioryzacjê, szkoda mi by³o cennych Lekcji. Muszê
nadmieniæ, i¿ w pocz¹tkowym okresie dostrojenie siê
poch³ania³o mi mnóstwo energii.

Gdy tylko znalaz³em siê w POZA, natychmiast po-
czu³em wibracje Kobiety. Ujê³a mnie pod lewy bok
i powiedzia³a czule do ucha:

                           Odpocznij sobie
Wróæ do cia³a

  Do�wiadcz choroby

Nie muszê dodawaæ, ¿e Kobieta, tak jak zreszt¹
i Inni Niefizyczni Przyjaciele, emituje MI£O�Æ. To,
co o Niej powiedzia³em, �wiadczy chyba o tym, a¿
nadto. Jednak na wszelki wypadek powtórzê: Niefi-
zyczni Przyjaciele s¹ emiterami tylko i wy³¹cz-
nie Absolutnej, Totalnej MI£O�CI!

Mê¿czyzna
Cech¹ charakterystyczn¹ Mê¿czyzny jest niesamo-

wite poczucie humoru. Swój przedni humor ujawnia
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swoimi plecami wyra�nie wyczuwam wibracje
Mê¿czyzny. Dziêki Przyjacielu, ¿e mi pomagasz.
Zawsze mo¿na na Ciebie liczyæ. OK, sytuacja opa-
nowana. Ale co to takiego w³a�ciwie trzymam
w d³oni? Siêgam drug¹ rêk¹ i dok³adnie obma-
cujê gumowy przedmiot. To dêtka rowerowa! Ma
nawet zaworek! No nie! Ale numer mi wykrêci³!
Co za komiczna sytuacja! Niefizyczny Przyjaciel
poda³ mi zwiotcza³¹, wysmarowan¹ talkiem dêt-
kê! Zaczynam siê �miaæ. Po chwili wpadam w taki
chichot, ¿e z ledwo�ci¹ utrzymujê siê na Holu.
W koñcu nie wytrzymujê i puszczam Go, l¹dujê
w trawie i tarzam siê ze �miechu. (...)

Prawdê powiedziawszy, to w pierwszej chwili po
powrocie do c.f. by³em trochê z³y na Mê¿czyznê, ¿e
roz�mieszy³ mnie w tak wa¿nym momencie. Owszem,
to dziêki Niemu uda³o mi siê pokonaæ S�C, ale przez
Jego dowcip z dêtk¹ zerwa³em siê z Holu i szlag trafi³
ca³¹ wyprawê na Horyzont. Przecie¿ zamiast tego
gumowego przedmiotu móg³ mi podaæ rêkê. Niekie-
dy, by uzyskaæ tak dobre dostrojenie jak podczas
wspomnianego wyj�cia, trzeba czekaæ nawet kilka
tygodni. Marzy³o mi siê, ¿e w koñcu dolecê za liniê
Widnokrêgu i odkryjê Co� Nowego, a tu taki klops...

Jednak ¿al do Mê¿czyzny szybko min¹³. Zrozu-
mia³em, ¿e ca³e to wydarzenie by³o w pewnym sensie
zaplanowane. By³a to swojego rodzaju Lekcja, ucz¹-
ca mnie, bym z wiêkszym dystansem podchodzi³ do

siê zbli¿yæ, wówczas ucieka i �mieje siê. Niez³y z Nie-
go Jajus.

Gdy wypada Jego dy¿ur budzenia mnie do fizycz-
nych zmys³ów � F�, wówczas u¿ywa specyficznych
sformu³owañ w stylu:

Hej wstajemy Stary
No rusz siê �piochu

�pisz i �pisz

A gdy to nie skutkuje, wówczas dla hecy, chwyta
dwoma palcami mój niefizyczny policzek i nim po-
trz¹sa. Kiedy� przesadzi³ z humorem...

Czuj¹c, ¿e dostrojenie jest dobre, OSPUO wy-
ra�nie uformowany a¿ po sam Widnokr¹g, biorê
rozbieg, mocno siê odbijam i lecê. To dobry mo-
ment na Dalek¹ Wyprawê. WW informuje, ¿e mam
mnóstwo czasu i jestem kompletny. Natychmiast
przyspieszam i nabieram pu³apu. Kierujê siê na
Horyzont, co� mnie Tam ci¹gnie. Czujê intuicyj-
nie, ¿e za Widnokrêgiem czeka nowa przygoda...
Nagle z prawej strony uderza we mnie potê¿ny
Podmuch, b³yskawicznie rozpoznajê tê Energiê,
to S�C. Strumieñ ma niesamowit¹ si³ê, nie daje mi
nawet szansy, bym ustawi³ siê pod pr¹d i walczy³.
Jestem kompletnie unieruchomiony. �ci¹ga mnie
do c.f. Wtem czujê, ¿e praw¹ d³oñ, oklepuje mi
Kto� czym� gumowym. Co to takiego? Chwytam
mocno gumowy przedmiot i wyrównujê lot. Za
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LKIEJ GRZE. W swojej czystej, pe³nej postaci, ni-
gdy nie wystêpuje, z prostej przyczyny � nie jestem
w stanie na Niego patrzeæ. Kiedy�, gdy wyczu³em
Jego wibracje za plecami, a nie da siê tego nie po-
czuæ, obejrza³em siê za siebie. To, co zdo³a³em uj-
rzeæ, przypomina³o jeden, potê¿ny Flesz Bia³ego �wia-
t³a. Odruchowo zamkn¹³em powieki i odchyli³em g³o-
wê na bok, po czym szybko siê odwróci³em. By³em
tak otumaniony Jego Blaskiem, ¿e d³ugo nie mog³em
doj�æ do siebie. Niekiedy bliski kontakt z Jego niefi-
zycznym cia³em wywo³uje swojego rodzaju poparze-
nia, oczywi�cie nie jest to zwi¹zane z ¿adnego rodza-
ju bólem.

Jest Wielki. Niekiedy w OSPUO przyjmuje widocz-
n¹ formê. Jak ju¿ wspomnia³em, jest to jedynie frag-
mentaryczna czê�æ Jego ca³ej Istoty. Wystêpuje wów-
czas pod postaci¹ mojego by³ego trenera od podno-
szenia ciê¿arów Baszanowskiego albo podszywa siê
pod dawno zmar³ego ojca. Kiedy go�ci w OSPUO,
gabaryty Jego niefizycznego cia³a s¹ jakie� trzy, czte-
ry razy wiêksze od moich. Gdy pojawia siê w sypial-
ni, sufit nagle siêga nieba, a �ciany rozsuwaj¹ siê na
boki. Jest przeogromny. Powierzchnia Jego jednej
d³oni pokrywa po³owê moich pleców. Nie jestem
w stanie nawet po czê�ci obj¹æ Mu nadgarstka. Gdy
ujmuje moj¹ d³oñ i bierze na Hol, czujê siê jak malec
w u�cisku doros³ego. Niekiedy Holuje mnie trzyma-
j¹c za ko³nierz, zupe³nie jak ujmuje siê chomika, kie-

tego, co robiê, do tej ca³ej eksterioryzacji, bym trochê
wyluzowa³. Czasami im cz³owiek mocniej siê stara,
tym gorzej mu wychodzi. Poj¹³em, ¿e nie mogê byæ
taki spiêty i za wszelk¹ cenê pragn¹æ znale�æ siê za
Horyzontem. Nadmierna motywacja niekiedy prze-
szkadza, mo¿e przynie�æ wiêcej szkód ni¿ po¿ytku.
Jak ka¿da inna emocja, tak i pragnienie musi byæ pod
kontrol¹. Za mocno chcieæ � �le, za s³abo � je-
szcze gorzej. Najlepiej zachowaæ z³oty �rodek. Spójrz-
my na kadeta, który zdaje egzamin z prawa jazdy. Im
bardziej bêdzie siê stara³ a przez to spina³, tym szyb-
ciej obleje sprawdzian, a nawet spowoduje wypadek.
Ale gdy trochê siê rozlu�ni, pójdzie mu jak po ma�le.
Tak samo by³o ze mn¹. Tak wiêc przygoda z dêtk¹
by³a dla mnie wy�mienit¹ Lekcj¹. Dziêki Przyjacielu!

Mê¿czyzna w odró¿nieniu od Kobiety ujawnia siê
najczê�ciej po prawej stronie. Ujmuje mnie za prawy
bok, �ciska mi praw¹ rêkê i mówi do prawego ucha.
Budowa anatomiczna Jego niefizycznego cia³a jest
zbli¿ona do mojego. Ma mniej wiêcej tej samej wie-
lko�ci d³onie co ja, obwód nadgarstka, nawet zarost
na przedramieniu mamy podobny. Prawdê mówi¹c,
Go�æ jest uderzaj¹co do mnie podobny...

Gigant � On/Ona
Z ca³ego zastêpu Niefizycznych Przyjació³ Gigant

jest najbardziej rozwiniêty, posiada najwiêksz¹ �wia-
domo�æ i do�wiadczenie. Wie, o co chodzi w WIE-
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mi, po co ¿yjê, jaki jest sens mojego istnienia? � Nic
nie odrzek³. Najwyra�niej nie by³em gotów us³yszeæ
odpowiedzi.

Gigant jest niesamowicie pow�ci¹gliwy, zupe³nie
jakby by³ odarty z emocji. Nie jest przez to ch³odny.

Posiada w sobie, zarówno mêski jak i ¿eñski pier-
wiastek, pozostaj¹ce w doskona³ej równowadze. Nie
potrafiê zidentyfikowaæ jego p³ci. Pasuj¹ do Niego/
/Niej zarówno cechy kobiece jak i mêskie. Dlatego
ochrzci³em Go mianem On/Ona. � Chyba siê nie
gniewasz Przyjacielu? G³upio siê pytam! On/Ona by
siê gniewa³? A sk¹d! Jest doskona³y!

Spo�ród Ich Trojga, o Nim wiem najmniej. Rzadko
siê ujawnia. Jedynie gdy Tamci nie potrafi¹ sobie po-
radziæ. Zjawia siê wówczas b³yskawicznie
i przejmuje Ich pracê. Sprawia wra¿enie go�cia non
stop czym� zajêtego � zrobi swoje i natychmiast
odchodzi, nawet nie zd¹¿am Mu podziêkowaæ. Jest
niesamowicie tajemniczy i ma³omówny. Tylko raz u¿y³
w stosunku do mnie komunikatu werbalnego � gdy
wybawi³ mnie z potê¿nych kleszczy parali¿uj¹cego
lêku. Wówczas zapyta³em siê, kto mi pomóg³
i dlaczego to zrobi³. Oprócz potê¿nej fali MI£O�CI
otrzyma³em s³own¹ odpowied�. Brzmienie G³osu pa-
sowa³o zarówno do kobiety jak i mê¿czyzny:

Ja
Kocham Ciê Dareczku

dy wyci¹ga siê go z akwarium. Posiada ogromn¹ si³ê
i moc. Wyci¹ga mnie z c.f. z niesamowit¹ wprost ener-
gi¹. Po prostu wyrzuca mnie z cia³a w u³amek sekun-
dy, a gdy lecimy w stronê Horyzontu, dostajê takiego
przyspieszenia, ¿e czujê, jak krew odp³ywa mi do nóg.
To On ordynuje wszelkie Zabiegi i Operacje. Kobieta
i Mê¿czyzna s¹ jedynie Jego asystentami. W ogóle
odnoszê wra¿enie, ¿e Ci ostatni ucz¹ siê od Niego �
jest dla Nich Nauczycielem, Trenerem... Przypusz-
czam, ¿e Gigant jest przewodnicz¹cym BAZY Niefi-
zycznych Przyjació³.

Niekiedy, a dzieje siê to bardzo rzadko, budzi mnie
z rana. Wówczas nie pie�ci siê ze mn¹ tak, jak Ko-
bieta i Mê¿czyzna, tylko gwa³townie szturcha, popy-
cha plecy. Gdy próbowa³em Go zbadaæ, pozwoli³ mi
siê dotykaæ tylko do po³owy przedramienia. Kiedy
by³em zbyt natrêtny i próbowa³em siêgn¹æ dalej, wów-
czas czu³em bardzo silne brzêczenie w uszach, które
wyra�nie mówi³o:

Nie

Prawdê mówi¹c, Gigant wzbudza we mnie szczyptê
grozy. Jednak wiem, ¿e mnie bardzo mocno kocha,
nie da siê tego nie odczuæ. Czujê bij¹c¹ od Niego
MI£O�Æ. Kto� zapyta: � Groza i Mi³o�æ? � Ano
w³a�nie! Dok³adnie tak jest.

Jako najwiêkszego przedstawiciela Niefizycznych
Przyjació³ zapyta³em Go pewnego razu: � Powiedz
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Oto co przekazali mi werbalnie na jednej z Lekcji
w Ciemnej Nico�ci POZA:

Istota bawi¹ca siê w Kulkach
i Facet � Gigant On/Ona
To jedna i ta sama osoba

Pomagaj¹ sobie kochaj¹ siê
Czas i przestrzeñ nie jest dla nich ograniczeniem

T¹ osob¹ jeste�... Ty

Prawdê mówi¹c, jest mi to niezmiernie trudno
poj¹æ. A wiêc kiedy� stanê siê tym Gigantem On/
/Ona... Wierzê Im na s³owo. Do�wiadczê bycia Nim,
bo On ju¿ jest, tyle, ¿e w Innym Wymiarze, Odmiennej
Rzeczywisto�ci. A wiêc ja ju¿ jestem tym Gigantem,
tyle, ¿e w innym czasie. Bo¿e! Jakie to skompli-
kowane! Maj¹ racjê, ¿e tak ma³o do mnie mówi¹,
rzadko u¿ywaj¹ przekazów werbalnych. Bo w jaki
sposób uj¹æ w s³owa rzeczy, które nie zwi¹zane s¹
z Czasoprzestrzeni¹. Czyli istniejê jednocze�nie
w kilku miejscach naraz!

Po tym przekazie moja Mi³o�æ do Nich jeszcze
bardziej wzros³a, bo jak mo¿na nie kochaæ siebie i to
takiego Wielkiego. Wiedzia³em, ¿e to, co robi¹ dla
mnie, robi¹ dla siebie, a to, co ja robiê dla Nich,
równie¿ robiê dla siebie. W takim razie nie istnieje
�mnie� i �sobie� ani te¿ �Im� i �Ich�. Jest zatem tylko
�Ja�. Jedno wspólne �JA�!

Tyle, nic wiêcej. Od tamtej pory nic nie powiedzia³.
Kompletnie milczy. Gdy holuje mnie w stronê Widno-
krêgu, a ja próbujê o czym� zagadn¹æ, On totalnie igno-
ruje moje s³owa. Widocznie ma jaki� cel w tym, On
wie lepiej. Zrozumienie Jego postêpowania jest poza
zasiêgiem mojego skromnego umys³u.

Go�æ jest niesamowity. To z Nim najbardziej lubiê
lecieæ przed siebie, hen w stronê Horyzontu. Dyspo-
nuje ogromnymi zasobami energii. Jestem pewien, ¿e
to, co ja odczuwam jako uruchomienie przez Niego
dopalaczy, jest zaledwie Jego pierwszym biegiem.
� Dziêki Stary! Co ja bym bez Ciebie zrobi³!

Nic wiêcej nie mogê o Nim powiedzieæ. Jest nie-
zmiernie skryty.

KIM  ONI  S¥ ?

Dla mnie, subiektywnego obserwatora, Niefizyczni
Przyjaciele s¹ przejawem wszelkiej doskona³o�ci. Gdy-
by mi powiedzieli, ¿e s¹ bogami, uwierzy³bym bez
dwóch zdañ. S¹ idea³em, autorytetem, wzorem, do któ-
rego pragnê siê przybli¿yæ. Chcê staæ siê taki jak Oni,
pragnê byæ Nimi. Czujê siê przy Nich jak ma³e ziaren-
ko piasku u podnó¿a wielkich Himalajów, s¹ tacy
Ogromni... Jednocze�nie wiem, ¿e mnie bardzo ko-
chaj¹ i razem stanowimy Jedno�æ. Jeste�my ulepieni
z tej samej gliny. Zupe³nie jak ten okruch skalny, z któ-
rego zbudowane s¹ pasma wysokich gór, tak i ja i Oni
jeste�my Ca³o�ci¹.
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Ufno�æ

Dziecko  doros³y
Chory   lekarz
Uczeñ   nauczyciel
Adept   trener

Czy pierwsi mogliby uczyniæ  postêp
Bez zaufania drugim

Czy nasza cywilizacja osi¹gnê³aby obecny poziom
Bez zaufania naszym przodkom

Dzi� nie istnia³oby bez zaufania Wczoraj
Jutro nie bêdzie istnieæ bez zaufania Dzi�
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OPERACJE  I  ZABIEGI

Operacje w odró¿nieniu od Zabiegów maj¹
charakter bardziej inwazyjny. Mówiê w czasie tera-
�niejszym, gdy¿ nadal od czasu do czasu s¹ na mnie
przeprowadzane. Najwyra�niej jeszcze nie jest ze mn¹
wszystko w porz¹dku i potrzebujê leczenia.

Operacje i Zabiegi maj¹ na celu uzdrowiæ moj¹
chor¹ strukturê energetyczn¹. Te pierwsze najczê�ciej
przeprowadza Gigant, za� Zabiegi wykonuje Kobieta
b¹d� Mê¿czyzna. Czêsto asystuj¹ Gigantowi podczas
Operacji, a �ci�lej mówi¹c, to tylko patrz¹ na Jego
rêce. Zachowuj¹ siê zupe³nie jak praktykanci na blo-
ku operacyjnym w klinice � stoj¹ z boku i uwa¿nie
obserwuj¹. Najwyra�niej Gigant uczy ich fachu. Prócz
wspomnianych praktykantów � Kobiety i Mê¿czy-
zny � niekiedy zdarza siê, ¿e Operacji przygl¹daj¹
siê jeszcze Inni... Ludzie? Wszystkie znajduj¹ce siê
na Bloku Operacyjnym Istoty z Gigantem na czele
emituj¹ w moj¹ stronê MI£O�Æ. Nie powiem, ¿e je-
stem szczególnie zachwycony tym ca³ym zamiesza-
niem wokó³ mojej osoby. Czujê siê trochê jak królik
do�wiadczalny. Ale czego nie robi siê w imiê nauki
i dobra ludzko�ci. A niech tam sobie grzebi¹, szuka-
j¹, poprawiaj¹, reperuj¹. Wiem, ¿e cokolwiek mi ro-
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pust¹ kartk¹ papieru i nie jestem w stanie czegokol-
wiek napisaæ. W g³owie czujê straszny mêtlik. Kole-
ga podaje mi �ci¹gawkê, ale rêce tak mi dr¿¹, ¿e
nie mogê jej utrzymaæ. S¹siad z ty³u nie chce mi nic
podpowiedzieæ. Nauczycielka co chwilê upomina
mnie, bym nie próbowa³ �ci¹gaæ. Oznajmia, ¿e zo-
sta³o do koñca sprawdzianu trzy minuty... Co za
koszmar! Kurwa maæ! Ja chyba �niê! Odzyskujê
�wiadomo�æ.

OK, co teraz z tym wszystkim zrobiæ? Sen ten po-
wtarza siê regularnie od kilkunastu lat! Jak rozwi¹-
zaæ tê zagadkê? Jak pozbyæ siê koszmaru? Ju¿ chy-
ba wiem... Wychodzê z ³awki, �mia³o idê do nauczy-
cielki, k³adê pust¹ kartkê, podpisan¹ jedynie imie-
niem i nazwiskiem i mówiê pewnym g³osem:  � Je-
stem nieprzygotowany. Ocenê niedostateczn¹ popra-
wiê w wyznaczonym terminie. Do widzenia... Kie-
rujê siê do drzwi, gdy nagle k¹tem oka dostrzegam
wy³aniaj¹cego siê ze �ciany Giganta. Sufit b³yska-
wicznie wystrzeliwuje w górê o jakie� parê metrów.
On/Ona � Trener od ciê¿arów idzie �mia³ym, po-
suwistym krokiem w moj¹ stronê. Jest lekko przygar-
biony, by nie szuraæ g³ow¹ o strop. Nie ruszam siê
z miejsca. Nie chcê, a zarazem nie mogê, wykonaæ
najmniejszego ruchu. Wiem, ¿e to Jego sprawka.
Zupe³nie jakby mnie zahipnotyzowa³. Stojê w kata-
lepsji i czekam, co nast¹pi. Absolutnie nie odczu-
wam nawet odrobiny lêku, wrêcz przeciwnie � ra-

bi¹, czyni¹ to dla mojego dobra, chc¹ mnie wyleczyæ
lub udoskonaliæ. Zawsze ufnie oddajê siê w Ich rêce.
Zreszt¹ przecie¿ mi powiedzieli, ¿e s¹ mn¹. Wiêc jak
mog¹ zrobiæ krzywdê samemu sobie? A tak prawdê
mówi¹c, czy mam jakie� wyj�cie? Owszem, mogê
straciæ �wiadomo�æ, zawsze mam taki wybór, ale nie
chcê tego robiæ, pragnê wszystko dok³adnie pamiê-
taæ. Ile jest warte ¿ycie bez �wiadomo�ci? Ucieczka
w amnezjê to nie moja dewiza! Chcê jak najwiêcej
do�wiadczyæ i poszerzyæ swoj¹ wiedzê na temat Dru-
giego �wiata. Jak ju¿ jeste�my przy utracie �wiado-
mo�ci, by³o i tak, ¿e j¹ raz straci³em, lecz nie z mojej
przyczyny. Walczy³em do koñca, by j¹ zachowaæ,
ale Gigant wykona³ na mnie specyficzny Zabieg, któ-
ry doprowadzi³ do utraty przytomno�ci. Nie mam zie-
lonego pojêcia, dlaczego to zrobi³. By to zrozumieæ,
nale¿a³oby przeanalizowaæ ca³¹ sytuacjê od pocz¹tku.
Oto jak by³o:

 Znajdujê siê w szkole podstawowej. Trwa lekcja
polskiego. Nagle nauczycielka prosi by�my wyci¹-
gnêli kartki � zarz¹dza sprawdzian. Ogarnia mnie
lêk i panika. Jestem kompletnie nieprzygotowany.
Pedagog dyktuje pierwsze pytanie. Nie rozumiem
nawet sensu wypowiadanych przez ni¹ s³ów � taki
jestem roztrzêsiony. Rozgl¹dam siê po klasie. Wszy-
scy uczniowie pisz¹ zawziêcie, s¹ dobrze przygoto-
wani, tylko ja tu jestem nieukiem. Podobnie jest
z drugim, trzecim i kolejnymi pytaniami. Siedzê nad
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Operacji i Zabiegów wykonywana jest poza moj¹
�wiadomo�ci¹ w fazie g³êbokiego snu nocnego. Tak
s¹dzê. Kiedy� ockn¹³em siê w samym �rodku takiej
Operacji. Gdy tylko dostrze¿ono, ¿e odzyska³em
�wiadomo�æ, natychmiast przerwano. Wszyscy
zgromadzeni wokó³ mnie Ludzie nagle zamilkli, za-
stygli w bezruchu. Odnios³em wra¿enie, ¿e s¹ tro-
chê zaskoczeni moim przebudzeniem siê. Czekaj¹
w milczeniu, by mnie nie rozbudziæ, chc¹ bym po-
nownie zasn¹³. Ale ani mi w g³owie w takich chwi-
lach spaæ! Wyostrzy³em siê i obserwujê. Jednak
cz³owiek czêsto jest naiwny, próbuje porwaæ siê
z motyk¹ na s³oñce. Reakcja Giganta na moje pe³ne
przebudzenie siê by³a natychmiastowa. Zacz¹³ mnie
usypiaæ swoim �ciskaniem i bezs³ownymi sugestia-
mi hipnotycznymi typu:

Odprê¿ siê �pij odpocznij Dareczku

Pamiêtaj¹c ostatnie spotkanie z Gigantem w pod-
stawówce, nawet nie stawia³em oporu � straci³em
przytomno�æ ju¿ przy pierwszym �ci�niêciu. Jednak
ten krótki przeb³ysk �wiadomo�ci, jaki mia³ miejsce
podczas Operacji wystarczy³ mi, by zapamiêtaæ co
nieco, siêgn¹æ pamiêci¹ parê chwil do ty³u � po-
zwoli³ przypomnieæ sobie, co te¿ siê dzia³o podczas
Procesu Leczenia. Otó¿ usuwano z mojego niefizycz-
nego cia³a ró¿nej wielko�ci kulki. Rozsiane by³y po

do�æ ze spotkania. Nastawiam siê na obserwacjê
i jestem czujny... Otacza mnie ca³ego swoimi wibra-
cjami, zamyka mnie w nich. Prosi, bym siê rozlu�ni³
� mówi, nie u¿ywaj¹c s³ów. Pos³usznie wykonujê
zalecenie, maksymalnie siê odprê¿am. Wówczas On
szczelniej zamyka siê na mnie. Wyra�nie czujê do-
oko³a Jego ci�nienie. Obkurczy³ mnie sob¹. Jeszcze
raz prosi, bym siê zrelaksowa³. Tak te¿ robiê, a On
kontynuuje � �ciska mnie z potê¿n¹ si³¹. Robiê siê
coraz mniejszy i mniejszy... i coraz mniej �wiado-
my... Co! Nie chcê traciæ przytomno�ci! Pragnê wie-
dzieæ, co bêdzie siê ze mn¹ dzia³o! Nie chcê spaæ!
Otrzymujê komunikat, ¿e nie mam wyj�cia, muszê
straciæ �wiadomo�æ, taka jest procedura, takie s¹
wymagania... Dlaczego?! Muszê siê podporz¹dko-
waæ, to dla mojego dobra, rozwoju... OK, niech
i tak bêdzie... dobranoc! Tracê przytomno�æ. (...)

Powiem szczerze, potrafiê byæ zuchwa³y. Niekie-
dy zastanawia mnie moje zachowanie. Wdawaæ siê
w dyskusjê z tak¹ Si³¹ � Gigantem. A niech mnie!
Trochê siê wstydzê za siebie! Prawdê mówi¹c, od
ma³ego lubi³em pyskowaæ autorytetom i zawsze by-
³em nonkonformist¹. Ale mojemu Niefizycznemu
Przyjacielowi, który mówi³, ¿e mnie Kocha? Jak mo-
g³em?

Do dzisiaj nie mam pojêcia, czemu mia³o s³u¿yæ
to usypianie mnie. My�lê, ¿e znakomita wiêkszo�æ

Ksiazka popr.p65 2013-01-06, 13:54202-203



OPERACJE  I  ZABIEGI

205

Darek   Sugier

204

Od kiedy pamiêtam zawsze by³em wra¿liwy. Nie
chodzi mi tu tylko o wra¿liwo�æ estetyczno�zmy-
s³ow¹, jak na przyk³ad dostrzeganie piêkna
w przyrodzie czy te¿ w muzyce. Przede wszystkim
mam na my�li wra¿liwo�æ polegaj¹c¹ na do�wia-
dczaniu ataków na moj¹ osobê ze strony otaczaj¹cych
mnie ludzi i niemo¿no�ci bronienia siê przed nimi.
Czêsto czu³em siê po�ród ludzi niczym owca w�ród
sfory wilków. By³em pozbawiony pancerza, grubej
skóry. Z ³atwo�ci¹ mo¿na by³o mnie zraniæ. Ponadto
posiadam siln¹ empatiê, dziêki której wspó³odczuwam
z danym cz³owiekiem, zarówno przyjemne jak
i nieprzyjemne emocje. Istne piek³o. Tak wysoka
wra¿liwo�æ powodowa³a u mnie siln¹ alienacjê,
stroni³em od kontaktów z lud�mi. Ucieka³em od tego
drapie¿nego �wiata, kiedy tylko mog³em, wcale mi
siê to nie podoba³o. Przejawia³o siê to w ró¿nego
rodzaju pasjach. Zamyka³em siê we w³asnym,
wyimaginowanym �wiecie.

Z perspektywy czasu widzê, ¿e moja wysoka
wra¿liwo�æ okaza³a siê potê¿nym katalizatorem
Zmiany. Zacz¹³em z pasj¹ poszukiwaæ Innego,
lepszego �wiata. Nie mog¹c znale�æ Mi³o�ci tu,
zacz¹³em Jej szukaæ gdzie indziej. Op³aci³o siê.
Dosta³em to, czego chcia³em i to z nawi¹zk¹
� ABSOLUTN¥, TOTALN¥, MI£O�Æ od moich
Niefizycznych Przyjació³. Pozwoli³a mi ONA broniæ
siê przed k¹saj¹cymi, pokochaæ ich...

ca³ym ciele. Niektóre osadzone g³êboko, inne p³ytko.
Ma³e by³y wielko�ci ziaren kukurydzy, a du¿e mia³y
rozmiar �liwek. Najwiêcej ich mia³em na szyi, karku
i tu³owiu. W sumie by³o ich oko³o kilkunastu. Kiedy
wyci¹gano je ze mnie, czu³em ulgê, oczyszczenie,
uwolnienie siê od czego�, zupe³nie jakbym siê wy-
pró¿ni³. Operacja przyczynia³a siê tym samym do
odzyskiwania Wolno�ci, czysto�ci umys³u... Domy-
�lam siê, czym by³y te kule. By³y to toksyczne my-
�lo�emocje. Skutki uboczne ¿ycia w Rzeczywisto�ci
Fizycznej. Przypuszczam, ¿e osadza³y siê we mnie
w wyniku kontaktu z k¹saj¹cymi. Ci ostatni induko-
wali je u mnie. Nie umia³em siê przed nimi broniæ,
wiêc noc¹ leczono moje rany. � Niefizyczni Przyja-
ciele! Co ja bym bez Was zrobi³!

Byæ mo¿e teza, któr¹ za chwilê przedstawiê, wyda
siê nazbyt odwa¿na, ale uwa¿am, ¿e wspó³czesne cho-
roby cywilizacyjne, to jest nowotwory, wieñcówka,
zawa³, udar mózgu, depresja itp., maj¹ swoje �ród³o
w niedomaganiach cia³a niefizycznego � umys³u
obserwatora � a �ci�lej rzecz ujmuj¹c, maj¹ swój
pocz¹tek w toksycznych kulach my�lo�emocji. Gdy
te nie s¹ na bie¿¹co usuwane i (lub) jest ich zbyt wiele,
wówczas materializuj¹ siê w fizycznym ciele jako
wspomniane wy¿ej choroby.

Na korzy�æ powy¿szej tezy przemawia³yby jeszcze
inne przyk³ady:
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ki� kurek w sercu. Czy to jest tak zwana czakra ser-
cowa? Nie wiem. Prawdê mówi¹c, nie lubiê tych san-
skryckich s³ów, bo kojarz¹ mi siê z sekt¹.

Wcze�niej opowiada³em o tym, w jakim stanie
umys³u jest siê tu¿ po powrocie z POZA, ¿e czuje siê
cudowny klimat, wyciszenie, harmoniê, równowagê
psychofizyczn¹. Nadal podtrzymujê te s³owa. Jed-
nak od czasu do czasu bywa zupe³nie odwrotnie.
Owszem, zdarza siê to rzadko, ale niekiedy po po-
wrocie do Rzeczywisto�ci Fizycznej ogarnia cz³owie-
ka smutek, ¿al, rozgoryczenie, ³apie depresjê. A to
z prostej przyczyny. Dowiaduje siê on Prawdy, która
czasami bywa bardzo bolesna. Wówczas czuje, ¿e
co� w nim umiera, fa³szywe przekonania... Tak by³o
i tym razem.

Dowiedzia³em siê czego� o sobie, a �ci�lej o swo-
ich przekonaniach religijnych, o tym, dlaczego wci¹¿
jeszcze tl¹ siê we mnie iskierki wiary chrze�cijañskiej.
Nie chcê w tym miejscu nikogo obra¿aæ i raniæ czyich�
uczuæ. Dlatego to, co us³ysza³em zachowam tylko
i wy³¹cznie dla siebie. Dodam tyle, ¿e prawda, któr¹
mi u�wiadomiono, by³a bardzo bolesna i zwi¹zana
silnie z... masochizmem.

