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Wstęp

Być może potraficie przewidywać przyszłość. Może rozmawiacie z oddalonymi od was przyjaciółmi bez 
użycia telefonu lub działacie pod wpływem mentalnego przekazu nie wiedząc nawet, iż taki przekaz 
odebraliście. Może przeczuwacie katastrofy zanim się wydarzą i zmieniacie swoje plany nawet nie 
uświadamiając sobie tego rodzaju ostrzeżeń. Może odwiedzacie krewnych i przyjaciół, którzy nie są już 
żywi w naszym rozumieniu tego słowa. Być może oni odwiedzają was, ale wy nie jesteście nawet świadomi 
ich obecności. Możecie robić jedną lub wszystkie te rzeczy nie mając o tym zielonego pojęcia.

Niemożliwe? Nieprawdopodobne? Wcale nie. Wasz świadomy umysł wie tylko tyle, ile pozwalacie mu 
wiedzieć. Cała reszta ukryta jest w podświadomości. Często tracicie coś ważnego ponieważ po prostu się 
tego boicie. Jednak samo wrażenie nigdy nie jest stracone. Nigdy nie zapominamy do końca. Często 
działamy pod wpływem informacji płynących z podświadomości, lecz równocześnie zaprzeczamy jej 
istnieniu przed naszym ego.

Wasze wewnętrzne zdolności i potencjały są o wiele różnorodniejsze i silniejsze, niż zdajecie sobie z tego 
sprawę. Celem niniejszej książki jest umożliwienie wam rozpoznania owych drzemiących w was talentów 
oraz nauka wykorzystywania ich w życiu codziennym. Używacie ich już teraz, ale w sposób ograniczony i 
nieefektywny. Działają one niejako pomimo was.

Książka ta jest dla wszystkich, którzy ciekawi są takich wewnętrznych zdolności, dla tych którzy czytali 
bądź słyszeli o postrzeganiu pozazmysłowym (ESP) i zastanawiają się teraz, czy i w nich samych nie tkwią 
jakieś nie rozpoznane zdolności komunikacji. Książka ta nie obdarzy was jakimiś nowymi ezoterycznymi 
mocami. Zamiast tego, umożliwi rozwinięcie oraz nauczy wykorzystywać pewne psychiczne zdolności, 
które ukryte są w każdym z was.

Wiem iż możliwe jest odkrycie przez zwykłego człowieka owych ukrytych kanałów komunikowania się a 
następnie stosowanie ich w życiu codziennym ponieważ dokonałam tego sama. Prawda że wymagało to 
wiele ciężkiej pracy, czasu oraz samodyscypliny - ale bez żadnych wcześniejszych doświadczeń tego rodzaju 
czy jakiegoś specjalnego przygotowania naukowego. To co opisuję na kartach niniejszej książki stało się 
jednym z najbardziej satysfakcjonujących przedsięwzięć w moim życiu. Teraz i wy możecie czerpać pomoc 
z moich doświadczeń udając się w podróż poprzez nie zbadane jeszcze horyzonty ludzkich możliwości.

Wiem teraz, iż przewidywanie przyszłości mieści się w granicach ludzkich mocy ponieważ sama to robiłam, 
co prawda w sposób ograniczony, niemniej całkowicie zadowalający. Wiem że można mieć sny prorocze, 
ponieważ nauczyłam się je zapamiętywać sprawdzając następnie ich zgodność z późniejszymi 
wydarzeniami. Wszystkie te eksperymenty zamieszczone zostały w niniejszej książce. Wiem że telepatia 
rzeczywiście działa ponieważ jestem na nią wyczulona. To własne doświadczenia pozwoliły mi ją rozpoznać 
i zaakceptować. Obecnie już nie uważam jej za coś przypadkowego.

Rezultatem moich eksperymentów było wiele przeróżnych i niezwykle żywych doznań, które nie mogą być 
w zadowalający sposób wyjaśnione w obrębie ograniczonych ram naszych powszechnie akceptowanych 
systemów wiedzy. Doznania te przedstawione będą w późniejszych rozdziałach. Zanim postanowiłam sama 
spenetrować bliżej zjawisko postrzegania pozazmysłowego, właściwie nie miałam osobistych doświadczeń z 
fenomenami parapsychicznymi. Obecnie jestem jednak przekonana, że takie siły oraz zdolności tkwią w 
każdym z nas; choć kiedyś je ignorowałam, tak jak może i wyje teraz ignorujecie.

Może dlatego, iż jestem pisarką, czytam wiele różnych rzeczy. Kiedy po raz pierwszy przeczytałam o ESP, 
moja ciekawość została pobudzona. Mój mąż również zainteresował się tym zjawiskiem. Zapragnęliśmy je 
zbadać, ale w większości książek znaleźliśmy jedynie opisy przypadków ESP, dawno temu badanych przez 
różne towarzystwa parapsychiczne. Inne książki rozwodziły się nad osiągnięciami powszechnie znanych 
mediów. Nie znaleźliśmy jednak ani jednej pozycji, która w zwięzły sposób wyjaśniałaby czytelnikowi co to 
właściwie jest ESP lub w jaki sposób można rozwinąć takie zdolności.

Co prawda różne tajne stowarzyszenia oferowały takie informacje, ale wyłącznie swoim członkom, zaś 
uzyskanie takiego członkowstwa wiązało się z pokaźnymi kosztami. W dodatku większość owych 
stowarzyszeń wykorzystywała w swoich ogłoszeniach slogany z pogranicza okultyzmu, co jeszcze bardziej 
mnie do nich zrażało.
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Lista naszych pytań zdawała się nie mieć końca. Czy umiejętności ESP są dziedziczne? Jak działa telepatia? 
Czy pewne sny rzeczywiście mogą być prorocze? Czy seanse spirytystyczne to tylko nonsens otoczony 
przesądami, czy może coś więcej? Czytaliśmy również o eksperymentach z tablicą „Ouija". Jak taka tablica 
wygląda? Co należy zrobić aby rzeczywiście przemówiła? Jakie jest pochodzenie „Ouija"? Tego rodzaju 
pytania popychały nas do działania. W końcu mąż zasugerował abym opracowała własne eksperymenty, 
spisała ich rezultaty - zarówno te pozytywne jak i negatywne - i wykorzystała jako materiał do książki. 
Żadne z nas nie miało wtedy pojęcia, iż ta niewinna sugestia zmieni nasze życie.

Dla tych, którzy nie znają pochodzenia nazwy „Ouija" wyjaśniam, iż słowo to zostało zastosowane po raz 
pierwszy siedemdziesiąt pięć lat temu przez lekarza w Baltimore, Williama Fulda, jako nazwa zestawów tzw. 
mówiących tablic; w tym właśnie sensie słowo „Ouija" wykorzystywane jest w mojej książce.

Nie rozpoczęłam moich dociekań od seansów spirytystycznych czy wizyt u mediów. Po pierwsze, zapewne 
jak większość z was, nie znałam żadnego medium. Po drugie byłam również uprzedzona, być może 
niesłusznie, do ludzi którzy odwiedzali wszelkiej maści wróżbitów, astrologów i tym podobnych. Z jednej 
strony nie chciałam paść ofiarą oszustwa, a z drugiej obawiałam się, iż mogę okazać się zbyt łatwowierna. 
Wiedziałam że w zupełności ufać mogę jedynie sobie. Chciałam sama odkryć tak wiele, jak to tylko 
możliwe. Książka ta zawiera rezultaty moich dociekań, a także opisy przeprowadzonych eksperymentów, tak 
więc jeżeli chcecie możecie robić własne badania.

Właściwie to książka ta jest czymś w rodzaju elementarza, podręcznikiem „zrób to sam" fenomenów 
parapsychicznych. Nie spieszcie się, czytajcie ją powoli. Po wykonaniu proponowanych przeze mnie 
eksperymentów może nie będziecie potrafili porozumieć się z przyjaciółmi mieszkającymi w innym mieście 
bez pomocy telefonu, nie będziecie ostrzegani przed nieszczęściami zanim się wydarzą, nie będziecie mogli 
przewidywać przyszłości ani nie będziecie odwiedzać zmarłych krewnych bądź przyjaciół. To znaczy, może 
nie będziecie w stanie robić wszystkich tych rzeczy na raz. Jednak bez wątpienia odkryjecie w sobie istnienie 
nieznanych do tej pory zdolności parapsychicznych. W ten czy inny sposób zamanifestują się same.

Wasze postępy w dużym stopniu zależeć będą od indywidualnego podejścia, ale nigdy już nie będziecie tacy 
sami. Każde nowe doświadczenie w pewnym stopniu zmienia naturę człowieka. A doświadczenie 
proponowane przeze mnie powiększy zakres waszej świadomości i równocześnie uzmysłowi wam te 
umiejętności oraz formy postrzegania wewnętrznego, które są istotną częścią waszego dziedzictwa jako istot 
ludzkich, chociaż być może były przez was wcześniej ignorowane.

Nawet ci z was, którzy czytać będą tę książkę jedynie dla zabawy i nie podejmą żadnych prób wykorzystania 
zawartych w niej informacji, również wiele się nauczą. Uświadomicie sobie, być może po raz pierwszy, że 
wasze sny nie są chaotycznymi produkcjami umysłu, lecz żywymi działaniami podświadomości 
zawierającymi informacje dotyczące przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Zrozumiecie że wasze 
przeczucia niosą często istotne informacje, które możecie wykorzystać, oraz że wasza zdolność do 
spożytkowania postrzegania pozazmysłowego w życiu ograniczona jest wyłącznie przez was samych.

Nie mam zamiaru przytaczać tu historii lub dokonań słynnych mediów czy wyliczać różne fenomeny 
parapsychiczne. Informacje takie można znaleźć w każdej bibliotece i chociaż bez wątpienia są one 
interesujące, to nie pomogą w rozwinięciu waszych zdolności. Zamiast tego opiszę własne początki i postępy 
z tym związane, jak również podstawowe eksperymenty, które z całym spokojem będziecie mogli 
samodzielnie wypróbować. Tu zdani jesteście wyłącznie na siebie. Nikt nie może przeprowadzić tych 
eksperymentów za was. Zależy to wyłącznie od was, tak samo jak późniejsza ocena rezultatów, szczera i 
oparta na zdrowym rozsądku.

Człowiek od wieków polegał na jakimś rodzaju postrzegania pozazmysłowego. Ludzie zawsze podejrzewali, 
że życie prócz fizycznego ma jeszcze inny wymiar. Jednakże wraz z narodzinami współczesnej nauki 
człowiek zaczął interesować się jedynie tym co sprawdzalne. Przez pewien czas wydawało się, iż cały 
wszechświat może być wytłumaczony w taki właśnie sposób.

Jeżeli rzeczywistości nie można było odebrać zmysłami fizycznymi, to w pojęciu człowieka 
cywilizowanego, nie istniała ona w ogóle. Potem pojawiła się elektryczność. Nawet dzisiaj nie wiadomo 
dokładnie czym ona jest. Wiemy jak w pewnych warunkach działa ale z pewnością nie jest czymś co można 
zobaczyć, dotknąć i powiedzieć: „No tak, to właśnie elektryczność".
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Następnie nauka odkryła, że tak zwany świat stały, lub inaczej świat przedmiotów fizycznych, nie jest ani 
stały, ani nawet zgodny ze znaczeniem przypisywanym zazwyczaj temu określeniu. Stół na przykład, nie jest 
wcale tym czym wydaje się być dla zmysłów fizycznych. Chociaż udajemy, że stół jest czymś stałym ze 
względu na wygodę i być może dla zachowania zdrowych zmysłów, to tak naprawdę wcale nie jest on rzeczą 
stałą. Stół jest skupiskiem luźno połączonych ze sobą atomów, które również nie są nieruchome, ponieważ 
żaden atom nie jest nieruchomy. Znany nam stół jest w rzeczywistości mieszanką atomów i molekuł 
zmieniających się bez przerwy i będących wiecznie w ruchu. Obecnie naukowcy muszą uważać, aby w 
trakcie eksperymentów nie dać się oszukać własnym złudnym zmysłom fizycznym. Innymi słowy, stół jest 
rezultatem naszego sposobu postrzegania i organizowania podstawowej materii wszechświata.

Stale korzystamy z elektryczności. Wciąż korzystamy ze stołu ustawiając na nim talerze i szklanki, które 
również są układami atomów i molekuł. Bez wątpienia elektryczność jest praktyczna. Stół także. I wcale 
nam nie przeszkadza, iż stół nie jest tym na co wygląda, jak długo utrzymuje na swoim blacie równie złudne 
dla naszych zmysłów talerze i szklanki. Nie uważamy też samych siebie za przesądnych tylko dlatego, że 
korzystamy z tych rzeczy.

Jednak fakt, iż nasze fizyczne zmysły oszukują nas co do natury rzeczywistości, pozostaje. Lecz wewnątrz 
posiadamy ukrytą zdolność postrzegania rzeczywistości taką, jaka naprawdę jest. Postrzeganie 
pozazmysłowe jest częścią tej zdolności. Umożliwia nam ono postrzeganie rzeczywistości pomimo barier 
ustanowionych przez nasze zmysły fizyczne.

W postrzeganiu wewnętrznym nie ma nic z okultyzmu. Ogólnie stosowany skrót ESP odnosi się do 
postrzegania, które dociera do nas poprzez ośrodki inne niż, zmysły fizyczne. Wiele osób wnosi stąd, iż ESP 
musi posiadać nadprzyrodzone źródło, ale samo określenie nadprzyrodzony wciąż jeszcze jest sprawą do 
dyskusji. W średniowieczu telewizja również uważana byłaby za coś nadprzyrodzonego. Dużo bardziej 
logiczne jest założenie, że osobowość ludzka posiada po prostu moce, wobec których człowiek jako 
jednostka wciąż jeszcze pozostaje ignorantem. Równie logiczne jest założenie, że w świecie istnieje więcej 
zjawisk niż to co zawarte w uznanych systemach wiedzy.