Po powrocie d³ugo nie mog³em doj�æ do siebie.
Tak mnie to zciê³o z nóg, ¿e nie by³em w stanie wy-
konywaæ najprostszych, codziennych czynno�ci. Nie
chcia³o mi siê nawet myæ zêbów. Straci³em motywa-
cjê do czegokolwiek. By³em w potê¿nym dole psy-

Pozosta³a jeszcze tylko empatia. Nie potrafi³em
i nadal nie potrafiê sobie z ni¹ poradziæ. Silnie wspó³-
odczuwam z innym cz³owiekiem emocje. Wszystko
by³oby OK, gdyby ca³a sprawa dotyczy³a tylko przy-
jemnych uczuæ. Gdy kogo� co� boli � prze¿ywa
smutek, depresjê lub te¿ gniewa siê, z³o�ci, ca³e jego
emocje przechodz¹ na mnie. To straszne! Wchodz¹
we mnie gdzie� g³êboko i nie potrafiê siê ich pozbyæ.
Nie chc¹c wy³adowaæ ich na bliskich, duszê je w so-
bie, jak tylko mogê. Ale czujê, ¿e nie wychodzi mi to
na zdrowie. Zauwa¿y³em, ¿e ich siedlisko znajduje
siê w klatce piersiowej, gdzie� w okolicy serca. Od-
czuwam wówczas silny ucisk w tym rejonie, niekiedy
ból, duszno�æ, nieprzyjemne dra¿nienie. Czy nie s¹
to przypadkiem bóle wieñcowe? Niby serce mam jak
dzwon, przynajmniej to fizyczne, a niefizyczne? No
w³a�nie... Co ja bym pocz¹³ bez moich Chirurgów
� Niefizycznych Przyjació³. Gdy dyskomfort w klat-
ce piersiowej utrzymuje siê przez kilka dni i nie mogê
sobie z tym sam poradziæ, wówczas Gigant przepro-
wadza na moim niefizycznym ciele Operacjê. Wygl¹-
da to mniej wiêcej tak: On/Ona �mia³ym ruchem za-
nurza swoj¹ rêkê w mojej klatce piersiowej, grzebie
w niej, jakby czego� szuka³, a nastêpnie wyci¹ga to
co� ze mnie. Gdy uwolni mnie z tego �wiñstwa, czujê
niesamowit¹ ulgê. Bywa i tak, ¿e nie Operuje, lecz
tylko przeprowadza krótki Zabieg � palcem b¹d�
kilkoma palcami zakrêca, a nastêpnie odkrêca mi ja-
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Depresja znik³a bez �ladu.
Czy powy¿sze przyk³ady nie dowodz¹, ¿e choro-

ba, zanim ujawni siê w c.f., musi najpierw powstaæ
w ciele niefizycznym � umy�le? Uwa¿am, ¿e ka¿da
choroba ma swoje pod³o¿e w niedomaganiach niefi-
zycznego cia³a � rozumie. � A co z wirusami?
Móg³by kto� zapytaæ. My�lê, ¿e niektóre z nich, jak
na przyk³ad grypa, atakuje cz³owieka dopiero wów-
czas, gdy jego próg immunologiczny jest odpowied-
nio obni¿ony. Dzieje siê to podczas silnego, przed³u-
¿aj¹cego siê stresu b¹d� te¿ d³ugotrwa³ej apatii i me-
lancholii, kiedy cz³owiek sam prosi siê o chorobê,
prowokuje wirusa. Kamienie ¿ó³ciowe s¹ niczym in-
nym jak zmaterializowanymi toksycznymi my�lo�
emocjami. Czy nie mówi siê, ¿e le¿y cz³owiekowi co�
na w¹trobie, z¿era w �rodku? Udar mózgu jest ni-
czym innym jak wylewem nieusuniêtych z niefizycz-
nej g³owy toksyn � kul my�lo�emocji. O czym mówi
grupa �A� czyli ludzie o podwy¿szonym ryzyku za-
chorowalno�ci na chorobê wieñcow¹ i wylew? Cha-
rakteryzuj¹ siê okre�lonymi cechami osobowo�ci,
a z czym to jest zwi¹zane, jak nie z umys³em?

Choroba zanim zmaterializuje siê w ciele musi naj-
pierw powstaæ w umy�le!

Niekiedy bywa tak, ¿e nie radzê sobie z opanowa-
niem popêdu seksualnego. Ogl¹dam siê za ka¿d¹ ko-
biet¹ na ulicy w wieku od piêtnastego do piêædziesi¹-
tego roku ¿ycia. G³owa chodzi mi na lewo i prawo,

chicznym. W takim stanie nie by³o mowy nawet
o opuszczeniu cia³a. Co pogarsza³o tylko sytuacjê.
Potrzebowa³em wsparcia, usycha³em w oczach, ni-
czym niepodlewana ma³a ro�linka. Po kilku dniach
otrzyma³em pomoc...

Le¿ê w OP i powoli odzyskujê �wiadomo�æ. Wy-
czuwam obecno�æ Kobiety, Jej Ciep³e wibracje. Sie-
dzi tu¿ przy mnie, po lewej stronie, pielêgnuje mnie,
zupe³nie jak w chorobie. Ujmuje mi lew¹ d³oñ i czu-
le g³aszcze. Po chwili wysy³a w moj¹ stronê komu-
nikat niewerbalny. Oznajmia mi, ¿e za chwilê bêdê
mia³ podawany Lek przeciwdepresyjny i aby lepiej
Go zasymilowaæ, muszê siê rozlu�niæ. Bez zastana-
wiania siê, wykonujê z rado�ci¹ zalecenie � relak-
sujê siê maksymalnie, jak tylko mogê. Wówczas Ona
powolnym ruchem wprowadza mi w okolicê lêd�wi
d³ug¹ ig³ê, lekkie szarpniêcie, co� w rodzaju odru-
chu nerwowego. Wyra�nie odczuwam w rdzeniu pe-
netracjê obcego cia³a. Ig³a wyd³u¿a siê i biegnie
wzd³u¿ rdzenia w górê do mózgu. Teraz czego� szu-
ka. Jest, ju¿ znalaz³a. W tym momencie Kobieta po-
daje mi Lek. Z sekundy na sekundê nap³ywa do mnie
Energia. Po chwili jestem tak nabuzowany, ¿e zry-
wam siê na równe nogi i biegnê w euforii przed
siebie. O kurczê, zapomnia³em podziêkowaæ! Ale
ze mnie gamoñ!

 Latam w chmurach dobrych parê minut. (...)
Po powrocie do c.f. czu³em siê jak m³ody bóg.
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dzi³em g³odny erotycznie. By³em w równowadze. Kon-
trolowa³em swój popêd.

Innym razem, czekaj¹c na windê w OSPUO, do-
strzeg³em niezwykle zmys³ow¹ brunetkê. Natychmiast
dosta³em erekcji i ju¿ mia³em j¹ posi¹�æ, gdy nagle
Kto� chwyci³ mnie delikatnie, a zarazem stanowczo
za kark i rzek³ do prawego ucha:

Hej Darku miej g³owê na karku

Z tej jak i z poprzedniej Lekcji oprócz wspomnia-
nej równowagi seksualnej mia³em te¿ inn¹ korzy�æ.
Teraz za ka¿dym razem, gdy mia³em erotyczny sen,
odzyskiwa³em w nim �wiadomo�æ, dostraja³em siê
tym samym do N�.

Niektóre z zabiegów mia³y charakter typowo dia-
gnostyczny. Wówczas otaczano mnie mglist¹ Ener-
gi¹ najczê�ciej bia³ego, b³êkitnego b¹d� te¿ zielonego
koloru. Penetrowano moje niefizyczne cia³o, szuka-
j¹c w nim czego�. Zagl¹dano do brzucha, klatki, szyi
i g³owy. Nie mam pojêcia, czego szukano.

Pewnego dnia w OSPUO ujrza³em lataj¹cy
spodek. Tak siê ucieszy³em, ¿e z rado�ci zacz¹³em
biec w jego kierunku. Lubiê, gdy co� siê dzieje. Za-
wsze to jaka� nowa przygoda. Przyjrza³em mu siê
uwa¿nie. Nie wygl¹da³ na atrapê. WW wyra�nie
oznajmia³, ¿e w maszynie lataj¹cej s¹ ¿ywe Istoty.

zerkam na ka¿dy bilboard, na którym widnieje kobie-
ta. I nie dzieje siê to tylko na wiosnê. Niemal przez
okr¹g³y rok mam podwy¿szony apetyt na seks. ̄ ona
siê ze mnie �mieje, ¿e kiedy� w koñcu przez to gapie-
nie siê za dupami zatrzymam siê na s³upie. Ma³¿onka
nie ma takiego temperamentu jak ja, nie chcê jej bez
przerwy nagabywaæ. Znalezienie kochanki odpada
z wiadomej przyczyny � szlag trafi³by ca³e ma³¿eñ-
stwo, rodzina by siê rozpad³a i cierpia³oby dziecko.
Co pozostaje? W OSPUO owszem, zaspokajam
swoje ¿¹dze, uprawiam tu wyrafinowany seks, ale na
d³ugo mi to nie wystarcza. Z erotyk¹ jest jak z po¿y-
wieniem. W miarê jedzenia, apetyt wzrasta. Nie mo¿-
na te¿ naje�æ siê na zapas. Po pewnym czasie cz³o-
wiek znowu staje siê g³odny, ponownie rozgl¹da siê,
za tym, co móg³by przek¹siæ. Zupe³nie jak w piosen-
ce Micka Jaggera I can�t get no satisfaction. Tak wiêc
czêsto towarzyszy mi g³ód seksualny.

Le¿ê w OP. Mam siln¹ erekcjê. Zaczynam siê ma-
sturbowaæ. Wtem zza zas³ony wy³ania siê Gigant.
Ma postaæ mojego zmar³ego ojca. No, lepszej formy
nie móg³ przybraæ! B³yskawicznie chwyta mnie za
genitalia i zakrêca, podobnie jak w przypadku oko-
lic serca, kurek energetyczny w tym rejonie. Czujê
w okolicy krocza wirowanie. (...)

Po powrocie odczuwa³em seksualny spokój i har-
moniê. Nie by³em impotentem, lecz równie¿ nie cho-
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Kiedy� le¿¹c w OP, poczu³em nagle ogarniaj¹c¹
mnie katalepsjê. Wyczuwaj¹c wibracje Niefizycznych
Przyjació³, domy�la³em siê, co to mo¿e oznaczaæ �
Operacja, Zabieg, Lekcja lub Lot. Wyostrzy³em siê
i czeka³em. Jeden z Nich, chyba Mê¿czyzna
przytrzyma³ mi nogami g³owê, a drugi, najpra-
wdopodobniej Gigant, zacz¹³ mi wywiercaæ otwór
na samym �rodku czo³a. Trwa³o to chwilê, po czym
odeszli i znów Im nie podziêkowa³em.

Czêstym Zabiegiem by³o umiejscawianie mnie na
czym�, co przypomina³o dysk lub p³ytê gramo-
fonow¹. Wówczas le¿a³em g³ow¹ na zewn¹trz,
a nogi znajdowa³y siê w samym �rodku okrêgu. Kiedy
by³em gotowy, a pytano mnie o to, zaczynano, najpierw
powoli, potem coraz szybciej krêciæ dyskiem. Niekiedy
zamiast dysku po prostu brano mnie na rêce i wirowa³em
razem z Niefizycznym Przyjacielem, dooko³a osi Jego
cia³a, lub te¿ chwytano mnie za kostki i robiono samolot
niczym ma³emu dziecku.

Wiedzia³em doskonale, czemu s³u¿¹ Zabiegi
odwirowywania mnie. Mia³y mi dopomóc w nauce
dostrajania siê do Innych Rzeczywisto�ci ni¿ OSPUO.
Wielokrotnie podczas Wirówki mój OSPUO ro-
zdziera³ siê niczym hologramowy materia³. Wówczas
przez u³amki sekund mog³em zobaczyæ, co te¿ siê
znajduje poza Nim. Nie mia³em pojêcia, co to za Rze-
czywisto�æ. Uderza³a mnie w Niej niesamowita

Po chwili znalaz³em siê w swojej, silnie zmodyfi-
kowanej sypialni, ledwie j¹ rozpozna³em. Otoczyli
mnie Jasno�Zielon¹ Energi¹, za pomoc¹ której
szukali czego� w okolicy genitaliów. Po chwili to
co� znale�li i uwa¿nie zaczêli badaæ. Nastêpnie,
jak po nitce, skierowali siê wzd³u¿ rdzenia do mo-
jej g³owy. Tu te¿ chwilê czego� szukali. Jakiego�
rejonu w moim umy�le. Podejrzewam, ¿e obszaru
odpowiedzialnego za mój nadmierny popêd sek-
sualny. Poczu³em, jak bior¹ sobie próbkê. Ale nie
bez pozwolenia! Zapytali mnie czy mog¹! � Ja-
sne! Odpowiedzia³em. Po czym zwinêli siê i ode-
szli. Kim byli? Nie mam pojêcia. Wiem, ¿e w czym�
Im pomog³em.

Zdarzy³o siê, ¿e mi co� wszczepiano. Operacja mia³a
charakter implantacyjny. Najczê�ciej towarzyszy³o temu
wielkie zbiegowisko Niefizycznych Przyjació³.
Ordynatorem by³ jak zwykle Gigant. Bo¿e! Jakbym teraz
na g³os to powiedzia³ w pracy, gdzie w tej chwili piszê,
odes³aliby mnie do czubków! Wszystkie zgromadzone
dooko³a mnie Istoty emitowa³y MI£O�Æ, a On/Ona
wk³ada³ mi swoimi wielkimi palcami Kulê Bia³ego
�wiat³a w okolice brzucha. Poproszono mnie wówczas,
bym maksymalnie rozlu�ni³ siê. Nie by³o to ³atwe, bo
mnie... ³askota³o. Zupe³nie jakby kto� g³aska³ mi brzuch
piórkiem. Po chwili Kula by³a na swoim miejscu.
Wszyscy natychmiast mnie opu�cili, nawet nie zd¹¿y³em
im podziêkowaæ.
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Cierpliwo�æ

Syzyf cierpliwie krok po kroku toczy³ g³az pod górê
Nie widzia³ nigdy jej wierzcho³ka
Od kiedy pamiêta³ zawsze otacza³a go mg³a
Z ledwo�ci¹ móg³ dojrzeæ w³asne stopy
Jednak co� mu podpowiada³o ¿e szczyt istnieje
Praca jego by³a niezmiernie ciê¿ka
Nie przynosi³a wymiernych korzy�ci
Nie dostawa³ za ni¹ ani grosza
Mimo to bardzo j¹ kocha³
Lubi³ toczyæ kamieñ pod górê to by³a jego pasja
Hobby z którym przyja�ni³ siê od niepamiêtnych czasów
Mija³y wieki
Pewnego dnia sta³o siê co� nieoczekiwanego
Mg³a rozst¹pi³a siê oto dostrzeg³ ¿e stoi na szczycie góry
By³ to najwy¿szy szczyt na Ziemi
St¹d widzia³ wszystko doskonale
Spojrza³ na zbocze po którym setki lat siê wspina³
Zauwa¿y³ ¿e w wielu miejscach nie by³o widaæ �ladów
Jakie powinien pozostawiæ po sobie kilkutonowy g³az
Przecie¿ nie rozstawa³em siê z nim nawet na moment
Wtem us³ysza³ G³os z Nieba
Przyjacielu gdy opada³e� z si³ nios³em Ciê na rêkach

realno�æ i autonomia, przewy¿szaj¹ca F� i OSPUO
razem wziête. � Ja tego nie stworzy³em! Taka by³a
moja pierwsza reakcja.

Darek   Sugier

Ksiazka popr.p65 2013-01-06, 13:54214-215



XIII

KOLEJNA  WOLNO�Æ  �  PARK

4:30 nad ranem, rozpoczynam proces dostrajania...
Idzie jak po ma�le. Lubiê ³atwiznê. OK, odcze-

pi³em siê. Znajdujê siê w Ciemnej Nico�ci. Znam to
miejsce, nale¿y jeszcze trochê wyostrzyæ dostrojenie,
by uformowaæ OSPUO. Teraz dobrze. Ciemno�æ siê
rozja�nia. No, ciekawe gdzie tym razem wyl¹dujê?
Ale numer! Le¿ê na schodach miêdzy piêtrami u sie-
bie w technikum samochodowym. Tego jeszcze nie
by³o. No tak, zapomnia³em, ¿e l¹dowanie to gra
w ruletkê. Wstajê ze schodów i sprawdzam stopieñ
dostrojenia czy przypadkiem nie muszê trochê po-
snuæ w OSPUO. Nie, jestem kompletnie dostrojony.
Posiadam dobrze uformowane niefizyczne cia³o,
dok³adnie widzê szczegó³y, mogê siê unosiæ. Jestem
lekki, s³yszê nawet, jak za �cian¹ prowadzone s¹ za-
jêcia. No dobra, ale co robiæ? Nagle czujê za swo-
imi plecami narastaj¹ce Ci�nienie Ciep³ego Powie-
trza. Rozpoznajê Je, to Strumieñ Energii Niefizycz-
nych Przyjació³. Pora na kolejn¹ Lekcjê. Tym ra-
zem bêdzie to Lot �  przesuniêcie dostrojenia. Pod-
dajê siê ufnie. Powoli nabieram prêdko�ci. Co jest!
OSPUO siê rozdziera?! Przypomina to ods³anianie
przes³ony w aparacie fotograficznym. Po chwili je-
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swoje cia³o. Normalne fizyczne cia³o! Tyle, ¿e je-
stem m³odszy i szczuplejszy. Czujê rze�ki, cieplutki
wiatr, owiewaj¹cy moje skronie. Bez przerwy, od
samego pocz¹tku jestem popychany przez Strumieñ
Energii Niefizycznych Przyjació³. Unoszê siê kilka
centymetrów nad ziemi¹ i lecê w wyznaczonym przez
Niego kierunku. Na lewo w trawie zajada co� ptak.
Przypomina naszego szpaka, lecz jest od niego
znacznie wiêkszy. Wcale siê mnie nie boi, nie ucie-
ka, tylko przygl¹da mi siê uwa¿nie, jak na jakie-
go� oszo³oma maj¹cego buziê utyt³an¹ w piasku
i trawie. Po prawej ma³y stawik obro�niêty trzcin¹
i tatarakiem. Na jego powierzchni unosz¹ siê deli-
katne fale. Wszystkie biegn¹ w jednym kierunku,
to za spraw¹ Ci�nienia Niefizycznych Przyjació³,
które ci¹gle popycha mnie naprzód. Strumieñ g³asz-
cze równie¿ wysok¹ na jakie� pó³tora metra trzci-
nê, powoduje ruch li�ci na drzewach. Pewnie Ten
za plecami to Gigant, tylko On dysponuje tak¹
Energi¹. S¹ alejki! Widzê ³awki! Bo¿e, ale to nie
alejki tylko aleje! No tak, Monroe by³ Amerykani-
nem, a tam wszystko jest du¿e, to dlatego nazwa³
je alejkami. Dla mnie, Europejczyka, to jezdnie
jednokierunkowe. S¹ takiej wielko�ci, ¿e z ³atwo-
�ci¹ mog¹ pomie�ciæ dwie spaceruj¹ce obok sie-
bie pary. £awki rozstawione s¹ w odleg³o�ci od
dwudziestu do trzydziestu metrów od siebie. Nie s¹
za du¿e. Mog¹ pomie�ciæ od trzech do czterech

stem ju¿ za przes³on¹. O kurwa maæ! To PARK* !
Ca³y zaczynam dr¿eæ z podniecenia. A ju¿ my�la-
³em, ¿e co� jest ze mn¹ nie tak. Tyle razy próbowa-
³em siê tu znale�æ, ale z niewiadomych przyczyn nie
mog³em. Dziêki Przyjacielu, ¿e mnie Tu dostroi³e�!
Nie sposób opisaæ uczucia, które teraz prze¿ywam...
Czujê siê, jakbym zda³ maturê na pi¹tkê. Jestem taki
Wolny! W koñcu mam ten Adres! Teraz absolutnie
nie bojê siê fizycznego odej�cia! Wiem gdzie trafiê!
Wiem gdzie szukaæ PARKU! Jest tutaj, tylko po pro-
stu o fazê dalej, na innej czêstotliwo�ci! Monroe!
Stary! Dziêkujê Ci za Twoje cenne mapy i drogo-
wskazy. Gdyby nie Twoja Trylogia... Gni³bym w fa³-
szywych przekonaniach.

Przypomnia³em sobie w³a�nie, jak Monroe opisy-
wa³ jedn¹ z wizyt w PARKU. Robiê teraz dok³adnie
to, co On. Szybko zrywam, ale nie li�æ klonu, bo nie
mam go pod rêk¹, lecz trawê i wpycham j¹, czym
prêdzej do rozdziawionej buzi. Jest kwa�na, cierp-
ka, ma³o tego, mam ca³e usta w piachu, ziarnka
zgrzytaj¹ mi miêdzy zêbami. Zerkam odruchowo na

* PARK (CENTRUM PRZYJÊÆ) �  kreacja stworzona
przez ludzk¹ cywilizacjê zamieszkuj¹c¹ Ziemiê wiele ty-
siêcy lat temu. Stacja przesiadkowa ³agodz¹ca szok po-
�miertny. Cechuje siê autonomiczno�ci¹. Jedynym wystê-
puj¹cym tu uczuciem jest MI£O�Æ. Zob.R. Monroe, Naj-
dalsza Podró¿, Bydgoszcz 1996.
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� A ja ju¿ nie oddycham. � Kobieta.
Ponownie wpadaj¹ w chichot. Nie wiedz¹c, co

powiedzieæ, mówiê to, co mam w tej chwili na jêzyku:
� A ja wyszed³em z cia³a...
� Taak, na pewno... � Odpowiadaj¹ jedno-

cze�nie i ³api¹ siê za brzuchy.
Kim Oni mog¹ byæ? Szkoda, ¿e WW nakazuje

wracaæ... Po chwili jestem w c.f.
Pierwsze, co przysz³o mi do g³owy po powrocie,

to my�l:  Kto u diab³a i dlaczego tak spapra³ ten Fi-
zyczny �wiat i co ja u licha w nim robiê?! Nie mo¿e
byæ tu jak w PARKU?! W ogóle czu³em siê, jakbym
tu, na Ziemi, odwala³ kawa³ brudnej roboty. Nie mam
zielonego pojêcia Komu i po co potrzebne s¹ owoce
mojej ciê¿kiej harówy. Skoro istnieje ten �wiat, to
musi byæ Komu� potrzebny. Ale Komu, gdzie Go
szukaæ i powiedzieæ Mu trochê do s³uchu, ¿e schrza-
ni³ sprawê! W tej chwili zrozumienie ca³ej tej kwestii
z sensem istnienia Rzeczywisto�ci Fizycznej le¿y poza
moim zasiêgiem rozumowania, a �ci�lej, poza mym
do�wiadczeniem.

Prawdê mówi¹c, zanim znalaz³em siê jakim� tra-
fem w PARKU, szuka³em Go wielokrotnie. Szczerze,
to nawet nabawi³em siê kompleksów. My�la³em, ¿e
nie potrafiê w Nim wyl¹dowaæ, bo co� jest ze mn¹ nie
tak. Czu³em siê winny, szuka³em w sobie przyczyn
moich niepowodzeñ. Gdzie pope³ni³em b³¹d?
A mo¿e co� mnie trzyma w OSPUO? A co je¿eli

osób. Posiadaj¹ odlane z ¿eliwa lub te¿ kute ze
stali boczne wsporniki. Ich kszta³t przypomina ma³e
�h�. Przymocowane s¹ do nich deski, ale nie do-
strzegam ani �rub ani nitów. Listwy s¹ szeroko�ci
oko³o piêtnastu centymetrów � dwie do oparcia
i trzy do siedzenia. Dostrzegam w oddali wycho-
dz¹cych z lasu, nie, przepraszam, nie z lasu, lecz
z parku, gdy¿ drzewa s¹ rzadko posadzone, dwo-
je ludzi. Kieruj¹ siê do osoby siedz¹cej w oddali
samotnie na ³awce. Cholera! WW mówi mi, ¿e mam
ma³o czasu. Nie zd¹¿ê do Nich dolecieæ. Zreszt¹
Strumieñ Niefizycznych Przyjació³ wymusza inny
kierunek lotu. OK, poddajê siê. Mo¿e kogo� jesz-
cze uda mi siê spotkaæ... Jest! Widzê na swojej tra-
sie lotu parê siedz¹c¹ na ³awce. Zajadaj¹ trójk¹tne
kanapki � sandwicze. Dostrzegli mnie! U�miecha-
j¹ siê ciep³o. Kurczê, szkoda ¿e nie mam za wiele
czasu, tyle mam pytañ! Dobra, chocia¿ jedno. Walê
z grubej rury, nie przedstawiaj¹c siê nawet:

� Kim jeste�cie?! Kim jeste�cie?! � Powtarzam
na wszelki wypadek, by mnie dobrze us³yszeli.

� Jeste�my... zmar³ymi. � Odpowiadaj¹ i oboje
wpadaj¹ w taki chichot, ¿e wylatuj¹ im z r¹k kana-
pki. Mê¿czyzna trzês¹c siê ze �miechu, z ledwo�ci¹
zbiera z ziemi rozrzucone kromki chleba i plasterki
ogórków. Po chwili dodaj¹:

� O! W³a�nie przesta³o mi biæ serce. � Mê¿czy-
zna.
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gdy¿ tu w POZA zawsze otrzymuje siê pomoc
i wsparcie � MI£O�Æ od Niefizycznych Przyjació³.
Jednak ja ceniê sobie samodzielno�æ, ile¿ mo¿na cho-
dziæ za rêkê i je�dziæ na czterech kó³kach. Pora wy-
doro�leæ!

Odnalezienie PARKU da³o mi niesamowit¹ WO-
LNO�Æ. Absolutnie wyzby³em siê lêku przed �mier-
ci¹, a �ci�lej przed Zmian¹, Nieznanym. Prawdê mó-
wi¹c, to i tak zawsze bardziej ba³em siê ¿ycia ni¿ �mier-
ci. Jednak lêka³em siê... No w³a�nie, czego? Teraz te
wszystkie obawy znik³y. Czy nie pozby³em siê ich
wcze�niej? W du¿ej mierze tak, lecz tli³y siê gdzie�
jeszcze we mnie ma³e iskierki pow¹tpiewania, czy aby
to wszystko mi siê nie wydaje? Tak jak powiedzia³em
� straszny ze mnie sceptyk. Teraz, po wizycie
w PARKU wszelkie w¹tpliwo�ci siê rozwia³y. Dosko-
nale wiedzia³em, ¿e On istnieje. Wiedzia³em, a nie ty-
lko wierzy³em � to ogromna ró¿nica!

Có¿ mogê jeszcze dodaæ? � Ludzie! PARK ist-
nieje, On naprawdê istnieje! � Mia³em ochotê wy-
biec na ulicê i oznajmiæ to wszystkim. Czy by mnie
zrozumieli?

A jaki¿ cudowny klimat panuje w PARKU...! Tam
zwierzêta nie boj¹ siê cz³owieka, by³em kilkana�cie
centymetrów od ptaka, a on nie uciek³. I ta niesamo-
wita atmosfera... spokoju, harmonii, ³adu, a wszyst-
ko przesi¹kniête MI£O�CI¥...

OSPUO jest tym, co Robert Monroe nazywa³ Syste-
mem Przekonañ* i bêdê teraz w Nim gni³ do koñca
�wiata?! Skoro tak, to jak siê z Niego wyzwoliæ? Jed-
nak dostrojenie siê do PARKU le¿a³o w ca³kiem innej
kwestii. ̄ adne Systemy Przekonañ mnie nie trzyma³y,
w ogóle Ich nie mia³em. Mój OSPUO by³ po prostu
przed³u¿eniem PARKU. Dostrojenie siê do CEN-
TRUM PRZYJÊÆ le¿a³o tylko i wy³¹cznie w nabyciu
umiejêtno�ci przesuniêcia fazy o jedn¹ czêstotliwo�æ
do przodu. Tyle, nic wiêcej! W dostrojeniu siê do PAR-
KU, tak jak wcze�niej, pomaga³ mi Niefizyczny Przy-
jaciel � najprawdopodobniej Gigant. W sumie nic tak
naprawdê przypadkiem siê nie dzieje. Moja wizyta
w CENTRUM PRZYJÊÆ by³a zaplanowana przez
Niefizycznych Przyjació³, nie by³ to ¿aden szczê�liwy
traf.

Teraz odetchn¹³em z ulg¹. Mia³em wreszcie Adres
PARKU! By³em gotowy na �mieræ, mog³em w ka¿-
dej chwili odej�æ. Nie ba³em siê ju¿, ¿e zagubiê siê
w Tym N�. Zagubiê to mo¿e trochê za mocne s³owo,

* System Przekonañ � Zob. R. Monroe, Najdalsza Podró¿,
Bydgoszcz 1996, s. 299: terytorium zajête przez niefizyczne
istoty ludzkie ze wszystkich okresów i miejsc, które
zaakceptowa³y i zgodzi³y siê z ró¿nymi przes³ankami.
Mieszcz¹ siê w nich przekonania religijne i filozoficzne
zak³adaj¹ce pewn¹ formê istnienia po �mierci.
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Dlaczego u nas w Rzeczywisto�ci Fizycznej nie
mo¿emy czego� takiego osi¹gn¹æ? ̄ yjemy tu zupe³nie
jak zwierzêta. Cz³owiek cz³owiekowi jest wilkiem.
Wszyscy gonimy za czym� jak miot szczurów. Robi-
my zapasy jak chomiki. Nie mo¿emy siê naje�æ do syta
jak �winie w chlewie. Szczekamy na siebie jak psy.
Przypominamy stado baranów... Ja te¿ w tym Zoo
odgrywam swoj¹ rolê � jestem czarn¹ owc¹, odmieñ-
cem, którego najlepiej siê pozbyæ. Zamkn¹æ mu gêbê,
niech milczy, my chcemy spaæ, jak dobrze jest spaæ...!

Jestem pewien, ¿e oprócz mnie, w tej chwili znajdu-
je siê kilkaset lub kilka tysiêcy ludzi, którzy umiej¹
opuszczaæ cia³o i potrafi¹ wyl¹dowaæ w PARKU,
a kto wie, mo¿e nawet w Innych Rzeczywisto�ciach
Fizycznych i Niefizycznych. Wiem równie¿, ¿e ci lu-
dzie nie bêd¹ czytaæ tej ksi¹¿ki. Z prostej przyczyny,
oni jej nie potrzebuj¹. Nie mniej jednak, gdyby siê tak
zdarzy³o, mam do nich pytanie:

Dlaczego Cz³owieku milczysz?!
Podziel siê swoj¹ Wolno�ci¹ z bratem!
Nie zrobisz tego? Ja to zrobiê za Ciebie!

Ambicja

Na morzu rozpêta³a siê burza
Za sterem pe³ni³ s³u¿bê niedo�wiadczony bosman
By³ bardzo ambitny
Pycha nie pozwala³a mu wezwaæ kapitana
Ostatni po bogu spa³ w kajucie
Statek powoli zacz¹³ ustawiaæ siê bokiem do fali
Burtami la³a siê woda
Sytuacja pogarsza³a siê z minuty na minutê
Jednak marynarz by³ nieugiêty
Chcia³ samotnie stawiæ czo³a ¿ywio³owi
Bêd¹ jeszcze �piewaæ o mnie pie�ni
Chcia³ zostaæ bohaterem
Po chwili na pok³adzie pojawi³ siê kapitan
Podszed³ spokojnie do podopiecznego
Bez s³ów po³o¿y³ rêce na jego d³oniach
Razem wyrównali kurs statku
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Stojê na przê�le kolejowego mostu w Warszawie.
Mam ochotê skoñczyæ ju¿ tê Grê, chcê siê zabiæ
� pozbyæ siê cia³a, wreszcie siê uwolniæ. Nogi
zaczynaj¹ mi dr¿eæ ze strachu, bojê siê to zrobiæ, co�
mi nie pozwala, trzyma mnie. Pewnie to ten pieprzony
instynkt samozachowawczy koniecznie chce, ¿ebym
zosta³ i jeszcze trochê siê pomêczy³ w tym szambie.
Muszê go przezwyciê¿yæ...! Cholera, nie mogê! Nie
mogê tego zrobiæ! Ale¿ ze mnie tchórz! Klêkam na
przê�le i zaczynam p³akaæ...

Po chwili odzyskujê �wiadomo�æ. No ³adnie bym
ze sob¹ skoñczy³, skaka³bym z tego mostu w nie-
skoñczono�æ. Wcale to nie jest �mieszne. Bo¿e! Niech
siê Kto� mn¹ zaopiekuje, taki jestem biedny, nie wiem
zupe³nie, co mam robiæ... Gdzie jest mój DOM?!
Znowu zaczynam p³akaæ. Proszê, niech mn¹ Kto�
pokieruje...