Skoro zmysły fizyczne zniekształcają podstawową rzeczywistość, to dlaczego niby mamy ograniczać tę 
rzeczywistość do oceny samych zmysłów fizycznych? Rozważcie jakiekolwiek uczucie. Bez wątpienia jest 
ono rzeczywiste, ale nie posiada takiego samego rodzaju fizycznej rzeczywistości jak na przykład stół. 
Uczucia nie możecie dotknąć ani zobaczyć. Każdy z was będzie wiedział co mam na myśli kiedy powiem, że 
smutek jest ciężki, że przygniata nas do ziemi, lecz przecież żadna waga nie zmierzy wagi smutku w 
kilogramach czy gramach. Smutek nie ma przecież ciężaru fizycznego. Ma jednak swój niezaprzeczalny 
ciężar psychiczny, o czym prawdopodobnie każdy z nas zdążył się już przekonać. Lecz smutek, tak jak inne 
doznania natury psychicznej, chociaż stanowi część rzeczywistości, to nie może zostać zmierzony lub 
zbadany instrumentami fizycznymi. Istnieje wiele innych rzeczywistości, które nie mogą być postrzegane 
samymi zmysłami fizycznymi.

Rezultaty moich eksperymentów skłoniły mnie do zaakceptowania możliwości przetrwania przez 
niematerialną osobowość człowieka zmiany, którą nazywamy śmiercią. Sama nie wiem, jak część moich 
eksperymentów można by wytłumaczyć, chyba że przyjmiemy, iż osobowość nawet w fizycznym życiu jest 
w jakimś stopniu niezależna od materii. A jeżeli tak jest naprawdę, to dlaczego osobowość miałaby zależeć 
od materii fizycznej wtedy, kiedy ta już zniknie?

Wydaje mi się, że musimy poważnie rozważyć trwałość ludzkiej osobowości. W chwili obecnej jesteśmy 
mieszanką świadomości i materii fizycznej, ale czym byliśmy przed naszą obecną egzystencją i czym 
będziemy po niej? Badania ESP mogą się w znacznym stopniu przyczynić do wyjaśnienia tej kwestii, 
ponieważ dopóki nie będziemy wiedzieli więcej o tkwiących w człowieku siłach, nie możemy mieć nadziei, 
iż dowiemy się czegoś więcej o przyszłości i przeszłości. Spoglądaliśmy na zewnątrz i badaliśmy 
wszechświat fizyczny, lecz równocześnie zamknęliśmy oczy na możliwości umysłu samego człowieka.

Moje własne doświadczenia na tym obszarze w drastyczny sposób zmieniły mi niektóre z wcześniejszych 
zapatrywań dotyczących ludzkiej osobowości. Podczas transu mówiłam słowami, które nie były moimi; a po 
roku przybrały formę dwóch tysięcy stron maszynopisu nazwany Materiałem Setha. Między innymi oferuje 
on zdecydowanie odmienne spojrzenie na naukę i parapsychologię. Seth upiera się, iż jest „esencją energii 
osobowości" nie ześrodkowaną w obrębie systemu fizycznego, że przemawia poprzez moją podświadomość 
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chociaż nie jest od niej zależny.

To właśnie Seth zaproponował niektóre z eksperymentów opisanych w książce, którą właśnie czytacie. 
Materiał Setha dotyczy takich problemów jak: natura materii fizycznej, koncepcja Boga, antymateria, 
wszechświat snu, warstwy podświadomości, teoria rozszerzania się wszechświata, oraz ograniczenia teorii 
przyczyny i skutku. Nigdzie nie występuje choćby jedna sprzeczność. W lekkim stanie transu przemawiałam 
słowami Setha zawsze wieczorem, dwa razy w tygodniu od grudnia 1963 roku. A zanim książka ta znajdzie 
się w waszych rękach, sesji takich odbędzie się przeszło 200.

Seth przepowiedział również ukazanie się tej książki w konkretnym wydawnictwie. Stwierdził też, że w 
sprzedaży duży wpływ odegra kobieta, chociaż nie było tak zupełnie jasne czy odnosił to do tej właśnie 
książki. Negocjowałam wtedy warunki umowy z redaktorem wydawnictwa, który od jakiegoś czasu zwlekał 
z konkretną odpowiedzią. W końcu zniechęcona napisałam do niego z żądaniem zwrotu maszynopisu. W 
odpowiedzi otrzymałam list od innego redaktora, tym razem kobiety, która prosiła mnie o pozostawienie 
maszynopisu jeszcze przez jakiś czas w redakcji. W miesiąc później przyjęły został do druku, w pięć 
miesięcy po przepowiedni Setha. Sprzedaż książki zainicjowana została, przynajmniej częściowo, 
pozytywną opinią jaką ta kobieta wydała o moim maszynopisie oraz umiejętną reklamą. Jednak w chwili 
przepowiedni nie miałam nic wspólnego z tą kobietą, a ona sama, o ile mi wiadomo, nawet nie pracowała w 
tym wydawnictwie.

Ponownie podkreślam, iż w przeszłości nie miałam żadnych metapsychicznych doznań. Rozpoznawanie 
postrzegania pozazmysłowego zostało zahamowane przez nasze systemy edukacyjne. Od maleńkości uczeni 
jesteśmy aby ufać jedynie tym rzeczom, które możemy zobaczyć, powąchać, posmakować czy dotknąć. 
Zostajemy wychowani w pojmowaniu rzeczywistości z góry ograniczonej odpowiednimi wyobrażeniami i 
teoriami. Nadszedł czas otworzyć wreszcie oczy. Nadszedł czas, aby odkryć możliwości człowieka.

Jeżeli zastosujecie podane w niniejszej książce zasady bez żadnych uprzedzeń, to wkrótce staniecie się 
świadomi rzeczywistości, która w przeszłości znajdowała się poza zasięgiem naszej świadomości. Z jednej 
strony będziecie potrzebować obiektywizmu, a z drugiej silnej i nieskrępowanej intuicji. Znajdziecie tu 
eksperymenty, które wykonać możecie samodzielnie w domu, eksperymenty które wniosą rzeczywistość 
postrzegania pozazmysłowego do waszego codziennego życia i pozwolą wam odkryć własne zdolności.

Każda osoba jest inna. Muzyka istnieje, ale przecież my wszyscy nie jesteśmy muzykami. Niemniej jednak 
każdy z nas może odbierać muzykę i w różnym stopniu się nią cieszyć, I tak jak każda osoba ma w życiu 
fizycznym szczególne uzdolnienia w różnych dziedzinach, ta sama relacja zachodzi tutaj.

Po przeprowadzeniu eksperymentów odkryjecie własne inklinacje. To czego nauczyliśmy się z mężem 
przychodziło nam z trudem, często metodą prób i błędów. Wy możecie zaoszczędzić sporo czasu 
przechodząc ten sam proces. Czytając tę książkę będziecie mieli przynajmniej niezłe pojęcie o tym co 
robicie, jak to robicie i jak ocenić własne rezultaty.

Przy ocenie rezultatów posługujcie się zdrowym rozsądkiem i zmysłem krytycyzmu, lecz równocześnie przy 
przeprowadzaniu eksperymentów niezbędna jest pewna dawka spontaniczności. Postarajcie się wyzbyć 
wszelkich zakodowanych wcześniej uprzedzeń. Badajcie wewnętrzną rzeczywistość jak dziecko, które 
zachwyca się każdym nowym doznaniem.

Kiedy rozpoczynałam to przedsięwzięcie uważałam na przykład, że telepatia i jasnowidzenie są uznanymi 
aspektami zdolności parapsychicznych, a seanse spirytystyczne i mówiące tablice były dla mnie czymś po 
prostu głupim, rozrywkami neurotyków lub ludzi psychicznie niezrównoważonych. Włączyłam seanse i 
tablicę „Ouija" do badań jedynie dlatego, by nie ulegać osobistym uprzedzeniom. W rezultacie moje 
spojrzenie na te sprawy radykalnie się zmieniło. To właśnie zwykły eksperyment z tablicą „Ouija", 
wykonywany bez specjalnego entuzjazmu, doprowadził do zapoczątkowania Sesji Setha. Późniejsze 
eksperymentalne seanse spirytystyczne, przeprowadzane w domu przekonały mnie, iż jest w tym coś więcej 
niż histeria czy przesądy.

To co uzyskacie z tej książki w dużym stopniu zależy od energii, czasu i zainteresowania jakie w nią 
zainwestujecie. Aby z opisywanych w niej eksperymentów wydobyć jak najwięcej korzyści niezbędne są 
samodyscyplina, zdrowy rozsądek, intuicja i wytrwałość. Ale po jej uważnym przeczytaniu odkryjecie 
przynajmniej realność naszych wewnętrznych zmysłów.
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Proponowana przeze mnie podróż w świat ESP w rzeczywistości jest eksploracją indywidualnej osobowości, 
podróżą do wnętrza samego siebie. Nie musicie udawać się do medium czy wróżki aby odkryć, czym są 
takie fenomeny jak jasnowidzenie czy telepatia. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że o wiele prędzej i 
lepiej dowiecie się tego samodzielnie. Większość mediów to bez wątpienia ludzie godni zaufania, ale jedna 
wizyta u oszusta czy tkwiącego w złudzeniach neurotyka może sprawić, że zarzucicie dalsze badania jako 
coś pozbawionego sensu.

Jeżeli niektóre z opisywanych w książce eksperymentów wydadzą się wam zanadto odległe czy wręcz 
dziwaczne, przypomnijcie sobie stół, który wcale nie jest czymś stałym. Być może w tej właśnie chwili, 
czytając książkę opieracie się o ten stół łokciem. Pomyślcie o elektryczności którą wykorzystujemy na co 
dzień, ale której nie rozumiemy. Wtedy nasze własne ukryte zdolności nie wydadzą się już takie dziwne i 
obce.

Zaufajcie samym sobie. Spójrzcie w głąb siebie i zobaczcie, co tam znajdziecie.
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Rozdział 1

Jak posługiwać się tablicą Ouija. Co sprawia, że tablica działa? Spotykamy Setha.

Latem 1913 roku pewna gospodyni domowa z St. Louis zaprezentowała tablicę „Ouija" jako część gry 
towarzyskiej. Sunąca po literach wskazówka zaczęła przekazywać wiadomość od osobowości kobiecej 
nazywającej samą siebie Patience Worth, która żyła przypuszczalnie w siedemnastowiecznej Anglii. Przez 
dwadzieścia pięć lat Patience Worth dyktowała wiersze i opowiadania, które zostały opublikowane i 
wzbudziły nawet zainteresowanie krytyków. Gospodyni domowa, pani Pearl Curren, nie była osobą 
specjalnie wykształconą. Jej osobowość nawet nie przypominała Patience Worth.

Patience posługiwała się idiomami z ubiegłej epoki w dodatku z ich autentyczną, archaiczną pisownią. W 
swoich opowiadaniach swobodnie używała wyrażeń potocznych, które od dawna już zniknęły z języka 
codziennego i zostały zapomniane. Przypadek ten został bardzo dokładnie zbadany. Nigdzie nie wykryto 
choćby śladu oszustwa. Spory dotyczyły jedynie różnych wyjaśnień pochodzenia osobowości Patience 
Worth.

Czy Patience Worth rzeczywiście była duchem zmarłej dawno temu kobiety? Czy dlatego posiadała znaczną 
wiedzę o siedemnastowiecznej Anglii, ponieważ właśnie wtedy żyła? A może to pani Curren, sama o tym nie 
wiedząc, nagromadziła podświadomie fantastyczną ilość informacji z odległej przeszłości? Jeżeli tak, to co 
było źródłem tej wiedzy?

Wiele szczegółów podanych za pośrednictwem tablicy „Ouija" znanych było jedynie naukowcom. Jeżeli 
podświadomy umysł pani Curren w jakiś sposób zebrał takie bogactwo wiedzy, to jest to dowód, iż 
podświadomość ma do dyspozycji zdolności, o których umysł świadomy niczego nie wie. Jednak nawet 
takie wytłumaczenie przypadku Patience Worth pozostawia wiele niejasności. Rodzaj podawanych 
informacji nie był powszechnie dostępny. Skąd w takim razie pochodziły? I w jaki sposób podświadomość 
pani Curren nadała temu materiałowi formę opowiadań i sztuk?

Lecz z drugiej strony, jeżeli Patience Worth rzeczywiście była osobowością przebywającą niegdyś w obrębie 
materii fizycznej, to powstają nowe i całkowicie inne pytania. Czy komunikowała się za pośrednictwem 
podświadomego umysłu pani Curren? Czy ona operowała tablicą „Ouija" czy robiła to pani Curren? W obu 
tych przypadkach można założyć, iż ludzka osobowość jest dużo mniej ograniczona czasem i przestrzenią, 
niż to zakładamy.

Wspominam o tym zdarzeniu ponieważ tablica „Ouija" odegrała dużą rolę w wyłonieniu się osobowości 
Palience Worth. Działanie takiej tablicy rozważamy na różne sposoby, jako metodę uwalniania 
podświadomości, jako środek łączności pomiędzy żywymi i umarłymi, czy wreszcie jako grę towarzyską 
pochłaniającą jedynie zblazowanych czy niezrównoważonych psychicznie. Jednak rola odegrana przez 
tablicę „Ouija" w przypadku Patience Worth była na tyle prowokująca, że przekonała mnie, iż zasługuje na 
dokładniejsze zbadanie.

Ani mój mąż ani ja nie widzieliśmy wcześniej takiej tablicy, niemniej niezwłocznie jedną kupiliśmy. W 
niniejszym rozdziale opiszę prowadzone z nią eksperymenty, ich rezultaty a także niezbędne instrukcje tak, 
abyście dokładnie wiedzieli jak się nią posługiwać.

Sama tablica „Ouija" ma w przybliżeniu 80 cm długości i 50 cm szerokości. Wypisane są na niej duże, łatwe 
do odczytania litery alfabetu. Słowo „tak" widnieje w górnym lewym rogu, a słowo „nie" w górnym prawym 
rogu. Pod alfabetem umieszczone są cyfry, od l do 9 oraz 0. Na samym dole tablicy widnieje wypisane 
mniejszymi literami słowo „żegnaj".

Do tablicy dołączona jest niewielka wskazówka. Przypomina ona trójnożny, miniaturowy stolik o trójkątnym 
kształcie. Aby tablica zaczęła działać, uczestnicy muszą umieścić dłonie na wskazówce. Sama wskazówka 
spoczywa na tablicy. Aby zapoznać się z tą procedurą połóżcie dłonie delikatnie na wskazówce i łagodnie 
przesuwajcie nią po tablicy. Jeżeli tablica działa prawidłowo, wskazówka będzie przesuwać się jak gdyby 
samoistnie, bez żadnego wysiłku z waszej strony.

Już pierwsza próba może zakończyć się sukcesem. Jeżeli nie, to nie przejmujcie się tym. Nasze pierwsze 
sesje były sporym rozczarowaniem. Wskazówka albo nie ruszała się wcale, albo wskazywane przez nią litery 
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układały się bez ładu i składu. Moje podejście było w owym okresie raczej mało entuzjastyczne. Wciąż 
uważałam, że tablica „Ouija" nie należy do głównego nurtu moich zainteresowań. Z jednej strony 
wiedziałam, iż zasługuje ona na miejsce w moich badaniach, lecz emocjonalnie byłam „zażenowana i 
skrępowana". Najwidoczniej nie jest to odpowiednie podejście do pierwszych prób z tablicą, czy zresztą z 
czymkolwiek innym. Nasze początkowe wysiłki były tak mizerne, że tym bardziej zdumiewałam się 
późniejszym sukcesem.

Oto kilka kroków, jakie należy wykonać we wstępnej fazie eksperymentowania. Ustawcie tablicę „Ouija" w 
taki sposób, aby znalazła się pomiędzy wami a waszym partnerem. Niech tablica zostanie ustawiona na stole 
tak, aby jeden jej koniec spoczywał na waszych kolanach a drugi na kolanach drugiego uczestnika. 
Trzymajcie oczy otwarte. Nie ma potrzeby ich zamykać. Połóżcie obie dłonie na wskazówce ustawionej 
wcześniej na tablicy. Niech wasz partner zrobi to samo.

Odprężcie się. Kiedy tablica zaczyna działać, wskazówka zacznie się poruszać wskazując na litery, które 
będą stanowiły przekaz. Jeżeli podczas kilku pierwszych, powiedzmy dwudziestominutowych sesji nic 
osiągniecie żadnych rezultatów, nie bądźcie tym rozczarowani. Jestem pewna, że w przypadku większości z 
was tablica zacznie działać już za pierwszym razem. A jeżeli nie, to być może powinniście zmienić 
podejście. Próbujcie uaktywnić tablicę w sposób niewymuszony, w duchu zabawy.

Pamiętajcie, że gdybyśmy to my poddali się po kilku pierwszych porażkach, nie powstałby Materiał Setha. 
Książka ta mogłaby nigdy nie zostać napisana.

Jeżeli zadajecie pytania, lepiej żeby zadawane były naraz przez jedną osobę. Jeśli wskazówka nie porusza 
się, powtórzcie pytanie. Pytajcie prostymi, krótkimi zdaniami. Możecie szeptać, mówić głośno a nawet 
formułować pytanie jedynie w myślach. Po każdym pytaniu zróbcie odpowiednią przerwę, aby zostawić czas 
na odpowiedź.

Wywierajcie minimalny nacisk na wskazówkę. Jeżeli naciśnięcie na nią zbyt silnie, to po prostu nie będzie 
mogła się przesuwać. Jeżeli czujecie się nieswojo w kontakcie z tablicą, nie zwlekając otwórzcie sesję 
pytaniem. Standardowe pytanie otwierające to: Czy jest tam ktoś? Wasze następne pytania będą logicznym 
następstwem uzyskanej odpowiedzi.

Jeżeli przekazywana wiadomość wydaje się pochodzić od innej osobowości, zadawajcie takie pytania, które 
przyniosą wam jak największą ilość informacji. Jeśli pojawiająca się osobowość oznajmia, że nie jest osobą 
żywą, zapytajcie o miejsce i czas narodzin oraz śmierci. Później możecie spróbować sprawdzić uzyskane tą 
drogą szczegóły. Zapytajcie o imiona członków rodziny sprowadzonej osobowości. Czy jeszcze żyją czy już 
umarli? Jeżeli żyją to gdzie mieszkają? Jeśli pytania pozostają bez odpowiedzi, lub gdy wskazówka wydaje 
się wahać, zróbcie chwilę przerwy a następnie powtórzcie pytania.

Niektórzy ludzie stwierdzają, że procedura pytanie - odpowiedź, powstrzymuje albo ich, albo drugą stronę. 
Jeżeli coś takiego przydarzy się w waszym przypadku, to przez chwilę posiedźcie bez ruchu z dłońmi na 
wskazówce. Po krótkim czasie wskazówka przeliteruje wiadomość, bez żadnego pytania z waszej strony. 
Później, kiedy bardziej przyzwyczaicie się już do tablicy, z doskonałym rezultatem stosować możecie 
kombinację różnych procedur. Przy pracy z tablicą konieczna jest całkowita uczciwość. Nieufność lub 
niedowierzanie waszego partnera w poważny sposób zahamuje wszelkie postępy, jakie moglibyście 
osiągnąć.

Eksperymentowanie z tablicą „Ouija" jest fascynującym doświadczeniem i być może najłatwiejszym 
sposobem na rozpoczęcie doświadczeń z ESP. Sugeruję abyście wypróbowali podane w tej książce 
eksperymenty w takim porządku, w jakim zostały zamieszczone, ponieważ w ten sposób jeden eksperyment 
przygotuje was do drugiego. Fenomeny parapsychiczne są jedną z niewielu dziedzin, w której możliwe jest, 
aby zupełny amator dokonał znaczących odkryć. Stąd ważne jest, abyście po zakończeniu każdego 
eksperymentu robili szczegółowe notatki.

Pracując z tablicą możecie zapisywać wszystkie pytania i odpowiedzi, albo wtedy gdy wskazówka 
zatrzymuje się pomiędzy przekazami, albo gdy po prostu nieruchomieje, jak to czasami bywa. Dla większej 
skuteczności tam gdzie jest to możliwe, pytania i odpowiedzi winny być spisywane w trzeciej osobie. 
Zacznijcie swoje notatki od razu przy pierwszej sesji. Zanotujcie datę, nazwiska osób uczestniczących w 
sesji oraz dokładny czas. Kiedy nabierzecie wprawy w posługiwaniu się tablicą, niezłym pomysłem jest 
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planowanie pytań na jakiś czas naprzód.

Gdy tablica „Ouija" działa prawidłowo, być może będziecie zmuszeni wyrobić u siebie umiejętność 
pewnego rodzaju stenografii, ponieważ wiadomości nierzadko przekazywane są bardzo szybko. Tablica nie 
wskazuje znaków przestankowych, więc musicie bardzo uważnie śledzić przekazywaną wiadomość, aby 
zorientować się gdzie kończy się jedno zdanie a zaczyna drugie. Słowa mogą być łączone, więc na pierwszy 
rzut oka informacja taka może wydawać się pozbawiona sensu. Z tego powodu czytajcie każdą wiadomość 
bardzo uważnie. W niektórych przypadkach tablica sama wskazuje na coś w rodzaju stenografii. Cyfra 4 
może być używana zamiast słowa dla, a w miejsce słowa ty może pojawić się litera „u".

Na początku powinniście zadawać raczej proste pytania, na które odpowiedzią może być zwykłe „tak" lub 
„nie". Dopóki nie nabierzecie większej pewności siebie, zamiast o pełne nazwiska pytać możecie o inicjały. 
Nie bądźcie łatwowierni otrzymując zniekształcone przekazy. Nie próbujcie nadawać sensu czemuś 
bezsensownemu, zbytnio rozpuszczając wyobraźnię. Tablica będzie podawała całe słowa a następnie zdania, 
a wy wraz z nabieraniem praktyki będziecie je odczytywać coraz poprawniej.

Nie przejmujcie się, jeżeli niektóre aspekty uzyskanych przekazów będą pozornie sprzeczne, szczególnie 
podczas pierwszych sesji. Mogą to być zniekształcenia naprawdę ważnych informacji. Więcej powiem o tym 
w późniejszych rozdziałach. Podczas trzeciej lub czwartej sesji powinniście uzyskiwać już całe zdania, o ile 
nie stanie się to wcześniej. Po miesiącu doświadczeń z tablicą Robert i ja otrzymywaliśmy materiał, który 
obejmował dziesięć stron maszynopisu z jednej sesji.

Doprawdy niezwykłym doznaniem jest wyczuwanie ruchów wskazówki wędrującej po tablicy oraz 
poczucie, że ani wy, ani wasz partner nie poruszacie nią w sposób świadomy. Kiedy rozpoczynaliśmy z 
mężem eksperymenty z tablicą, nie wiedzieliśmy czego oczekiwać. Podam wam krótki opis kilku naszych 
wczesnych sesji, tak abyście mieli z czym porównywać własne rezultaty.

Po dwóch pierwszych nieskutecznych próbach zaczęliśmy otrzymywać spójne i logiczne przekazy, które 
wydawały się pochodzić od mojego dziadka Jesepha Adolpha Burdo zmarłego w 1949 roku. Dziadek był w 
połowie Francuzem, a w połowie Indianinem. Mówił po angielsku całkiem dobrze, lecz z pewnymi 
szczególnymi cechami. Na przykład zawsze wymawiał słowa these, them i those jako „dis", „dem" i „dos". 
Tablica podczas przekazu tak właśnie wskazywała pisownię tych słów. a inne słowa wybierane były w 
charakterystyczny dla dziadka sposób posługiwania się językiem.

Otrzymywaliśmy również przekazy pochodzące od innych osobowości, które przeżyły śmierć fizyczną, i to 
takich, których żadne z nas nigdy nie znało. Później sprawdziliśmy daty narodzin i śmierci pojawiające się w 
tych przekazach. Z reguły były prawdziwe. Podawane historie życia były całkiem prawdopodobne. Oboje 
byliśmy tym oczywiście zaskoczeni, ale nie robiło to na nas większego wrażenia. Częściowo dlatego, że 
pomimo prób nigdy nie mogliśmy dwukrotnie skontaktować się z tymi samymi „osobami". Nasza ciekawość 
została jednak na tyle pobudzona, by kontynuować doświadczenie.

Po dwóch lub trzech takich sesjach ponownie zalewani byliśmy nonsensami. Pośród całkowicie 
bezsensownych słów pojawiło się jedno wyraźne określenie: „wschodnie drogi". Słowa te okazały się bardzo 
ważne, chociaż wtedy nie mieliśmy o tym pojęcia. Ale naturalnie włączyliśmy ten zwrot do naszych notatek. 
Jest to jeden z powodów, dla których uważamy, że zapisy takie są niezmiernie ważne. Czasami pozornie 
mało istotny zwrot nabiera właściwego znaczenia później, tak jak miało to miejsce w przypadku 
„wschodnich dróg".

Nasz następny eksperyment z tablicą „Ouija" dał początek unikalnemu doświadczeniu, które trwa do tej 
pory. Rozpoczęło się ono właściwie dość nieoczekiwanie, od wiadomości uzyskanej od osobowości, którą 
będę nazywała Frank Withers, chociaż nie jest to imię i nazwisko podane przez tablicę. Frank Withers 
powiedział nam, że uczył angielskiego w Elmirze, w stanie Nowy Jork, a także udzielił kilku innych 
informacji dotyczących pochodzenia jego oraz rodziny.

Następnego dnia zapytałam starszą kobietę mieszkającą w Elmirze czy znała kogoś o imieniu i nazwisku 
podanym nam przez tablicę. Nie podałam jej żadnych powodów mego zainteresowania. Kobieta stwierdziła, 
że przypomina sobie taką osobę, ale po przeprowadzce znajomość urwała się a osoba ta zmarła we 
wczesnych latach czterdziestych. Frank Withers jako datę swojej śmierci podał rok 1942, o czym kobieta ta 
oczywiście nie mogła wiedzieć.
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Kilka kolejnych sesji przebiegało w podobny sposób, na rozmowach z Frankiem Withersem. Z paru 
powodów nie sprawdzaliśmy wtedy dalej tych wczesnych informacji. Po pierwsze w datach pojawiło się 
kilka wyraźnych sprzeczności. Po drugie, szczególnie na początku, dość trudno było sobie wyobrazić, iż 
informacje te są tak zwyczajnie prawdziwe. Bez wątpienia jednym z powodów naszej opieszałości w tej 
sprawie był brak czasu (oboje z mężem pracowaliśmy), a także obawa przed konsternacją, jaką mogło 
wywołać sprawdzanie danych w miejscach publicznych. Nie mieliśmy wtedy pojęcia czy sesje z tablicą 
„Ouija" będą kontynuowane i czy w końcu rozwiną się w coś innego. Byliśmy po prostu zadowoleni, iż 
udało nam się doświadczyć fenomenu, o którym do tej pory jedynie czytaliśmy.