Nagle czujê za plecami powiew Ciep³ego Wie-
trzyku. Ten szybko zamienia siê w Wiatr. Po chwili
staje siê silnym Ci�nieniem, które popycha mnie do
przodu. Co to takiego? Ju¿ wiem! Dochodzi do mnie
zrozumienie. To Energia Niefizycznych Przyjació³.
Przyszli mn¹ pokierowaæ. OK, leæmy! Poddajê siê,

Ksiazka popr.p65 2013-01-06, 13:54226-227



ODDANIE   STERU

229

Darek   Sugier

228

moc¹ i si³¹, ale jednocze�nie nie chodzi³em pobudzony,
wrêcz przeciwnie � wyciszony, stonizowany. Ideal-
na równowaga, harmonia umys³u i cia³a...

Teraz za ka¿dym razem, kiedy tylko wyl¹dowa³em
w OSPUO, natychmiast prosi³em Niefizycznych
Przyjació³, by mn¹ pokierowali. Ale¿ by³em g³upi,
Monroe wyra�nie o tym pisa³! Opowiada³ jak diame-
tralnie zmieni³y siê Jego doznania poza cia³em, gdy
odda³ Ster w rêce � jak On to nazwa³? � Inspe-
ków. (ang. inspecs � skrót od Intelligent Species
� Istota Rozumna).

Cieszy³em siê jak dziecko z nowego odkrycia, no-
wej Energii napêdowej, jak¹ stanowili dla mnie Niefi-
zyczni Przyjaciele. Oddawa³em siê ufnie w Ich rêce
za ka¿dym razem, gdy tylko wyszed³em. Przejmowali
ode mnie Kierownicê i lecieli�my...

Pamiêtaj¹c o nowym postanowieniu � oddaniu
Steru w rêce Niefizycznych Przyjació³, gdy tylko po-
czu³em, ¿e jestem dobrze dostrojony, szybko w ge-
�cie ufno�ci klêkn¹³em na �rodku pokoju, roz³o¿y³em
ramiona na bok i zacz¹³em mówiæ na g³os:

 Niefizyczni Przyjaciele!
Pokierujcie moj¹ eksterioryzacj¹!

Klepa³em to zupe³nie bez opamiêtania, nawet nie
my�la³em, ¿eby na chwilê przerwaæ. Czeka³em na
efekt. Za dwudziestym, trzydziestym powtórzeniem,

w ge�cie ufno�ci rozk³adam ramiona na bok i od-
chylam siê do ty³u. B³yskawicznie nabieram prêd-
ko�ci i pu³apu. OSPUO znika, wypiera Go Jasna,
Bia³a Mg³a. Jestem w Niej ca³y sk¹pany. Wci¹¿ na-
bieramy wysoko�ci, gdy to siê dzieje, czujê jak wp³y-
wa we mnie niespotykana Energia. Robi mi siê co-
raz cieplej i cieplej... stajê siê coraz silniejszy i sil-
niejszy... Po chwili jest mi ju¿ gor¹co, zbiorniki mam
nape³nione po brzegi Moc¹. Energia zaczyna mnie
parzyæ, kipi ze mnie niewyobra¿alna Si³a... Muszê
wracaæ, d³u¿ej tego nie wytrzymam, zaraz rozerwie
mi kot³y... wracam... muszê...

Jestem u siebie w sypialni. Opadam ³agodnie ni-
czym puch. Mam niesamowicie rozgrzane cia³o. Na
moich oczach �ciany, okna, meble i wszystko dooko-
³a wygina siê, puchnie, deformuje jak arkusz pa-
z³otka rzucony do ogniska. To ja tak odkszta³cam
mój OSPUO, dzieje siê to bezwiednie, samoistnie...

Powrót do c.f. trwa jeszcze dobr¹ chwilê, muszê
najpierw oddaæ ciep³o do otoczenia, wytraciæ tem-
peraturê...

Po chwili jestem w c.f., czujê siê niesamowicie na-
energetyzowany. Jest 3:00 nad ranem. Nie mam na-
wet najmniejszego zamiaru k³a�æ siê spaæ. Nie po-
trzebujê tego. Kipiê energi¹...

Có¿ to by³a za Energia? Zachodzi³em w g³owê.
Czu³em siê po Niej jak nowonarodzony, oczyszczo-
ny, rze�ki, �wie¿y... By³em przesi¹kniêty do szpiku
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siê wówczas tak samotny, ¿e wielokrotnie p³aka³em,
ale i to Ich nie wzrusza³o. Tarza³em siê po ziemi w
OSPUO, bi³em piê�ciami w pod³ogê � ¿adnych reak-
cji z Ich strony.

Z perspektywy czasu, przyznam szczerze, ¿e za-
chowywa³em siê jak rozhisteryzowany bachor, ale nie
mog³em siê opanowaæ. Strata, jak¹ czu³em po odej-
�ciu Niefizycznych Przyjació³, by³a wprost przyt³a-
czaj¹ca.

W koñcu, po pewnym czasie, przesz³o mi to ca³e
histeryzowanie i postanowi³em ruszyæ trochê g³ow¹.
Wiedzia³em, ¿e s¹ gdzie� Niefizyczni Przyjaciele, lecz
z niewiadomych mi przyczyn nie ujawniaj¹ siê. Czu-
³em intuicyjnie, ¿e tak ma byæ, i¿ to kolejna swego
rodzaju Lekcja. £adna mi Lekcja! Ale, o co w niej
chodzi? Co takiego mam robiæ lub czego nie robiæ?
Nie wiedzia³em.

Dopiero po ³adnych paru tygodniach dotar³o do
mnie, o co chodzi w tej Nowej Grze. Sprawa by³a
prosta � nauka komunikacji niewerbalnej. Ignoro-
wali moje mamrotanie, wrzaski i p³acz, by mnie
w koñcu zmotywowaæ do nauki komunikowania siê
bez s³ów. Nieraz cz³owiek musi dostaæ nie�le po ty³-
ku, by ruszyæ siê do pracy. Ich kilkumiesiêczne mil-
czenie mia³o te¿ inny cel � szybsze usamodzielnie-
nie mnie. Przecie¿ nie mo¿na chodziæ ca³y czas za
rêkê. No tak, ale ¿eby nauczyæ siê samodzielno�ci,

zjawi³ siê... Gigant. Poczu³em Jego wibracje z ty³u
za plecami. Natychmiast z³apa³ mnie swoj¹ du¿¹
rêk¹ za ty³ g³owy i pocz¹³ pchaæ do przodu. O cho-
lera! A có¿ to za opór pokonujê! Bo¿e, jak ciê¿ko!
Gigant pomaga mi przeæ naprzód. Co chwilê mu-
szê robiæ przerwê, by z³apaæ oddech. Dostajê za-
dyszki, czujê, jak krew nap³ywa mi do twarzy
z wysi³ku. Tak ciê¿ko jest pokonaæ opór. Wiem, co
to! To, NG�C! Dalej Gigancie! Mocno, nie pieprz-
my siê z tym gównem! Pozb¹d�my siê tego �wiñ-
stwa raz na zawsze! Czujê, ¿e jestem ju¿ za pó³met-
kiem, jeszcze tylko parê metrów do przodu. Co za
gêsta struktura! Z ty³u naci¹gniêta guma, a z przo-
du �ciana z ciasta... OK, zbli¿am siê do mety... Hop!
Jestem! Ju¿ po wszystkim. Co za lekko�æ, kolejna
Wolno�æ! No tak, ju¿ Go nie ma. Nawet Mu nie
podziêkowa³em...

Za ka¿dym niemal razem powtarza³em tê sam¹ pro-
cedurê � gdy tylko poczu³em, ¿e jestem dobrze za-
kotwiczony w POZA, natychmiast mówi³em na g³os,
by mn¹ pokierowano. Jednak po pewnym czasie sta-
³o siê co� nieoczekiwanego. Otó¿ Niefizyczni Przyja-
ciele przestali do mnie przychodziæ, nie kierowali mn¹.
Mamrota³em jak pacierz formu³kê o przejêciu Steru i
nic. Kompletna klapa. Nie pomaga³y nawet krzyki,
zupe³nie jakby Niefizyczni Przyjaciele nagle og³uchli.
Co jest grane? Obrazili siê czy co? Ma³o tego, czu³em
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szczypta pow¹tpiewania, b¹d� pewien, ¿e Nikt siê
nie zjawi. Mój przyjaciel Pawe³ d³u¿szy czas ba³ siê
oddaæ w rêce swoich Niefizycznych Przyjació³.
Powiedzia³em mu wówczas: � Co ty Stary!
MI£O�CI siê boisz? Od tej pory wysy³a powy¿szy
komunikat o przejêcie Steru z zaskakuj¹cymi wy-
nikami.

 Gdy Niefizyczni Przyjaciele przejmuj¹ Ster,
w pierwszej chwili ujawniaj¹ siê w bardzo subtelnej
formie, do której nale¿y siê dodatkowo dostroiæ
� rozlu�niæ siê i jeszcze bardziej oddaæ. Wówczas
forma Energii jak¹ przyjm¹, stanie siê bardziej
widoczna, na przyk³ad u�cisk d³oni wyra�niejszy,
pchaj¹cy przeci¹g zamieni siê w huragan i rozpocznie
siê kierownictwo. Niekoniecznie musi to oznaczaæ
przesuwanie fazy do przodu, mo¿e to byæ Zabieg,
Operacja, Lekcja, Komunikat lub te¿ po prostu
okazanie w najczystszej postaci MI£O�CI. Jedno jest
pewne, cokolwiek uczyni¹ obserwatorowi, uczyni¹
sobie. Ja i Oni stanowimy Jedno�æ. Pomagaj¹c mi,
pomagaj¹ sobie.

Tak wiêc podstawowym czynnikiem jest zaufanie,
bez niego nie ma mowy o przejêciu Steru przez
Niefizycznych Przyjació³. Wyobra� sobie, ¿e jedziesz
przez centrum miasta 100km/h. Tak na marginesie,
odradzam tak¹ jazdê, bo nie tylko siebie ale i kogo�
innego mo¿na... przefazowaæ na sta³e do PARKU.
Oczywi�cie to by³ ¿art. Ale wróæmy. Jedziesz setk¹

trzeba siê niekiedy nie�le pot³uc. Ja pot³uk³em siê i to
zdrowo. Kiedy� mój brat Krzysiek, obecnie ¿yj¹cy
w Innej, lepszej Rzeczywisto�ci, powiedzia³ mi:
� Brejdak! Nie nauczysz siê je�dziæ motorem, jak po-
rz¹dnie siê nie wy³o¿ysz! �wiêta racja!

Tak wiêc przeszed³em niez³¹ szko³ê nauki podstaw
komunikacji niewerbalnej. Od tej pory, gdy prosi³em
o przejêcie Steru, mówi³em to bez s³ów. � Co za
sprzeczno�æ, mówiæ bez s³ów? � Dok³adnie tak.
¯eby opowiedzieæ, w jaki sposób wygl¹da³o prze³o-
¿enie kilku s³ów na komunikat niewerbalny, w tej chwili
zu¿yjê na to pó³ strony, a i tak bêdzie to nieprzejrzy-
sty opis:

Stajê w lekkim rozkroku na delikatnie ugiêtych
kolanach. Rozk³adam ramiona na bok i w górê.
Odchylam g³owê do ty³u i na prawo � ods³aniam
szyjê, têtnicê. A teraz najwa¿niejsza czê�æ:
wyobra¿am sobie, ¿e z ty³u za moimi plecami s¹
ustawione na sztorc gwo�dzie lub pot³uczone szk³o.
Odbijam siê od pod³ogi, wyginam w ³uk i kierujê
tor ruchu swojego cia³a na ostrza. W tym samym
momencie wysy³am sygna³ � delikatnie skin¹wszy
g³ow¹, mówiê, nie u¿ywaj¹c s³ów:  � Teraz, jestem
gotów, kierujcie, ufam Wam.

Ca³a sztuka polega na totalnym oddaniu siê
Niefizycznym Przyjacio³om, zaufaniu Im bez cienia
w¹tpliwo�ci. Gdy w Twoim przekazie bêdzie chocia¿
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 Po tej przygodzie przez d³u¿szy czas siêga³em
w g³¹b Strumienia Niefizycznych Przyjació³ w nadziei,
¿e uda mi siê Ich spotkaæ, ale Nikogo nie odnajdywa-
³em. Strumieñ �wieci³ pustkami. Znów zaczêli swoj¹
zabawê w chowanego. Kiedy to siê skoñczy?! Tak
bardzo chcia³bym siê z Nimi spotkaæ, chocia¿ z krótk¹
wizyt¹ zago�ciæ w Ich BAZIE...

Powoli, ma³ymi kroczkami uczy³em dostrajaæ siê
do Dalekich Obszarów. Niefizyczni Przyjaciele wci¹¿
przy mnie byli, s³u¿yli swoj¹ pomoc¹ i wsparciem.
Jednak zawsze znajdowali siê o krok dalej, zachêca-
j¹c mnie w ten sposób do dalszej eksploracji
� przesuwania fazy, jak to Oni powiedzieli... do �rod-
ka... Tak bardzo chcia³bym znale�æ Ten �rodek, Ich
BAZÊ, DOM...

Silna têsknota za DOMEM towarzyszy³a mi od
samego pocz¹tku. Wiedzia³em, ¿e w ¿adnym wypad-
ku Rzeczywisto�æ Fizyczna nie jest moim miejscem.
Tak samo by³o z OSPUO, ba nawet z PARKIEM.
Nie czu³em, ¿e które� z tych miejsc jest moim DO-
MEM, PRAWDZIWYM DOMEM. Traktowa³em je
jako lepsze, b¹d� gorsze miejsca przesiadkowe
� przystanki. Nic poza tym. A wiêc gdzie jest moje
MIEJSCE? Gdzie GO szukaæ? Bo¿e, a¿ siê bojê to
g³o�no powiedzieæ, ale... zab³¹dzi³em. Nie potrafiê
odnale�æ drogi powrotnej, ale wiem doskonale, ¿e
mam GDZIE� wróciæ... Co Ty z nami wyprawiasz
STWÓRCO?!

i tu¿ przed zakrêtem oddajesz kierownicê komu�
innemu. Czy masz do niego takie zaufanie? Czy
w ogóle znajdziesz tak¹ osobê na tym �wiecie? Bo ja
nie! Ale po Drugiej Stronie s¹ takie osoby, to Twoi
Niefizyczni Przyjaciele. Przejm¹ Kierownicê i zaprosz¹
Ciê na przeja¿d¿kê w stronê... �wiat³a.

Pewnego razu postanowi³em przechytrzyæ Niefi-
zycznych Przyjació³, zepsuæ Im zabawê w chowane-
go. Porwa³em siê z motyk¹ na s³oñce. Przyznam
szczerze, ¿e czêsto siê tak zachowujê, wydaje mi siê,
¿e ca³y �wiat zawojujê...

Gdy tylko siê znalaz³em w OSPUO, rozpocz¹³em
nadawanie sygna³u o kierownictwo. Po krótkiej
chwili poczu³em pchaj¹cy mnie w plecy Ciep³y Stru-
mieñ Energii Niefizycznych Przyjació³. Wzmocni³em
Go �  rozlu�ni³em siê i jeszcze bardziej siê Mu od-
da³em. Po chwili sta³ siê tak silny, ¿e z ledwo�ci¹
mog³em ustaæ na nogach, ale pamiêtaj¹c, co posta-
nowi³em, nie startowa³em do Lotu. B³yskawicznie
zmieni³em tok my�lenia i postêpowania. Zdecydo-
wanym ruchem siêgn¹³em praw¹ rêk¹ g³êboko do
ty³u. Natychmiast poczu³em wibracje Mê¿czyzny.
Chwyci³ mnie za prawicê i zacz¹³ energicznie ni¹
potrz¹saæ. W tym samym momencie odczu³em, jak
Kobieta bierze moj¹ lew¹ rêkê w swoje d³onie
i g³aszcze. Oboje przemówili bez s³ów:

Jeste�my Twoimi Wiernymi Kibicami
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Za ka¿dym razem, kiedy wychodzi³em z c.f. mia-
³em nadziejê, ¿e w koñcu uda mi siê odnale�æ DOM,
a je�li nie, to chocia¿ powiedzieæ parê s³ów do s³u-
chu Temu, który mnie stworzy³, ¿e kompletnie spa-
pra³ robotê i o wiele lepiej by³oby, gdyby w ogóle mnie
nie powo³ywa³ do ¿ycia!

Upór

Nie porywaj siê z motyk¹ na s³oñce
G³ow¹ muru nie rozbijesz
To walka z wiatrakami
Daje siê s³yszeæ

A ja Ci mówiê
Pokonasz s³oñce go³ymi rêkami
Przebijesz siê przez najtwardsz¹ �cianê
Zwyciê¿ysz z wiatrakami
Byleby� tylko chcia³
I robi³ to z uporem

Kropla dr¹¿y kamieñ nie si³¹
Lecz czêstym spadaniem
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Dostrojenie siê do Dalekich Obszarów � prze-
suwanie fazy do �rodka � trwa³o i nadal trwa.
Szczerze, jest to ciê¿ka harówka. Ka¿dy centymetr
przesuniêcia �wiadomo�ci w stronê DOMU okupiony
jest dziesi¹tkami prób. Przynajmniej tak jest w moim
przypadku. Wcale nie jest to takie proste, jak pisa³
Monroe, ¿e opu�ci³ drugie cia³o i znalaz³ siê � jak On
to okre�li³? � na zewnêtrznym pier�cieniu. Ze mn¹
by³o inaczej. Setki razy podczas Lotu z Niefizycznymi
Przyjació³mi odstraja³em siê, po prostu zaczyna³em
znikaæ Im z Holu. Nie by³o to zwi¹zane z przechwyty-
waniem mnie przez Systemy Przekonañ czy te¿
z lêkiem. Absolutnie! Ca³a sprawa le¿a³a w umiejêtnym
dostrajaniu siê, chwytaniu odpowiedniej czêstotliwo�ci
danego Obszaru i utrzymywanie siê w Nim. Nic poza
tym. Aby siê tego nauczyæ, potrzebowa³em mnóstwa
czasu, a dok³adnie blisko tysi¹ca wyj�æ i powiem tyle,
¿e nadal jestem zielony. Gdyby nie mój upór granicz¹cy
z obsesj¹, by³yby z tego nici. A i jeszcze jedno, jak ju¿
jeste�my przy autorze Trylogii. Absolutnie nie chcê
podwa¿yæ Jego autorytetu, to co ten cz³owiek dla mnie
zrobi³, jest niewspó³mierne do czegokolwiek. Kocham
Go, mimo, ¿e na oczy nie widzia³em Jego twarzy. Otó¿
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jest z³ym sposobem na dostrojenie siê do Niego.
Odruchowo cofam siê, opuszczam g³owê, ale nie
tracê £uny z zasiêgu wzroku, nastêpnie swoj¹ czê-
stotliwo�æ � wibracje � modulujê do czêstotliwo-
�ci �wiat³a. Przynosi to zaskakuj¹ce efekty. Mo-
mentalnie £una �wietlna powiêksza siê i zaczyna
mnie poch³aniaæ. By utwierdziæ siê w nowym od-
kryciu, przerywam do�wiadczenie i u¿ywam starej
metody � spogl¹dam prosto na Energiê i p³ynê
w Jej stronê. £una natychmiast przygasa. Szybko
opuszczam g³owê, maksymalnie siê rozlu�niam
i modulujê swoje wibracje. �wiat³o b³yskawicznie
wype³nia pó³ sufitu, a nastêpnie zaczyna mnie po-
ch³aniaæ. Podniecony nowym odkryciem z rado-
�ci¹ Mu siê oddajê. Po chwili jestem ca³y sk¹pany
w Bia³ej Energii. Przesuwam fazê dalej � jeszcze
bardziej siê rozlu�niam, oddajê, swoje wibracje
dostrajam do wy¿szej czêstotliwo�ci. Przychodzi
to ³atwo, sk¹d� pamiêtam, jak to siê robi. Jest mi
coraz cieplej. Uczucie ciep³a narasta, po chwili
staje siê gor¹cem nie do wytrzymania. WW oznaj-
mia, ¿e faza przesuniêta jest bardzo daleko od
c.f., ¿e w³a�nie bijê swój rekord, jeszcze nigdy
nie by³em tak daleko od Rzeczywisto�ci Fizycz-
nej... W koñcu mi siê uda...! Znajdê siê wreszcie
w DOMU! Przesuwam fazê dalej. Kolejne rozlu�-
nienie i wyostrzenie wibracji. O cholera! Jak go-

chcê co� sprostowaæ. Monroe pisa³, ¿e pobyt w obrêbie
Dalekich Obszarów i poza Nimi, drastycznie ogranicza
mo¿liwo�æ powrotu do c.f.; Focus 28 �Poza nie tylko
czasoprzestrzeni¹, ale tak¿e ludzk¹ my�l¹. Przebywanie
na tym poziomie lub dalszych ogranicza drastycznie
mo¿liwo�æ powrotu do fizycznego cia³a ludzkiego.�*
¯eby by³o jasne, nie chodzi tu o �mieræ cia³a fizycznego.
Zupe³nie o co� innego...

Znajdujê siê w piwnicy o wysokim stropie. Ogar-
nia mnie seksualna ¿¹dza. Wiele siê nie zastana-
wiaj¹c, wyci¹gam cz³onka i zaczynam siê mastur-
bowaæ. Ledwo zaczynam to robiæ, gdy nagle odzy-
skujê �wiadomo�æ. A wiêc Lekcja pod wind¹ przy-
nios³a efekt, zaprogramowa³em siê, a �ci�lej to Ich
zas³uga. OK, do roboty! Pamiêtaj¹c ostatni¹ Lek-
cjê, w której zakomunikowano mi, ¿e aby przesu-
n¹æ fazê bli¿ej �rodka, nie jest konieczny Lot na
Horyzont, i¿ istnieje droga na skróty � Bia³e �wia-
t³o, które mo¿e wystêpowaæ na ka¿dej czêstotliwo-
�ci OSPUO, rozgl¹dam siê po piwnicy � w poszu-
kiwaniu Go. Nie trwa to d³ugo. Wysoko na suficie
zauwa¿am Bia³¹, Okr¹g³¹ £unê �wiat³a. Wpatrujê
siê w Ni¹ i kierujê w Jej stronê. Ku mojemu zasko-
czeniu �wiat³o przygasa. Co jest grane! Intuicyj-
nie czujê, ¿e takie moje zachowanie jest niew³a-
�ciwe � kierowanie siê do �wiat³a w sensie ruchu

Zob. R. Monroe, Najdalsza Podró¿, Bydgoszcz 1996, s. 299
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giej walce z S�C l¹dujê w OSPUO � przegra³em...
Mam mnóstwo czasu. Jednak wiem, ¿e start

w stronê Dalekich Obszarów dzisiaj siê ju¿ nie po-
wiedzie. Trudno, rozerwê siê w OSPUO. Stojê na
wysokiej Skarpie. Przypominam sobie, ¿e bardzo
czêsto Skarpa, Wzniesienie jest granic¹ miêdzy czê-
stotliwo�ciami. Gdy opuszczam OSPUO lub do Nie-
go wracam, napotykam nagminnie na co� w ro-
dzaju Uskoku.

Pode mn¹ rozci¹ga siê cudowny widok. To nie
jest moja robota! Ja nie stworzy³em tego OSPUO!
Przypomina to Manhattan noc¹ w samym �rodku
lasu. Piêkne drapacze chmur spowite w granato-
wo�niebieskiej mgle. W oddali ksiê¿yc w pe³ni, ró¿-
nobarwny horyzont... Uderza mnie niesamowita re-
alno�æ i autonomiczno�æ tego miejsca. Najwyra�-
niej to czyje� przed³u¿enie PARKU... Odbijam siê
od Skarpy i lecê w stronê miasta. Mo¿e kogo� spo-
tkam i czego� wiêcej siê dowiem? Rozk³adam ra-
miona na bok i sunê na czym�, co przypomina de-
skê snowboardow¹. Zbli¿am siê do okien jednego
z najwiêkszych wie¿owców. Widzê w �rodku cz³o-
wieka siedz¹cego za biurkiem i pracuj¹cego na
komputerze. Trochê g³upio jest mi go nagabywaæ.
O co siê zapytam? O pogodê, jak ma na imiê? Nie
wiem, co mam robiæ. Chyba poproszê o kierownic-
two Niefizycznych Przyjació³. Ledwie koñczê tê
my�l, a ju¿ znam odpowied�, co takiego mam w tej

r¹co! Tonê w ulewach parz¹cej Energii. Fale cie-
p³a przeszywaj¹ moje cia³o. Cia³o? Spogl¹dam na
rêce. Nie ma, znik³y, nie widzê ich! Odczuwam, ¿e
posiadam niefizyczne cia³o, ale go nie dostrzegam.
To dobry znak! Przez ca³y czas przesuwanie fazy
odbywa siê bez jakiegokolwiek ruchu. Czujê, jak
ca³y siê pocê, krople potu ciurkiem sp³ywaj¹ mi po
twarzy. Odnoszê wra¿enie, jakbym zbli¿a³ siê
w stronê wnêtrza wulkanu, rozgrzanej do bia³o�ci
magmy...

Nagle... A có¿ to! Faza gwa³townie cofnê³a siê!
Czujê, ¿e ponownie wchodzê w czêstotliwo�æ
OSPUO. Szybko, z powrotem! Nie chcê wracaæ!
Próbujê za wszelk¹ cenê dostaæ siê do wnêtrza
Magmy, ale nie mogê. Owszem wci¹¿ jest mi cie-
p³o, ale ju¿ nie gor¹co. WW wyra�nie wskazuje na
sp³ycenie fazy. No nie! To ta pieprzona Cofka �
S�C! Czy ja siê tego �wiñstwa kiedy� w koñcu po-
zbêdê?! Cofka przyjmuje wyrafinowan¹ postaæ.
Czujê w rêce... d³ugopis, ten sam, którym prowa-
dzê dziennik, ponadto ma formê rozci¹gniêtych za
plecami szelek. Na szczê�cie napiêcie NG�C jest
mizerne, z ³atwo�ci¹ obrywam skrawki gumy. Go-
rzej jest z d³ugopisem, nie mogê go odkleiæ od rêki.
Jest, uda³o siê! Ze z³o�ci¹ ciskam go od siebie. S³y-
szê jak upada na betonow¹ posadzkê, turla siê po
niej, teraz stacza siê ze schodów... A niech to! Ono
chce mnie rozproszyæ! Co za drañstwo...! Po d³u-
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Ca³y czas bêdziemy przy Tobie
Jakby co pomo¿emy

              Pamiêtaj nic nie jest w stanie
          Wyrz¹dziæ Ci najmniejszej krzywdy

Powodzenia

Cokolwiek mia³o to oznaczaæ, nie brzmia³o zbyt
zachêcaj¹co...

Gwa³townie l¹dujê w OP. B³yskawicznie czujê,
jak Co� lub Kto� mnie atakuje. O kurwa! To mnie
dusi! Ze wszystkich stron widzê i czujê szerokie,
czarne, gumowe pasy. Lepi¹ siê do mnie, oplataj¹
mi nogi, tu³ów, ciskaj¹ siê do oczu, d³awi¹ gard³o.
Po chwili jestem zupe³nie unieruchomiony. Czujê
siê jak mumia. Och! Ju¿ wiem, co to takiego! Fak-
tycznie, niepotrzebnie siê tego wystraszy³em. Roz-
poznajê! To przecie¿ najzwyklejsze NG�C! Silnym,
zdecydowanym szarpniêciem wy³aniam z Czarne-
go Ciasta, prawe, a nastêpnie lewe ramiê. Siêgam
rêkami pod szyjê i rozci¹gam NG�C niczym obci-
s³y golf. Teraz lepiej, ju¿ siê nie duszê. Nie jest mi
ju¿ tak... duszno. No w³a�nie, jest mi strasznie go-
r¹co, dopiero teraz to zauwa¿y³em. To dlatego nie
mog³em z³apaæ tchu. By³em naenergetyzowany Bia-
³¹ Magm¹, a teraz gwa³townie, bez wcze�niejsze-
go oddania ciep³a, chcia³em wróciæ do c.f. Zry-
wam z ca³ego niefizycznego cia³a czarne, lepkie
NG�C. Czujê, jak pokój wype³nia Gor¹ca Ener-

chwili zrobiæ. Komunikat podany jest w formie nie-
werbalnej:

Wróæ natychmiast do cia³a

S³yszê gdzie� w dole uporczywy terkot budzika. Na
pewno muszê wracaæ? Chcia³bym sobie jeszcze
trochê polataæ...

Obud� cia³o

wyra�nie powtarzaj¹ Niefizyczni Przyjaciele. Skoro
tak, Oni wiedz¹ lepiej. Zni¿am Lot i nakierowujê
siê na dzwoni¹cy budzik. Jestem ju¿ na dole. Widzê
stragan z soczystymi owocami, sprzedaje je
atrakcyjna brunetka w stroju fitnes. A mo¿e by tak
ma³e co nieco?

Darek
Do cia³a

ponaglaj¹ Niefizyczni Przyjaciele. OK, ju¿ idê...ju¿
idê... Po chwili dodaj¹:

To co za chwilê spotkasz mo¿e siê wydaæ
W pierwszej chwili straszne
Ale wiedz ¿e takim nie jest

Jest to zwyk³a Energia
Poradzisz sobie z Ni¹ z ³atwo�ci¹
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OK... trzeci obrót... Powoli czujê, jak wnikam
w c.f.  W³¹czaj¹ siê kolejno zmys³y: pierwszy s³uch
�  s³yszê jak spokojnie, miarowo bije serce,
gwi¿d¿e wydychane w gardle powietrze. Teraz czu-
cie �  czujê jak przy ka¿dym oddechu unosi siê
i opada klatka piersiowa, a g³owa spoczywa na
poduszce. Jeszcze nie mam w³adzy w koñczynach.
Dopiero po dobrej chwili mogê ruszyæ rêk¹.

Otwieram oczy, rozgl¹dam siê po sypialni, by upew-
niæ siê, czy aby na pewno trafi³em do Rzeczywisto�ci
Fizycznej. Macam siê po ciele. Ma siê dobrze, jestem
w dobrej formie. Biorê dyktafon i zdajê relacjê. Wszyst-
ko dok³adnie pamiêtam.

gia, któr¹ oddajê z siebie. Budzik � sygna³ Niefi-
zycznych Przyjació³ � wci¹¿ dzwoni, ale ja jesz-
cze nie mogê wróciæ do c.f., muszê najpierw od-
daæ Ciep³o, wytraciæ temperaturê, nie ma innego
wyj�cia. Siedzê w kuckach ca³y mokry od potu
i g³o�no dyszê. �ciany sypialni pomarszczone s¹
jak paz³otko, wyginaj¹ siê i faluj¹. Budzik bez prze-
rwy terkocze. Nagle do pokoju wchodzi ¿ona
z dzieckiem, mówi¹c: � Darek! Co ty takiego ro-
bisz?! Ca³e mieszkanie siê trzêsie. My chcemy spaæ!
Widz¹c, ¿e to atrapy, staram siê je zignorowaæ. By
sobie to u³atwiæ, zaczynam jeszcze g³o�niej dyszeæ
i ostentacyjnie wycieram rêk¹ pot z czo³a. To do-
daje mi animuszu. Projekcje znikaj¹.

Wytracanie temperatury trwa ju¿ wieczno�æ...

Koniecznie wróæ do cia³a

wci¹¿ ponaglaj¹ Niefizyczni Przyjaciele. Bo¿e! Jak
ciê¿ko wróciæ do cia³a! Wiêc to mia³ na my�li Mon-
roe... Pokonuj¹c silny opór, toczê siê w stronê c.f.
Jeden obrót... drugi...  A mo¿e siê trochê zdrzem-
n¹æ i odpocz¹æ?

Obud� siê fizycznie
Studiuj  to czego przed chwil¹ do�wiadczy³e�

To wa¿ne
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Têsknota

Jak czujesz siê w listopadowy niedzielny wieczór
Kiedy za oknem pada deszcz  wieje wiatr
Gdy odwiedzasz groby zmar³ych
Koñcz¹ siê wakacje
Odje¿d¿a poci¹g z przyjació³mi

Spójrz wysoko w Niebo
Tam jest Twój DOM
To za Nim tak têsknisz
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Wyj�cie 946�te. Czas rozpoczêcia procedury
dostrajania 4:40 nad ranem. Domniemany start oko³o
5:30.