Jak się wkrótce okazało, z Frankiem Withersem rozmawialiśmy jedynie przez trzy sesje. Na początku 
czwartej odpowiedział co prawda Withers, ale jego osobowość zastąpiona została osobowością Setha. 
Rozpoczęły się Sesje Setha. Natychmiast zorientowaliśmy się, że przekazywane poprzez tablicę wiadomości 
nabrały całkowicie nowej jakości. Stwierdziliśmy że mamy teraz do czynienia z osobowością o znacznie 
wyższej inteligencji oraz posiadającą specyficzne poczucie humoru, z osobowością przejawiającą niezwykłą 
intuicję, a także wiedzę z pewnością leżącą poza naszymi świadomymi zdolnościami.

Poczynając od tej właśnie sesji tablica zaczęła przekazywać fragment po fragmencie, jeden po drugim, bez 
przerwy. Ku memu zdumieniu Seth podczas tych pierwszych sesji upierał się, że reinkarnacja jest nie tylko 
możliwością, ale również faktem. Zaczął wyliczać poprzednie wcielenia moje oraz Roberta podając dały, 
nazwiska, związki rodzinne i inne szczegóły. Niektóre z nich sprawdzone zostały za pomocą hipnozy. Inne 
wciąż jeszcze czekają na sprawdzenie. Kiedy zbierzemy wystarczającą ilość materiału, wtedy sprawdzimy 
wszystkie szczegóły w oparciu o istniejące dane. O tym również będziemy mówić w rozdziałach 
poświęconych reinkarnacji.

Robertowi i mnie nieobca była teoria reinkarnacji, nie traktowaliśmy jej jednak poważnie z powodu kilku 
słabszych punktów, które uważaliśmy za nie do wyjaśnienia. Dla mnie reinkarnacja miała w sobie coś z 
okultyzmu. Seth obalił każde z moich zastrzeżeń z bezbłędną logiką, a później podał listę eksperymentów, 
które mogą zostać wykorzystane do udowodnienia prawdziwości tej teorii.

Czy to ja poruszałam tablicą? A może Robert? Zaczęliśmy sprawdzać się nawzajem. Na przykład bez 
ostrzeżenia zdejmowałam dłoń ze wskazówki. Zatrzymywała się. Robert robił to samo. Również się 
zatrzymywała. Zazwyczaj tablica nie działała kiedy zasiadaliśmy przed nią oddzielnie. Wydawało się, że 
niezbędni jesteśmy do tego oboje, ponieważ w pojedynkę nie mogliśmy sprawić by wskazówka ruszyła.

Nasze pierwsze spotkanie z Frankiem Withersem miało miejsce 2 grudnia 1963 roku. W rozmowach z nirn 
nie było konsekwencji. Kiedy rozpoczęły się Sesje Setha, każda następna zaczynała niejako potwierdzać 
wcześniejszą. Seth zażądał, aby sesje odbywały się dwa razy w tygodniu podając konkretne wieczory, oraz 
czas rozpoczęcia sesji. Zazwyczaj trwały one od dwóch do trzech godzin, niekiedy dłużej. Postanowiliśmy 
trzymać się jego zaleceń i sesje w dalszym ciągu trwają.

Wkrótce po przejawieniu się osobowości Setha jedno z wyrażeń szczególnie przykuło naszą uwagę. Kwestia ta 
wyłoniła się gdy Seth mówił o poprzednich wcieleniach Roberta. Według Setha, Robert był właścicielem 
ziemskim w siedemnastowiecznej Danii posiadającym kilka majątków w pobliżu nie istniejącego dzisiaj miasta 
Trief. Słowa „wschodnie drogi" użyte zostały do opisania położenia tych majątków w Danii, a my 
przypomnieliśmy sobie, że taki sam zwrot pojawił się pośród bezsensownych znaków w poprzednich sesjach.

Pod koniec tego rozdziału znajdziecie wyjątki z naszych wczesnych sesji. Zadawane tam pytania pomogą wam 
sformułować własne pytania. Zwróćcie uwagę na różnicę pomiędzy wczesnymi, jednowyrazowymi 
odpowiedziami, a pełnymi zdaniami, jakie uzyskiwaliśmy podczas czwartej sesji. Według wszelkiego 
prawdopodobieństwa wasze doświadczenia z tablicą wykażą podobny rodzaj postępu.

Co zatem sprawia, że tablica „Ouija" działa? Zanim na to odpowiem, spójrzmy najpierw na strukturę ludzkiej 
osobowości, ponieważ jej część umożliwia nam ów rodzaj komunikacji.

Ego jest tą częścią was, z którą w życiu codziennym znacie się najlepiej. To wasze świadome Ja. Owo 
świadome Ja nie jest czymś konkretnym. Podlega nieustannym zmianom. Teraz nie jest takie samo, jak w 
czasie waszego dzieciństwa, a jutrzejsze Ja nie będzie takie samo, jak dzisiejsze.

Ego jest tą częścią was, która stawia czoła codziennemu życiu i zajmuje się praktycznymi problemami. Jest 
uformowane wokół pewnych umiejętności i skłonności, będących częścią naszej osobowości. Niektóre z nich 
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są przez ego akceptowane i wykorzystywane stając się częścią świadomego Ja. Te upodobania i uprzedzenia, 
umiejętności oraz cechy uważane za własne pomagają tworzyć właściwe ego.

Ego w życiu codziennym jest czymś niezmiernie ważnym. Umożliwia koncentrowanie się na pojawiających się 
przed nami problemach. Jednak zewnętrzne bodźce natychmiast docierają do naszego mózgu i świadome ego 
nie jest w stanie uporać się samo z takim naporem bodźców. Jest więc konieczne, aby wiele rzeczy było 
świadomie pomijanych. Jesteśmy świadomi jedynie niewielu rzeczy naraz. Wiele czynności wykonujemy bez 
świadomej wiedzy. Ego nie jest nawet świadome wielu bodźców, które pochodzą z samego ciała.

Na przykład przechodzimy przez pokój, odsuwamy krzesło i zdejmujemy z półki książkę. Wykonując 
wszystkie te czynności oczywiście oddychamy. Nasze fizyczne komórki same się uzupełniają. Jednak nie 
zdajemy sobie sprawy z rytmu oddychania. Nie uświadamiamy sobie nawet pracy naszych mięśni 
umożliwiających nam ruch i przestawienie krzesła. Nasza kontrola takich czynności jest bardzo niewielka. 
Zupełnie jakby jakaś inna część nas przejmowała pieczę nad pewnymi funkcjami - funkcjami, które są bardzo 
ważne dla naszego fizycznego przetrwania - takimi jak na przykład oddychanie i trawienie. Jeśli funkcje te 
działają nieprecyzyjnie, umieramy.

Jeżeli tak wiele niezbędnych do naszego życia aspektów aktywności kontrolowanych jest siłami 
podświadomości, w tym przypadku przez autonomiczny system nerwowy, to czy tak trudno uwierzyć, że inne 
funkcje i umiejętności również kontrolowane są na poziomie podświadomości? Raczej nie. Często nucimy coś 
pod nosem nie zdając sobie nawet z tego sprawy. We śnie wielu z nas chodzi po mieszkaniu, czasami wychodzi 
z domu i wędruje ulicami, a świadomy umysł jest miłosiernie nieświadomy takiej aktywności. Delikatna 
równowaga lunatyka może zostać zakłócona, jeżeli zbyt gwałtownie się go zbudzi.

Dlatego też świadoma ingerencja w podświadome działanie może w znacznym stopniu zakłócić jego rezultaty. 
Gdybyśmy musieli pobudzać się do każdego oddechu, świadomie nadzorować miliony maleńkich ruchów ciała 
niezbędnych w codziennym życiu, to na nic innego nie mielibyśmy czasu. A w dodatku nie ma powodu aby 
przypuszczać, że poprawilibyśmy tym naszą obecną podświadomą działalność.

Tablica „Ouija" jest między innymi sposobem komunikowania się z własną podświadomością, ową 
wewnętrzną jaźnią, która jest taka ważna dla waszego fizycznego przeżycia. Podświadomość wie o was więcej, 
niż wy sami. Gdy świadome Ja pozostaje w stanie relaksu, wtedy podświadomość może wyrażać się poprzez 
ruchy mięśni, jak na przykład kiedy machinalnie rysujecie coś na kawałku papieru rozmawiając równocześnie 
przez telefon. Rysunki takie są wskazówkami dla waszej wewnętrznej jaźni. Podczas gdy świadomy umysł 
zajęty jest innymi sprawami, podświadomość kontroluje ruchy mięśni powodując, że wasze palce chwytają 
ołówek i zaczynają coś rysować. Rysunki te mogą wydawać się wam całkowicie bezsensowne, ale według 
wszelkiego prawdopodobieństwa mają określone znaczenie dla waszej podświadomości. A ponieważ wiele 
ruchów mięśni kontrolowanych jest podświadomie, nic więc dziwnego, iż ta wewnętrzna cześć was samych 
może wyrazić się poprzez takie ruchy.

Obecnie uważa się, że właśnie takie podświadome ruchy mięśni przesuwają wskazówkę po tablicy „Ouija". 
Jeżeli chodziłoby tu tylko o to, to i tak tablica byłaby najcenniejszym sposobem dla świadomego Ja na 
odkrywanie ukrytych obszarów jaźni. Jestem jednak przekonana, że ta część podświadomości jest jedynie 
najwyższym poziomem o wiele szerszego rejonu świadomości. Materiał Setha wskazuje, że odkryta przez 
Freuda podświadomość jest tylko pierwszym rozpoznaniem całej wewnętrznej jaźni. Według Setha, Freud i 
Jung zaledwie dotknęli najbardziej oczywistych części czegoś, co moglibyśmy nazwać „Niezbadanym 
Człowiekiem" albo „Pełną Jaźnią".

Ale podświadomość to coś więcej niż jedynie prymitywne popędy, które muszą być trzymane na wodzy 
zarówno przez jednostkę jak i społeczeństwo. To również źródło zachowań intuicyjnych człowieka, może 
podstawa języka i samej cywilizacji. Bardzo możliwe, że badanie warstw podświadomości doprowadzi nas do 
wiedzy o przeszłej psychicznej egzystencji człowieka, tak samo jak badanie warstw ziemi daje archeologom 
dowody na istnienie dawnych cywilizacji.

Gdy zaczniecie robić zamieszczone w książce eksperymenty wkrótce odkryjecie, że poza własną 
podświadomością istnieje rzeczywistość równie żywa jak ta, którą znacie na co dzień, Tablica „Ouija" 
umożliwi wam uświadomienie sobie, być może po raz pierwszy, płynących z owej wewnętrznej jaźni 
przekazów. Odkryjecie podświadomy umysł, własne obszary podświadomości, ale równocześnie stwierdzicie, 
że podświadomość ta jest progiem do innej, wewnętrznej rzeczywistości.
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Pamiętajcie podczas swoich eksperymentów z tablicą, że klucz do sukcesu leży w relaksie. Z każdej sesji 
róbcie szczegółowe notatki. Zapisujcie wszystkie pytania i uzyskane odpowiedzi. Te podane niżej są wyjątkami 
z naszych własnych, pierwszych sesji.

Chociaż wcześniej mieliśmy już trzy doświadczenia z tablicą, dwa zakończone niepowodzeniem a podczas 
trzeciego uzyskaliśmy wiadomości wydające się pochodzić od mojego dziadka i innych osobowości, to 
ostatecznie uznaliśmy je za wstępne, a oficjalne zapisy zaczęliśmy robić od momentu pojawienia się 
osobowości Franka Withersa.

Poniższy wyjątek pochodzi z Sesji 1. Nie wprowadzaliśmy żadnych zmian czy poprawek. Odpowiedzi są 
dokładnie takie, jakie otrzymywaliśmy, za wyjątkiem nazwisk, które zostały zmienione, aby zaoszczędzić 
zakłopotania niektórym osobom. Wszystkie pytania zadawane były przez Roberta F. Buttsa.

Wyjątek z Sesji l, 2 grudnia 1963

P. Czy jest tam ktoś? -
O. Tak.
P. Czy podasz nam swoje inicjały?
O. F. W.
P. Przeliteruj, proszę, swoje imię.
O. Frank.
P. Teraz przeliteruj, proszę, swoje nazwisko.
O. Withers.
P. Czy możesz podać nam datę swojej śmierci?
O. 1942.
P. Czy znasz któreś z nas?
O. Nie.
P. Czy byłeś żonaty?
O. Tak.
P. Czy twoja żona żyje czy umarła?
O. Umarła.
P. W którym roku zmarła?
O. 1954.
P. Jak miała na imię?
O. Ursula.
P. Jakie było jej nazwisko panieńskie?
O. Alteri.
P. Jakiej była narodowości?
O.  Włoskiej.
P. Jaki był twój zawód?
O. Nauczyciel.
P. Jakiego przedmiotu uczyłeś?
O. Angielski.
P. W jakim mieście lub miejscowości?
O. Elmira.
P. Ile lat byłeś nauczycielem?
O. 34.
P. W którym roku się urodziłeś?
O. 1885.

Następne wyjątki pochodzą z drugiej sesji. Do tego czasu byliśmy niezwykle zaciekawieni, ponieważ po raz 
pierwszy mieliśmy szansę kontynuować kontakt uzyskany za pośrednictwem tablicy.

P. Czy jesteś tam, Franku Withers?
O. Tak.
P. Gdzie spędziłeś większość swojego życia?
O. Elmira.
P. Gdzie się urodziłeś? W jakim domu?
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O. Ulica State.
P. W Elmirze?
O. Nie.
P. W jakim zatem stanie?
O. W stanie smutku.

Odpowiedź ta zaintrygowała nas. Pierwszy raz tablica wydawała się reinterpretować nasze pytania i zgodnie z 
tym odpowiedzieć. Być może to właśnie ta odpowiedź skłoniła Roberta do zadania następnego pytania. Oboje 
uważaliśmy wtedy reinkarnację za coś raczej trudnego do przyjęcia, łatwo więc wyobrazić sobie nas/e 
zaskoczenie kiedy usłyszeliśmy, co następuje:

P. Czy żyłeś w innych wcieleniach na tej ziemi?
O. Tak.
P. Jak wiele było tych wcieleń?
O. Trzy.
P. Kiedy żyłeś za pierwszym razem?
O. W 6. wieku.

Jeszcze podczas tej samej sesji Frank Withers powiedział, że w jednym z wcieleń był tureckim żołnierzem i 
twierdził, iż w innym wcieleniu znał Roberta oraz mnie gdy mieszkaliśmy w duńskim mieście Trief. Pomiędzy 
innymi szczegółami wspominał, iż w owym czasie byłam mężczyzną, a także synem mojego obecnego męża. 
Podał również szczegółowe daty i miejsca, chociaż wiadomo było, że Trief już nie istnieje.

Trzecia sesja podobna była do poprzednich dwóch. Czwarta stała się jednakże punktem zwrotnym. Była 
końcem manifestowania się osobowości Franka Withersa, bo zastąpiła ja osobowość Setha. Ogólny ton i jakość 
Sesji Setna natychmiast stały się widoczne. Dyskusje jakie się wtedy zaczęły były początkiem wielu przyszłych 
sesji.

Odpowiedzi będące wcześniej zaledwie jednym wyrazem lub prostym zdaniem przybrały teraz formę pełnych 
ustępów, podawanych nam litera po literze przez wskazówkę. Inteligencja zawarta w tych odpowiedziach 
czyniła każdą kolejną sesję bardziej interesującą. Rolę naszego rozmówcy w całości przejęła na siebie 
osobowość Setha, od początku w sposób indywidualny i zdecydowany. Poniższe wyjątki zaczynają się od 
Franka Withersa, a kończą na pierwszej rozmowie z Sethem.

Wyjątki z Sesji 4

P. Czy jesteś tam. Franku Withers?
O. Tak.
P. Czy masz dla nas jakąś wiadomość?
O. Świadomość przypomina kwiat o wielu płatkach
P. Czy mówi to podświadomość Jane?
O. Podświadomość jest niczym korytarz. Co to za różnica przez które drzwi przechodzisz? Niemniej jednak 
mógłbym mówić przez nią gdybym się na to zdecydował. Kiedyś to ona mówiła przeze mnie. Wy oczywiście nie 
możecie zrozumieć tego dowcipu. Ha.
P. Kiedy mówiłeś poprzez Jane?
O.  W poprzednim wieku. Seans spirytystyczny. Była medium wzywającym mnie dla ciebie. Przybyłem wtedy.
P. Franku Withers, czy kiedyś jeszcze będziemy mogli cię przywołać w sprawie jakiegoś pytania?
O.  Tak. Ale wolałbym, żebyście nie nazywali mnie Frank Withers. Ta osobowość była raczej bezbarwna.
P. Potrzebujemy jakiegoś imienia do rozmów z tobą.
O. Możecie nazywać mnie jakkolwiek zechcecie. Ja nazywam samego siebie Seth. Pasuje do mojego ja, do 
osobowości najbliższej pełni tego kim jestem, lub kim próbuję być. Joseph to mniej lub więcej twoja pełna jaźń,  
wyobrażenie sumy twoich różnych osobowości z przeszłości i przyszłości... Jesteś Joseph i Josepha widzisz w 
swoim umyśle, duplikat, kopię.
P. Skoro mnie nazywasz Josephem to jak nazwiesz Jane?
O. Ruburt.
P. Czy mógłbyś to odrobinę wyjaśnić?
O. A cóż tu jest do wyjaśnienia?
P. Te imiona wydają się nam obce. Sądzę że Jane również się nie podobają.
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O. Obce dla obcego.

Wyjątki z Sesji 6

P. Czy to prawda, że w mniejszym lub większym stopniu zdani jesteśmy na łaskę podświadomości?
O. Tak, ale to tak jakby powiedzieć, że całość jest zdana na laskę swoich części. Człowiek nie nauczy! się jeszcze 
efektywnie wykorzystywać wszystkich swoich części. Sumą wszystkich części winna być doskonała świadomość.  
Indywidualna świadomość jest tym, co najważniejsze. Nigdy nie traci, lecz zawsze zyskuje. Za każdym razem 
kiedy Się poszerza, obejmuje więcej.
P. Tak z ciekawości Seth, co właściwie robisz pomiędzy sesjami?
O. A co ty robisz?
P. Czy możesz podać nam więcej informacji dotyczących imienia Ruburt?
O. Dawno temu było to imię Jane, tak jak twoje było Joseph. Obydwa reprezentowały wysokie pozycje waszych 
istnień, wyobrażenia w mentalnych genach, kopie, za którymi dążyć winien duch. Joseph i Ruburt reprezentują 
pełen zakres waszych ziemskich osobowości, ku którym musicie dorosnąć. Lecz w innym sensie już jesteście 
Josephem i Ruburtem, ponieważ duplikat istnieje. Każdy ma kopię. Poprzez każde wcielenie jednostka próbuje 
ku niej dążyć. Schemat taki nie jest narzucony, lecz jest własnym zarysem każdego istnienia.
P. Czy nie kłóci się to z wolną wolą?
O. A niby jak? Ty sam stworzyłeś taką kopię, a twoje różne wcielenia nie są jej świadome. Mają wolną wolę. Ty 
im ją dałeś. Na tym właśnie polega wyzwanie.
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Rozdział 2

Tablica Ouija jako odskocznia. Przemawiam słowami Setha - eksperymenty dla was. Jak analizować 
własne rezultaty. Komunikacja werbalna - pisanie automatyczne.

Czy możecie sobie wyobrazić, że mówicie godzinami, inteligentnie i bez chwili wahania o takich sprawach jak 
natura materii fizycznej, podświadomość, koncepcja Boga, antymateria czy czas? Czy możecie sobie wyobrazić, 
że dajecie logiczne, a nawet elokwentne odpowiedzi na takie pytania i to bez zastanowienia? Czy możecie 
wyobrazić sobie taką sytuację nawet pomimo faktu, iż wypowiadane przez was słowa nie są waszymi i nie 
macie świadomości jakie słowo nastąpi po poprzednim? I czy potraficie sobie wreszcie wyobrazić, że 
wypowiadacie taki monolog po całym dniu pracy i w dodatku czynicie to regularnie kilka razy w tygodniu?

Zanim rozpoczęłam eksperymenty do niniejszej książki, wypadki takie uderzały mnie jako w najwyższym 
stopniu nieprawdopodobne. A jednak, przez ponad rok, będąc w lekkim stanie transu podyktowałam słowami 
Setha przeszło 2000 stron takiego materiału, wyraźnie i treściwie, bez żadnych sprzeczności czy jakichkolwiek 
innych chwil niezdecydowania, jakie pojawiają się w normalnej mowie. Nie jest wykluczone, iż niektórzy z was 
stwierdzą, że robią to samo. Jeżeli poważnie podeszliście do eksperymentów z tablicą „Ouija" podanych w 
poprzednim rozdziale, to być może już odkryliście, że tablica może być odskocznią do czegoś innego. Możliwe 
że już podnieśliście zakres waszej świadomości.

Poszerzenie świadomości w dosłowny sposób rozwija jaźń. Zastanówcie się przez chwilę nad pytaniem, jakie są 
właściwie rzeczywiste ograniczenia jaźni? Czy jesteście ograniczeni jako jaźń? Czy istnieje coś oddzielającego 
was od wszystkiego co nie jest wami? Skóra wydaje się być takim „rozdzielaczem" pomiędzy fizycznym Ja a 
innymi obiektami fizycznymi. Ale skóra nie tylko oddziela nas od reszty wszechświata - ona również nas z nim 
łączy.

Wiele rzeczy, bez których nie moglibyśmy istnieć, przedostaje się właśnie przez naszą skórę. Wszystkie znane 
nam we wszechświecie rzeczy zasadniczo składają się z takich samych elementów. Różnica istnieć może w 
układzie molekularnym, ale poza tym składamy się z takiej samej materii fizycznej jak stół, krzesło, brzoskwinia 
czy krab. Nasza skóra różni się od pozornej pustki tuż poza nią jedynie stopniem i gęstością.

Poprzez skórę, która sama jest czymś żywym, pobieramy z powietrza i słońca składniki odżywcze, bez których 
nie moglibyśmy przetrwać. A kiedy pochłaniamy fragmenty wszechświata pod postacią ryb, mięsa i warzyw, 
czynimy z nich części nas samych. Są wykorzystywane przez nasze ciała a następnie zwracane ziemi do 
ponownego wykorzystania. Fizycznie zatem jaźń składa się z wszystkich tych obcych elementów. Innymi słowy 
fizyczna jaźń zasadniczo nie jest ograniczona skórą. Możemy również powiedzieć, że jaźń jest poprzez skórę 
przedłużeniem środowiska, z którego może czerpać składniki odżywcze.

Możecie się teraz upierać, iż jaźń jest w pewien sposób ograniczona pod względem psychologicznym, chociaż 
być może nie będziecie w stanie określić takich ograniczeń. W tym miejscu ponownie zastanówcie się nad 
waszą jaźnią. Jesteście swoimi wyobrażeniami, myślami, planami i emocjami. Bez wątpienia. Ale one nie 
istnieją przecież w jakiejś mentalnej próżni. Zostały uformowane przez wasze dziedzictwo i otoczenie. Są 
modyfikowane przez ludzi, z którymi pozostajecie w kontakcie. Z kolei wy modyfikujecie myśli i emocje 
innych osób.

Dla wygody my, ludzie, działamy tak, jakby fizyczna jaźń kończyła się razem ze skórą. Zachowujemy się jakby 
świadomość zamknięta była w naszych głowach, z czaszką niczym kościany płot skrywający bezpiecznie w 
środku naszą tożsamość. Nie jest to jednak prawdą. Bez wątpienia istnieje taka rzecz jak tożsamość, ale nikt 
jeszcze tak naprawdę nie odkrył czym ona właściwie jest. Pewne wskazówki co do prawdziwej istoty 
tożsamości podane zostaną w późniejszych rozdziałach.

Obecnie zaczynamy sobie powoli uświadamiać, że telepatia rzeczywiście istnieje. Jeżeli możemy odbierać myśli 
innych osób i transmitować własne, to jak się to ma do naszych starych przekonań o ograniczeniach jaźni? 
Będziemy musieli w znacznym stopniu zmienić nasze koncepcje, gdy badania ESP je zdezaktualizują. Jaźń jest 
o wiele szersza niż nam się to kiedykolwiek śniło.

Ponadto jest bardzo prawdopodobne, że ta podświadomość jaką znamy obecnie, reprezentuje jedynie wycinek 
całej jaźni. Poza nią leżeć mogą nie odkryte jeszcze rejony, do których jaźń ma dostęp, rejony rzeczywistości, 
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które wciąż ignorujemy.

Ego jednakże nie ma styczności z wewnętrzną rzeczywistością. Zajmuje się problemami dnia codziennego. Jest 
stosunkowo sztywne. Pomimo iż bezustannie się zmienia, to nie lubi zmian. Ta zależność była niezbędna we 
wczesnym rozwoju ewolucyjnym człowieka. Jeżeli jaskiniowiec miał przeżyć, to cała jego uwaga musiała być 
skupiona na środowisku fizycznym. Sen na jawie, chwilowa podróż w głąb podświadomości, mogła kosztować 
go życie. Ego wraz z upływem czasu rozwinęło się i stwardniało w podobną do pancerza skorupę, zagrażając w 
końcu, iż pogrzebie pod sobą jaźń, którą miało chronić.

Doświadczenia z tablicą „Ouija" pomagają rozluźnić owo ciasno dopasowane ego. Dają wewnętrznej jaźni 
niezbędną przestrzeń do oddychania. Powoli, jak małe zwierzątko wyrwane ze stanu hibernacji, wewnętrzna 
jaźń może zacząć się budzić. Podświadomość jest pierwszą częścią, której zezwala się na trochę swobody. Po 
pierwsze dlatego, że jest jedynym fragmentem wewnętrznej jaźni, o którym cokolwiek nam wiadomo. Po 
drugie, znajduje się tuż pod ego, chociaż tylko w sensie opisowym. Dla jaźni nie istnieją takie kierunki, jak góra 
czy dół.

Doświadczenia z tablicą „Ouija" pomogą rozluźnić waszą podświadomość, a nawyk takiego rozluźnienia 
pomoże wam na wiele różnych sposobów. Intuicyjne impulsy, na które w przeszłości nie zwracaliście uwagi, 
objawią teraz swoją realność. Będziecie się czuć, jakbyście zostali powiększeni lub odnowieni. I takimi też 
będziecie. Kawałek po kawałku zaczniecie uświadamiać sobie rzeczywistość, którą poprzednio ignorowaliście. 
Będziecie rozszerzać ograniczenia jaźni dla wszystkich praktycznych celów, ponieważ będziecie w stanie dodać 
do waszego doświadczenia coś, co uprzednio nie było możliwe.