Odzyskujê �wiadomo�æ w G³êbokim OP. Drzwi
do sypialni otwieraj¹ siê, wchodzi ¿ona z dziec-
kiem. ¯artuj¹ sobie ze mnie, chc¹ mnie obudziæ.
Zastanawiam siê, która mo¿e byæ godzina w F�.
Chyba gdzie� oko³o w  pó³ do szóstej. Wiêc mo¿e
siê do nich dostroi³em? Przygl¹dam siê im uwa¿-
nie. Ich oczy s¹ mêtne, pozbawione ¿ycia. WW pod-
powiada, ¿e to projekcje. Odcinam siê. Wstajê
pokonuj¹c lekki opór NG�C. Po chwili jestem
oswobodzony. Przechodzê zuchwale przez niby¿o-
nê i nibydziecko. Idê szybkim krokiem w stronê
du¿ego pokoju. Przyspieszam, zaczynam biec, moc-
ne odbicie, trzask w stopach. Jeszcze to NG�C?!
OK, jestem wolny... O cholera, ale siê zajebi�cie
dostroi³em! Wiszê w powietrzu, widzê czysto i wy-
ra�nie a¿ po sam Horyzont. Czujê na sobie powiew
�wie¿ego wiatru. W powietrzu unosi siê zapach
kwitn¹cych akacji, przesi¹kniêty miodow¹ woni¹.
Jest cudownie, bajecznie... OSPUO znakomicie
uformowany. W oddali dostrzegam przepiêkny igla-

Ksiazka popr.p65 2013-01-06, 13:54250-251



NAJDALSZA   PODRÓ¯

253

Darek   Sugier

252

jest piêkny... Co Przyjacielu mówisz? Mam siê od-
ci¹æ i rozlu�niæ? OK. Ty tu jeste� szefem. Zamykam
siê szczelnie i maksymalnie relaksujê. Czujê jak mi
siê wyd³u¿a krêgos³up. Co za dziwne uczucie, jak-
bym mia³ za chwilê popu�ciæ w gacie. Co ja ga-
dam, tu nie mam cia³a. Robi mi siê coraz cieplej, to
dobry znak, faza siê zg³êbia. Zbli¿am siê do Linii
Horyzontu. Mo¿e w koñcu siê uda! Taki jestem cie-
kaw co za Ni¹ jest. Dalej, dalej Gigancie leæmy do
�RÓD£A! A có¿ to?! Widzê, jak na moich oczach
OSPUO i PARK urywaj¹ siê nagle i przechodz¹
w potê¿ny, biegn¹cy w nieskoñczono�æ na lewo i pra-
wo Wodospad. Niagara przy Nim to ciekn¹ca woda
z kranu! Wysoka kamienica, droga, poka�nej wiel-
ko�ci dom gwa³townie przechodz¹ w ci¹gn¹c¹ siê
Kolorow¹ Substancjê, z której s¹ zbudowane. Przy-
pomina Ona ró¿nobarwn¹, rzadk¹ modelinê, têczo-
w¹ mg³ê. Ka¿dy z kolorów stanowi odrêbno�æ. Bar-
wy nie mieszaj¹ siê ze sob¹. Sp³ywa to wszystko
w dó³, tworz¹c poka�nej wielko�ci Kaskadê, Szczeli-
nê...

Mijam Wodospad, w tym samym momencie czujê
uwalnianie, jakbym wnikn¹³ w przeogromn¹ prze-
strzeñ, cudowne uczucie Wolno�ci... Robi siê jeszcze
Cieplej. Zbli¿am siê do Kolorowych Chmur. Wni-
kam w Nie. Teraz gwa³townie spadamy, pikujemy
z potê¿n¹ prêdko�ci¹ w dó³. Co za przeci¹¿enie! A¿
zapiera mi dech w piersiach, ¿o³¹dek podchodzi do

sty las, pole poro�niête ¿ó³tym rzepakiem, polanê,
na której pasie siê gazela. Gazela? Zaraz, ja tego
nie stworzy³em. To PARK! Jego przed³u¿enie. Pew-
nie kto� z obecnych tu mieszkañców to wykreowa³.
To nie jest moje dzie³o! OK, szkoda czasu, do ro-
boty. Otwieram siê szeroko i wysy³am potê¿ny sy-
gna³ o przejêcie Steru. Co jest? Nie pojawiaj¹ siê!
Znów co� kombinuj¹! Trudno, sam sobie polatam,
zwiedzê PARK. Sk³adam ramiona do przodu niczym
Superman i obieram kurs na Horyzont. Mo¿e
w koñcu uda mi siê zalecieæ za Jego liniê! Hej przy-
godo! Nabieram prêdko�ci. Teraz uwa¿nie przy-
gl¹dam siê gazeli. Pasie siê spokojnie, nie zwraca
na mnie najmniejszej uwagi. O! Jest i panda, ob-
jada bambus z li�ci. Przyspieszam, zwiêkszam pu-
³ap. A có¿ to? To Ty Gigancie? Och, zapomnia³em,
¿e straszny z Ciebie milczek. Chcesz ¿ebym lecia³ z
Tob¹. Pragniesz przej¹æ Ster. Jeszcze siê g³upio
zastanawiam! Jasne Stary, bierz mnie na Hol i jaz-
da do DOMU! Niefizyczny Przyjaciel chwyta mnie
za nadgarstek. Nie mam najmniejszej szansy, by
choæby w po³owie obj¹æ Jego przegub. Jest prze-
ogromny... Nabieram tak gwa³townego przyspiesze-
nia, ¿e czujê, jak krew z g³owy odp³ywa mi do nóg.
Co za kosmiczna prêdko�æ! Podziwiam Ciê Przyja-
cielu, ale masz dopalacze. Nie, to nie dopalacze?
Zaledwie pierwszy bieg. Jeste� niesamowity. Policz-
ki faluj¹ mi od ci�nienia powietrza. Ale¿ ten PARK
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siê. To mamrotanie... ludzkie g³osy! Po chwili prze-
radzaj¹ siê w  uliczny gwar, a ten z kolei w zgie³k...
Czujê, jakbym zbli¿a³ siê do potê¿nej demonstracji...
kobiet? Tak! Przede wszystkim to kobiece krzyki, ale
nie tylko, s¹ te¿ mêskie, krzycz¹ równie¿ dzieci... Co
za okropny wrzask! Zupe³nie jakby tysi¹ce ludzi ry-
cza³o mi prosto do uszu. Gigant podpowiada, ¿e-
bym szczelnie siê zamkn¹³, wówczas przelecimy g³ad-
ko. Bez dwóch zdañ wys³uchujê Przyjaciela � ob-
kurczam siê... Czujê, ¿e zbli¿amy siê do kulminacji.
Ch³ód i Wrzask narastaj¹ i przyjmuj¹ niebotyczne
rozmiary... Wtem... Stop! Bezruch... Cisza... Cudow-
na Cisza...Ciep³o... Przyjemnie Ciep³o... Znajdujê
siê w gigantycznej Kopule. Jestem w Jej Centrum.
�ciany zbudowane ma z faluj¹cej i mieni¹cej siê
barwami têczy, ¿ywej materii. Có¿ to za miejsce?
Czy to jest mój DOM? Nie, kolejne miejsce prze-
siadkowe. To Strefa Ciszy, tu¿ za obszarem ludzkich
my�lo�emocji. A wiêc te wrzaski to by³y niekontrolo-
wane i emitowane w eter my�li, to, co Robert Mon-
roe nazywa³ pasmem H d�wiêku, kakofoni¹. Trafna
nazwa.

WW mówi mi, ¿e dzisiaj pad³ rekord w przesuniê-
ciu fazy. Znajdujê siê bardzo daleko od c.f. A gdzie
jest �rodek? Mój DOM? Cisza, nic, tylko przenikli-
wa Cisza. Jestem w Niej zawieszony i mam mnó-
stwo czasu na to, by pouk³adaæ sobie w g³owie to,
co mi siê dzisiaj przydarzy³o, dok³adnie od�wie¿yæ

gard³a. Temperatura gwa³townie wzrasta. Zbli¿am
siê do czego�, co przypomina rozgrzan¹ do bia³o-
�ci Magmê. Dooko³a mnie nieskoñczona przestrzeñ
zbudowana z Energii � Têczowej Mg³y/Modeliny.
To z Niej Ludzkie Umys³y kreuj¹ swoje OSPUO
i PARK. Jest niczym materia³ budulcowy podatny
na odkszta³canie przez my�lo�emocje. Zbli¿am siê
do Centrum Bia³ej Magmy. Gor¹co staje siê nie do
wytrzymania. Strugi potu obmywaj¹ mi ca³e cia³o.
Cia³o? Gdzie jest moje niefizyczne cia³o? Nie ma
go! Czujê, ¿e je posiadam, ale nie widzê. To do-
bry znak, oznacza, ¿e faza przesuwa siê bli¿ej
�rodka. Dalej Przyjacielu, do DOMU! Energia
Magmy zaczyna mnie parzyæ. Bo¿e! Co za Gor¹c!
Zaraz siê rozpuszczê! Dochodzi do mnie niewer-
balny komunikat, ¿e mam siê jeszcze bardziej roz-
lu�niæ, poddaæ siê Gor¹cu, to u³atwi sprawê. Tak
te¿ robiê... Falujê w rytm wibracji Parz¹cej Mag-
my. Jedna fala... druga... trzecia... Przenikaj¹
mnie, biegn¹ wzd³u¿ cia³a... Nagle! Ch³ód! Prze-
nikliwy Mróz! Odruchowo wzdycham jak podczas
szoku termicznego... Ciemno, dooko³a przenikli-
wy Mrok. Przyjaciel wci¹¿ jest przy mnie. Ch³ód
jest tak wielki, ¿e czujê Go nawet w gardle. Zu-
pe³nie jakbym za¿y³ cukierka eukaliptusowego.
Zimno narasta...

Wci¹¿ lecê na Holu Giganta. Posiadamy �wietl-
n¹ prêdko�æ... A có¿ to, s³yszê jaki� szum. Ws³uchujê
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odbiæ? Nie, na dzisiaj koniec. Mam wróciæ,
przetrawiæ to wszystko, przestudiowaæ i ...nauczyæ
siê samodzielnie Tu trafiaæ, dostrajaæ siê do Miejsca
le¿¹cego tu¿ za pasmem H d�wiêku. Oni bêd¹, ale
o krok dalej. Dziêkujê Przyjaciele, chyba pierwszy
raz zd¹¿y³em Wam podziêkowaæ, zawsze tak szybko
znikacie... £zy nap³ywaj¹ mi do oczu... W g³owie
rozlega siê ciche pip i jestem kompletny w c.f.

pamiêæ ca³ej przygody...
Gigant wci¹¿ jest przy mnie, lecz czujê, ¿e Jego

u�cisk s³abnie. Co jest Przyjacielu, leæmy dalej! To
nie jest moje Miejsce! Nie mogê przerwaæ procesu
znikania D³oni Giganta. Dociera do mnie nie-
werbalny komunikat, ¿e dzisiejsza Lekcja zbli¿a siê
do koñca. Teraz mam jeszcze chwilê czasu, by dobrze
zapamiêtaæ to miejsce, zebraæ jego Adres. OK
Przyjacielu! Zapamiêtam to miejsce do koñca ¿ycia!
Trwam zawieszony w Kopule Ciszy, tu¿ za pasmem
H d�wiêku... Gigant mówi³ o chwili, a ja tymczasem
trwam tu w nieskoñczono�æ. Rozgl¹dam siê na lewo
i prawo, spogl¹dam w górê i w dó³. Nadal nie widzê
swojego niefizycznego cia³a, pamiêtam, jak znik³o
ju¿ w Strefie Gor¹ca. Mogê ocieraæ d³oñ o d³oñ,
klepaæ siê po brzuchu, ale nie dostrzegam nawet
najmniejszych jego konturów...

Czujê, ¿e faza powoli cofa siê do c.f. Nie od-
czuwam ruchu. To dziwne, tyle lecia³em i to z tak¹
hiperprêdko�ci¹, a teraz wracam do Rzeczywisto�ci
Fizycznej bez najmniejszego przemieszczania siê.
Prze³¹czanie na zmys³y fizyczne trwa wieki...
Dos³ownie kropla po kropli przelewam siê do c.f.
Wci¹¿ jestem w Kopule Ciszy, jednak coraz wyra�niej
czujê kontakt z F�. U�cisk Giganta jest ledwie
wyczuwalny. Obraz Kopu³y Ciszy powoli blednie.
Tak mi smutno, ¿e muszê wracaæ... Mo¿e spróbowaæ
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Darek od zawsze by³ egoist¹ egocentrykiem
Wszystko robi³ wy³¹cznie dla siebie
My�la³ ¿e jest pêpkiem �wiata
Ca³e szczê�cie ¿e tak robi³
Ca³e szczê�cie ¿e tak my�la³
Inaczej po¿ar³by go
Wielki egoista super egocentryk
Zwany spo³eczeñstwem
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Odpowied� jest prosta. Robiê to dla siebie �
cokolwiek uczyniê sobie, uczyniê Wam. Jeste�my
Jedno�ci¹. A konkretniej?

Znajdujê siê w pubie. Siedzê przy stole w gronie
samych Starszych Mê¿czyzn.

Darek masz do zrobienia tylko jedn¹ rzecz
Bêdzie to ostatnia

Po niej odzyskasz WOLNO�Æ

Natychmiast zrywam siê na równe nogi i wybie-
gam na zewn¹trz... Bêdê Wolny, WOLNY...! Krzy-
czê i podskakujê z rado�ci. Ale zaraz, co takiego w³a-
�ciwie mam zrobiæ?! O bo¿e! Nie wys³ucha³em do
koñca Starszyzny! Co teraz bêdzie?! Nie odzyskam
WOLNO�CI?! Pojawia siê przy mnie Kobieta, uj-
muje mnie za rêkê i mówi:

Bêdziesz  WOLNY  Dareczku
Chod� poka¿ê Ci co masz jeszcze do zrobienia

Po chwili jeste�my w szpitalnej izbie przyjêæ. Za-
pe³niona jest po brzegi chorymi, kalekami, starca-
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siêæ wk³adów i trzy bruliony. Wróci³em i znowu pisa-
³em. Zrezygnowa³em ze wszystkiego z czego tylko
mog³em. Ka¿d¹ woln¹ chwilê po�wiêca³em pisaniu
ksi¹¿ki. Zredukowa³em godziny snu nocnego do 4�5
godzin. Zgadnijcie, z czego zrezygnowa³em jeszcze?
W ¿yciu by�cie na to nie wpadli. Zawiesi³em wycho-
dzenie z c.f. Komunikowa³em siê z Niefizycznymi
Przyjació³mi tylko wtedy, gdy Oni tego wymagali.
Przychodzili do mnie noc¹ i podpowiadali mi, o czym
i w jaki sposób mam pisaæ.

Pisa³em wszêdzie � w domu, pracy, samocho-
dzie na parkingu, nawet, gdy robi³em zakupy  nie roz-
stawa³em siê z notesem. Gdy tylko co� mi przysz³o
do g³owy, jaki� pomys³, my�l, szybko j¹ zapisywa-
³em. Pomaga³em sobie równie¿ dyktafonem. Przez ca³y
ten czas nie opuszcza³a mnie nawet na moment ener-
gia. By³em tak ni¹ nabuzowany, ¿e mog³em dodatko-
wo roz³adowaæ go³ymi rêkami wagon wêgla. Pisa³em,
jad³em i spa³em... i tak w kó³ko. Po oko³o sze�ciu ty-
godniach praca by³a prawie skoñczona. Z moj¹ dys-
grafi¹ to by³ nie lada wyczyn. Pozosta³ mi tylko ten
rozdzia³. Zostawi³em go na koniec, gdy¿ wywo³ywa³
u mnie tak silne emocje, ¿e ilekroæ próbowa³em co�
skrobn¹æ, zaczyna³em ca³y siê trz¹�æ, w g³owie mia-
³em nat³ok my�li. Nie mog³em za nic wydobyæ z siebie
s³owa. Przez ca³y czas gdy pisa³em i nadal piszê, nie
opuszcza mnie lêk. Bo co siê stanie je�li nie zd¹¿ê?
Je¿eli mi siê nie uda? Czy odzyskam WOLNO�Æ?

mi. Ka¿dy z nich trzyma wrêczon¹ przez lekarza
receptê. Jednak ¿aden z pacjentów nie potrafi jej
przeczytaæ... Mam im napisaæ wyra�n¹, czyteln¹
receptê? Czy to oznacza, ¿e mam napisaæ ksi¹¿kê?

Dok³adnie

A co je¿eli nie dam rady? Mówiê to z takim przera-
¿eniem, ¿e czujê, jak nogi uginaj¹ mi siê w kola-
nach. Kobieta chwyta mnie pod bok i przytrzymu-
j¹c dodaje:

Na pewno dasz radê
Bêdziemy przy Tobie

Kobieta po tych s³owach odchodzi. Klêkam i za-
czynam p³akaæ. Ze szczê�cia, ale i te¿ ze strachu.
Bo co je¿eli z jakiej� przyczyny nie wykonam pla-
nu? Nie bêdê WOLNY...!

Gdy tylko wróci³em do cia³a, zerwa³em siê na rów-
ne nogi, wzi¹³em brulion i d³ugopis, po czym zacz¹-
³em pisaæ. Wylewa³em s³owa na papier jak w jakim�
transie. Zupe³nie jak w hipnozie. Nic do mnie nie do-
ciera³o. Przerwa³em dopiero, gdy mi siê wypisa³
wk³ad. Na palcu �rodkowym mia³em potê¿ny odcisk.
Zapomnia³em nawet o �niadaniu. Wyszed³em natych-
miast z domu, uda³em siê do sklepu, kupi³em dzie-
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bili? Maj¹c umys³ przesi¹kniêty zw¹tpieniem, tu¿ przed
snem zada³em Im pytanie: Mam pisaæ, czy nie? Pro-
szê o bardzo wyra�n¹ odpowied�. Zgadnijcie, co zro-
bili. Taki numer mi wycieli, ¿e mi gêbê zatka³o:

Obudzi³em siê fizycznie w samym �rodku nocy.
Poczu³em siln¹ potrzebê pój�cia do ubikacji. Gdy
tylko usiad³em na muszli i odprê¿y³em siê, zacz¹³em
nagle rytmicznie przytakiwaæ g³ow¹. Co jest grane?
Mam jakie� tiki nerwowe z tego przepracowania czy
co? Zupe³nie zapomnia³em o zadanym przed snem
pytaniu. Dopiero, gdy po³o¿y³em siê z powrotem do
³ó¿ka, uzmys³owi³em sobie, ¿e to Ich przekaz. Przy-
jaciele! Je¿eli to jest odpowied� �tak� na moje pyta-
nie,  powtórzcie!

By³em jednak najwyra�niej zbyt mocno podekscy-
towany, gdy¿ nic tym razem nie zaobserwowa³em,
¿adnych ruchów g³ow¹. Wyciszy³em siê, zrelakso-
wa³em i powoli zacz¹³em zapadaæ w sen... Nagle s³y-
szê w g³owie silny Mêski G³os:

Taaak

To mi wystarczy³o. Wreszcie dotar³o to do mojej
durnej ³epetyny. Tak jak mówi³em, niewiele przewy¿-
szam inteligencj¹ Foresta. Potrzebowa³em komuni-
katu ³opatologicznego. Tej nocy nie by³o mowy
o za�niêciu. Wsta³em i pisa³em jak opêtany...

Pod koniec pisania pracy otrzyma³em Komunikat.
Zamie�ci³em Go na koñcu. Szczerze powiedziawszy,
tyle samo mi pomóg³, co zaszkodzi³. Omal nie wpa-
d³em w histeriê. Do koñca pracy pozosta³o jeszcze
kilka rozdzia³ów. By³em pewny, ¿e nie zd¹¿ê. Zwe-
rbowa³em do pomocy przyjació³. To oni wszystko
wklepali do komputera. Wiele im zawdziêczam.
� Dziêki Pawe³! Dziêki Radek!

Gdy moja panika siêga³a zenitu, wówczas otrzy-
mywa³em solidne wsparcie. Mê¿czyzna noc¹ robi³ mi
takie dowcipy, ¿e wielokrotnie cofa³o mnie do c.f.
(ze �miechu). Oto jeden z nich:

Znajdujê siê pod blokiem. Czujê, ¿e co� mnie
ugniata w tylnej kieszeni spodni. Siêgam rêk¹ do
ty³u i wyci¹gam... kawa³ek zwiniêtego papieru toa-
letowego. Rozwijam go i widzê, ¿e co� jest na nim
napisane. Czytam uwa¿nie:

Nie sraj siê tak z t¹ ksi¹¿k¹

Tylko raz podczas ca³ego pisania ogarnê³o mnie
zw¹tpienie: a co je¿eli �le odczyta³em komunikat?
Mo¿e tu chodzi o co� innego? Cz³owiekowi do dur-
nej g³owy przychodz¹ ró¿ne my�li. Ja nie jestem wy-
j¹tkiem. A mo¿e to by³ tylko sen? No ju¿ g³upszej
rzeczy nie mog³em wymy�leæ. Ale widaæ cz³owiek
potrafi. Co wówczas zrobi³em? �ci�lej, co Oni zro-
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Interweniowa³em... Traf chcia³, ¿e tatu� synka by³ re-
cydywist¹...

Innym razem pomog³em materialnie pewnej bliskiej
mi osobie � po¿yczy³em du¿¹ sumê pieniêdzy. Mu-
sia³em straciæ kupê zdrowia, czasu i nerwów zanim
odzyska³em gotówkê.

Zaufa³em koledze w interesach. Nie �mierdzia³ gro-
szem. Pomy�la³em, ¿e mo¿emy razem siê d�wign¹æ...

Jak mówi przys³owie: Kto ma miêkkie serce, musi
mieæ tward¹ dupê. Tak by³o, �wiêta racja. Mimo to,
i¿ tyle razy dosta³em po ty³ku, nadal lubiê pomagaæ
ludziom. Dlatego miêdzy innymi napisa³em tê ksi¹¿-
kê. Bêdê niezmiernie szczê�liwy, je¿eli pomo¿e ona
choæby jednej osobie. Ile¿ zawdziêczam Robertowi
Monroe! Gdyby nie Jego Trylogia, spa³bym do dzi�.
Dziêkujê Ci Przyjacielu!

Dlaczego piszê? A dlaczego mia³bym milczeæ? Nie
móg³bym siedzieæ cicho i patrzeæ jak moi bracia cho-
dz¹ z zawi¹zanymi oczami i obijaj¹ siê o siebie. Czy
Ty by� móg³? Nie próbowa³by� zdj¹æ im klapek
z oczu?

Moja potrzeba podzielenia siê swoimi odkryciami
z innymi lud�mi � chêæ niesienia im pomocy, by³a
tak ogromna, ¿e niekiedy w OSPUO dzia³y siê ze
mn¹ zaskakuj¹ce rzeczy...

Znajdujê siê na rynku. Trwa kampania wybor-
cza. Mnóstwo zgromadzonych ludzi. Widzê wozy
transmisyjne. Na podium przemawia wysokiej ran-

Wiedzia³em, ¿e dysponujê wiedz¹, która mog³aby
zerwaæ chocia¿ po czê�ci Kurtynê miêdzy Tym
a Tamtym �wiatem. Zas³onê zbudowan¹ z irracjona-
lnego lêku przed Nieznanym. Pragn¹³em przerzuciæ
solidny pomost ³¹cz¹cy obie Rzeczywisto�ci. Do-
skonale wiedzia³em i nadal wiem, ¿e gdyby mi siê to
powiod³o, �wiat, w którym ¿yjemy, diametralnie zmie-
ni³by siê. Zbudowaliby�my Tutaj drugi PARK. Zapa-
nowa³aby Wszechobecna MI£O�Æ.

Chcia³bym dodaæ, ¿e zanim zacz¹³em pracê nad
ksi¹¿k¹, skrzêtnie notowa³em ka¿de wyj�cie w dzien-
niku. Zapisywa³em równie¿ w nim swoje sny. Dla-
czego to robi³em? Z ró¿nych wzglêdów. Przede
wszystkim oczyszcza³o mnie to emocjonalnie. Czu³em
ulgê, gdy wylewa³em swoje uczucia na papier. Gdy-
bym tego nie robi³, chyba bym siê rozchorowa³. Zwie-
rzanie siê przyjacielowi niewiele pomaga³o, a niekiedy
przynosi³o odwrotny efekt. Czu³em jak mi zazdro�ci,
czasem w ogóle mnie nie rozumia³, nie wiedzia³ o czym
mówiê. Wcale mu siê nie dziwiê, ja zachowywa³bym
siê na jego miejscu tak samo.

Od kiedy tylko pamiêtam, mia³em bardzo siln¹
potrzebê pomagania ludziom. Nie potrafi³em nigdy
przej�æ obojêtnie obok cz³owieka, któremu dzia³a siê
krzywda. Nie zawsze na tym dobrze wychodzi³em.

Pamiêtam to jak dzi�...
Na moich oczach dwoje pijanych rodziców kato-

wa³o swoje dziecko. Ludzie stali i tylko siê gapili.

Ksiazka popr.p65 2013-01-06, 13:54266-267



Darek   Sugier

268

 DLACZEGO   PISZÊ

w rêku jest tym, co ze mnie czêsto wychodzi³o
w OSPUO � dusz¹c¹, bolesn¹ Kul¹ Wiedzy. Czy
czytaj¹c, czu³e� jakie� emocje? Je¿eli tak, to wiedz,
¿e teraz masz tê Kulê w sobie. Mo¿esz zrobiæ z Ni¹,
co zechcesz. Pamiêtaj jednak, ¿e mo¿e Ona stanowiæ
dla Ciebie ogromnej mocy paliwo, które wyniesie Ciê
na Orbitê. Nie chcesz lecieæ do DOMU? To zignoruj
Kulê Wiedzy � wyrzuæ ksi¹¿kê i �pij dalej.

gi polityk. Opowiada niestworzone historie o tym,
jak bêdzie dobrze, co jego partia zrobi dla narodu...
Nie wytrzymujê, przeciskam siê przez t³um. Powiem
im o wszystkim! To doskona³a okazja! Mój przekaz
pójdzie na ca³y �wiat! Wyrywam mikrofon polityko-
wi i... ogarnia mnie potê¿na blokada. Wszystkie
my�li, które chcê przekazaæ, stanê³y nagle w gigan-
tycznym korku. Czujê, jak mi Co� ro�nie w brzuchu.
Teraz kieruje siê to Co� prze³ykiem w górê. Stanê³o
mi w gardle. Jak ja to zrobiê?! W jaki sposób prze-
kazaæ im swoj¹ wiedzê?! Czy to w ogóle jest mo¿li-
we? Gard³o mi puchnie i zaczyna boleæ... Tak bar-
dzo chcê podzieliæ siê z nimi swoimi do�wiadczenia-
mi, pomóc im wyzwoliæ siê z tego bagna. Zaraz mi
rozerwie gard³o! Nie wytrzymam! Zacznê krzyczeæ!
Czujê ogromne ci�nienie w g³owie. Oczy zabieg³y
mi krwi¹. Nagle dostajê silnych wibracji... Odzy-
skujê pe³n¹ �wiadomo�æ i... w tym samym momen-
cie wypluwam z siebie du¿¹, b³yszcz¹c¹ Kulê. Przy-
nosi mi to niesamowit¹ ulgê, uczucie wypró¿nienia...
Kula jest wielko�ci mojej g³owy, kszta³tem przypo-
mina pi³kê z kolorowego, pomiêtego paz³otka. Ca³a
jest naelektryzowana, spowita w niebieskawe ³uki
elektryczne, skwierczy i wibruje tu¿ przed moj¹
twarz¹. A wiêc to jest Rota! Tyle razy chcia³em j¹
zobaczyæ! No i zobaczy³em � swoj¹! (...)

Gdybym nie napisa³ tej ksi¹¿ki, w ¿yciu bym sobie
tego nie darowa³. Ca³a ta praca, któr¹ trzymasz
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Wolno�æ

Mówi indyk do wróbla
Spójrz jaki jestem piêkny m³ody bogaty
Ca³e podwórko do mnie nale¿y
Jestem tu panem w³adc¹
W zimie jest mi ciep³o
Nie straszne mi s¹ wilki
Ogrodzenie mnie chroni
Mój dobrodziej dba o mnie
Mogê je�æ do syta
A ty szaraku kim jeste�

Wróbel nic nie odpowiedzia³
Wzbi³ siê wysoko w niebo
Odlecia³ w stronê zachodz¹cego s³oñca

By³o niedzielne popo³udnie
Domownicy zasiedli do obiadu
Podano indyka
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Wiedza, któr¹ zdoby³em dziêki opuszczaniu cia³a
da³a mi niespotykan¹ WOLNO�Æ. Wiedzia³em, a nie
tylko wierzy³em, ¿e po zakoñczeniu egzystencji
w Rzeczywisto�ci Fizycznej trafiê do Innego,
lepszego �wiata. A co najwa¿niejsze by³em pewien,
¿e wrócê do DOMU. Czy mo¿na chcieæ wiêcej?

Nie wiem czy zauwa¿y³e�, ale w tek�cie nie ma
dat. Nie dowiesz siê z niego, kiedy dok³adnie to
wszystko siê zaczê³o � moja przemiana. Uczyni³em
to specjalnie. Powiem to teraz, na deser. Otó¿ pierw-
sze wyj�cie z Niefizycznymi Przyjació³mi, nawi¹zanie
kontaktu z Nimi, mia³o miejsce dok³adnie  28 maja 2000
roku oko³o godziny 8:00 nad ranem. Kiedy piszê to
zdanie, jest 31 marca 2002 roku, a zegar wskazuje
godzinê 6:45 rano. Tak, Wielkanoc. Chyba nie masz
mi za z³e, ¿e nie poszed³em na rezurekcjê? O co mi
chodzi? Wystarczy³y zaledwie nieca³e dwa lata, by ulec
metamorfozie. Kilkana�cie miesiêcy pracy, ciê¿kiej
harówy zaowocowa³o WOLNO�CI¥. Kim by³em
przed koñcem maja 2000 roku? Najzwyklejsz¹, szar¹
istot¹, nikim szczególnym, przeciêtnym cz³owiekiem z
ulicy, spa³em tak, jak Ty teraz �pisz. Dziêki swojej
wytê¿onej pracy, uporowi granicz¹cemu z obsesj¹, zro-
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chce Ci przekazaæ? To dlatego z ty³u na ok³adce nie
napisa³em swojego wieku, a na zdjêciu mam brodê.
Jestem m³ody, bardzo m³ody i... Wolny, zajebi�cie WOL-
NY!

Dobra,  teraz krótko podsumujê to, co w tej chwili
wiem:

· Ka¿dy opuszcza cia³o, zarówno w dzieñ jak
i w nocy. Z tym, ¿e robi to nie�wiadomie. Sen jest
niczym innym jak wyj�ciem bez �wiadomo�ci, a roz-
kojarzenie w ci¹gu dnia � czê�ciowym dostrojeniem.

· Obserwator na bie¿¹co tworzy i modyfikuje swój
OSPUO. Go�ci w Nim w czasie snu jak i podczas
marzeñ na jawie.

· OSPUO jest �rodowiskiem, do którego trafia siê
po �mierci. Mo¿e On przyj¹æ najró¿niejsze formy
� ilu ludzi tyle umys³ów, ile umys³ów tyle OSPUO.

· Po opuszczeniu c.f. obserwator na bie¿¹co otrzy-
muje pomoc i wsparcie od swoich Niefizycznych
Przyjació³. Przejawia siê to w postaci emitowanej
przez Nich MI£O�CI.

· Niefizyczni Przyjaciele s¹ Nikim innym jak Tob¹
z tak zwanej przysz³o�ci. Istniejesz jednocze�nie
w kilku czasomiejscach naraz.

bi³em to, co jest chyba dla ka¿dego najwa¿niejsze �
pozby³em siê w koñcu Kajdan. Owszem, nadal by³em
w c.f., ale nie by³em ju¿ do niego tak silnie przytwier-
dzony, jak do niedawna.