Odkryjecie że podświadomość nie kończy się na waszych dawnych wspomnieniach. Nie znajdziecie ślepego 
końca ani nie dotrzecie do ostatecznych granic was samych czy waszej świadomości. Nie będzie takiego punktu, 
poza który nie moglibyście się posunąć, jeżeli tylko zechcecie. Nie odkryjecie takiego miejsca, w którym 
będziecie czuli: „Tutaj się kończę. Dalej moja jaźń nie istnieje".

Tak jak nie ma żadnego dachu niebios, w co wierzyli nasi przodkowie, tak nie istnieją żadne ograniczenia, z 
góry czy z dołu, ludzkiej osobowości czy waszej świadomości. Nasze próbniki badają przestrzeń kosmiczną. My 
również możemy udać się w podróż w głąb przestrzeni wewnętrznej. Nikt inny nie jest w stanie zrobić tego za 
nas. Przedsięwzięcie takie z pewnością warte jest zachodu.

Obszar podświadomości, do której dotrzecie najpierw, może was zaskoczyć. Nie jest to ani ciemny loch z 
niebezpiecznymi impulsami, które należy zdławić, ani utopia naturalnej dobroci. Podświadomość jest po prostu 
magazynem wszelkich wrażeń i zdolności nie zaakceptowanych przez ego w pewnym czasie. Jest progiem 
pomiędzy tak zwaną świadomą jaźnią a owymi olbrzymimi, wewnętrznymi obszarami, o których tak mało 
wiemy.

Podczas eksploracji tej wewnętrznej rzeczywistości będziecie potrzebować sporej dawki zdrowego rozsądku, 
intelektualnej uczciwości i samodyscypliny, jak również intuicyjnej części waszej natury. Do oceny własnych 
doznań potrzeba wszystkich waszych uzdolnień.

Na początku opiszę własny rozwój takich rzeczywistości, co da wam pojęcie o różnorodności doznań, jakie 
mogą się przed wami otworzyć w rezultacie eksperymentów z tablicą „Ouija". Kontynuujcie te sesje. Wiele 
naszych późniejszych eksperymentów będzie odbywać się bez udziału tablicy, lecz wy wraz ze wzrostem 
praktyki i odpowiedniej relaksacji nie powinniście mieć z nimi problemów.

W moim przypadku doświadczenia z tablicą doprowadziły do rozwinięcia czegoś, co nazywam komunikacją 
werbalną. Było to całkowicie nieplanowane i nieoczekiwane. Podczas moich pierwszych eksperymentów nawet 
nie podejrzewałam istnienia takiego fenomenu. Także i teraz mogę wam jedynie powiedzieć, jak rozpoznać taką 
komunikację jeżeli zajdzie, jak ją wykorzystywać, oraz w jaki sposób sprawdzać wiarygodność rezultatów.

Dla części z was automatyczne pisanie, jako efekt doświadczeń z tablicą „Ouija", może być skuteczniejsze niż 
komunikacja werbalna. W rozdziale tym znajdziecie wskazówki, jak korzystać z takiej zdolności, chociaż z 
różnych powodów moje umiejętności nie rozwinęły się w tym akurat kierunku.

Kontynuując eksperymenty z tablicą część z was może stwierdzić, iż odgaduje odpowiedzi na pytania zanim 
zostaną przekazane przez tablicę. Może się to wydarzyć podczas każdej sesji, równie dobrze podczas pierwszej, 
jak i dwudziestej. Rozwój tego zjawiska uzależniony jest od waszej osobowości i uzdolnień. Może się to nigdy 
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nie wydarzyć. Jeżeli się jednak wydarzy, to może być pierwszą oznaką, iż jesteście szczególnie utalentowani w 
najcenniejszej z dziedzin postrzegania pozazmysłowego.

Począwszy od trzeciej sesji z tablicą „Ouija" zaczęłam odgadywać pojedyncze słowa, zwroty, a następnie całe 
zdania. Znałam części, a nierzadko całość odpowiedzi, jaka miała być udzielona na pytanie Roberta. Z biciem 
serca czekałam aż poruszająca się na planszy wskazówka zakończy swój bieg, ponieważ tak do końca nie 
dowierzałam swoim wewnętrznym odpowiedziom. W tamtym okresie podejrzewałam, że moja podświadomość 
dobrze się bawi kosztem mojej świadomości.

Jednakże wraz z kontynuowaniem sesji stawałam się coraz bardziej niespokojna. Zaczęłam odbierać całe ustępy 
zanim jeszcze wskazówka skończyła przekazywanie pierwszego zdania. Równocześnie sam proces literowania 
zdań zaczął coraz bardziej irytować mnie swoją powolnością. Robert musiał robić pauzy, zapisywać pytania, 
jakie miał zamiar zadać, ponownie położyć dłonie obok moich na wskazówce wypowiadając pytanie i wreszcie 
ponownie zrobić pauzę, aby zapisać odpowiedzi. Było to bardzo czasochłonne. Chociaż tablica wskazywała taką 
samą wiadomość, jaką otrzymywałam mentalnie, to z jednej strony wciąż nie ufałam jeszcze takim 
wewnętrznym przekazom, a z drugiej czułam się zmuszana do głośnego ich wypowiadania. Nie słyszałam 
żadnego głosu. Całe zdania po prostu wskakiwały do mojego umysłu, najwyraźniej znikąd, jednak słowa te nie 
były moimi słowami. Moja rozterka była doskonale widoczna. W końcu Robert zapytał tablice: „Seth, dlaczego 
Jane z taką rezerwą odnosi się do kontaktów z tobą? Powiedziałbym, że nie napawa jej to zbytnim 
entuzjazmem."

Poprzez tablicę Seth odparł: „Niepokoi się ponieważ odbiera moje przekazy zanim zostaną podane przez tablicę. 
Ty również byłbyś wtedy ostrożny."

Przy innej okazji Seth zauważył: „Jane, masz do swej podświadomości zaufanie. Pokładaj zaufanie tam, gdzie 
jest ono słuszne." Czułam, że Seth namawia mnie do głośnego wypowiadania tych odpowiedzi. Ja jednak 
zamiast wskoczyć w nieznaną głębię, uczepiłam się kurczowo tablicy „Ouija" niczym początkujący pływak 
suchego brzegu.

Po pierwsze, obawiałam się porażki. Seth już wtedy rozprawiał o tematach, o których wiedziałam bardzo 
niewiele. Obawiałam się, iż zrobię z siebie idiotkę zaczynając jakiś ważny przekaz by po chwili się załamać i 
skończyć prychając i chrząkając. Albo załóżmy, że kompletnie przekręcę sens wypowiedzi? W owym czasie 
miałam jedynie słowo Setha na to, że nie był on częścią mojej własnej podświadomości. Obawiałam się 
porwania przez jakieś siły, o których prawie niczego nie wiedziałam. Moje ego oraz ja nie ustępowaliśmy. Wciąż 
otrzymywałam wewnętrzne przekazy ale nie chciałam obywać się bez tablicy. Seth również nie popychał mnie 
specjalnie w tym kierunku, chociaż wewnętrzna percepcja nie ustępowała. Stan taki utrzymywał się aż do sesji 
8. Przez pięć sesji zatem trwaliśmy w klasycznym pacie.

Takie opory w rzeczywistości są oznaką zdrowego ego. We wszystkich tych doświadczeniach nigdy nie 
próbujmy ignorować ego. Po prostu trenujmy je, aby stało się bardziej giętkie, tak aby pozwoliło wewnętrznej 
jaźni na uzyskanie większej swobody. Ego jest ważną częścią osobowości, niezbędną dla naszych związków z 
rzeczywistością fizyczną. Poprzez eksperymenty pokażemy wam, iż pozwalając na taką swobodę niczego nie 
tracimy, a dużo zyskujemy. Rozpoznanie tego przyniesie w rezultacie poszerzenie ego a także całej jaźni.

Z tego powodu wszystkie podane w tej książce doświadczenia powinny zostać uzupełnione zdrową postawą 
wobec innych ludzi i związków z nimi. Jeżeli jesteście zamknięci w sobie i skłonni do introspekcji, powinniście 
zrobić wysiłek zmierzający do poprawy związków z innymi osobami poprzez aktywność zewnętrzną. Umożliwi 
to harmonijny rozwój waszych zdolności oraz stopniową akceptację wewnętrznych możliwości przez wasz 
świadomy umysł. Ego do pewnego stopnia będzie czuło się urażone tą wewnętrzną eksploracją. Nie próbujcie 
skłaniać go do posłuszeństwa wymuszaniem czegokolwiek. Ego musi ćwiczyć się samo poprzez postępowanie 
zewnętrzne. Nie pozwólcie, aby wasze zainteresowanie ESP pozostawiło nie zaspokojone jakieś potrzeby ego. 
Niezbędna jest zrównoważona akceptacja wewnętrznych zdolności przez wszystkie części jaźni.

Tak więc przed rozpoczęciem ósmej sesji byłam już przekonana, lub było o tym przekonane moje ego, że może 
sobie pozwolić na większą swobodę. W środku sesji nagle odsunęłam tarczę „Ouija" na bok, wstałam i zaczęłam 
dyktować. Mój głos był wtedy całkowicie normalny, chociaż od tamtego czasu pojawiły się pewne łatwe do 
wychwycenia zmiany. Jednakże słowa, jakie wypowiadałam zdecydowanie nie były moimi słowami.

Od dziewiątej do trzynastej sesji posługiwaliśmy się tablicą jedynie dla uzyskania kilku pierwszych przekazów, 
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o ile chwilowo nie mogłam ich odebrać mentalnie. Prawie natychmiast poprawiało to naszą prędkość 
komunikowania się, chociaż na początku każdej sesji wciąż odczuwałam pewną nerwowość na myśl o 
„uwolnieniu umysłu". Teraz prawie wcale nie zwracam na to uwagi.

Równie szybko spostrzegliśmy, że dyktując te słowa znajduję się w lekkim stanie transu. Metoda taka może być 
nazywana automatycznym mówieniem lub komunikacją werbalną. Podczas takiej komunikacji moje myśli oraz 
świadomość otoczenia wyraźnie słabną. Nie ma w tym jednak nic z przymusu. W każdej chwili mogę powrócić 
do normalnej świadomości. Nie ma mowy o jakimkolwiek „opętaniu".

Od czternastej sesji zaprzestaliśmy używania tablicy nawet do uzyskania tych pierwszych przekazów. Za radą 
Setha sesje odbywały się regularnie w wyznaczone wieczory dwa razy w tygodniu. Przez pierwszy rok 
dyktowania bezustannie krążyłam po pokoju z szeroko otwartymi oczami, ale bez wyraźnej świadomości 
otoczenia. Teraz mówię siedząc z zamkniętymi oczami, ale w dalszym ciągu bez owej świadomości otoczenia. 
Podczas każdej sesji Robert notuje ręcznie słowo po słowie a następnie przepisuje na maszynie. Pokój w którym 
odbywają się sesje zawsze jest oświetlony. Co pół godziny robimy chwilę przerwy.

Jestem osobą raczej inteligentną, a także całkiem niezłą rozmówczynią, ale nawet w najśmielszych marzeniach 
nie przypuszczałam, że będę godzinami i to w logiczny sposób, bez wahań czy tracenia wątku, mówiła na 
jakikolwiek temat poruszany podczas sesji Setha. Materiał ten stale się rozwija. Każda sesja jest kontynuacją 
poprzedniej. Na przykład podczas naszej sto pięćdziesiątej sesji Seth powrócił do pewnych uwag zrobionych 
podczas sesji dwunastej i tym razem rozwinął je znacznie szerzej. Przy kilku okazjach przemawiałam głębokim 
głosem, zupełnie niepodobnym do mojego i o zdumiewającej sile. W wielu sesjach brali udział wiarygodni 
świadkowie. Oprócz ogólnego materiału sesje te dostarczały nam cennych informacji o naszym życiu i 
psychologicznej wnikliwości, które okazały się bezcenne w sprawach codziennych.

W przeszłości nie miałam jednak żadnego powodu aby przypuszczać, że posiadam takie umiejętności. W was 
także być może tkwią podobne, nie odkryte jeszcze możliwości. Sesje z tablicą „Ouija" przygotują was na takie 
doświadczenia. Jest również możliwe, że wasze talenty mogą skłaniać się raczej ku automatycznemu pisaniu niż 
komunikacji werbalnej. Innymi słowy, być może będziecie w stanie zapisywać przekaz automatycznie zamiast 
tak jak ja automatycznie go wypowiadać. Zdecydowana przewaga tej formy polega na tym, że notatki są w 
większym czy mniejszym stopniu robione właśnie dla was. Robertowi zajmowało kilka godzin tygodniowo 
przepisywanie Materiału Setha na maszynie.

Dlatego podczas każdej sesji z tablicą „Ouija" miejcie przygotowany notatnik i ołówek. Jeżeli zaczniecie 
wyprzedzać podawane przez tablicę przekazy, będziecie o tym wiedzieć. Nie ma niczego bardziej uporczywego 
od takiego wewnętrznego odbioru informacji. Mam wtedy wrażenie, jakbym po prostu musiała wypowiadać te 
słowa. Wy możecie zamiast tego odnosić wrażenie, jakby wasze palce chciały zapisywać słowa.

Jeżeli tak się stanie, umieśćcie kartkę papieru na tablicy lub usiądźcie obok tablicy z notatnikiem. Weźcie w rękę 
ołówek i postawcie go u góry strony. Napiszcie swoje nazwisko i czekajcie. Wkrótce ołówek zacznie się 
poruszać. Ruchy te powodowane będą podświadomą pracą mięśni. Nie przejmujcie się, jeżeli na początku litery 
będą słabo czytelne. Tu również możecie stosować formę stenografii, jak przy normalnym zapisie podawanych 
przez tablicę przekazów. Więcej o takim rodzaju podświadomej stenografii powiem w późniejszych rozdziałach.

Pisząc możecie jednocześnie robić coś całkowicie innego, na przykład oglądać telewizję lub rozmawiać z 
partnerem. Nie obserwujcie kartki aby zobaczyć co zostało tam napisane, ponieważ to może zahamować wasze 
postępy. Pisanie automatyczne nie jest tak niezwykłe jak komunikacja werbalna, więc większość z was będzie w 
stanie nauczyć się takiego pisania bez specjalnych kłopotów.

Możecie oczywiście spróbować samego automatycznego pisania, bez tablicy „Ouija". W takim przypadku 
zastosujcie autosugestię by wasza podświadomość wykorzystała dłoń do pisania na temat, jaki podacie. W 
palcach dłoni możecie poczuć lekkie mrowienie. Pozostawajcie odprężeni. Skierujcie uwagę świadomego 
umysłu na coś innego. Słuchajcie na przykład muzyki. Dwie lub trzy dwudziestominutowe sesje powinny 
wystarczyć abyście się zorientowali, czy pisanie automatyczne przychodzi wam z łatwością czy nie.

Oczywiście nie wszyscy mają zdolności w tych akurat kierunkach. Niektórzy z was mogą nie zechcieć czekać 
wystarczająco długo na osiągnięcie niezbędnej wewnętrznej elastyczności. Inni z kolei mogą być zaskoczeni, iż 
ich wewnętrzne zdolności ujawniły się tak szybko i z taką łatwością. Jednak każdy kto czyta tę książkę odniesie 
sukces w wielu podanych tu doświadczeniach.
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Spora liczba czytelników z pewnością otrzyma przekazy za pośrednictwem tablicy „Ouija". Jak można 
potwierdzić ich prawdziwość? W jaki sposób odgadnąć, czy wyłaniają się one z naszej podświadomości czy są 
wynikiem innych form postrzegania, stanowiących część o wiele głębszej rzeczywistości?

Każdy taki materiał, czy to uzyskany dzięki tablicy, na drodze automatycznego pisania czy komunikacji 
werbalnej, powinien być pieczołowicie przestudiowany. Ogólnie mówiąc, jeżeli pojawi się informacja, że 
przekazy pochodzą od znanych a nieżyjących już osób, możecie śmiało uznać je za fakty mało przekonujące. 
Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa będą one tworami waszej podświadomości.

Jeżeli z materiału wynika, iż w poprzednim wcieleniu byliście jakąś znaną powszechnie postacią, taką jak 
George Washington czy Joanna d'Arc, to prawdopodobnie również będą to pobożne życzenia waszej 
podświadomości. Nie oznacza to jednak, że powinniście zaprzestać dalszych doświadczeń, lub że informacje 
takie muszą zostać odrzucone jako bezwartościowe. Mogą być zachwycającymi fantazjami co oznacza, iż być 
może po raz pierwszy w dorosłym życiu wykorzystujecie swoje umiejętności twórczej wyobraźni. Taki materiał 
może wam dużo powiedzieć o własnej podświadomości. Może być rozważony w kategoriach faktu twórczego, 
lecz nie ma nic wspólnego z obecną rzeczywistością. Nie powinniście raczej oczekiwać, że przyjaciele i krewni 
będą darzyć was specjalnymi względami, ponieważ wasza tablica „Ouija" przekazuje, iż kiedyś należeliście do 
jakiejś królewskiej rodziny.

Powyższe uwagi mogą sprawiać wrażenie naciąganych, ale jeżeli wcześniej nie zwracaliście uwagi na własną 
podświadomość, jeżeli przywykliście jedynie do świadomego ja, wtedy pierwsze spotkanie z waszą wewnętrzną 
jaźnią może wydawać się prawie magiczne. Niektóre osoby skłonne będą brać za niezbity fakt najbardziej 
fantastyczne nawet relacje z podświadomości. Zwykły rozsądek nakazuje tu uważne przebadanie takiego 
materiału. Lecz wiadomości przekazywane nam przez podświadomość mogą czasem nieść całkiem wymierne 
korzyści. Ten obszar jaźni, kierujący między innymi wewnętrznymi funkcjami biologicznymi, posiada dokładną 
wiedzę o naszym fizycznym zdrowiu, a także o zdolnościach, które mogą być wciąż jeszcze ukryte. A w głównej 
mierze książka ta zajmuje się głębszymi pokładami owej wewnętrznej jaźni.

Weryfikując własne przekazy zadajcie sobie następujące pytania i postarajcie się uczciwie na nie odpowiedzieć. 
Czy uzyskany materiał wydaje się zaspokajać jakieś tłumione potrzeby? Czy poprzez ten materiał jestem w 
stanie dać ujście swoim osobistym uprzedzeniom powstrzymywanym zazwyczaj przed wyrażaniem? Czy czuję 
się wywyższony przekazując ten materiał? Czy jest on nadmiernie emocjonalny, szczególnie w warstwie 
religijnej lub seksualnej? Czy są w nim jakiekolwiek przejawy nienawiści?

Jeżeli odpowiedź na któreś z tych pytań brzmi tak, wtedy z dużym prawdopodobieństwem uzyskany materiał 
pochodzi z waszej podświadomości. Jeżeli odsłania uprzedzenia, to możecie być całkiem pewni, że poniżej 
zwykłego poziomu świadomości uprzedzenia te są wasze. Jeżeli materiał w jakimkolwiek sensie jest nadmiernie 
emocjonalny może to oznaczać, iż tłumicie swoje emocje w życiu codziennym. Materiał taki może być 
najbardziej użyteczny we wskazaniu wam gdzie leżą wasze zdolności i skłonności. Jeżeli materiał jest zabawny, 
twórczy choć zmyślony, wtedy być może posiadacie pewne twórcze zdolności, których jeszcze nie 
wykorzystaliście. Jednakże jeżeli materiał ujawnia przebłyski intuicji psychicznej wyższego rzędu, nieznane 
dotąd zdolności intelektualne, zdecydowane elementy jasnowidzenia, telepatii czy innych fenomenów ESP, 
wtedy przestudiujcie go szczególnie uważnie.

Nie przeceniajcie, lecz równocześnie nie odrzucajcie natychmiast swego materiału jako mało wartościowego, 
bez względu na to czy otrzymacie go za pośrednictwem tablicy „Ouija", czy poprzez pisanie automatyczne lub 
komunikację werbalną. Jeżeli uzyskany materiał będzie prawdziwy, to z czasem dowody na to pojawią się same.

Materiał Setha został uważnie i obiektywnie sprawdzony, zarówno przez Roberta jak i przeze mnie i jedynie 
zyskał jeszcze na wartości niczego przy tym nie tracąc. Z kilku powodów jesteśmy obecnie przekonani, iż nie 
jest wytworem mojej podświadomości, przynajmniej w zwykłym zrozumieniu tego słowa. Po pierwsze, sesje te 
nie zaspokajają żadnych potrzeb, które nie byłyby zaspokojone w moim życiu codziennym. Po drugie, wydaje 
się, że nawet podświadomość zmęczyłaby się takimi sesjami trwającymi dwie i więcej godzin, w dodatku 
dwukrotnie w ciągu tygodnia i o tej samej porze. Podświadomość raczej nie działa w taki zdyscyplinowany 
sposób, nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę tak specyficzne okoliczności.

Wytłumaczenie że Materiał Setha pochodzi z mojej podświadomości byłoby może prawdopodobne, gdyby nie 
kilka wyraźnych dowodów na istnienie telepatii i jasnowidzenia, jakie otrzymaliśmy podczas niektórych sesji. 
Miały również miejsce niezwykłe efekty, o których opowiem w późniejszych rozdziałach.
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Psycholodzy często nazywają twory takie jak Seth osobowościami wtórnymi. Zawodowe media nazywają je 
osobowościami kontrolnymi. Żadne miano nie zmienia jednak natury owych osobowości, ani nie pomaga w ich 
zrozumieniu. Seth mówi, że nie jest kimś nadrzędnym, w takim sensie jak my rozumiemy to słowo. Upiera się 
również, że nie jest osobowością wtórną. Nasz związek nie ma charakteru inwazyjnego. Nie odnoszę wrażenia, 
bym była przez kogokolwiek kontrolowana. Za każdym razem niezbędna jest moja zgoda. Czasami czuję 
jednak, jakby moja jaźń w jakiś sposób rzeczywiście się powiększała.

Jestem przekonana, iż analiza porównawcza takich rękopisów mogłaby okazać się niezwykle cenna, nie tylko 
dla psychologów i parapsychologów, ale również dla całego świata. Intelekt ma do czynienia z myślami, ale 
wcale nie jesteśmy tacy pewni czy myśli te rzeczywiście wypływają z naszego intelektu. Jest bardziej niż 
prawdopodobne, że myśli są pochodną procesu intuicyjnego. Wiele naszych cennych wynalazków i koncepcji 
pojawia się całkowicie nieoczekiwanie, by dopiero później znaleźć zastosowanie praktyczne. Może się okazać, 
że w rękopisach takich występują pewne podobieństwa do prawdziwych i ważnych informacji - informacji nie 
znanych naszej myślącej części mózgu, której funkcją jest rozwiązywanie problemów natury fizycznej.

Prawdą jest, że materiał ten przechodzi przez warstwy podświadomości. Nawet jeżeli rzeczywiście nie bierze 
tam swojego początku, może zawierać pewne zniekształcenia. Prawdą jest również i to, iż intelekt popełnia 
własny rodzaj błędów, ale nie oznacza to, że z ich powodu mniej myślimy. Przyjmujemy za rzecz naturalną, iż 
umysł nie zawsze pracuje na najwyższych obrotach i automatycznie to uwzględniamy. To samo powinno 
dotyczyć przejawów wewnętrznych form postrzegania.

Nie spieszcie się zbytnio jeżeli stwierdzicie, że jesteście w stanie przewidzieć odpowiedzi odczytywane z 
tablicy. Przestańcie korzystać z niej dopiero wtedy, gdy poczujecie się wystarczająco do tego przygotowani. 
Możecie również stwierdzić, że przez jakiś czas korzystacie na zmianę z tablicy, automatycznego pisania lub 
komunikacji werbalnej. Na początku nawet zwykłe „wystartowanie" może okazać się dla was trudne, tak jak 
miało to miejsce ze mną. Jeżeli będzie tak w waszym przypadku, to wykorzystajcie tablicę do rozpoczęcia sesji, 
a następnie przejdźcie do pisania automatycznego lub komunikacji werbalnej.

Zapisujcie dokładnie przebieg każdej sesji. Dużo lepiej jest odbyć dwie zaplanowane wcześniej sesje 
tygodniowe, niż trzy lub cztery spontaniczne, a w następnym tygodniu ani jednej. Jeżeli stwierdzicie, że 
wykorzystujecie na przemian tablicę, automatyczne pisanie i komunikację werbalną to upewnijcie się, iż fakt ten 
znalazł swoje odbicie w waszych notatkach. Powinniście wiedzieć, które części materiału uzyskane zostały za 
pośrednictwem tablicy „Ouija", a które nie.

Bądźcie odprężeni. Zaufajcie swoim zdolnościom, ale nie przyjmujcie wszystkiego zbyt łatwowiernie. Jeżeli 
uzyskany materiał będzie wewnętrznie sprzeczny lub słaby jakościowo, nie czujcie się rozczarowani, lecz 
kontynuujcie eksperymenty. Zapisujcie wszystkie takie przekazy ale nie dyskwalifikujcie ich od razu jako mało 
ważnych, i próbujcie ponownie.

Lecz z drugiej strony, jeżeli w przekazach pojawią się wyraźne oznaki czegoś istotnego, wtedy poddajcie je 
drobiazgowemu badaniu. Wszystkie przepowiednie Setha okazały się prawdziwe, ale nigdy byśmy się tego nie 
dowiedzieli gdyby nie nasze notatki i sprawdzanie późniejszych wydarzeń.

Jeżeli stosujecie automatyczne pisanie, nie bądźcie zaskoczeni gdy okaże się, iż styl pisma nie przypomina 
waszego, lub słowa rozmieszczone zostały na papierze w dziwaczny sposób. Zdania mogą być nawet pisane od 
tyłu lub biec z prawej strony ku lewej. Litery mogą być źle ukształtowane. Ale nie można przecież oczekiwać, że 
podświadomość wyrażać się będzie w taki sam sposób jak świadomy umysł. Nawet materiał pochodzący z tych 
głębszych obszarów jaźni, leżących pod poziomem podświadomości, musi się przez ten poziom przebić.

Jeżeli stosujecie komunikację werbalną, to nie dajcie się zaskoczyć wyraźnymi zmianami waszego głosu, 
chociaż wcale nie muszą się one pojawić. Jeżeli zauważycie jednak, iż wasz głos rzeczywiście się zmienił, to 
opiszcie tę zmianę dokładnie w notatkach. Zanotujcie również dokładny czas, podczas którego zmiana miała 
miejsce. Ja czasami przemawiam głosem głębokim i głośnym, zdecydowanie bardziej przypominającym męski 
niż kobiecy. Chociaż za pierwszym razem było to oczywiście zaskakujące, dało jednak osobowości Setha pewną 
żywość, którą zawsze nieomylnie rozpoznawaliśmy podczas późniejszych sesji. Nie od rzeczy będzie tu 
zauważyć, że moje struny głosowe nie doznały przy tym żadnego uszczerbku.