Spójrz na moje zdjêcie, znajduje siê na tylnej ok³ad-
ce. Dlaczego z ¿on¹ i z dzieckiem? ̄ eby� mi Przyja-
cielu uwierzy³, ¿e to, co do Ciebie mówiê, to nie ¿a-
den bzdet ani kit, lecz powa¿na sprawa, bardzo po-
wa¿na sprawa. A osoba która Ci to przekazuje, nie
jest �wirem, ani jakim� nawiedzonym medium, tylko
zwyk³ym, normalnym cz³owiekiem takim jak Ty. D³u-
go zastanawia³em siê, czy w ogóle  umieszczaæ fot-
kê. Dla mnie to trochê bufonada. Jednak nie chc¹c
wyj�æ na tchórza, zdecydowa³em siê na to. Ile dajesz
mi lat? W notce o autorze nie znajdziesz daty urodzin.
Zdjêcie jest czarno�bia³e, za� moj¹ twarz przykrywa
kilkudniowy zarost. Jak my�lisz dlaczego? Po co ukry-
wam swój wiek? Z prostej przyczyny: w naszym �wie-
cie panuje pogl¹d, ¿e im cz³owiek starszy tym m¹drzej-
szy, i¿ pisanie dobrych ksi¹¿ek zarezerwowane jest dla
mocno dojrza³ych ludzi, czytaj: mêdrców. Kiedy cz³o-
wiek ma siwe w³osy lub jest ³ysy,  a jeszcze lepiej gdy
nosi okulary, wówczas dopiero siê go s³ucha. Wiek
dodaje mu autorytetu. Co za paranoja! Powiem Ci ile
mam lat. 14 lipca 2002 roku skoñczê dwadzie�cia osiem
wiosen. Czy wzi¹³by� do rêki ksi¹¿kê napisan¹ przez
tak m³od¹ osobê? Czy przyj¹³by� do Serca to, co ona
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· Tu¿ za powy¿sz¹ Stref¹ znajduje siê Kopu³a Ci-
szy, która jest poza zasiêgiem ludzkich my�lo�emocji.

· Powrót do c.f. z Dalekiej Wyprawy � poza Wo-
dospad � jest utrudniony. Nie stanowi  jednak za-
gro¿enia dla organizmu. Zwi¹zane jest to jedynie
z pokonaniem ró¿nego rodzaju barier i przeszkód, na
przyk³ad NG�C.

· Bêd¹c poza c.f. nic, absolutnie nic, nie jest
w stanie Ciê zniszczyæ. Jeste� nie�miertelny.
�wiadomo�æ ludzka jest niezniszczalna.

· Niefizyczni Przyjaciele przyjmuj¹ najró¿niejsze
formy: Kuli Bia³ego �wiat³a, Ciep³ego Wiatru, U�ci-
sku D³oni, Obecno�ci  � Wibracji, Znajomego lub te¿
Zmar³ego. A je¿eli obserwator ma silnie zakorzenione
Systemy Przekonañ, mo¿e to byæ postaæ Jezusa, Mat-
ki Boskiej, Buddy, Kryshny lub innego bóstwa b¹d�
te¿ ideologicznego autorytetu.

· Obszarem le¿¹cym za OSPUO, znajduj¹cym siê
bli¿ej �rodka � na wy¿szej czêstotliwo�ci fazowa-
nia � jest PARK. Tu panuje atmosfera przesi¹kniêta
Totaln¹ MI£O�CI¥. Jednak poziom Ten nie jest
DOMEM, lecz zaledwie stacj¹ przesiadkow¹.

· Zarówno OSPUO jak i PARK generowane s¹
z Wi¹zki Energii � Têczowej Mg³y/Modeliny, która
podatna jest na odkszta³canie przez umys³ obserwato-
ra.

· PARK koñczy siê Wodospadem, Uskokiem zbu-
dowanym z wy¿ej wymienionej Kreacyjnej Energii.

· Dalej znajduje siê Strefa �wietlno�Gor¹ca. Jest
to Energia o wysokiej czêstotliwo�ci, Paliwo daj¹ce
obserwatorowi Si³ê i Moc.

· Kolejnym Obszarem jest Strefa Ch³odo�Wrzasku.
Tworzona jest na bie¿¹co przez ludzkie umys³y, które
emituj¹ szum niekontrolowanych my�lo�emocji.
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   Postanowienie

Piotrek obieca³ sobie
Zacznê w koñcu pracowaæ nad sob¹
Wezmê siê za siebie
Mia³ tylko jeden problem
By³ okrutnie leniwy
Pewnego razu postanowi³ co� z tym zrobiæ
Napisa³ farb¹ na �cianie w sypialni
Jutro wezmê siê do pracy
Obudzi³ siê rano
Przeczyta³ napis
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Je¿eli czytasz ten tekst, oznacza to, ¿e masz ochotê
wyj�æ z cia³a. Tak? Powiedz g³o�no:  � Mam ochotê
wyj�æ z cia³a. � Jeszcze g³o�niej! Powtórz to parê
razy. Ja zaczekam...

 Dobra, a teraz zaczynamy, szkoda czasu! Popro-
wadzê Ciê krok po kroku:

1. Wy�lij ju¿ teraz sygna³ z pro�b¹ o wyci¹gniêcie
Ciê z cia³a. Mo¿esz u¿yæ dowolnych s³ów i gestów,
to nie ma znaczenia. Licz¹ siê Twoje uczucia. Mo-
¿esz nic nie mówiæ i nic nie robiæ, ale je¿eli poczu-
jesz, ¿e ³zy nap³ywaj¹ Ci do oczu, to wiedz, ¿e sygna³
poszed³ w Kosmos, a¿ do Samego �RÓD£A.

2. Wzmacniaj co chwilê sygna³. My�l o nim 24
godziny na dobê. Wystarczy, ¿e na moment tylko
o tym pomy�lisz, a komunikat bêdzie mia³ swoj¹ si³ê.
Nie rób tego jutro! Jutro nie istnieje! Jest tylko dzi�!
Chcesz wracaæ do DOMU? Czy nie?

3. Teraz czekaj. B¹d� cierpliwy. Nie rezygnuj. Ja
czeka³em siedem miesiêcy, kolega trzy tygodnie.
Mo¿e byæ ró¿nie. Jedno jest pewne � wyjdziesz,
wcze�niej czy pó�niej i tak to zrobisz. Mo¿e ju¿ tej
nocy spotkasz MI£O�Æ, zasmakujesz WOLNO�CI.
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Dobrze, gdy to zrobisz, bêdzie to dla Ciebie swojego
rodzaju nagroda. Ja najczê�ciej w tym czasie mastur-
bujê siê. Chyba Ciê nie zgorszy³em? Nie robisz tego?
A, to przepraszam. Znaczy, ¿e nale¿ysz do tego jedne-
go procenta populacji � odsetku, który nie przyznaje
siê, ¿e to robi. Je¿eli nadal twierdzisz uparcie, ¿e tego
nie robisz, owszem wierzê Ci. Nie robisz tego w F�,
tylko nie�wiadomie w OSPUO � zaspakajasz swój
popêd seksualny w czasie snu. Sorry za dygresjê, leæ-
my dalej.

Jak ju¿ jeste� rozbudzony, po³ó¿ siê i b¹d� stra¿ni-
kiem w banku. Bankiem jest Twój Umys³. Stawk¹
jest Twoja WOLNO�Æ. Nie �pij, bo stracisz pracê,
z³odziej ukradnie oszczêdno�ci Twoich braci! Czy
zaczynasz odp³ywaæ w sen? OK, pomó¿ sobie
� stukaj palcem wskazuj¹cym o materac. Co jaki�
czas zmieniaj rytm, raz szybciej, raz wolniej, seria-
mi... Wa¿ne ¿eby� nie przerwa³ wystukiwania. Jeste�
ju¿ w transie... Zbli¿asz siê du¿ymi krokami do Kurty-
ny. Nie przerywaj marszu! Pierwszy wy³oni siê palec,
którym stukasz. Uwa¿aj, bo mo¿esz stukaæ ju¿ niefi-
zycznym... Jeste� w OP, teraz kieruj siê na zewn¹trz
� �mia³o przyj do przodu, obracaj siê dooko³a w³asnej
osi, unie� siê do góry, wygnij siê w ³uk lub po prostu
najzwyczajniej wstañ z ³ó¿ka. To wszystko. Jeste�
WOLNY. Widzisz, jakie to proste! Budowa cepa jest
bardziej skomplikowana ni¿ eksterioryzacja!

Gdy napotkasz na NG�C, (moi koledzy nie do�wiad-

4. Punkt 1, 2, i 3 s¹ najwa¿niejsze!

  Teraz, by wzi¹æ sprawy w swoje rêce, by przy-
spieszyæ proces wyj�cia, u¿yjemy ró¿nych technik
i metod. Nie bêdê dodawa³, ¿e podajê tylko te, które
s¹ niezawodne � owocuj¹ u mnie jak i u moich
przyjació³. Jestem pewien, ¿e u Ciebie te¿ odnios¹
sukces:

· Stra¿nik banku
Ca³a sprawa polega na utrzymaniu odpowiedniego

stanu �wiadomo�ci. Jeste� jak stra¿nik w banku: czuj-
ny, bystry, nie ruszasz siê, obserwujesz, panujesz nad
emocjami, czekasz, cierpliwie czekasz... Nie �pij, bo
Ciê wylej¹ z roboty! Niech cia³o �pi, ale nie Ty. Roz-
lu�nij cia³o, tylko cia³o... G³êbiej, coraz g³êbiej...
W uzyskaniu takiego stanu pomo¿e Ci nastêpuj¹ca
procedura:

Za³ó¿my, ¿e �pisz w nocy 8 godzin. Obud� siê najle-
piej samoistnie, po 4�5 godzinach. Je¿eli bêdziesz mia³
trudno�ci z przebudzeniem siê, nastaw budzik, ale naj-
lepiej postaw go gdzie� wysoko, ³atwiej postawi Ciê to
na nogi. Teraz rozbudzaj siê. Najlepiej tylko umys³, ale
nie zaszkodzi, gdy zrobisz kilka przysiadów. Jest jeden
warunek � trze�wienie z nocnego snu musi trwaæ
co najmniej 45 minut, a je¿eli powieki nadal s¹ ciê¿-
kie, to d³u¿ej. Niekiedy trwa to  1,5 godziny. Nie przej-
muj siê, mo¿esz sobie umiliæ czas czym� przyjemnym.
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porz¹dn¹ Lekcjê. Nic nie pamiêtasz, ale to nic nie
szkodzi. Ca³a wiedza wyniesiona z Wyk³adu jest
w Twojej pod�wiadomo�ci. Wy³oni siê, gdy zajdzie
taka potrzeba. A teraz do dzie³a!

Po³ó¿ siê wygodnie, jednak nie w tej pozycji,
w której zawsze zasypiasz. Mo¿e ró¿niæ siê szczegó-
³em, na przyk³ad u³ó¿ siê nie na lewym, lecz na pra-
wym boku, z g³ow¹ przy oknie, a nie przy drzwiach.
Chodzi o to, ¿e umys³ Twój jest w tej chwili zapro-
gramowany. Dzia³a schematycznie na zasadzie skoja-
rzeñ. Je¿eli tylko zauwa¿y co�, co mu nasunie na my�l,
¿e idziesz spaæ, wówczas jak za naci�niêciem guzika
za�niesz. Wychod� w innej pozycji cia³a ni¿ �pisz!
Mo¿esz ponadto zapaliæ sobie �wiat³o, w³¹czyæ mu-
zykê, przykryæ siê kocem, a nie tak jak zawsze ko³-
dr¹. Zrób cokolwiek, aby by³o inaczej ni¿ zawsze. To
zdezorientuje Twój umys³, przez to bêdziesz bardziej
czujny.

Le¿ysz. Oczy masz zamkniête. Poszukaj czego�
pod powiekami. Wpatruj siê w czerñ. Rób to dobr¹
chwilê... Teraz rozlu�nij wzrok i u³ó¿ ga³ki oczne jak
do snu � po prostu przy�nij na 1�3 sekundy. Ale
nie wiêcej! Bo stracisz �wiadomo�æ i szlag trafi dzi-
siejsz¹ pracê. £atwo by³o wstaæ? Przypomnij sobie.
Po co teraz marnowaæ ten wysi³ek. Po 1�3 seku-
ndach przy�niêcia ponownie wpatruj siê w czerñ pod
powiekami. Skup wzrok na jednym punkcie. Rób to
przynajmniej przez dziesiêæ sekund. Tylko nie odliczaj

czyli tego �wiñstwa), to przyj ile wlezie, a¿ pozbêdziesz
siê tej substancji. Nie przejmuj siê trzeszczeniem lub
innymi odczuciami, wal �mia³o do przodu, wracaj do
DOMU...

· Koncentracja � Przy�niêcie
Powtórz ca³¹ procedurê porannego przebudzania.

Nie licz na to, ¿e uda Ci siê wyj�æ o godzinie, w któ-
rej zawsze k³adziesz siê spaæ. Owszem, jest to mo¿li-
we, lecz bardzo ma³o prawdopodobne. Twój umys³
musi byæ odpowiednio zregenerowany. Gdy tak nie
bêdzie, po prostu za�niesz. Parê razy uda³o mi siê
wyj�æ tu¿ po udaniu siê na nocny spoczynek, ale pro-
ces oddzielania trwa³ wieki. Wymaga³o to ode mnie
utrzymania silnej koncentracji przez dobrych parê mi-
nut � mówiê o koncentracji na jednej my�li.  Niesa-
mowicie trudno osi¹gn¹æ ten stan. Saloonowe Drzwi
w Kurtynie s¹ ciasne, trzeba przez Nie przej�æ mak-
symalnie z³o¿onym � skondensowanym. Po czterech
godzinach nocnego snu bêdzie to ³atwiejsze. Uwierz
mi. Wiem, ¿e ciê¿ko Ci wstaæ, ale na lito�æ, rusz ty³ek!
Tu chodzi o Twoj¹ WOLNO�Æ!

OK, jeste�my rozbudzeni. Noc¹ spali�my mocnym,
regeneruj¹cym snem. Je¿eli sygna³ wys³a³e� szczerze,
od serca, zgadnij, co podczas dzisiejszej nocy dzia³o
siê, gdy spa³e�? Jestem pewien, ¿e Twoi Niefizyczni
Przyjaciele uczyli Ciê, w jaki sposób wyj�æ, dosta³e�
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zg³êbiæ. Tak naprawdê, ¿eby wyj�æ z c.f. nale¿y... nic
nie robiæ. Tak, dobrze powiedzia³em � kompletnie nic.
Ale jest to niezmiernie trudne. Umys³ skacze jak ma³-
pa po drzewie i we� tu cz³owieku le¿ bezczynnie.
Pierwszy dostraja siê zmys³ s³uchu. Mo¿esz zacz¹æ
co� s³yszeæ. Je¿eli to bêd¹ komunikaty od Niefizycz-
nych Przyjació³ rozpoznasz je, nawet nie bêdziesz siê
zastanawia³, czy to Ci siê wydaje czy te¿ nie. Waln¹
Ci jaki� wiersz, powiedz¹ czu³e s³owo, ogrzej¹ Ciê nim,
dadz¹ Ci MI£O�Æ. Chyba nie masz problemu z roz-
poznaniem Jej? Lecz najprawdopodobniej to, co us³y-
szysz, bêdzie Twoimi s³uchowymi kreacjami. Mog¹ to
byæ odg³osy z ulicy, krz¹taniny w domu, gwi¿d¿¹cego
czajnika, gadaj¹cego radia. Dziesi¹tki razy siê na to
nabiera³em, my�l¹c, ¿e to odg³osy z F�, by³y tak po-
dobne. Jednak, gdy wróci³em do c.f., panowa³a cisza
jak makiem zasia³.

W drugiej kolejno�ci wy³ania siê dotyk � czucie.
Pierwsze wychodz¹ palce r¹k, d³onie, stopy, golenie,
ramiona, tu³ów, itd. Ostatnia potylica. Jednak to nie
jest zasad¹. Mój przyjaciel zawsze budzi siê po Dru-
giej Stronie w pe³ni odczepiony. Nigdy te¿ nie spo-
tka³ NG�C. A nieraz jest tak, ¿e odzyskujesz �wiado-
mo�æ w samym �rodku akcji tocz¹cej siê w OSPUO.
Kto wie, byæ mo¿e od razu wyl¹dujesz w PARKU.
Jednak gdyby siê zdarzy³o, ¿e napotkasz opór Ciasta
lub Gumy, mocno przyj do przodu. Po chwili bê-
dziesz WOLNY. Nie zdziw siê, gdy po wyj�ciu nagle

� dziesiêæ sekund jest czasem orientacyjnym. Teraz
rozlu�nij siê i przy�nij na momencik. Powtarzaj ca³y
cykl a¿ do skutku. Koncentracja � przy�niêcie, kon-
centracja � przy�niêcie... Po czym poznasz, ¿e od-
nios³e� sukces? Bêdziesz wiedzia³ po czym: czerñ zro-
bi siê kopulasta, przestrzenna, odniesiesz wra¿enie, jak-
by� wsadzi³ g³owê w du¿y balon. Poza tym Twoja per-
cepcja wyostrzy siê, mo¿esz odczuæ wibracje, uczucie
falowania jak na wodnym materacu, spadania, wzno-
szenia, wirowania, obracania siê na dysku, mo¿esz
znale�æ siê w innej pozycji ni¿ Twoje w tej chwili �pi¹-
ce c.f., nie zdziw siê jak poczujesz MI£O�Æ bij¹c¹ od
Twoich Niefizycznych Przyjació³. Co jeszcze? Gdy
bêdziesz mia³ trochê szczê�cia, zasmakujesz przeja¿d¿ki
przez Tunel. Boisz siê? Nic nie szkodzi. Ja te¿ siê ba-
³em, sra³em w gacie, jak nie wiem co. Po pewnym
czasie przejdzie Ci. Przyzwyczaisz siê. Mój kolega tu¿
przed wyj�ciem, gdy stosuje tê technikê, l¹duje w Ob-
szarze Antagonizmów. Dasz sobie radê! Trzymam za
Ciebie kciuki.

Gdy faza bêdzie zbyt p³ytka i nadal bêdziesz przy-
twierdzony do OP, wykonaj pewien manewr: z³ó¿ nie-
fizyczne d³onie jak do modlitwy � u³atwi to zamkniê-
cie siê i koncentracjê. Teraz czekaj. Nie rób nic, tylko
trwaj �wiadomie w zawieszeniu. Tam w OP jest to
³atwiejsze, ni¿ siê wydaje. Posiadasz ju¿ inn¹ percep-
cjê to i z koncentracj¹ bêdzie lepiej. Obserwuj i cier-
pliwie czekaj. Po chwili faza powinna siê samoistnie
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ny wcze�niej pokój, sceneriê. Je¿eli jest Ci trudno to
zrobiæ, masz schrzanion¹ wyobra�niê. Przykro jest mi
to powiedzieæ, ale najprawdopodobniej za du¿o ogl¹-
dasz TV lub te¿ grasz na komputerze. Graj sobie, ogl¹-
daj, ale zachowuj umiar, bo spaprasz ca³¹ swoj¹ wy-
obra�niê przestrzenn¹. Ta jest podstawowym narzê-
dziem eksterioryzacji i komunikacji niewerbalnej. Nie
zaprzepa�æ swojego cennego daru otrzymanego od
Natury. Nie wierzysz? Zrób prosty eksperyment. Ca³-
kowicie zaprzestañ ogl¹daæ na okres jednego tygodnia
ruchome obrazy czyli telewizor, komputer, kino. Za-
uwa¿, jak ju¿ po paru dniach wyostrzy³a Ci siê percep-
cja, zw³aszcza wzrok. Dostrzegasz teraz wiêcej szcze-
gó³ów w otaczaj¹cym Ciê �wiecie. Nawet smak i do-
tyk Ci siê poprawi³. I to zaledwie po siedmiu dniach
abstynencji ekranowej. Przykro mi to stwierdziæ, ale
ruchome obrazy serwowane przez ró¿nego rodzaju
media odmó¿d¿aj¹, uzale¿niaj¹, og³upiaj¹ i otumaniaj¹.
Ponadto serwuj¹ selekcjonowan¹ i skondensowan¹ ilu-
zjê. Ich celem jest tylko i wy³¹cznie manipulacja ma-
sami. Nadal mi nie wierzysz? Gadam jak czubek? To
teraz po siedmiu dniach wstrzemiê�liwo�ci w³¹cz ekran.
Spójrz, w jak odmienny sposób na niego patrzysz. Jak
prze¿ywasz ka¿d¹ najmniejsz¹ emocjê bohaterów
szklanego ekranu. Ile dostrzegasz szczegó³ów na ob-
razie. A co najwa¿niejsze zauwa¿, jak teraz to wszystko
Ciê wci¹ga, jak trudno jest Ci nacisn¹æ czerwony gu-
zik, wy³¹czyæ odbiornik. TV, gry wideo, internet, kino

wybuchniesz niekontrolowanym p³aczem. Uczucie
Wolno�ci jakiej  zaznasz, w pierwszej chwili mo¿e
Ciê przyt³oczyæ. Nie przejmuj siê, to normalna spra-
wa, w koñcu przez ³adnych parê lat mia³e� na sobie
Kajdany.

· Lustrzanka
Procedura ta sama � jeste� rozbudzony po 4�5

godzinach snu. Po³ó¿ siê w dowolnej pozycji i do-
k³adnie j¹ zapamiêtaj. Oczy masz zamkniête. Teraz
starannie odtwórz w my�li swój pokój � gdzie s¹
drzwi, okno, meble, ¿yrandol, itp. Teraz nie otwiera-
j¹c oczu, wstañ, upewnij siê, czy przypadkiem nie
wsta³e� ju¿ niefizycznie � mo¿esz na przyk³ad pod-
skoczyæ, pog³askaæ siê po brzuchu, uszczypn¹æ siê.
Nastêpnie po³ó¿ siê szybko w odwrotnej, lustrzanej
pozycji, dajmy na to z g³ow¹ na po³udnie a nie na pó³-
noc. Na marginesie, pole magnetyczne Ziemi nie ma
najmniejszego wp³ywu na wyj�cie, tak samo jak fazy
ksiê¿yca, ruchy planet, i inne bzdety, mo¿esz to sobie
odpu�ciæ. Kto wierzy w te gus³a, uleg³ zaprogramo-
waniu, ³ykn¹³ od kogo� niez³y kit. Ale wróæmy. Le¿ysz
w lustrzance i natychmiast przenosisz siê do pozycji,
któr¹ zapamiêta³e�. Jak dobrze to zrobi³e�, nie bêdziesz
mia³ problemu � po chwili tam siê znajdziesz. Silnie
wizualizuj, ¿e le¿ysz tu gdzie przed chwil¹ le¿a³e�
z g³ow¹ na pó³noc. Odtwórz w my�li ca³y zapamiêta-
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· Oddech browarniany
Nie chodzi mi tu o zapaszek z ust, lecz o uczucie

odprê¿enia, jakie daje pierwszy ³yk piwa w upalny
dzieñ. Chyba wiesz, o co mi chodzi � ulga, rozlu�-
nienie, g³êboki wydech, rozmarzony wzrok. Wyko-
rzystaj to uczucie do wyj�cia. Chocia¿ nie walnij so-
bie browarku przed eksterioryzacj¹, bo za�niesz. Przy-
pomnij sobie, le¿¹c w c.f., jedynie to uczucie. Oddy-
chaj w ten w³a�nie sposób. Jeste� wyluzowany, od-
prê¿ony, my�lisz o niebieskich migda³ach, jednak pa-
miêtaj czemu ma to s³u¿yæ, po co wsta³e� godzinê
temu. Chcesz wyj�æ z cia³a? Oddech pomo¿e Ci je
rozlu�niæ. Nic nie rób tylko relaksuj siê i czekaj, cier-
pliwie czekaj... Nie �pij! Cia³o zasypia, ale nie Ty!

Gdy z jakich� wzglêdów nie mo¿esz siê rozlu�niæ,
podmuchaj sobie jakby� chcia³ wystudziæ gor¹cy na-
pój, zdmuchn¹æ �wieczkê, nadmuchaæ foliow¹ toreb-
kê. To bardzo pomaga. Chodzi o specyficzny ruch prze-
pony. Dmuchaj, a¿ siê rozlu�nisz. Ca³y czas jeste� sku-
piony na wyj�ciu. Przypu�æmy, ¿e nadal masz problem
z odprê¿eniem siê. Rozpocznij hiperwentylacjê � od-
dychaj przez pó³otwarte usta, krótkimi, urwanymi od-
dechami, szybko, coraz szybciej, a¿ Ci siê w g³owie
zakrêci. Jednak przez ca³y ten czas nie zapominaj
o koncentracji na wyj�ciu, zakotwicz umys³ w jednym
punkcie � b¹d� skupiony na jednej my�li. Gdy poczu-
jesz odprê¿enie � mózg bêdzie natleniony, natychmiast
rozpocznij parcie w przód, po prostu wstañ, zacznij siê

domowe, niszcz¹ Twoj¹ percepcjê, usypiaj¹ Ciê. Nie,
to nie oznacza, ¿e masz siê tego pozbyæ. Wszystko
jest dla ludzi, ale trzeba zachowaæ zdrowy rozs¹dek i
umiar.

· Sobowtór
Je¿eli masz ju¿ dobrze zregenerowan¹ percepcjê �

odci¹³e� siê od kroplówki ekranowej, to startujemy
dalej. Szkoda czasu, PARK czeka.

Po³ó¿ siê wygodnie, zamknij oczy i wyobra� so-
bie, ¿e na fotelu w drugim pokoju siedzi Twój sobo-
wtór. Kropka w kropkê identyczny Ty. Czeka na
Twoje rozkazy. Jest zdyscyplinowanym, pos³usznym
¿o³nierzem. Jeste� jego genera³em. Rozlu�nij siê mak-
symalnie i wejd� w niego. Gdy sprawia to trudno�æ,
rozka¿ podw³adnemu maszerowaæ w tê i z powro-
tem po ca³ym pokoju. Mo¿esz mu nakazaæ zrobiæ
kilka pompek i przysiadów. A teraz niech siê po³o¿y
na ziemiê, najlepiej na brzuchu. Na trzy wejdziesz
w niego. Raz... dwa... trzy... jeste� w nim! Le¿ysz na
brzuchu. Wstañ i polataj sobie. Jeste� WOLNY.

Techniki wizualizacyjne przynosz¹ znakomite efek-
ty, miêdzy innymi w p³ytkim OP, gdy dostrojenie jest
niepe³ne i nie ma nawet najmniejszej mo¿liwo�ci, by
siê poruszyæ. Wówczas przenosisz siê na zewn¹trz
za pomoc¹ swojej wyobra�ni.
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parê dni, gdy srebrny satelita Ziemi by³ okr¹glutki, nie
mog³em eksterioryzowaæ. Dziêki ci wró¿ko! Tak siê
na ni¹ wkurzy³em, ¿e od tamtej pory postanowi³em
wychodziæ codziennie i w ka¿dych warunkach. Taki
jestem! Jak kto� mi rzuca k³ody pod nogi, to wy¿ej
skaczê.

Tak wiêc Przyjacielu, to, co do Ciebie mówiê na
temat technik, nie jest sztywnym schematem. Mody-
fikuj to wedle potrzeby. S¹ to tylko moje sugestie,
nic wiêcej. Sam wiesz dok³adnie, co Ci s³u¿y, a co
nie. Znasz siebie. Tylko Ty jeste� najlepszym lekarzem
dla swojego umys³u. Nikt wiêcej.

· Co dzisiaj robi³em
Jest to nic innego jak dynamiczna medytacja. Gdy

jeste�my przy medytacji, by u³atwiæ sobie odprê¿e-
nie c.f. i jednocze�nie utrzymaæ umys³ zupe³nie roz-
budzony, mo¿na siê ni¹ �mia³o wspomóc. Moj¹ ulu-
bion¹ mantr¹ jest mmm.... Mruczê zupe³nie jak kot.
Próbowa³em te¿ om i aum, ale najlepsze wyniki przy-
nosi³o mi zwyk³e mruczenie.

Le¿¹c w wygodnej pozycji (oczywi�cie jeste�
w tej chwili po procedurze 4�5 godzin snu i mini-
mum 45 minutach rozbudzania), przypomnij so-
bie dok³adnie, co dzisiaj robi³e�, od momentu gdy
tylko wsta³e�. Minuta po minucie przewijaj nagrany
film z dzisiejszego dnia � w roli g³ównej Ty sam. Prze-

obracaæ, unie� tu³ów, wysuñ rêkê do przodu, ugnij nogê
w kolanie, zrób jakikolwiek ruch. Je¿eli Ci siê to uda
wiedz, ¿e czynno�ci te wykona³e� niefizycznym cia-
³em. Mo¿esz te¿ wyobraziæ sobie, ¿e jeste� w innym
miejscu. Utrzymuj swoj¹ koncentracjê, nie odp³ywaj
w sen. Gdy jednak Ci siê to zdarzy � stracisz �wia-
domo�æ � nie przejmuj siê, jest wysoce prawdopo-
dobne, ¿e za chwilê ockniesz siê w OSPUO.

Je¿eli dooko³a Ciebie jest w tej chwili gwarno,
wykorzystaj to jako punkt odniesienia, bazê. Zarzuæ
swoj¹ kotwicê w uporczywym d�wiêku. Ha³as
powoduje, ¿e jeste� bardziej czujny, nie pozwala
zasn¹æ. Mo¿na go wykorzystaæ jako narzêdzie.
Nadmieniê tutaj, ¿e dostroi³em siê do ¿ony (pod
namiotem nad jeziorem) w³a�nie w takich okoli-
czno�ciach.

Kiedy jednak d�wiêki s¹ zbyt natarczywe mo¿esz
u¿yæ zatyczek. Gdy jest zbyt jasno i to Ci przeszkadza,
przykryj sobie oczy ciemnym materia³em. Jednak je�li
jeste� zbyt �pi¹cy, nie rób tego, bo mo¿e to spowo-
dowaæ odp³yniêcie w sen. U¿ywaj g³owy, obserwuj,
my�l, co Ci pomaga w danej chwili, a co utrudnia
wyj�cie. Ostatni¹ rzecz¹, jak¹ chcia³bym uczyniæ, to
zaprogramowaæ kogo� na wykonywanie okre�lonego
schematu. Kiedy� rozmawia³em z pewn¹ kobiet¹
zajmuj¹c¹ siê ezoteryk¹. Wmówi³a mi, ¿e fazy
ksiê¿yca maj¹ wp³yw na OBE, a �ci�lej, powiedzia³a
mi, ¿e nie wyjdê podczas pe³ni. No i faktycznie przez
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mocno na glebie! A jak jest �le, to chod� nawet na
czworaka, trzymaj siê mocno gruntu. Uaktywnij jak
najwiêksz¹ ilo�æ zmys³ów. We� co� do rêki, dotykaj,
poczuj jego konsystencjê, ogl¹daj to uwa¿nie, ma-
szeruj przed siebie, a jak nie ma miejsca, to w kó³ko.
Gdy jest bardzo p³ytka czêstotliwo�æ, wiruj dooko³a
w³asnej osi, krêæ siê niczym derwisz, tañcz jak sza-
man, wejd� w trans, a zobaczysz, ¿e po chwili faza
siê zg³êbi. Zajmij siê czym� wysoce atrakcyjnym, to
mocno zakotwicza. Rozejrzyj siê dooko³a za partne-
rem seksualnym, zapro� swoj¹ projekcjê do wspól-
nej zabawy. Snuj teraz erotyczny sen, a¿ faza siê zg³ê-
bi. Tylko nie zatracaj siê w nim, bo za�niesz
� stracisz �wiadomo�æ. B¹d� bez przerwy czujny.
Sprawdzaj co chwilê, czy faza siê nie pog³êbi³a.
Z rozpoznaniem dobrego dostrojenia nie bêdziesz mia³
najmniejszego problemu, WW Ci w tym podpowie.
Gdy tylko poczujesz, ¿e jeste� bli¿ej �rodka
� dobrze zakotwiczony w POZA, natychmiast pro�
o kierownictwo Niefizycznych Przyjació³. Jedna Lek-
cja z Nimi równa jest setkom samotnych wyj�æ! Ka¿-
de spotkanie z Niefizycznym Przyjacielem to potê¿-
ny skok w rozwoju Twojej �wiadomo�ci. Pamiêtaj!
Nie wci¹gaj siê w erotykê, tylko wykorzystaj j¹ do
zg³êbienia fazy. Gdy to nast¹pi, natychmiast siê odci-
naj � przerwij stosunek! Wbrew pozorom jest to ³a-
twiejsze, ni¿ siê wydaje. W F�, kiedy krew d³ugo siê
jeszcze utrzymuje w narz¹dach p³ciowych, jest to

¿yj ka¿d¹ chwilê raz jeszcze. B¹d� w filmie, ale nie
zapomnij, ¿e jeste� jego re¿yserem, scenarzyst¹
i producentem w jednej osobie. Stój z boku i obser-
wuj. Nie wci¹gaj siê w akcjê! Odpychaj ka¿d¹ po-
boczn¹ my�l. Traktuj j¹ jak intruza. Na kadrach ma
byæ widoczny tylko i wy³¹cznie dzisiejszy dzieñ, nic
wiêcej, bo za�niesz! Szlag trafi wizytê w OSPUO!
A tam czekaj¹ atrakcje...

W utrzymaniu czujno�ci pomog¹ Ci Niefizyczni
Przyjaciele � Ty sam z przysz³o�ci. U mnie to wy-
gl¹da tak � gdy tylko tracê �wiadomo�æ podczas
przesuwania fazy, s³yszê natychmiast w g³owie: pip,
bum, hej, nie �pij lub te¿ czujê nag³e szturchniêcie,
czy pstryczek w nos. Jak dobrze pójdzie, po chwili
znajdziesz siê w samym �rodku akcji filmu, hologra-
mowym OSPUO.

Je¿eli z jakiego� powodu dostrojenie bêdzie kiep-
skie, nale¿y b³yskawicznie zarzuciæ kotwicê. Po czym
rozpoznaæ p³ytk¹ fazê? WW, który bêdziesz mia³ te-
raz, wyra�nie Ci to powie. Ca³o�æ doznania bêdzie
przypominaæ sen na jawie, g³êbokie zamy�lenie, któ-
re nale¿y kontynuowaæ, by w nim pozostaæ. W in-
nym wypadku natychmiast cofnie Ciê do c.f. Jak za-
rzuciæ kotwicê? Po prostu snuj sen, �wiadomy sen,
wejd� w trans. Szybko siê czym� zajmij i nawet na
moment tego nie przerywaj. Tylko nie próbuj lataæ!
Na p³ytkiej czêstotliwo�ci to nie wychodzi. Jak tylko
oderwiesz nogi od ziemi cofnie Ciê do c.f. Stopy
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pomina gasn¹cy ¿ar. Powoli nauczysz siê go rozdmu-
chiwaæ, po pewnym czasie bêdziesz pamiêta³ najdrob-
niejsze szczegó³y. Amnezja popowrotna by³a dla mnie
nieod³¹cznym elementem w pierwszym etapie nauki
OBE. Wywo³ywa³a czêste frustracje, to te¿ normal-
ne. Niczym siê nie przejmuj, zaakceptuj siebie takie-
go, jaki jeste�.

Nauczê Ciê pewnego manewru. Zabieg ten ma nie-
s³ychan¹ moc i si³ê. Wielokrotnie dostroi³em siê do
PARKU dziêki jego zastosowaniu. Nazwa³em go:

· Neuro�przesuniêcie
Za³ó¿my, ¿e le¿ysz w OP lub jeste� ju¿ w OSPUO.

Chcesz dostroiæ siê wy¿ej, bli¿ej �rodka. Zawie� wzrok
na jednym punkcie. Zrób to teraz w F�... Ju¿? Mo¿e
byæ to kropka za tym zdaniem. �widruj j¹ teraz. Ze-
z³o�æ siê na ni¹! Zrób to agresywnie! Mo¿esz prze-
kl¹æ, zaklnij jak szewc! Nie spuszczaj kropki
z oczu! Poczu³e� co�? Nie? Zrób to jeszcze raz, tym
razem zdecydowanie... Twoje spojrzenie jest jak stru-
mieñ wi¹zki laserowej, jeste� w stanie wypaliæ nim
dziurê w �cianie! Spójrz na okno, na sam �rodek szy-
by, a teraz zbij j¹ wzrokiem! No dalej zrób to, nawet
siê nie zastanawiaj, mo¿esz to zrobiæ...! Teraz na pew-
no co� poczu³e�. Mo¿e nawet dosta³e� gêsiej skórki.
Nadal nic? Tupnij nog¹, warknij, zagry� zêby, wy-
trzeszcz oczy. Je¿eli poczu³e�, ¿e krew Ci uderzy³a do

o wiele trudniejsze, nie³atwo pozbyæ siê my�li zwi¹za-
nych z seksem. W OSPUO jest inaczej. Wystarczy,
¿e odwrócisz siê od partnera i jeste� wolny. Zrób to
zdecydowanie. Mo¿esz go równie¿ przeprosiæ
i powiedzieæ, ¿e skoñczycie innym razem. Po¿egnaj
go i spadaj st¹d!

Bywa te¿, ¿e nagle obraz znika lub te¿ od samego
pocz¹tku go nie ma, na przyk³ad gdy wyl¹dowa³e�
w Jasnej b¹d� te¿ w Ciemnej Nico�ci. Ma³o tego, nogi
masz jak z o³owiu i nie mo¿esz chodziæ. Co zrobiæ, by
przesun¹æ siê bli¿ej �rodka � poprawiæ dostrojenie?
W takim wypadku najczê�ciej masz wolne rêce, s¹
dobrze odczepione. Macaj siê nimi po niefizycznym
ciele, po twarzy, brzuchu, klatce � zakotwiczaj zmys³
czucia. Mo¿esz te¿ z³o¿yæ rêce i poczekaæ, a¿ dostro-
jenie samo siê wyostrzy. Poszukaj czego�
w otaczaj¹cej Ciê Nico�ci. Skoncentruj siê na dowol-
nym punkcie znajduj¹cym siê na sklepieniu...
Powiem Ci tyle, bêdziesz wiedzia³ jak pog³êbiæ fazê.
Twoja g³êbsza struktura Ja�ni pamiêta, jak to zrobiæ.
To dziecinnie proste, jest to wy�mienita zabawa. Na
pewno gdy by³e� ma³ym dzieckiem, czêsto snu³e�
�wiadomy sen. Teraz to sobie wszystko przypomnisz,
odkurzy siê Twoja pamiêæ.

Nie przejmuj siê, gdy na pocz¹tku nie bêdziesz wie-
le pamiêta³ z tego, co Ci siê wydarzy³o w OSPUO.
To normalne. W pierwszym etapie nauki dostrajania
siê do POZA, pamiêæ niefizyczna jest ulotna, przy-
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· Na wyka³aczkê
Sytuacja jest analogiczna jak za ka¿dym razem

czyli jeste� po oko³o czterech godzinach snu i godzinie
rozbudzania. Teraz, by pozostaæ czujnym, w³ó¿ sobie
miêdzy zêby, wcale nie ¿artujê, kawa³ek wyka³aczki.
Uwiera Ciê, sprawia dyskomfort? I o to chodzi. Po³ó¿
siê i zacznij przesuwaæ fazê. Nic nie rób tylko siê
rozlu�niaj, maksymalnie relaksuj. Nie bój siê, ¿e
za�niesz. Nie zrobisz tego. Wyka³aczka nie pozwoli
Ci na to. Gdy dyskomfort jest zbyt s³aby, popraw
drewienko, wci�nij w szparê mocniej. Po chwili
znajdziesz siê w OP b¹d� te¿ w OSPUO w samym
�rodku akcji, �wiecie, który sam generujesz.

W technice tej szczególny nacisk po³o¿ony jest
na fizyczny dyskomfort. Wyka³aczka to sprawa
umowna, zamiast niej mo¿esz pos³u¿yæ siê czym�
innym, na przyk³ad �le za�cielonym ³ó¿kiem, ro-
zsypanym grochem na prze�cieradle, u³o¿eniem cia³a
na w¹skiej kanapie. Jaki stopieñ koncentracji osi¹-
gn¹³by� �pi¹c na pó³ce skalnej, maj¹c pod sob¹
kilometrow¹  przepa�æ? Zasn¹³by�?

· Jestem w pracy
Technika ta to nic innego jak inna wersja Lustrzan-

ki. W ci¹gu dnia zapewne spêdzasz w jakim� miejscu
spor¹ czê�æ czasu. Mo¿e to byæ praca, szko³a lub
te¿ pomieszczenie, w którym oddajesz siê pasji. Rów-

twarzy, zblad³e� lub masz zimne, spocone rêce, to je-
ste� profesjonalist¹. W³a�nie zrobi³e� dok³adnie to, co
ciê¿arowcy tu¿ przed bojem. Uruchomi³e� swój auto-
nomiczny, wspó³czulny i przywspó³czulny, uk³ad ner-
wowy. I o to chodzi w tej zabawie. Jak ju¿ przeczyta-
³e� ten tekst, przeæwicz wszystko na sucho. Ja pocze-
kam...

Teraz, gdy umiesz uruchamiaæ na zawo³anie auto-
nomiczny uk³ad nerwowy, przenie�my siê do POZA.
Zrobisz to w OP lub te¿ w OSPUO. Obierz dowolny
punkt w Nico�ci lub na uformowanej przez Twój
umys³ hologramowej kreacji i jazda! W u³amku se-
kundy wystrzel ca³¹ swoj¹ Neuro�Energiê w jeden
punkt! Wywieræ dziurê w OSPUO! Rozpruj iluzo-
ryczn¹ zas³onê! Zajrzyj, co jest za ni¹! Nie zdziw siê,
jak zobaczysz ³awki w PARKU. Gdy bêdziesz to robi³,
mo¿esz poczuæ wibracje. Ale niekoniecznie. Moi przy-
jaciele, których w³a�nie uczê, w ogóle nie do�wiad-
czaj¹ stanu bycia w wibracjach. Normalna sprawa,
ka¿dy z nas jest inny. Poza tym, gdy u¿yjesz Neuro�
przesuniêcia, mo¿esz doznaæ uczucia opuszczania �
zupe³nie jakby� wychodzi³ z niefizycznego cia³a. Tak
wiêc �widruj bezlito�nie jeden punkt i jednocze�nie przyj
w przód. Przesuniêcie fazy bêdzie przypomina³o od-
s³oniêcie przes³ony w aparacie fotograficznym. Po
chwili znajdziesz siê w CENTRUM PRZYJÊÆ. Gra-
tulacje, jeste� WOLNY...
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�leniem, które przyjdzie Ci do g³owy. Powtarzam, sen
jest niczym innym jak wyj�ciem bez �wiadomo�ci lub
te¿ z silnym jej ograniczeniem. Ma³o tego, zamy�lenie
siê w ci¹gu dnia to te¿ przesuniêcie fazy, równie¿ bez
�wiadomo�ci. Od dawna opuszczasz cia³o, lecz robisz
to bezwiednie.

Ze mn¹ by³o tak:
Na pocz¹tku, gdy ba³em siê tego zjawiska, nazywa-

³em go �wiadomym snem b¹d� snem na jawie. Poma-
ga³o mi to przekroczyæ barierê lêku. Jednak, gdy chcia-
³em sobie poprawiæ samopoczucie, podnie�æ swoj¹
samoocenê, napuszyæ trochê ego, wówczas mówi³em,
¿e dozna³em eksterioryzacji lub OBE. Te krzykliwe
nazwy wprawia³y mnie w samozachwyt. Niez³y ze
mnie paw, co?

Innym razem, gdy nie chcia³em z ró¿nych wzglê-
dów dopu�ciæ do swojej �wiadomo�ci do�wiadczenia,
które prze¿y³em przed chwil¹ w POZA, mówi³em: to
tylko sen, wszystko mi siê przy�ni³o, ¿adne tam wyj-
�cie. Uruchamia³em swoje mechanizmy obronne, by-
leby uciec od Prawdy. To nie by³o najlepsze rozwi¹za-
nie. Wcze�niej czy pó�niej i tak mnie Ona dopada³a.

Pamiêtam, gdy na pocz¹tku, jak tylko zaczyna³em
wychodziæ, jeden z autorytetów wcisn¹³ mi kit, ¿e
�wiadomy sen a OBE to ca³kiem inne rzeczy. Bo¿e!
Co ja wyprawia³em w POZA. Gdyby nie pomoc Nie-
fizycznych Przyjació³, chyba bym zwariowa³. Jak tyl-
ko odzyskiwa³em �wiadomo�æ po Drugiej Stronie

nie dobrze mo¿e byæ to dom z dziecinnych lat lub na-
wet wnêtrze Twojego samochodu. To nie jest istotne,
byle by³ to obszar, który dobrze pamiêtasz, gdzie prze-
¿ywasz ró¿ne, silne uczucia. Te ostatnie s¹ utrwala-
czami my�lo�emocji. Teraz maj¹c w pamiêci to miej-
sce, przenie� siê do niego.

Mam nadziejê, ¿e przejrzy�cie na�wietli³em Ci tech-
niki. Ca³a sprawa polega na oddzieleniu �wiadomo-
�ci � siebie, od c.f. Techniki, metody, jakie u¿yjesz
s¹ nieistotne, liczy siê koñcowy efekt � wyj�cie
z cia³a. Skoro jeste�my ju¿ przy tej nazwie � wyj�cie
z cia³a � pora wyja�niæ wiele nieporozumieñ. Czym
jest �wiadomy sen, eksterioryzacja, OBE, podró¿
astralna lub te¿ wyj�cie z cia³a, dostrojenie, przesu-
niêcie fazy? To jedno i to samo! Wszystko zale¿y od
tego jak to sobie ponazywasz, mo¿esz wymy�liæ swo-
j¹ nazwê � przygoda, puzzle, odcinek, lekcja.

Je¿eli we �nie odzyska³e� �wiadomo�æ, jest ona
pe³na, przejrzysta, wiesz, gdzie siê znajdujesz, mo-
¿esz analizowaæ, ba nawet przypomnieæ sobie, co
te¿ masz w³a�nie do zrobienia tego dnia w F�
� umiesz wymieniæ listê dzisiejszych zakupów, okre-
�liæ orientacyjnie, która jest godzina, to wiedz, ¿e je-
ste� dobrze dostrojony w POZA. I znów mo¿esz
nazwaæ to �rodowisko jak chcesz � Drug¹ Stron¹,
Rzeczywisto�ci¹ Niefizyczn¹, OSPUO lub te¿ Bar-
do, Planem Astralnym, Niebem, jakimkolwiek okre-
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Gdy tylko uda Ci siê do�wiadczyæ... (wstaw tu-
taj swoj¹ nazwê tego, co potocznie nazywa siê ekste-
rioryzacj¹), natychmiast odetnij siê od wszelkich
wp³ywów! To bardzo wa¿ne! Daj sobie spokój ze
zdobywaniem informacji na temat tego zjawiska.
Twoje i tylko Twoje do�wiadczenie jest najwa¿-
niejsze! Ksi¹¿kê, któr¹ w tej chwili trzymasz
w rêce, wyrzuæ lub te¿ oddaj komu�, kto jeszcze
nie zazna³ WOLNO�CI. Tobie nie bêdzie ju¿ po-
trzebna. Jeste� silny i samodzielny!

Je¿eli czytasz tê ksi¹¿kê, oznacza to, ¿e interesu-
jesz siê parapsychologi¹. Nazwa ta mnie �mieszy, ale
lepsza jest ni¿ ezoteryka lub okultyzm. Osobi�cie bar-
dziej odpowiada mi poszukiwanie utraconego DOMU,
czy te¿ eksploracja Ja�ni. Je¿eli zajmuje Ciê powy¿-
szy temat, to pewnie masz ju¿ jak¹� teoretyczn¹ wie-
dzê. Byæ mo¿e posiadasz ma³¹ biblioteczkê ksi¹¿ek
o tej tematyce. Je�li tak nie jest, a praca, któr¹ trzy-
masz w rêce, stanowi Twoje pierwsze zetkniêcie
z literatur¹ tego typu, to gor¹co polecam Trylogiê
Roberta Monroe. Mo¿esz równie¿ poszperaæ w In-
ternecie. Nie chcê d³u¿ej w tym miejscu rozwodziæ
siê na temat technik wychodzenia z c.f. Mo¿na je zna-
le�æ wszêdzie, wystarczy dobrze poszukaæ. Przypo-
minam Ci, gdy tylko wyjdziesz � wypieprz te wszyst-
kie informacje dotycz¹ce eksterioryzacji do lamusa

� czyli to, co wielki guru nazywa³ �wiadomym �nie-
niem � natychmiast u¿ywaj¹c wskazanych przez niego
technik, próbowa³em zamieniæ �wiadomy sen
w eksterioryzacjê. Gdy to nie pomaga³o � bo sk¹d
u diab³a mog³em wiedzieæ, ¿e ju¿ jestem poza cia³em,
unosi³em rêce w górê i prosi³em o pomoc w zamianie
�wiadomego snu w OBE. P³aka³em, histeryzowa³em,
t³uk³em piê�ciami o ziemiê. Dopiero po kilkunastu
próbach Niefizyczni Przyjaciele o�wiecili mnie. Dla
hecy u¿yli g³osu tego samego guru, który wcisn¹³ mi
ten ca³y kit. A ¿eby by³o jeszcze �mieszniej, powie-
dzieli to czê�ciowo po angielsku.

Jakie¿ spustoszenie mo¿e zrobiæ w g³owie niekom-
petentna osoba, to przechodzi ludzkie pojêcie! Du¿o
jest w tym mojej winy. Nie powinienem dawaæ siê tak
otumaniæ. Autorytety, je¿eli nie posiadacie dostatecz-
nej ilo�ci wiedzy, na lito�æ bosk¹ � milczcie!

Przydarzy³a mi siê rzecz jeszcze gorsza, dosta³em
mocniej po pysku od tak zwanego guru. Musia³em
dochodziæ do siebie ³adnych parê tygodni. Nie po-
wiem Ci przyjacielu, co te¿ takiego us³ysza³em, w jaki
perfidny sposób zosta³em zaprogramowany przez
pewn¹ osobê zajmuj¹c¹ siê psychotronik¹, gdy¿ nie
chcê Ci wyrz¹dziæ krzywdy. Zachowam to dla sie-
bie. Pragn¹³bym w tym miejscu dodaæ tyle:
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potrzebê snu, wtedy przychodzi to z ³atwo�ci¹. Bez
g³odu nie ma motywacji do dzia³ania.

Czêsto podsyca³em swój g³ód do wyj�cia zwy-
k³ym, fizjologicznym. By³o to na przyk³ad ogranicze-
nie kalorii, wstrzemiê�liwo�æ seksualna. Gdy by³em
niezaspokojony, ³atwiej przychodzi³o mi dostrojenie.
Co takiego jeszcze robi³em? Przesta³em ogl¹daæ TV,
to te¿ spowodowa³o g³ód. Wykorzystywa³em telewi-
zjê tylko do szybszego przebudzenia siê po nocnym
�nie, by u³atwiæ sobie trze�wienie poprzedzaj¹ce eks-
terioryzacjê. Wówczas sta³em go³ymi stopami na dy-
wanie, gapi³em siê w ekran i szybko zmienia³em ka-
na³y. Pomaga³o to otrz¹sn¹æ siê z nocnego letargu.

Swój g³ód do wyj�cia mo¿esz podsyciæ czymkol-
wiek. Mo¿esz na przyk³ad obiecaæ sobie, ¿e nie tkniesz
³akoci, dopóki nie wyjdziesz. Je¿eli palisz papierosy,
to w momencie, kiedy skoñczysz czytaæ to zdanie,
rzuæ je. Od tej chwili jeste� abstynentem. Swój g³ód
nikotynowy wykorzystaj teraz jako paliwo do wyj-
�cia. Nie wpadnij na tak genialny pomys³ i nie zacznij
z powrotem kopciæ, gdy tylko uda Ci siê dostroiæ.
Lubisz piwo? Powiedz sobie, ¿e uraczysz siê nim
dopiero po udanym starcie. Rusz g³ow¹, wymy�l co�,
cokolwiek, byleby� odczuwa³ g³ód. Nastêpnie zaprzê-
gnij to do pracy. Gdy uda Ci siê wyj�æ, nagród� siê
obficie. Pozwól sobie na co� przyjemnego, kup so-
bie co�. Mo¿e to byæ jaki� drogi ciuch, przedmiot.
Bêdzie Ci on od tej chwili przypomina³ o pracy nad

w³¹cznie z moj¹ ksi¹¿k¹! Jest to sucha teoretyczna
wiedza, a �ci�lej, Twoje przekonania. Wierzyæ � byæ
przekonanym, to nie to samo, co wiedzieæ. Tylko
wiedza, któr¹ posi¹dziesz dziêki w³asnemu do�wiad-
czeniu � wychodzeniu z cia³a � da Ci WOLNO�Æ.
Nikt nie odwali roboty za Ciebie. ̄ adna ksi¹¿ka, au-
torytet, guru, zbawiciel, bóg, absolutnie nikt. Wiesz,
na kogo mo¿esz tylko liczyæ? Na samego siebie. I to
zarówno tego, który w tej chwili trzyma tê ksi¹¿kê
w rêku, jak i równie¿ tego, który koñczy ju¿ edukacjê
bycia istot¹ ludzk¹ � Absolwenta Giganta.

W tym miejscu musisz przyj¹æ co� do wiadomo-
�ci � zanim opu�cisz cia³o, nie masz innego wyj�cia
jak najpierw uwierzyæ, ¿e jest to mo¿liwe. Nale¿y
wykorzeniæ z siebie tego ma³ego, upierdliwego scep-
tyka, który notorycznie powtarza, jak zaciêta p³yta:
to niemo¿liwe, to niemo¿liwe... Gdy siê go nie pozbê-
dziesz, nigdy nie otworzysz siê na Zmianê. Zamkniesz
hermetycznie swój umys³, nie dopu�cisz do niego �wia-
t³a. Nadal bêdziesz b³¹dzi³ w ciemno�ciach i spa³.

Przyjacielu chcesz posi¹�æ Wiedzê? Pragniesz od-
zyskaæ WOLNO�Æ? Uwierz mi, PARK istnieje!
Najistotniejszym elementem, bez którego nie ma mowy
o wyj�ciu jest pragnienie. Czy masz motywacjê zro-
biæ sobie co� do jedzenia, gdy nie odczuwasz g³o-
du? Spójrz jak intensywnie pracujesz, maj¹c nó¿ na
gardle � niesp³acony d³ug. Czy �pisz, gdy nie chce
Ci siê spaæ? Nie da rady zasn¹æ, musisz odczuwaæ
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no jest pewne. Je¿eli co� Ciê pêta, z ca³¹ pewno�ci¹
jest to jedna z emocjonalno�my�lowych gier,
z której czerpiesz pewne profity. Powiedz, czy w ka¿-
dej chwili mo¿esz odej�æ z uczty, jak¹ stanowi ¿ycie?
Wyj�æ, pozostawiæ wszystkich go�ci, od³o¿yæ nie-
dokoñczony kês. Potrafisz to? Je¿eli nie, wiedz, ¿e
w co� grasz, jeste� uzale¿niony od Ziemskiego ¯y-
cia. Nie martw siê, poradzisz sobie. Po pewnym cza-
sie zrozumiesz, ¿e to tylko gra, nic wiêcej. Nie bê-
dziesz siê o ni¹ d³u¿ej zabija³.

Je¿eli tylko raz uda Ci siê wyj�æ, dalej pójdzie jak
po ma�le. Zaskoczysz o co chodzi, bêdziesz to robi³
automatycznie, wyrobisz w sobie co� w rodzaju odru-
chu. Owszem bêdzie to nadal wymaga³o wysi³ku, sa-
modyscypliny, ale bêdzie coraz ³atwiej. Ka¿de jedno
wyj�cie zbli¿a Ciê do doskona³o�ci, perfekcji.

Za³ó¿ dziennik. Notuj w nim swoje sny, wyj�cia oraz
spostrze¿enia. Przyda siê to wszystko do pó�niejszej
analizy wydarzeñ. Zbieraj jak najwiêcej do�wiadczeñ
w POZA. Prawdopodobieñstwo odniesienia sukcesu
� odzyskanie WOLNO�CI � jest wprost propor-
cjonalne do liczby wyj�æ. Im czê�ciej bêdziesz wycho-
dzi³, tym lepiej. Pamiêtaj jednak, ¿e dostrajasz siê do
Drugiego �wiata, by uzyskaæ poszerzon¹ �wiadomo�æ,
a nie po to, by zapisaæ jak najwiêcej kartek w dzienni-
ku.

Pomocny mo¿e byæ dyktafon. Zawsze miej go przy
³ó¿ku. Gdy bêdziesz nagrywa³ swoje relacje z POZA,

sob¹. Jest jeden warunek. Mo¿e to byæ tylko jedna
rzecz.  Bêdzie  Twoim magicznym talizmanem. Ile-
kroæ na niego spojrzysz lub bêdziesz go nosiæ, tyle razy
zapragniesz wyj�æ z cia³a. Jednak nie spocznij na lau-
rach, spraw sobie prezent tylko po pierwszym wyj-
�ciu. Potem nie bêdziesz ich potrzebowa³. Czy mo¿e
istnieæ lepsza nagroda od wizyty w PARKU, zasma-
kowania WOLNO�CI, do�wiadczenia MI£O�CI od
Niefizycznych Przyjació³?

Kurtyna, jak¹ masz do rozdarcia, zbudowana jest
przede wszystkim z lêku. Irracjonalnego strachu przed
Nieznanym. Nie bój siê Przyjacielu, nie ma absolutnie
czego siê baæ. Pamiêtam, jak jeszcze nie tak dawno
sta³em przed Ni¹ i trz¹s³em portkami, to zupe³nie nor-
malne. Instynkt samozachowawczy trzyma mocno
w c.f., ale jest do opanowania. Nie wiem czego siê
boisz, mog¹ byæ to te same lêki, które wystêpowa³y
u mnie, ale równie dobrze ca³kiem inne. Wcze�niej
czy pó�niej i tak je pokonasz � pokochasz. Poza
tym Kurtyna mo¿e byæ zbudowana jeszcze z innego
materia³u. Mo¿e to byæ na przyk³ad lenistwo, chêæ
odk³adania pracy na jutro. Nie daj siê z³apaæ w pu-
³apkê. Jutro nie istnieje! Jest tylko dzi�, teraz!

Ponadto zas³ona mo¿e byæ utkana z ró¿nego typu
uzale¿nieñ. Mam na my�li przede wszystkim uzale¿-
nienie od ¿ycia w Rzeczywisto�ci Fizycznej. Mo¿e
co� Ciê trzyma? Zastanów siê ... Mnie przez d³u¿szy
czas wi¹za³ sport, intensywne wspó³zawodnictwo. Jed-
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relaks, ale nie my�l, ¿e wykonaj¹ ca³¹ robotê za Cie-
bie. Dla mnie osobi�cie by³y zbêdnym balastem. Ju¿
umia³em je�dziæ, wiêc nie potrzebowa³em dodatko-
wych kó³ek.

Czy dieta ma jakie� znaczenie? Owszem ma. Nie
oznacza to jednak, ¿e masz przej�æ na wcinanie ko-
rzonków i kie³ków. Chodzi o to, ¿e niektóre pokarmy
oddzia³ywuj¹ na umys³. Nale¿y dostosowaæ to, co
wk³adasz do ust z aktualnym stanem psychofizycz-
nym. We�my na przyk³ad wêglowodany proste (cu-
kier, s³odycze, ciasta i tym podobne). S¹ czêst¹ przy-
czyn¹ gwa³townego skoku insulinowego. Niekiedy
mo¿e byæ on pomocny (gdy chcesz siê wyciszyæ),
mo¿e te¿ przeszkadzaæ (kiedy Ciê nazbyt u�pi).
Z kolei pokarmy bogate w proteiny (np.: miêso, jaja,
sery) pobudzaj¹ umys³. Zaobserwuj, jak czujesz siê
po befsztyku, a jak, gdy zjesz furê ciastek lub talerz
ciep³ych klusek. Po tych ostatnich sam bêdziesz jak
ciep³e kluski. Przed wyj�ciem najlepiej nie byæ naje-
dzonym. Zbyt obfity posi³ek powoduje ospa³o�æ
i ociê¿a³o�æ umys³ow¹. Gdy mówiê o diecie, nale¿a-
³oby wspomnieæ o pewnej zale¿no�ci, któr¹ zaobser-
wowa³em. Otó¿ najczê�ciej po powrocie do cia³a mam
silne pragnienie. Potrafiê nawet wypiæ naraz trzy
szklanki wody. Jednocze�nie czujê, ¿e tylko ona jest
w stanie je zaspokoiæ. Sucho�æ w ustach czêsto utrzy-
muje siê przez parê godzin po powrocie. Pijê jak smok
czyst¹ mineraln¹ wodê i co piêæ minut latam do ubika-

miej oczy zamkniête, u³atwi to sprawê. W ostateczno-
�ci, gdy nie posiadasz takowego urz¹dzenia, powiedz
na g³os to, co przed chwil¹ Ci siê przytrafi³o
w OSPUO. Ma to ogromne znaczenie. Taki zabieg
spowoduje, ¿e jeszcze lepiej to wszystko trafi do
Twojej �wiadomo�ci, utrwali siê w Banku Pamiêci.
Ponadto zdaj¹c relacjê, prze¿yjesz j¹ jeszcze raz.

Bardzo istotnym elementem jest ostatnia my�l, jak¹
bêdziesz mia³ w g³owie tu¿ przed Saloonowymi
Drzwiami w Kurtynie. Musi byæ ona zwi¹zana z pra-
gnieniem wyj�cia. Bywa³o i tak, ¿e na chwilê traci³em
�wiadomo�æ � przeciska³em siê przez Drzwi, a na-
stêpnie ponownie j¹ odzyskiwa³em ju¿ w POZA. Nie
by³oby to mo¿liwe, gdyby w moim umy�le go�ci³a my�l
niezwi¹zana z wyj�ciem. Gdy rozmy�la³em
o niebieskich migda³ach, wówczas ca³e dostrajanie
zakoñczone by³o fiaskiem � zasypia³em i budzi³em
siê dopiero nad ranem. Pamiêtaj! B¹d� skoncen-
trowany na wyj�ciu do samego koñca.

Je¿eli masz k³opoty z koncentracj¹, poæwicz j¹,
u¿ywaj¹c na przyk³ad, obrazów do synchronizacji
pó³kul. Mo¿na je kupiæ w sklepach ezoterycznych
lub te¿ �ci¹gn¹æ z Internetu. Gdy jeste�my przy syn-
chronizacji mózgowej � na rynku mo¿na kupiæ za
astronomiczn¹ cenê specjalne d�wiêki. Kolega siê na
nie napali³, spodziewa³ siê bóg wie czego. Jednak
prócz rozczarowania i pustego portfela niczego mu
nie przynios³y. D�wiêki te wyciszaj¹ umys³, u³atwiaj¹
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dobrze mo¿e to byæ jakikolwiek inny rodzaj ruchu.
Chodzi o to, ¿eby zmêczyæ cia³o, wówczas ³atwiej
bêdzie Ci siê z niego wyrwaæ.

Omówiê jeszcze do�æ wa¿n¹ kwestiê, mianowicie
pozycjê c.f. przed startem. U³o¿enie go musi byæ
adekwatne do aktualnego stanu rozbudzenia. I tak,
je¿eli jeste� bardzo senny, z jakich� powodów nie
mog³e� siê rozbudziæ, nawet pó³torej godziny trze�-
wienia nie pomog³o, nie k³ad� siê, tylko wychod�
z pozycji siedz¹cej. Je¿eli siedzisz na fotelu, zabez-
piecz siê przed ewentualnym upadkiem. Oprzyj deli-
katnie g³owê o oparcie. Nie tul jej wygodnie jak do
poduszki, bo mo¿esz zasn¹æ. Postaraj siê, by szyja
by³a w lekkim napiêciu, przez to bêdziesz czujny.
Teraz leæmy dalej. Klatka i brzuch wypiête, d³onie
splecione i u³o¿one na podbrzuszu. Mo¿esz je równie¿
u³o¿yæ z boku, najlepiej grzbietem do góry tak, by� mia³
do ostatniej chwili kontakt z fotelem, uziemieniem.
Teraz nogi. Ugiête w kolanach pod k¹tem prostym, a
stopy ca³¹ powierzchni¹ mocno na ziemi. Pozycja taka
silnie zakotwiczy Ciê w F�. I tak ma byæ. Utrzymuj
siê w c.f. najd³u¿ej, jak tylko zdo³asz. Je¿eli zauwa-
¿ysz, ¿e odp³ywasz w sen, wówczas silnie skoncentruj
siê na uziemieniu � stopach. Poruszaj nimi, potrzyj o
pod³ogê. Masz teraz kilka punktów podparcia � po-
tylica, grzbiet, po�ladki, stopy. Koncentruj siê na nich,
lec¹c w górê i w dó³ lub te¿ na wyrywki. W ten spo-
sób wzmocnisz zakotwiczenie. Spokojnie, miarowo

cji. Obserwuj swój organizm, s³uchaj jego g³osu, daj
mu czego potrzebuje w danej chwili. Unikaj pokar-
mów powoduj¹cych wzdêcia. Wiesz, co kiedy� cof-
nê³o mnie do c.f. i to w samym �rodku bardzo wa¿nej
Lekcji? Nie mylisz siê, to by³ b¹k. Dobrze jest od¿y-
wiaæ siê zdrowo. Spo¿ywaæ w regularnych odstêpach
czasu warto�ciowe, od¿ywcze posi³ki. Wówczas po-
ziom cukru we krwi utrzymuje siê na sta³ym poziomie,
jeste� przez to bardziej odporny na stres, naenergety-
zowany i regenerujesz si³y. Jak mówi przys³owie:
W zdrowym ciele, zdrowy duch. Ponadto staraj siê,
aby Twój pierwszy posi³ek po powrocie by³ do�æ obfi-
ty. Spowoduje to lepsze zakotwiczenie w ciele, posta-
wi Ciê na równe nogi i mocno uziemi. Jednak spo¿yj
go dopiero po zdaniu relacji do dziennika lub dyktafo-
nu. Dlaczego? Poniewa¿ ³atwiej bêdzie Ci siêgaæ pa-
miêci¹ do minionego do�wiadczenia na g³odniaka.

Nie chcê w tym miejscu wyj�æ na skrzywieñca
zawodowego � z wykszta³cenia jestem nauczycielem
wychowania fizycznego, ale niebagateln¹ rolê odgrywa
aktywno�æ ruchowa. Powoduje lepsze dotlenienie
mózgu, dziêki temu umys³ jest bardziej bystry. Ponadto
wysi³ek fizyczny przyczynia siê do zmêczenia cia³a,
u³atwia jego relaks. Nie wspomnê tutaj o zwiêkszonej
odporno�ci na stres i zmniejszeniu poziomu lêku.
Ciê¿ka praca fizyczna uwalnia z nadmiaru agresji,
pozwala j¹ kontrolowaæ. Pod pojêciem wysi³ku
fizycznego nie mam na my�li tylko sportu. Równie
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ugnij w kolanach tak, by stopy ca³¹ powierzchni¹ przy-
lega³y do pod³o¿a. Je�li jeste� na ³ó¿ku, w którym co-
dziennie sypiasz, nie zapomnij u³o¿yæ cia³a w ten spo-
sób, by g³owa by³a skierowana w inn¹ stronê �wiata
ni¿ zawsze. A teraz startuj �mia³ku! Wybierz sobie
z palety technik co� dla siebie. Mo¿esz to zmodyfiko-
waæ, co� dodaæ lub co� uj¹æ, Ty wiesz najlepiej. I jaz-
da w Kosmos!

Kolejn¹ bêdzie pozycja lu�na, le¿¹ca. Po³ó¿ siê
wygodnie na plecach. Teraz Twój umys³ nie jest taki
�pi¹cy jak przed chwil¹, gdy u¿y³e� pozycji pó³le¿¹-
cej lub te¿ siedz¹cej. Jeste� kompletnie trze�wy, umys³
masz bystry, jasny i skoncentrowany na celu. Ra-
miona u³ó¿ wzd³u¿ tu³owia. Nie jest istotne czy d³o-
nie maj¹ spoczywaæ grzbietem do góry czy te¿ do do³u,
maj¹ wygodnie le¿eæ. Najlepiej, je¿eli pod g³ow¹ bê-
dzie p³asko. Jednak gdy poczujesz, ¿e do twarzy na-
p³ywa krew i to Ci przeszkadza, wówczas wsuñ pod
potylicê jasiek.

Przyjmijmy, ¿e trochê przesadzi³e� z rozbudzaniem
i masz problem z relaksacj¹. U³ó¿ siê w pozycji em-
brionalnej, na dowolnym boku. Pozycja taka zniwe-
luje napiêcie w c.f. Przypomina  pozycjê boczn¹ usta-
lon¹. Le¿ i odprê¿aj siê.

A teraz kompletne zaskoczenie. Bêdzie to absolutny
wyj¹tek. Za³ó¿my, ¿e w tej chwili jeste� tak pobudzony
psychofizycznie, ¿e nie jeste� w stanie siê wyciszyæ.
Jednak bardzo chcesz wyj�æ, szkoda Ci marnowaæ cen-

oddychaj. Z rozlu�nieniem cia³a nie bêdziesz mia³ pro-
blemów, przecie¿ jeste� niewyspany. Cia³o samo siê
rozlu�ni. Twoje zadanie to tylko utrzymaæ umys³ w
czujno�ci. Gdy poczujesz, ¿e faza siê przesuwa, nie
przyspieszaj tego procesu, czekaj spokojnie, obserwuj,
ona sama siê wyrówna i wyostrzy.

Tak naprawdê to wyj�cie z c.f. jest bardzo proste.
Uwierz mi. Przypomina to �wiadome zasypianie.
Wa¿ne jest Twoje nastawienie. Stan umys³u poprze-
dzaj¹cy OBE charakteryzuje siê siln¹ koncentracj¹ na
osi¹gniêciu celu. Wszystko stawiasz w tej chwili na
jedn¹ kartê, jeste� w Teraz, a w Twojej g³owie roz-
brzmiewa tylko jedna my�l i idea � Wychodzê! Na
niczym Ci w tej chwili nie zale¿y tak, jak na wizycie
w PARKU.

Wróæmy do pozycji startowych. Kolejn¹ bêdzie
pó³siedz¹ca lub jak kto woli � pó³le¿¹ca. Przypomnê
Ci, ¿e ka¿d¹ z pozycji nale¿y dostosowaæ do aktualne-
go stanu rozbudzenia. Nie muszê Ci chyba mówiæ, ¿e
ca³y wyk³ad na temat metodyki opuszczania cia³a do-
sta³em od Niefizycznych Przyjació³ na Lekcjach w
OSPUO. Przyjmijmy, ¿e w tej chwili jeste� równie
�pi¹cy jak i rozbudzony. Czyli przyjmiemy u³o¿enie cia³a
po�rednie. Po³ó¿ siê na plecach. Wsuñ co� pod nie,
kilka poduszek lub stertê kocy tak, by� u³o¿y³ swój tu-
³ów mniej wiêcej pod k¹tem 45° wzglêdem pod³o¿a.
Je¿eli masz tendencjê do chrapania, odchyl g³owê do
ty³u, udro¿nisz w ten sposób drogi oddechowe. Nogi

Ksiazka popr.p65 2013-01-06, 13:54312-313



NAUKA   DOSTRAJANIA

315

Darek   Sugier

314

wpisz w harmonogram codziennych zajêæ. Oczywi-
�cie trening nad eksterioryzacj¹ traktuj priorytetowo,
niech bêdzie dla Ciebie najwa¿niejszy. A prawdê mó-
wi¹c, podejd� do tej ca³ej sprawy z obsesj¹ i uporem
maniaka. Odsuwaj wszystko inne na dalszy plan.
W tej chwili najistotniejsze dla Ciebie jest odzyskanie
WOLNO�CI i powrót do DOMU. Chyba nie chcesz
gniæ w tym szambie ca³e wieki!

Jeszcze krótko o metodzie, któr¹ nazwa³em:

· Zagêszczanie snu
Polega ona na stopniowej redukcji czasu przezna-

czonego na nocny wypoczynek. Gdy przebudzisz siê
po umówionych 4�5 godzinach snu, wychod�, a je�li
Ci siê nie powiedzie, broñ bo¿e ju¿ dzisiaj nie �pij. Na-
stêpnego dnia powtórz wszystko, a gdy równie¿
Ci nie pójdzie, nie k³ad� siê spaæ. A¿ do skutku. Po
paru dniach Twój piêciogodzinny sen bêdzie niezmier-
nie mocny � zagêszczony, umys³ w ci¹gu dnia od-
porny na rozkojarzenie � ma³pi¹ paplaninê. W Two-
jej g³owie zmniejszy siê szum niekontrolowanych
my�li. Pamiêtaj jednak, ¿e liczba godzin snu jest tu
spraw¹ umown¹. Wszystko zale¿y od indywidualne-
go zapotrzebowania. Je¿eli Twoj¹ norm¹ jest dziewiê-
ciogodzinny sen, to zredukuj go do siedmiu,
a je�li na nocny wypoczynek przeznaczasz maksimum
sze�æ godzin, wówczas skróæ go do czterech. Ka¿dy

nego dnia, czekaæ kolejne dwadzie�cia cztery godziny
do nastêpnego razu. Wykonaj te czynno�ci, które za-
wsze robisz przed snem,  umyj zêby, skorzystaj z ubika-
cji, na³ó¿ pi¿amê lub te¿ rozbierz siê do naga � nie wiem
jak codziennie sypiasz. Zrób wszystko tak, jakby� szed³
spaæ. Po³ó¿ siê do ³ó¿ka i przyjmij pozycjê, w której co-
dziennie sypiasz. Ale powtarzam, jest to absolutny wy-
j¹tek. Dotyczy tylko i wy³¹cznie stanu, gdy jeste� silnie
pobudzony psychofizycznie.

To tyle odno�nie pozycji. Mo¿esz dodatkowo wyci-
szyæ siê spokojn¹ muzyk¹. Jednak najlepiej, je¿eli jej
wcze�niej nie s³ucha³e�. W innym wypadku mo¿e
wywo³ywaæ u Ciebie skojarzenia i przez to rozpraszaæ.
Spróbuj zapu�ciæ sobie przebój ubieg³ego lata, od razu
odp³yniesz na wczasy. Dodatkowo, je¿eli zajdzie taka
potrzeba, pomó¿ sobie zatyczkami i ciemn¹ opask¹ na
oczach. Wyciszyæ siê mo¿esz spacerem, gor¹c¹ k¹-
piel¹, no i oczywi�cie seksem.

Leæmy dalej. Wa¿ne jest ¿eby� nauczy³ siê wcho-
dzenia w trans. Pomo¿e w tym rytmiczny oddech,
ws³uchiwanie siê w odg³osy bicia serca, stukanie pal-
cem, a gdy jeste� w pozycji siedz¹cej, mo¿esz deli-
katnie ko³ysaæ siê do przodu i do ty³u lub te¿ kiwaæ
tylko g³ow¹, zupe³nie jakby� cierpia³ na chorobê siero-
c¹. Po kilku minutach za³apiesz, o co chodzi. Je¿eli
lubisz techno, wiesz, o czym mówiê.

Gdy jeste�my przy rytmie, wa¿ne jest, by utrzy-
mywaæ go w ci¹gu dnia. Swoj¹ pracê nad wyj�ciem
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o utrzymanie tajemnicy. Milcza³em a¿ do tej pory. Na-
wet w tej chwili, pisz¹c to zdanie, jestem nabuzowany
energi¹ �wiêtej tajemnicy. Mój najlepszy przyjaciel
Pawe³ tak¿e nie wie o wszystkim i Ty te¿ siê nie do-
wiesz. Miej co� dla siebie, cokolwiek. Ukryj to i milcz
jak zaklêty, a zobaczysz, jaki bêdziesz nabuzowany
energi¹ � moc¹ �wiêtej tajemnicy.

OBE nie jest ¿adnym darem. Wybij sobie to z g³o-
wy. Ka¿dy mo¿e nauczyæ siê opuszczaæ cia³o. A do-
k³adniej, robiæ to �wiadomie, bo wychodzisz z niego
co noc, tyle ¿e bezwiednie. Mój kolega Jarek, upar-
cie twierdzi, ¿e jestem obdarzony nadprzyrodzonymi
zdolno�ciami i dlatego mi to wychodzi, a jemu nie.
Kiedy to oznajmia, za ka¿dym razem pukam siê
w czo³o i mówiê mu: � Tak sobie t³umacz, leniu �mier-
dz¹cy. Nic samo nie przyjdzie, bez pracy nie ma ko³a-
czy!

Gdy jeste� leniwy, ok³adaj siê batem, gdy jeste�
pracowity, b¹d� dla siebie wyrozumia³y. Naucz siê
�miaæ z siebie, to tylko zabawa w eksterioryzacjê, nic
wiêcej.

Zapytasz: to jak w koñcu mam podej�æ do tej ca³ej
sprawy? Na luzie, czy z uporem maniaka? Ze �mie-
chem, czy te¿ z przestrachem? Co to w koñcu jest,
gra czy zabawa? Ten facet sam sobie zaprzecza! A ja
Ci odpowiem: � Ani gra, ani zabawa! Atakuj swoj¹
Kurtynê z ró¿nych stron. Tylko Ty wiesz, z czego jest
utkana. Ja jedynie próbujê Ci podpowiedzieæ. Jedno

z nas jest inny � Einstein spa³ dziesiêæ godzin na dobê,
a Napoleon cztery.

Nie mówi³em o tym wcze�niej, ale zagêszczanie
snu jest niezmiernie istotne. Nie lekcewa¿ tego ele-
mentu! By uzyskaæ jeszcze lepszy efekt, w ci¹gu dnia
b¹d� aktywny psychofizycznie. Uprawiaj sport, skop
ziemiê na dzia³ce, posprz¹taj w domu, poczytaj co�
zajmuj¹cego, zapisz swoje my�li w dzienniku. Nie
sied� na lito�æ przez ca³y dzieñ przed TV, bo siê od-
mó¿d¿ysz. Gdy bêdziesz poch³oniêty codziennymi czyn-
no�ciami, mocno siê zakotwiczaj � jak jesz, to jedz,
jedziesz autem, b¹d� w aucie, grabisz li�cie ... B¹d�
�wiadomy dwadzie�cia cztery godziny na dobê. Twardo
st¹paj po ziemi. Jak idziesz ulic¹, koncentruj siê na sto-
pach. Sk¹d masz pewno�æ, ¿e ju¿ siê nie przefazowa-
³e�? B¹d� czujny!

Bardzo czêsto czerpa³em energiê do wyj�cia ze st³u-
mionych emocji. Ju¿ widzê, jak w tym miejscu psy-
chologowie pukaj¹ siê w g³owê. Celowo t³umi³em
uczucia, a nastêpnie w odpowiednim momencie uwa-
lnia³em z nich potê¿ne pok³ady energetyczne. Najlep-
szym przyk³adem bêdzie powstrzymywanie siê od
p³aczu. Powiedz sobie, ¿e owszem rozbeczysz siê,
ale po Drugiej Stronie, nie tutaj. Poza tym wstrzymy-
wa³em siê od mówienia komukolwiek o tym, co robiê,
czym siê w tej chwili zajmujê. Nie chodzi³o tu tylko
o obawê przed spo³ecznym odrzuceniem, wy�mianiem,
czy odes³aniem do czubków, lecz przede wszystkim
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ra mo¿e byæ godzina w F�, co masz dzisiaj do zrobie-
nia, wymieñ listê zakupów lub te¿ od�wie¿ w pamiêci,
jakie czynno�ci wykonywa³e� wczoraj. Gdy bêdziesz
to robi³, uwa¿aj ¿eby nie odlecieæ, nie straciæ �wiado-
mo�ci. Rób to po prostu przez krótk¹ chwilê. Gdy uda
Ci siê przeprowadziæ powy¿szy zabieg, wiedz, ¿e je-
ste� profesjonalist¹, masz absolutnie kompletn¹ �wia-
domo�æ. A teraz pro� o kierownictwo Niefizycznych
Przyjació³ lub (i) szukaj Bia³ego �wiat³a. B¹d� uwa¿-
ny, mo¿e byæ Ono na suficie, �cianie, za drzwiami, na
Horyzoncie, gdziekolwiek. Znajd� Je i dostrój siê do
Niego. Nie musisz i�æ, czy te¿ lecieæ w Jego kierunku.
Po prostu wychyl swoj¹ �wiadomo�æ w stronê Bia³e-
go �wiat³a. Dostrój swoje wibracje do Niego. To pro-
ste, Twoja Ja�ñ pamiêta, jak to zrobiæ.

Przejêcie Steru przez Niefizycznych Przyjació³ nie
musi oznaczaæ Lotu z Nimi. Mo¿e to byæ Operacja,
Zabieg lub Lekcja. Mog¹ co� wa¿nego zakomuniko-
waæ werbalnie lub niewerbalnie. B¹d� otwarty i uwa¿-
ny. Niekiedy s¹ to bardzo subtelne komunikaty. Mo¿e
zadzwoniæ telefon � odbierz go i wys³uchaj. Nie
zdziw siê, gdy uruchamiaj¹c radio, zamiast muzyki
us³yszysz Ciep³y G³os Niefizycznych Przyjació³,
a gdy w³¹czysz TV lub komputer, na ekranie zago�ci
przyjemna postaæ, która powie, ¿e Ciê Kocha. Obser-
wuj wszystko dok³adnie. Zbierz do�wiadczenie, wróæ
do c.f. i uk³adaj swoje Puzzle. Wkrótce bêdziesz wie-

jest pewne, rozpieprzysz j¹ w drzazgi, zrobisz to!
W du¿ej mierze ju¿ to uczyni³e� � przeczyta³e� tê
ksi¹¿kê. Nie czekaj, rozedrzyj j¹ do koñca! Zrób to
jeszcze tej nocy! Trzymam za Ciebie kciuki!

Na koniec kilka wskazówek, gdy znajdziesz siê ju¿
po Drugiej Stronie. Po powrocie nie poruszaj siê. Le¿
przez chwilê i spróbuj odbiæ z powrotem do POZA.
Teraz bêdzie to dziecinnie proste. Czêsto wyj�cie
uk³ada siê w d³ug¹ seriê zbudowan¹ z krótkich do-
strojeñ. Ten sam zabieg � nie poruszanie c.f.
� mo¿esz zastosowaæ nad ranem, gdy siê przebu-
dzasz. Wówczas nie otwieraj oczu, b¹d� nierucho-
my, przypomnij sobie, co te¿ Ci siê przed chwil¹ �ni-
³o... Zanim siê spostrze¿esz, bêdziesz z powrotem
w krainie snu, z t¹ ró¿nic¹, ¿e w pe³ni �wiadomy. Na
Cofkê � S�C te¿ jest dobry sposób. Mam nadziejê,
¿e nie spotkasz tego �wiñstwa, upierdliwe jest okrut-
nie. Gdyby jednak tak siê sta³o, u¿yj podstêpu: Pod-
daj siê, leæ spokojnie do c.f., a gdy WW oznajmi, ¿e
jeste� o metr od OP, gwa³townie wyhamuj i odbij
z ca³ej si³y � przyj w przód, w bok, obracaj siê,
wygnij w ³uk, zrób cokolwiek, aby ustrzec siê prze³¹-
czenia na zmys³y fizyczne.

Nauczy³e� siê dobrze dostrajaæ, jeste� w OSPUO
kompletny. Teraz, by zebraæ jeszcze wiêcej swojej
�wiadomo�ci z Rzeczywisto�ci Fizycznej, resztek sie-
bie, u¿yj nastêpuj¹cego chwytu: przypomnij sobie, któ-
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dzia³, o co chodzi w Wielkiej Grze. Bêdzie to Twoja
Wiedza i niczyja wiêcej. Ona da Ci WOLNO�Æ.

W tej chwili, gdy koñczysz czytaæ ten tekst, sk¹d
wiesz, czy jeszcze ¿yjesz w Rzeczywisto�ci Fizycz-
nej? Nie dowiesz siê tego nigdy, je¿eli nie bêdziesz
mia³ mo¿no�ci weryfikacji F� z N�. Umrzesz bez-
wiednie, bez �wiadomo�ci, �pi¹c kamiennym snem
w OSPUO! Min¹ wieki na Ziemi, zanim zaczniesz
budziæ siê w POZA. Szkoda czasu! Wracajmy do
DOMU! Wzi¹³bym Ciê na barana, ale nie ma takiej
mo¿liwo�ci.

Iluzja

Marek postanowi³ odpocz¹æ
Pragn¹³ wyrwaæ siê na chwilê
Uwolniæ od m³ynu codziennych zajêæ
Morze  by³o w sam raz do tego

Podró¿owa³ ca³¹ noc
Przeby³ pó³ tysi¹ca kilometrów
Usiad³ na pla¿y

Nie zobaczy³ morza
Nie poczu³ piasku
Powiewu morskiej bryzy na twarzy

Umys³ pozostawi³ na starcie
Nie opu�ci³ miejsca pracy
Na pla¿y by³o tylko cia³o
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GRY   EMOCJONALNO�MY�LOWE

Ka¿da istota ludzka jest na³ogowym graczem.
Z gier emocjonalno�my�lowych czerpie perwersyjn¹
energiê, która napêdza jej �pi¹cy umys³. Cz³owiek na
obecnym poziomie ewolucji gra bez �wiadomo�ci.
Bez reszty zatracony jest w otaczaj¹cej go iluzji. Tylko
nieliczni u¿ywaj¹ gier �wiadomie, wówczas nie jest to
ju¿ gra, lecz zabawa. Przebudzeni mog¹ w ka¿dej
chwili przerwaæ zabawê emocjonalno�my�low¹
i wybieraj¹ tylko te, które nie wyrz¹dzaj¹ krzywdy
innym. Wszak wiedz¹, ¿e wszystko, co uczyni¹
innym, uczyni¹ sobie. Doskonale rozumiej¹ sens
istnienia Uniwersalnego JA.

Gry emocjonalno�my�lowe przejawiaj¹ siê
w ró¿nej formie i charakteryzuj¹ siê ró¿nym natê¿e-
niem. Jednak zawsze chodzi w nich o to samo: zwy-
ciêstwo, wynik, zebranie satysfakcjonuj¹cej ilo�ci
punktów � paliwa dla �pi¹cego umys³u. Mo¿e byæ
to zwyk³a gra sportowa, ma³¿eñska, wyrafinowana
� ekonomiczna, ryzykowna � hazardowa, niebez-
pieczna � w policjanta i przestêpcê, ale te¿ wysoce
destruktywna, polityczna � wojna.

Obserwator nie mog¹c nasyciæ swojego chorego
umys³u, wci¹¿ poszukuje nowych podniet. Nigdy jed-
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Ca³kowicie otumaniony �dobroci¹� Piotrek, kupuje
towar. (...)

Co mnie nie zabije, to wzmocni
Czuj¹c siê niedowarto�ciowany, zbyt ma³o mêski

w swoim mniemaniu, Mariusz wci¹¿ poszukuje w oto-
czeniu nowych potwierdzeñ, ¿e jest macho. Nigdy
nie us³ysza³ tego od w³asnego ojca, najlepszego arbi-
tra w ocenianiu mêsko�ci. Co te¿ robi? Wszystko,
¿eby us³yszeæ to od innych, jednak to do niego nie
dociera. Jest g³uchy. Potrzebuje us³yszeæ to od ojca.
Staje siê ekstremist¹, uprawia wspinaczkê ska³kow¹
�na ¿ywca� � bez asekuracji, biega codziennie po
dziesiêæ kilometrów, zatrudni³ siê w ochronie. S³y-
sza³em, ¿e ostatnio przygotowuje siê do Camel Tro-
phy. (...)

Nie kop mnie tak mocno
Ania ma nieu�wiadomione ci¹goty masochistycz-

ne. Du¿ymi literami napisa³a sobie na czole: Bardzo
proszê mnie nie kopaæ! Napis ten daje oczywi�cie
efekt odwrotny � jest zaproszeniem do ataku. O to
w³a�nie chodzi Ani. Dostaje to, czego pragnie, a jed-
nocze�nie czuje siê usprawiedliwiona, przecie¿ nie
wypada kogo� prosiæ o zadanie bólu. Bezustannie
prowokuje wszystkich swoim zachowaniem. Choæ-
by nie wiem jak cz³owiek by³ mi³y, ustêpliwy, pod-

nak nie bêdzie do�æ usatysfakcjonowany. Czy wygra
czy te¿ przegra, szuka natychmiast nowej gry. Przy-
puszcza, ¿e ta kolejna da mu wreszcie upragniony
spokój. Lecz tak siê nie dzieje. Sytuacja siê powtarza
� szuka nowej gry i tak bez koñca. Zamyka siê tym
samym w b³êdnym kole iluzji. �ni coraz g³êbszym
snem.

PRZYK£ADY

Tak siê cieszê, ¿e ciê widzê
Andrzej jest wyrafinowanym handlowcem. Potrafi

wcisn¹æ ka¿dy, nawet najgorszej jako�ci towar. Co
w takim razie robi, ¿e tak dobrze idzie mu w intere-
sach? Prawi komplementy, u�miecha siê �szczerze�,
jest bardzo grzeczny, u³o¿ony, poprawny, savuare-
vivre ma w ma³ym palcu.

� Cze�æ Piotrek! Tak siê cieszê, ¿e ciê widzê! Stê-
skni³em siê za tob¹! Ale super wygl¹dasz...

� O, dziêkujê ci bardzo. To mi³o z twojej strony.
Teraz, czuj¹c siê d³u¿nikiem Andrzeja, pragnie mu
siê jako� odwdziêczyæ. � Przecie¿ on jest taki dla
mnie dobry...

� Mam dla ciebie super koszulkê. � Zaczyna po-
woli nagabywaæ Andrzej. � Bêdzie pasowa³a jak ula³.
Chcia³em j¹ sprzedaæ komu� innemu, ale mia³bym
straszne wyrzuty, gdybym najpierw tobie jej nie po-
kaza³.
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nie przychodzi, ¿e Leszek jest k¹saj¹cym. Dzia³a jak
partyzant z zaskoczenia, robi zasadzki, gryzie i ucieka.
Kiedy wraca do domu, katuje swoich dwóch synów,
robi to notorycznie. Przecie¿ to on jest jedynym, praw-
dziwym kogutem na podwórku.(...)

Potrzebujê koz³a
Marek lubi kogo� od czasu do czasu zbesztaæ. Ale

przecie¿ nie bêdzie kl¹æ na niewinnego cz³owieka.
Osoba musi najpierw zas³u¿yæ. Wtedy usprawiedliwia
siê przed samym sob¹, ¿e s³usznie j¹ skarci³. Szuka
wiêc dziury w ca³ym, prowokuje do ataku, wzbudza u
ofiary agresjê. Potrzebuje koz³a ofiarnego, któremu
bêdzie móg³ dopiec. Jest doskona³y w swoim fachu.
Kontroluje swoje emocje do ostatniej chwili, zacho-
wuj¹c pokerow¹ twarz. Jednak, gdy widzi pierwsz¹
krew, natychmiast eksploduje z³o�ci¹. Wy³adowuje ca³¹
st³umion¹ agresjê na swoim bracie. Mo¿e to byæ eks-
pedient w sklepie, który siê na niego krzywo spojrza³,
taksówkarz, który nie wyda³ dwóch groszy, ¿ona piêæ
minut spó�niona z obiadem. � Oni s¹ wszystkiemu
winni! (...)

Temu dam, kto prze¿yje
 Eliza jest nies³ychanie zmys³ow¹ kobiet¹. Dosko-

nale o tym wie i w perfidny sposób wykorzystuje
swoje wdziêki do manipulowania p³ci¹ mêsk¹. Ob-

�wiadomo�æ Ani zawsze co� wymy�li, ¿eby tylko do-
staæ upragnionego kopniaka. Kiedy go otrzyma, do-
datkowo �ok³ada siê� mówi¹c pod nosem:
� Biednemu zawsze wiatr w oczy. (...)

Cz³owiek demolka
Maciek ma w sobie mnóstwo st³umionej agresji.

Jej pod³o¿e tkwi w nieu�wiadomionych lêkach. Kie-
dy tylko pojawi siê w klubie sportowym, zawsze co�
zniszczy. Zaraz potem bardzo mocno przeprasza, jest
mu g³upio, wstydzi siê swojego zachowania, natych-
miast reperuje uszkodzony sprzêt lub te¿ pokrywa
koszty naprawy. W³a�ciciel w pierwszej chwili od-
czuwa z³o�æ: �  No nie! Znów co� rozpieprzy³! Ale
szybko mu przechodzi, widz¹c jak tamten szczerze
przeprasza, ¿a³uje swojego zachowania no i w koñcu
p³aci za zniszczenia. (...)

Wejdê ci na plecy, ¿eby byæ wiêkszym
Leszek, gdy tylko pojawi siê w pracy, zaczyna

wszystkim dogryzaæ. U�wiadamia wszem i wobec,
jacy to oni s¹ do niczego. My�li tym samym, ¿e pod-
wy¿sza swoj¹ zani¿on¹ samoocenê. Wchodzi ludziom
na g³owy i krzyczy: � Spójrzcie jaki jestem du¿y.
Nawet mi do piêt nie dorastacie. Jest bardzo inteli-
gentny, robi to niezauwa¿alnie. Ponadto doskonale
panuje nad swoimi emocjami. Sprawia wra¿enie oso-
by silnej, obdarzonej charyzm¹. Nikomu do g³owy
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Zacz¹³em zasypiaæ za kierownic¹. Wówczas on, opo-
wiedzia³ mi jak przed chwil¹ na zabawie pchn¹³ go�cia
no¿em. Od razu siê ockn¹³em. Wysiadaj¹c powiedzia³,
¿e wszystko zmy�li³, bym nie zasn¹³ za kó³kiem, bym
by³ czujny. Dziêki niemu wróci³em ca³y do domu. Czê-
sto potrzebowa³em siê baæ. Z lêku czerpa³em moty-
wacjê.

Samarytanka
Moja matka od niepamiêtnych czasów lubi³a poma-

gaæ innym. Mia³a silne pragnienie niesienia pomocy
nawet niepotrzebuj¹cym. Czêsto uszczê�liwia³a ludzi
na si³ê. Gdy kto� odtr¹ca³ jej pomoc, wówczas �mier-
telnie siê obra¿a³a. W ten sposób wywo³ywa³a poczu-
cie winy u niedosz³ego potrzebuj¹cego. Zupe³nie nie-
�wiadomie manipulowa³a lud�mi tak, by ci przychodzi-
li do niej po pomoc. Po co to robi³a? Mia³a silnie zako-
rzenione poczucie winy. Czu³a siê grzeszna, nie do�æ
mi³osierna. Czêsto widzia³em jej skryty u�miech, gdy
komu� co� z³ego siê przytrafi³o. Jej pod�wiadomo�æ
cieszy³a siê, ¿e bêdzie mia³a pole do popisu, i¿ wresz-
cie sprawdzi siê jako prawdziwa chrze�cijanka. Wie-
cie, kto by³ jej idolem? Tak! Matka Boska.

Ja wiedzia³em, ¿e tak bêdzie
Bratowa mia³a ulubione kozaki na koturnie. Czas

jednak zrobi³ swoje. Buty mocno siê sfatygowa³y.
Odda³a je do szewca. Chodzi³o jej o konkretn¹ rzecz,

nosi siê swoim seksapilem na ka¿dym kroku. W stro-
nê mê¿czyzn wysy³a niewerbalny, niezwykle silny sy-
gna³: � Je¿eli oka¿esz siê najlepszy, oddam ci siê. Naj-
lepiej widaæ tê grê na imprezach. Eliza jest rozpozna-
walna po tym, ¿e najczê�ciej przesiaduje w towarzy-
stwie samych mê¿czyzn � inna samica mog³aby sta-
nowiæ zagro¿enie. Kokietuje ka¿dego faceta i wyra�-
nie daje do zrozumienia: � Walczcie ze sob¹, kto
prze¿yje, ten bêdzie mnie mia³. Zwyciêzca najczê�ciej
nie dostaje obiecanej nagrody. Kokietce chodzi wy-
³¹cznie o manipulacjê. (...)

Klaun
Darek w podstawówce mia³ czêsto ataki niekon-

trolowanego �miechu. By³ klasowym b³aznem.
Wszystkich zaprasza³ do swojej zabawy. �mia³ siê
przede wszystkim z siebie, robi³ po�miewisko ze swo-
jej osoby. Czêsto z tego powodu mia³ wiele nieprzy-
jemno�ci. Wszyscy my�leli, ¿e jest luzakiem, fajnym
ch³opakiem, a tymczasem chodzi³o o co� innego. Pod
mask¹ klauna kry³ swoj¹ wylêknion¹ twarz, ba³ siê lu-
dzi, by³ bardzo wra¿liwym dzieckiem. Mia³ silnie za-
awansowan¹ fobiê socjaln¹. �miechem zwalcza³ lêk,
niwelowa³ nim napiêcie emocjonalne. (...)

Autostopowicz
Kiedy� zabra³em autostopowicza. By³ �rodek nocy.

Chcia³o mi siê spaæ. Przed nami by³a d³uga droga.
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gólna gra zazêbia siê o drug¹, nie istniej¹ pojedynczo.
Tworz¹ w ten sposób potê¿n¹ machinê � Wielk¹ Grê,
Iluzjê ̄ ycia na Ziemi. O co chodzi w Wielkiej Grze?
Kto rozdaje karty? Zbiera punkty? Muszê
w koñcu polubiæ to s³owo �nie wiem�.

mianowicie o wymianê wewnêtrznych skórek. Nie
zgadniecie, co zrobi³a. Zamiast dok³adnie wyt³u-maczyæ
szewcowi, co ma naprawiæ, a by³o to proste,
niewymagaj¹ce wiele zachodu, to odda³a buty ot tak
po prostu, mówi¹c, ¿eby je nareperowa³. Szewc
wymieni³ podbicie, wk³adki, suwak � to co by³o
zniszczone. Oczywi�cie skórek nie wymieni³, bo niby
sk¹d mia³ wiedzieæ. W jego mniemaniu nie by³y
jeszcze zniszczone. Zreszt¹ jest to dodatkowa us³uga,
bardzo pracoch³onna. Gdyby mu powiedzia³a,
z pewno�ci¹ by je wymieni³. Bratowa wziê³a buty,
obejrza³a jakby nigdy nic. Wróci³a do domu
i powiedzia³a do mê¿a: � Spójrz! Nie wymieni³
skórek. Ja wiedzia³am, ¿e tak bêdzie. (...)

Autorytet
Pewien profesor nauk humanistycznych, psychia-

tra i mistyk w jednej osobie cieszy³ siê wielkim auto-
rytetem na �wiecie. Je�dzi³ od kraju, do kraju, daj¹c
wyk³ady. Naucza³ jak byæ wolnym i kochaæ. Istny
wielki guru. Za swoje nauki bra³ krocie. Przez ca³e
swoje ¿ycie mieszka³ z matk¹, rozwiód³ siê trzy razy
i j¹ka³ siê.

By pomagaæ innym, nale¿y wpierw pomóc sobie.

Wymieni³em tu tylko te najbardziej jawne, proste
i najczê�ciej wystêpuj¹ce gry emocjonalno�my�lowe.
Tworz¹ one jeden wielki mechanizm. Ka¿da poszcze-
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Nie wiem

Otwarci na wiedzê wype³nili aulê
Uczony odpowiada na pytania
Kto� z pierwszego rzêdu rzuci³
Kim jeste�
Kim jest cz³owiek
Czym jest Ja
Profesor zamy�li³ siê
Nie wiem
Zapad³a grobowa cisza

Od tego czasu sta³ siê Wielkim Guru
Mistykiem o niepodwa¿alnym autorytecie
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Pytanie: Sk¹d wiesz, ¿e wszystko, czego do�wia-
dczasz, nie jest wytworem twojego umys³u, nie �ni ci
siê? Jak¹ mam pewno�æ, ¿e nie jeste� zwyk³ym
�wirem?

Odpowied�: Odpowiem Ci na to pytanie, ale Ty
najpierw odpowiedz mi na moje: sk¹d masz pewno�æ,
¿e �wiat, który Ciê otacza, nie jest snem? Po prostu
wiesz o tym i ju¿. Czy tak nie jest? Bêd¹c poza cia-
³em wiem doskonale, ¿e rzeczywisto�æ, która jest
dooko³a mnie, istnieje naprawdê. Jednak najwiêkszym
dowodem na to, ¿e to wszystko mi siê nie �ni, jest
MI£O�Æ, jak¹ otrzymujê od Niefizycznych Przyjació³
i Oni sami. W ¿adnym wypadku czego� takiego nie
móg³bym wy�niæ. Spotkanie z Nimi przekracza nie tyl-
ko moje najskrytsze marzenia o Mi³o�ci i Wolno�ci, ale
przede wszystkim jest poza zasiêgiem mojego skrom-
nego umys³u. Nie sposób ogarn¹æ rozumem nawet
fragmentu Ich �wiadomo�ci. Twoje pytanie raczej
powinno brzmieæ: co mi jeszcze powiesz, ¿eby mnie
przekonaæ? Odpowiem Ci: nie ma innej mo¿liwo�ci,
jak do�wiadczyæ tego na w³asnej skórze. Je¿eli chodzi
o drugie pytanie... No có¿ Stary... Zostawiê to bez
komentarza.
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�wiadczeniem. Krótko mówi¹c, nie wiem. Mogê je-
dynie siê domy�laæ. Intuicja podpowiada mi, ¿e ja
sam nim jestem, to znaczy, moje �Ja� z bardzo dale-
kiej przysz³o�ci. Moje jak i zarówno Twoje �Ja�,
UNIWERSALNA  JA�Ñ. Nale¿y tutaj dodaæ, ¿e prze-
sz³o�æ, tera�niejszo�æ i przysz³o�æ trwaj¹ w jednym
Teraz. Czas nie istnieje. Razem z przestrzeni¹ tworzy
Iluzjê Czasoprzestrzeni. �Ja�, w którym jestem teraz
czyli krótko mówi¹c, ja sam mówi¹cy w tej chwili do
Ciebie, jest sprzê¿ony zwrotnie z JA TOTALNYM.
Wzajemnie na siebie oddzia³ywujemy. Przypomina to
zasadê wystêpuj¹c¹ w organizmach ¿ywych, polega-
j¹c¹ na biologicznym sprzê¿eniu zwrotnym � bio�
�fitback. Ka¿da akcja poci¹ga za sob¹ reakcjê. Jak
sobie po�cielisz, tak siê wy�pisz.

P: Jak wygl¹dasz, bêd¹c poza cia³em?
O: W POZA nie istniej¹ lustra. To, co niekiedy da

siê zauwa¿yæ w zwierciad³ach OSPUO, jest tylko
wyobra¿eniem tego, jak obserwator w danej chwili
postrzega siebie samego. Innymi s³owy, jest to kolej-
na kreacja jego umys³u. To, co dostrzegam z mojego
punktu obserwacyjnego, czyli 1,74 metra nad ziemi¹
� no niestety, nie jestem przystojny � jest najnor-
malniejszym cia³em. Posiadam nogi, ramiona, tu³ów,
itd. Ubrany jestem najczê�ciej w to w co lubiê siê
ubieraæ w F�, czyli w koszulê, d¿insy i martensy.
Niekiedy bywa tak, ¿e cia³o niefizyczne znika, gdy

P: Sk¹d w tobie tyle pewno�ci, ¿e Chrystusa nie
ma? Nie boisz siê tego g³o�no mówiæ? Przecie¿ wiesz,
w jakim kraju ¿yjemy.

O: Przykro mi, ¿e raniê Twoje uczucia religijne, ale
eksploruj¹c p³ytkie i dalekie obszary Ja�ni, nie spo-
tka³em go ani razu. Równie¿ nie widzia³em po Dru-
giej Stronie Allacha, Kryshny, Buddy, ani te¿ innego
z grona wspó³czesnych bogów. Oczywi�cie w�ród
nich nie by³o te¿ Zeusa. Najbardziej jednak zastana-
wia to, ¿e nie uda³o mi siê ich stworzyæ w OSPUO.
Przecie¿ zanim zacz¹³em eksterioryzowaæ, gor¹co
wierzy³em w Chrystusa, by³em jego fanem. A tu taka
klapa, nawet nie spotka³em jego atrapy. Czy moi Nie-
fizyczni Przyjaciele nie s¹ przypadkiem Jezusem? �
Zapyta ortodoksyjny chrze�cijanin. Nie, Stary. To nie
jest syn bo¿y, tak zwany zbawiciel. To ja sam. �
Z pewno�ci¹ to diab³y! � Upieraæ siê bêdzie przy
swoim kto� z wiernych. Powiem mu wówczas: od³ó¿
tê ksi¹¿kê, ona Ci ju¿ nie pomo¿e, zmów pacierz
i �pij dalej. Czy bojê siê g³o�no mówiæ, ¿e Chrystus
nie by³ i nie jest bogiem? Szczerze? Jasne, ¿e siê bojê.
Przecie¿ mogê za to oberwaæ w dziub lub nawet zo-
staæ sprz¹tniêtym. Ale przecie¿ gêba nie szklanka,
a �mieræ bêdzie dla mnie przys³ug¹ � przefazuje mnie
na sta³e do PARKU.

P: Wiêc Kim jest Bóg?
O: Odpowied� na to pytanie le¿y poza moim do-
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by³ nieznacznie przesuniêty, itp. Im bardziej spostrze-
gawczy obserwator, tym jego OSPUO bardziej przy-
pomina F�.

Na koniec powiem Ci, ¿e po wyl¹dowaniu
w POZA, nie widzê swojego c.f. To, co niekiedy je
przypomina, jest niczym innym jak tylko moim so-
bowtórem, kreacj¹ mojego umys³u � nibymn¹.

P: Czy istniej¹ jakie� bezpieczne �rodki chemicz-
ne, które u³atwia³yby OBE?

O: Tak, s¹ takie �rodki. Jest nim koktajl z³o¿ony
z piracetamu, ginkgo biloba, melatoniny i kofeiny.
Zwi¹zki te dostêpne s¹ w aptece. Musz¹ byæ jednak
u¿yte w odpowiednich dawkach i proporcjach. Wy-
maga to d³ugotrwa³ego eksperymentowania. Dopiero
po pewnym czasie mo¿na ustaliæ odpowiedni¹ daw-
kê i proporcje poszczególnych preparatów. Jest tyl-
ko jedno ale. Po wyj�ciu l¹dujesz najczê�ciej
w L�OSPUO o du¿ej grawitacji. Nie sposób przesu-
n¹æ fazy bli¿ej �rodka, ponadto trzeba nieustannie
snuæ dostrojenie. Jednak wiem, czego cz³owiek mo¿e
siê chwytaæ, byle tylko wyj�æ z cia³a, choæ w niewie-
lkim stopniu rozedrzeæ Kurtynê i zajrzeæ na Drug¹
Stronê. Sam jeszcze nie tak dawno by³em takim de-
sperado. Nie licz na to, ¿e �rodki te zdzia³aj¹ cuda.
Nie odwal¹ roboty za Ciebie. Ponadto przefazuj¹ Ciê
tylko nieznacznie, nie trafisz dziêki nim do PARKU.
Powodzenia.

zapomnê o nim. Pojawia siê ponownie, kiedy o nim
pomy�lê. Domy�lam siê, ¿e chodzi Ci o to, w jaki
sposób wygl¹dam na zewn¹trz. Zupe³nie jakbym sta-
n¹³ z boku i popatrzy³ na siebie. Podejrzewam, ¿e
wygl¹dem przypominam moich Niefizycznych Przy-
jació³, a wiêc mogê przyj¹æ dowoln¹ formê. My�lê,
¿e w czystej postaci jestem Kul¹ Bia³ego �wiat³a.
Pytanie, które mi zada³e�, dotyka bardzo istotnej kwe-
stii: Kim jestem? Kim jest ten, który obserwuje? Czym
jest �Ja�? Dziêki za to pytanie.

P: Czy po wyj�ciu z cia³a mo¿na dostroiæ siê do
�wiata Fizycznego?

O: Wiele razy tego próbowa³em. Zw³aszcza na
pocz¹tku. By³o to zwi¹zane z przemo¿n¹ potrzeb¹
udowadniania. Czy mo¿e istnieæ lepsze potwierdze-
nie, ¿e opuszcza siê cia³o, gdy po wyj�ciu z niego
odwiedzi siê kolegê mieszkaj¹cego na innym konty-
nencie, a ten z kolei wszystko potwierdzi? ¯eby to
by³o takie proste. Wychodz¹c z c.f., opuszcza siê
tym samym F�. Nie sposób bêd¹c w niefizycznym
ciele, dostroiæ siê do Rzeczywisto�ci Fizycznej. To
tak jakby� chcia³ w radiu znale�æ na falach d³ugich
stacjê UKF. Zmarnujesz tylko czas i energiê. Wielo-
krotnie my�la³em, ¿e uda³o mi siê dostroiæ do Czaso-
przestrzeni. Jednak po powrocie zawsze nie zgadza-
³o siê parê szczegó³ów, na przyk³ad kwiatek sta³
w innym miejscu, brakowa³o lufcika w oknie, fotel
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OBE nie wi¹¿e siê absolutnie z ¿adnym niebezpie-
czeñstwem. Nie umrzesz od eksterioryzacji, to zna-
czy Twoje cia³o nie umrze, za ka¿dym razem wrócisz
do niego! Co noc eksterioryzujesz, tyle, ¿e nie�wia-
domie. I co, budzisz siê nad ranem, czytaj: wracasz
do cia³a, zdrów i ca³y? Wiêc czego tu siê baæ! Po-
wiem Ci co�, setki razy próbowa³em zostaæ w POZA,
to znaczy nie wróciæ do cia³a i nigdy mi siê to nie
uda³o. ¯eby zostaæ na sta³e w PARKU, trzeba by
by³o najpierw pozbyæ siê cia³a � u�mierciæ je.

Twoja �wiadomo�æ, Ty sam, jeste� nie�miertelny.
Ani Tu ani Tam, nic nie jest w stanie Ciê zniszczyæ.
Dopóki nie rozedrzesz Kurtyny, musisz w to uwie-
rzyæ na s³owo. Zreszt¹, dlaczego mia³oby Ciê zaraz
co� niszczyæ. Prawdê mówi¹c, nie powinienem
w ogóle u¿ywaæ tego s³owa, ale dziêki niemu jest mi
³atwiej dotrzeæ do Twojej �wiadomo�ci. Tam, po Dru-
giej Stronie, panuje wszechobecna MI£O�Æ, wiêc
nie ma o czym dyskutowaæ.

P: Czy chcia³by� ¿eby twoje dziecko do�wiadczy³o
OBE? Czy nie boisz siê, ¿e jego rówie�nicy, gdy us³y-
sz¹, i¿ wychodzi z cia³a, uczyni¹ z niego odmieñca?

O: Widzê, ¿e tli siê jeszcze w Tobie strach. Nie
uspokoi³em Ciê powy¿sz¹ wypowiedzi¹. Nie bój siê
swojego lêku. To normalne, ¿e go odczuwasz. Za-
przyja�nij siê z nim, nie walcz, poddaj siê mu. Strach
ma tylko wielkie oczy. Zreszt¹, có¿ w tym z³ego, ¿e

P: Czy istniej¹ jakiekolwiek niebezpieczeñstwa
zwi¹zane z eksterioryzacj¹? Czy mo¿na od tego
umrzeæ? Nie wróciæ do cia³a?

O: Bardziej niebezpieczne od wychodzenia z cia³a
jest ¿ycie w F�, gdzie na ka¿dym kroku trzeba na
siebie uwa¿aæ. Cokolwiek robisz w Rzeczywisto�ci
Fizycznej wi¹¿e siê z ryzykiem, ¿e w ka¿dej chwili
mo¿e Ci siê co� z³ego przytrafiæ. Czy tak nie jest?
Idziesz ulic¹, jedziesz samochodem, mieszkasz
w wie¿owcu, obs³ugujesz urz¹dzenie, suszysz w³o-
sy, itp. Czy nie niesie to zagro¿enia dla zdrowia i tak
zwanego ¿ycia? Czy nie spotykasz siê tu na co dzieñ
z bólem? Na przyk³ad, gdy oparzysz siê gor¹c¹ her-
bat¹, przytrza�niesz sobie palce w drzwiach, denty-
sta boruje Ci zêba, czy te¿ �cierpnie Ci cia³o pod-
czas czytania ksi¹¿ki. Nie wspomnê tutaj o bardziej
dotkliwym bólu, utrzymuj¹cym siê nieraz przez d³u-
gie lata � bólu psychicznym. A mo¿e siê ze mn¹ nie
zgodzisz? Jeste� twardy jak ska³a, odporny na ból,
lubisz ryzyko i w ogóle jeste� macho, jakiego �wiat
nie widzia³ oraz kochasz ¿ycie. Wówczas, nie zada-
wa³by� mi tego pytania i najprawdopodobniej w ogóle
nie czyta³by� tej ksi¹¿ki. Oznacza³oby to, ¿e Twoim
miejscem jest F�. Czy tak jest? Naprawdê uwa¿asz,
¿e to, co w tej chwili Ciê otacza, jest Twoim Do-
mem? Powiem Ci, ¿e pod mask¹ twardziela kryjesz
wra¿liw¹ duszê, usypiasz j¹ jak tylko mo¿esz na ró¿-
ne sposoby, ale ona i tak siê kiedy� w koñcu obudzi.
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mi tu �le. Czujê siê, jak spêtany niewolnik w klatce.
¯ycie na Ziemi jest dla mnie pasmem cierpieñ. � Co
on mówi? Jest m³ody, zdrowy, ma wspania³¹ rodzi-
nê, dobrze mu siê powodzi! Powiem Ci: Czujê siê
jak indyk w zagrodzie. Chcê staæ siê or³em. Odlecieæ
st¹d na zawsze.

P: W jakim celu wci¹¿ udoskonalasz swoje OBE?
O: Jedn¹ z moich cech osobowo�ci jest d¹¿enie

do perfekcji. Prawdê mówi¹c, jestem trochê wypa-
czonym pedantem. Wszystko musi byæ u mnie za-
piête na ostatni guzik. Miêdzy innymi, w³a�nie dziêki
tej cesze, sta³em siê bieg³y w eksterioryzacji. Ale tak
naprawdê pod tym wszystkim kryje siê co� innego.
Otó¿ chcê przerzuciæ solidny pomost miêdzy F�
a POZA. Stworzyæ techniki i metody, które umo¿li-
wi³yby ka¿demu, bez wyj¹tku, wyj�æ z cia³a, a tym
samym przyczyni³yby siê do poszerzenia samo�wia-
domo�ci, pchnê³yby ewolucjê Ludzko�ci do przo-
du, w stronê DOMU. Wiem doskonale, ¿e ka¿dy,
kto posi¹dzie umiejêtno�æ opuszczania cia³a, w szyb-
kim czasie staje siê emiterem MI£O�CI. To z kolei
zmieni³oby obecny stan rzeczy panuj¹cy na �wiecie.
Nie by³oby wojen, zapanowa³by wszechobecny po-
kój. Cz³owiek kocha³by drugiego cz³owieka.

P: Jaki by³ twój najwiêkszy b³¹d, który pope³ni³e�
podczas ca³ej swojej nauki OBE?

siê boisz. Bój siê, lêkaj, to tylko jedna z tysiêcy emocji,
nic wiêcej. Po prostu jej do�wiadcz.

Czy swoj¹ córeczkê uczê eksterioryzacji? Jasne,
¿e tak. Ma nieca³e cztery lata, a ju¿ nawi¹za³a kontakt
z Niefizycznymi Przyjació³mi. Prawdê mówi¹c, my-
�lê, ¿e kontakt ten mia³a od pocz¹tku, gdy tylko przy-
sz³a na �wiat. Ja jej po prostu nie utrudnia³em ³¹czno-
�ci. Zawsze wys³uchujê, kiedy opowiada mi o tym,
co jej siê �ni³o. Mówi mi, ¿e czêsto przychodzi do
niej Pani w czerwonych pantofelkach, siada na ³ó¿-
ku, nic nie mówi, tylko g³aszcze j¹ po g³ówce.

Je¿eli chodzi o drug¹ czê�æ pytania, to oczywi�cie
nauczê w przysz³o�ci dzieciaka milczeæ. Bêdzie to
nasza s³odka tajemnica, która jeszcze bardziej wzmoc-
ni nasz¹ Mi³o�æ. A póki co, broñ bo¿e nie u¿ywam
w jej obecno�ci s³ów, które w jaki� sposób kojarz¹
siê z eksterioryzacj¹. To, czego razem do�wiadcza-
my, nazywamy snem, w ten sposób dziecko jest bez-
pieczne.

P: Co by³o twoim priorytetowym celem, motywa-
cj¹ przy pierwszych próbach wyj�cia? Czy tylko cie-
kawo�æ i poznanie Prawdy? Czy co� wiêcej?

O: Odpowied� jest prosta � MI£O�Æ. Nie mo-
g¹c Jej znale�æ Tutaj, zacz¹³em szukaæ gdzie indziej.
No i znalaz³em. Dosta³em to, czego chcia³em i to
z nawi¹zk¹. Ponadto potê¿n¹ energiê napêdow¹ do
wyj�æ czerpa³em i nadal czerpiê z bólu istnienia. Jest
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P: Posiadaj¹c obecn¹ �wiadomo�æ, wiedzê i do-
�wiadczenie, powiedz mi, czy chcia³by� nadal istnieæ.
Odpowiedz krótko, tak czy nie?

O: Nie, wybieram samounicestwienie.

P: Jeszcze przed chwil¹ mówi³e�, ¿e jeste� wolny,
a teraz pragniesz samodestrukcji?!

O: Wolno�æ cechuje mo¿liwo�æ wyboru. Jestem
WOLNY, wybieram Niebyt.

O: Dostrzegam w tym miejscu, ¿e nie�le my�lisz.
Wolisz uczyæ siê na cudzych b³êdach, ni¿ na w³asnych.
Brawo za spryt! Powiem Ci, co by³o najwiêkszym
b³êdem, otó¿ lêk. Niepotrzebnie ba³em siê tego
zjawiska. Naczyta³em siê i naogl¹da³em tyle bzdur na
ten temat, ¿e w g³owie mia³em jeden wielki kocio³
strachu, lêku przed bóg wie czym. A tymczasem to,
co napotka³em po Drugiej Stronie, przeros³o moje
naj�mielsze oczekiwania � Przyjaciele, MI£O�Æ
i WOLNO�Æ. Czy móg³bym chcieæ wiêcej?

P: My�lê, ¿e posiadasz predyspozycje do opu-
szczania cia³a. Jeste� pewnie jakim� medium. Czy
normalny, zwyk³y cz³owiek mo¿e do�wiadczyæ OBE?

O: Nie jestem ¿adnym medium. Nigdy nie mia³em
zdolno�ci parapsychicznych. Wszystko wypra-
cowa³em w³asnymi rêkami. Jeszcze nie tak dawno
spa³em tak jak Ty teraz. Ba, nawet zadawa³em te same
pytania, a na ludzi o takich zdolno�ciach patrzy³em
z pode³ba i puka³em siê w czo³o. Zrozum, jestem
takim samym cz³owiekiem jak Ty! Zakasaj rêkawy
i we� siê do roboty, nie zwalaj winy na predyspozycje!

P: Czy nie ¿a³ujesz, ¿e wychodzisz z cia³a? Nie
lepiej jest spaæ?

O: Nie. Jestem WOLNY.
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Nauczyciel przekaza³ uczniowi mapy
Przyjacielu gdy ju¿ siê wzbijesz
Uda Ci siê wyzwoliæ
Natychmiast pozb¹d� siê map
Wyrzuæ lub oddaj nieumiej¹cym lataæ
Bêd¹ dla Ciebie zbêdnym balastem
Pod¹¿aj w³asnym  tylko w³asnym szlakiem
Wszystkie prowadz¹ do DOMU

Po¿egna³ ucznia
Tu ju¿ siê nigdy nie spotkali

Ksiazka popr.p65 2013-01-06, 13:54346-347



Z   OSTATNIEJ   CHWILI

Dzisiejszej nocy otrzyma³em wyra�ny komunikat od
Niefizycznych Przyjació³ dotycz¹cy mojej najbli¿szej
przysz³o�ci. Przekaz mia³ mieszan¹ formê �  po czê�ci
oparty by³ na uczuciach, a po trosze na s³owach:

Jestem na osiedlu. Kierujê siê w stronê domu.
Wracam Sk¹d�, lecz nie pamiêtam Sk¹d i co te¿
Tam robi³em. Wiem jednak, ¿e co� takiego mia³o
miejsce � wizyta Gdzie�... Zbli¿am siê do klatki,
gdy nagle dostrzegam stoj¹cego naprzeciwko mnie
mojego zmar³ego ojca. Jest w moim wieku, ubrany
w od�wiêtny mundur. W jednej rêce trzyma czapkê
polow¹, w drugiej aktówkê. Patrzy na mnie i cie-
p³o siê u�miecha... Odzyskujê �wiadomo�æ. Biegnê
mu na spotkanie. Kocham ciê tato! Kocham! Jak
dawno siê nie widzieli�my! Powoli dochodzi do mnie
zrozumienie, ¿e to nie ojciec, lecz Niefizyczny Przy-
jaciel, który przyj¹³ jego postaæ. Mê¿czyzna za-
czyna intensywniej emitowaæ w moj¹ stronê MI-
£O�Æ, po czym przemawia spokojnym g³osem, u¿y-
waj¹c s³ów:

Nied³ugo siê spotkamy...
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Po chwili pojawia siê obok Niego Gigant. Przy-
bra³ postaæ mojego ¿yj¹cego wuja. Jest wy¿szy od
Mê¿czyzny o jakie� trzy g³owy. Bierze Go za rêkê,
unosz¹ siê i znikaj¹.

Powy¿szy komunikat jest dla mnie jasny:
W najbli¿szej przysz³o�ci spotkam siê twarz¹

w twarz z Niefizycznymi Przyjació³mi. Skoñczy siê
zabawa w chowanego. Znajdê siê w Ich BAZIE.
Oznacza to nabycie umiejêtno�ci dostrajania siê do
Ich DOMU lub te¿ moj¹ fizyczn¹ �mieræ. Na korzy�æ
tego ostatniego przemawia³aby postaæ zmar³ego ojca,
jak¹ przyj¹³ Niefizyczny Przyjaciel.

Czas poka¿e. Ca³e szczê�cie, ¿e koñczê pisaæ.
Trochê siê martwiê, czy zd¹¿ê z publikacj¹ czy
w ogóle zechce kto� to wydaæ? W razie czego zrobi
to mój najlepszy przyjaciel Pawe³. Ufam mu.
W ostateczno�ci roze�lê ksi¹¿kê poczt¹ internetow¹.

Na wszelki wypadek spiszê testament. Nie, nie po
to, by rozdzieliæ maj¹tek. Chodzi mi o ma³¹ mani-
festacjê przeciwko otaczaj¹cej iluzji � Rzeczywisto�ci
Fizycznej. Nie ¿yczê sobie, ¿eby moje cia³o mia³o
grób, ani te¿ ceremonii pogrzebowej, w ¿adnym razie
religijnego pochówku. Chcê, by cia³o spalono,
a prochy wyrzucono do Ba³tyku. Ludzie identyfikuj¹
zmar³ego z jego cia³em, grobem. P³acz¹ nad nim,
przynosz¹ kwiaty. Po co? Przecie¿ to zu¿yte ubranie!
Mnie tu ju¿ dawno nie ma. Wracam do DOMU...

Kocham Was wszystkich!
Do zobaczenia u BRAM �RÓD£A!

*     *     *

Ksiazka popr.p65 2013-01-06, 13:54350-351



S³owa

Spójrz ci¹gn¹ca siê w nieskoñczono�æ gwiezdna otch³añ
To kosmos
Pos³uchaj harmonijne akordy wdziêczne tony d�wiêków
To muzyka
Dotknij uplecione z nici pajêczej aksamitne w dotyku
To jedwab
Posmakuj s³odko gorzkie delikatne odrobinê cierpkie
To migda³
Poczuj upajaj¹co miodowa ¿ywiczna wiosenno letnia
To akacja
Zauwa¿ brutalnie ociosuj¹ z esencji zamykaj¹ w ramy
To s³owa
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c.f.: cia³o fizyczne.

czakra: (skt. cakra) ko³o lub okr¹g; wed³ug filozofii
jogi jeden z siedmiu o�rodków energetycznych  cia³a.

eksploracja: (ang. exploration) badanie, odkrywa-
nie, poszukiwanie.

eksterioryzacja: (ang. exterior � na zewn¹trz) wyj-
�cie z cia³a, opuszczanie cia³a.

F�: Fizyczny �wiat, Rzeczywisto�æ Fizyczna, Cza-
soprzestrzeñ, Ziemskie ̄ ycie.

Kula Wiedzy: b³yszcz¹ca, owalna energia zawiera-
j¹ca skondensowane my�lo�emocje; magazyn infor-
macji, zebrane do�wiadczenia, klimaty, uczucia, obra-
zy, hologramy.

Kurtyna: energia oddzielaj¹ca Rzeczywisto�æ Fizyczn¹
od Niefizycznej; zas³ona utkana z irracjonalnego lêku
przed Nieznanym oraz uzale¿nieñ od Ziemskiego ̄ y-
cia.

Ksiazka popr.p65 2013-01-06, 13:54354-355



S£OWNIKS£OWNIK

Obszar Antagonizmów: miejsce charakteryzuj¹ce siê
gwa³townym przemieszczaniem percepcji obserwa-
tora w biegunowe po³o¿enia; hu�tawka odczuæ: du¿e
� ma³e, ciche � g³o�ne, wypuk³e � wklês³e, cien-
kie � grube.

OP: Obszar Przycielesny; miejsce znajduj¹ce siê na
skraju czasoprzestrzeni; P³ytki � gdy unieruchomie-
nie w ciele jest znaczne, dostrojenie niepe³ne, percep-
cja niefizyczna zawê¿ona, a przez to kontakt
z Odmiennymi Systemami Energii niemo¿liwy lub sil-
nie ograniczony; G³êboki � kiedy katalepsja niewy-
stêpuje, zmys³y niefizyczne w pe³ni ukszta³towane,
wyostrzone i otwarte na Inne Rzeczywisto�ci.

OSPUO: Obszar Stworzony Przez Umys³ Obserwa-
tora; hologramowa rzeczywisto�æ do której trafia ob-
serwator po wyj�ciu z cia³a. Generowany jest
z wi¹zki Energii podatnej na odkszta³canie przez ludz-
k¹ my�l i emocje (my�lo�emocje). W zale¿no�ci od
�wiadomych i bli¿ej nieu�wiadomionych czynników
wp³ywaj¹cych na aktualny stan umys³u obserwatora,
mo¿na wyró¿niæ: Atrakcyjny, Lêkowy, Neutralny.

PARK (CENTRUM PRZYJÊÆ): kreacja stworzo-
na przez ludzk¹ cywilizacjê zamieszkuj¹c¹ Ziemiê wiele
tysiêcy lat temu; stacja przesiadkowa maj¹ca na celu
z³agodzenie szoku po�miertnego; cechuje siê auto-
nomiczno�ci¹, a jedynym wystêpuj¹cym tu uczuciem
jest MI£O�Æ.

Nibyludzie: kreacje, projekcje, atrapy; iluzoryczne
postacie tworzone przez umys³ obserwatora. Wygl¹-
dem i zachowaniem przypominaj¹  rzeczywiste, ¿ywe
istoty jednak nie posiadaj¹ �wiadomo�ci, a przez to
s¹ martwe. Swoj¹ energiê czerpi¹ z my�li i zachowa-
nia obserwatora.

Nico�æ: Jasna, Szara, Ciemna; ziarnista, kopulasta
przestrzeñ, otch³añ; granica oddzielaj¹ca kolejne czê-
stotliwo�ci fazowania.

NG�C (S�C): Naelektryzowane Gumo�Ciasto (Stru-
mieñ �ci¹gaj¹cy do Cia³a); energia o silnych w³a�ci-
wo�ciach kotwicz¹cych w ciele, nagminnie wystêpu-
j¹ca w p³ytkim OP oraz na granicach oddzielaj¹cych
kolejne czêstotliwo�ci fazowania. Przyjmuje najró¿-
niejsze formy: jawne (niesubtelne), mo¿e to byæ: cia-
sne i ciê¿kie ubranie, d³uga czapa z ciê¿kim pompo-
nem, uprz¹¿, gêsty olej, strome i �liskie zbocze, ostry
zakrêt, silny podmuch, nieprzenikliwa �ciana, itp. oraz
ukryte (wyrafinowane), np.: natrêtna my�l utrudniaj¹-
ca koncentracjê, rozpraszaj¹cy uwagê przedmiot
w d³oni, uporczywa duszno�æ, �linotok, kês w gardle,
uczucie toniêcia, itp. Jej podstawowym celem jest �ci¹-
gniêcie obserwatora do cia³a ka¿dym mo¿liwym spo-
sobem, ograniczenie zasiêgu penetracji, utrzymanie za
wszelk¹ cenê w ciele.

N�: Niefizyczny �wiat, Rzeczywisto�æ Niefizyczna.
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POZA: ogólny termin oznaczaj¹cy wszystkie znane
i nieznane oraz materialne i niematerialne Systemy
Energii znajduj¹ce siê poza fizyczn¹ percepcj¹ obser-
watora; Odmienna Rzeczywisto�æ.

Rota: kula my�li, pakiet my�li, ca³kowita pamiêæ, wie-
dza, informacja, do�wiadczenie, historia (zob. Robert
Monroe, Dalekie Podró¿e, 1995, s. 142); patrz Kula
Wiedzy.

System Przekonañ: terytorium zajête przez niefizycz-
ne istoty ludzkie ze wszystkich okresów i miejsc, które
zaakceptowa³y i zgodzi³y siê z ró¿nymi przes³ankami.
Mieszcz¹ siê w nich przekonania religijne oraz filozo-
ficzne zak³adaj¹ce pewn¹ formê istnienia po �mierci
(zob. Robert Monroe, Najdalsza Podró¿, 1996, s.
299).

WW: Wewnêtrzny Wska�nik; dodatkowy niefizyczny
zmys³ informuj¹cy o stopniu dostrojenia, �odleg³o�ci�
od cia³a, �czasie� pozosta³ym do powrotu. Pozwala
odró¿niæ ¿ywych od nibyludzi; szósty zmys³, trzecie oko,
intuicja, prze�wiadczenie.
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