Kończąc niniejszy rozdział chciałabym zaprezentować wam kilka wyjątków pochodzących z sesji 12. Uzyskane 
zostały poprzez komunikację werbalną i stanowią dobrą próbkę wczesnego materiału otrzymanego w taki 

21 / 115 „Parapsychiczne Przebudzenie” – Jane Roberts



właśnie sposób. Przemawiając słowami Setha bezustannie przemierzałam pokój. Oczy miałam otwarte ale moja 
świadomość miejsca, w jakim się aktualnie znajdowałam była ograniczona. Pokój oświetlony był w sposób nie 
odbiegający od normy. Kiedy mówiłam, nie występowały chwile wahania, jakie pojawiają się zazwyczaj w 
normalnej mowie. Sesja trwała od 21.00 do 23.15.

Jeśli chodzi o piąty wymiar to powiedziałbym, że jest to przestrzeń. Będę musiał stworzyć wyobrażenie struktury,  
która pomogłaby wam zrozumieć, ale potem muszę ją zniszczyć ponieważ żadna taka struktura nie istnieje.  
Wyobraźcie sobie zatem sieć przewodów, labirynt przeplatających się ze sobą nieustannie przewodów 
tworzących konstrukcję, która zda się nie mieć początku ani końca.

Wasza płaszczyzna może zostać porównana do niewielkiego obszaru pomiędzy czterema wrzecionowatymi i  
cienkimi przewodami, a moją płaszczyznę można porównać do malej cząstki leżącej w sąsiadujących 
przewodach po drugiej stronie. Jednak nie tylko jesteśmy po różnych stronach tych samych przewodów, ale w 
tym samym czasie jesteśmy albo powyżej albo poniżej, zależnie od waszego punktu widzenia.

Jeżeli przyjmiecie, iż przewody te tworzą sześciany - to dla ciebie Josephie, ponieważ znam twoją miłość do 
wszelkich wyobrażeń - wtedy sześciany owe również dopasowane będą wewnątrz siebie, co ani trochę nie  
przeszkadza mieszkańcom każdego z takich sześcianów, a same sześciany są sześcianami wewnątrz sześcianów. 
Mówię teraz jedynie o niewielkiej części przestrzeni zajmowanej przez waszą płaszczyznę oraz moją.

Nadal rozważajcie rzecz kategoriami swojej płaszczyzny, jako ograniczonej jej małymi, wrzecionowatymi 
przewodami z moją płaszczy zna leżącą po drugiej stronie. A one również posiadają nieograniczoną przestrzeń 
oraz głębię, lecz w zwykłych okolicznościach dla jednej strony ta druga jest przezroczysta. Nie możecie poprzez 
nie widzieć, ale płaszczyzny te bezustannie przenikają się wzajemnie. Mam nadzieję, że rozumiecie co usiłuję tu 
przedstawić. Wprowadziłem pojęcie ruchu, ponieważ prawdziwa przezroczystość nie jest zdolnością widzenia 
przez coś, ale poruszania się przez coś. I to właśnie mam na myśli mówiąc o piątym wymiarze.

A teraz usuńcie strukturę przewodów i sześcianów. Rzeczy mają się, jakby owe przewody i sześciany wciąż były 
obecne, lecz są one jedynie konstrukcjami niezbędnymi nawet na mojej płaszczyźnie, by uczynić rzeczy  
zrozumiałymi dla naszych zdolności. Tworzymy wyobrażenia zgodne ze zmysłami jakie akurat posiadamy w 
jakimś konkretnym czasie. Tworzymy po prostu wyimaginowane linie, po których kroczymy.

Ściany waszego pokoju są tak realne, iż bez nich marzlibyście w zimie, a jednak nie istnieje żaden pokój ani  
ściany. W podobny sposób przewody, które skonstruowaliśmy są prawdziwe dla nas, chociaż nie ma żadnych 
przewodów. Jest to znów pojęcie przezroczystości. Ściany są dla mnie prawdziwie przezroczyste, chociaż nie 
jestem pewien, moi drodzy Josephie i Ruburcie. czy chciałbym dokonać demonstracji.

Tak czy inaczej jednak, dla mnie ściany są przezroczyste. Tak samo jest z przewodami, które stworzyliśmy po to,  
aby uczynić naszą dyskusję bardziej klarowną. Dla wygody zachowujmy się, jakby te przewody rzeczywiście tam 
były. Raz jeszcze, jeżeli oczywiście chcecie, pomyślcie o naszym labiryncie przewodów. A teraz poproszę was 
abyście wyobrazili je sobie wypełniające wszystko co jest, z waszą płaszczyzną i moją płaszczyzną, niczym dwa 
maleńkie gniazdka w splątanych gałęziach jakiegoś gigantycznego drzewa... Rozszerzę to spojrzenie w 
późniejszym terminie.

Rozważcie na przykład, że przewody te są również ruchome, bezustannie drżące, że nie tylko przewodzą materię 
wszechświata ale same są projekcjami tej materii, a zrozumiecie jak trudne jest to wszystko do wytłumaczenia.  
Nie mogę was też winić, że stajecie się coraz bardziej zmęczeni, gdy po sugestii abyście wyobrazili sobie tę 
dziwaczną strukturę teraz nalegam żebyście ją zniszczyli, ponieważ w rzeczywistości tak samo nie możecie jej  
ujrzeć ani dotknąć, jak nie możecie ujrzeć ani dotknąć brzęczenia miliona niewidzialnych pszczół
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Rozdział 3

Seanse typu „Zrób to sam”. Nasze eksperymenty. Eksperymenty dla was.

Kiedy przystępowałam do pracy nad tą książką chciałam odkryć, jak ktoś początkujący może wykorzystać 
swoje zdolności parapsychiczne. Byłam bowiem przekonana, iż siły owe pozostają ukryte w każdym z nas i 
stanowią naturalną cechę naszej rasy jako całości. Nigdy wcześniej nie brałam udziału w seansie 
spirytystycznym. Robert także nie. Książki opisujące fenomen ESP doprowadziły nas do wniosku, że niektóre 
seanse istotnie mogły być wiarygodnymi demonstracjami pewnych aspektów postrzegania pozazmysłowego. 
Pozostałe seanse, o których czytaliśmy, wydawały się być oparte na zwykłym oszustwie lub nadmiernie 
wybujałej wyobraźni. Postanowiliśmy zatem spróbować zorganizować taki seans samodzielnie. Tak się złożyło, 
że przeprowadziliśmy nasz pierwszy seans pod wpływem impulsu i w niniejszym rozdziale opiszę jego przebieg 
łącznie z eksperymentem, który będziecie mogli wypróbować sami. Podczas kolejnych Sesji Setha wystąpiły 
pewne zmiany fizyczne, ale tym zajmiemy się szerzej w późniejszych rozdziałach.

Wieczorem tego samego dnia, w którym miał odbyć się ten pierwszy seans, w naszym mieszkaniu pojawił się z 
wizytą przyjaciel, William Cameron Macdonell. Przeczytał kopie naszych pierwszych Sesji Setha, W owym 
czasie odbyło się zaledwie dziewięć takich sesji. Cała nasza trójka jednomyślnie postanowiła, że spróbujemy 
odbyć seans jeszcze tego samego wieczora.

Działo się to w tydzień po świętach Bożego Narodzenia. W oknach wciąż jeszcze stały świąteczne świece. Były 
elektryczne, z czerwonymi żaróweczkami. Zapaliliśmy je wyłączając równocześnie pozostałe światła w salonie. 
Przez okna znajdującej się obok kuchni wpadało światło ulicznych latarni, więc w obu pomieszczeniach 
zaciągnęliśmy zasłony. Trzymając się za ręce usiedliśmy przy niewielkim stoliku, który jest tylko dwukrotnie 
większy od zwykłego stolika pod maszynę do pisania.

Salon był dostatecznie oświetlony, byśmy wszystko wyraźnie widzieli. Ponieważ nie byliśmy pewni jak mamy 
właściwie zacząć, Robert poprosił Setha, aby dał nam jakiś znak. Na polecenie Roberta zdjęłam z palca ślubną 
obrączkę i położyłam ją na środku stolika. Ponownie ujęliśmy się za ręce trzymając je jednak dość daleko od 
obrączki. Przez cały czas nasze dłonie były doskonale widoczne.

Jeszcze przed rozpoczęciem seansu zaciągnęliśmy ciemnozielone zasłony aby nie rozpraszały nas odbicia od 
białych żaluzji i świec. Następnie skoncentrowaliśmy się na obrączce. Po bardzo krótkiej chwili zaczęła jaśnieć i 
migotać. Nachyliliśmy się bliżej. Efekt był oczywisty -przyczyna także. Robert stwierdził, iż przesuwając ręką 
do przodu i do tyłu może sprawić, że migotanie to ustaje, to pojawia się ponownie. Pobłyskiwanie obrączki 
spowodowane było refleksem światła, pomimo naszych wysiłków wykluczenia takiego efektu. Wstaliśmy i 
umieściliśmy elektryczne świece za żaluzją i zasłonami, aby światło zostało maksymalnie rozproszone. Potem 
powróciliśmy do stolika.

Tym razem Robert zasugerował, abym pośrodku stolika położyła swoją dłoń, zwróconą grzbietem do góry. Tak 
też zrobiłam. Robert ponownie poprosił o jakiś znak. Moja dłoń na tle ciemnej politury blatu była doskonale 
widoczna. Moja druga dłoń znajdowała się w mocnym uścisku dłoni Roberta. Niespodziewanie 
wypowiedziałam słowa: „Obserwujcie dłoń". Jedna część mojego umysłu zastanawiała się dlaczego właściwie 
to powiedziałam, podczas gdy druga część doskonale to wiedziała. Ponownie powtórzyłam te słowa, które były 
słowami Setha.

Po chwili oczekiwania poczułam, że lewa dłoń, ta leżąca pośrodku stolika, staje się coraz bardziej zimna. Na 
naszych oczach zaczęła zmieniać kształt. Przyjęła zdecydowaną formę zwierzęcej łapy, znacznie zgrubiałej od 
nasady kciuka do nadgarstka i zdawała się powiększać. Seth zapytał przeze mnie, czy widzimy tę transformację 
wyraźnie. Była ona oczywista dla całej naszej trójki.

Dłoń leżała na stoliku grzbietem do góry. Niespodziewanie paznokcie pojawiły się po przeciwnej stronie 
koniuszków palców, a same palce początkowo wyglądały jakby były odgięte do tyłu pod kątem, którego żadne 
palce nie mogłyby bez złamania znieść. Mimo to nie czułam żadnego bólu. Aby lepiej widzieć, pochyliliśmy się 
nad stolikiem i wtedy ujrzeliśmy, że powyżej moich palców widać jeszcze inne. Reszta dłoni zachowywała ten 
dziwny gruby kształt wydając się nawet w dalszym ciągu puchnąć, podczas gdy koniuszki palców jarzyły się 
słabym światłem, tak że wszyscy dokładnie widzieliśmy, co się dzieje.
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Nagle dodatkowe palce zniknęły. W jednej chwili widzieliśmy je wszyscy wyraźnie, a w następnej już ich nie 
było. Teraz cała dłoń była gruba i tłusta. Jestem niewysoką kobietą o odpowiednio drobnych dłoniach, być może 
z wyjątkiem tego, iż moje palce są stosunkowo długie. Teraz jednakże były krótkie i serdelkowate. Seth poprzez 
moje usta skomentował: „Dłoń ta jest teraz dłonią Franka Withersa. Frank Withers miał tłuste dłonie... był tępym 
łbem". Rozbawienie w jego głosie (albo moim) było wyraźne. Podczas wcześniejszych sesji Seth również często 
przejawiał rozbawienie gdy wspominał o Franku Withersie, chociaż zgodnie z jego własnym oświadczeniem 
Frank był częścią osobowości Setha.

Podczas całego seansu ton mojego głosu był mniej więcej mój własny, tyle że nie były takimi słowa. W trakcie 
transformacji mojej dłoni Seth bezustannie komentował ten fenomen, a w pewnej chwili zauważył, że jak na 
pierwszą próbę idzie mu o wiele lepiej, niż pierwotnie przypuszczał. Dłoń wciąż zachowywała swój gruby 
kształt, z krótkimi, serdelkowatymi palcami. Następnie Seth zasugerował abym położyła prawą dłoń obok 
zmienionej lewej, tak aby mogły zostać porównane. Wydawało się, iż zależy mu, abyśmy byli pewni efektu. 
Położyłam dłonie obok siebie. Różnica pomiędzy nimi nie była wynikiem iluzji.

Po chwili ponownie umieściłam moją prawą dłoń w dłoni Roberta, pozostawiając lewą pośrodku stolika. Seth 
polecił, aby teraz Robert dotknął mojej zmienionej dłoni. Robert zrobił to, chociaż nie bez pewnego wahania. 
Dłoń była odmienna w dotyku i wilgotna. Chociaż Robert wyczuwał palce i wiedział, że tam są, dłoń ponownie 
przybrała kształt łapy, co wszyscy wyraźnie widzieliśmy, mając raczej kikuty palców niż normalne palce. Jednak 
tym, co poruszyło nas najbardziej był pewien drobny szczegół. Otóż poprzednio moja dłoń sprawiała po prostu 
wrażenie grubej. Teraz zaś zdecydowanie rozrosła się stając się grubsza i potężniejsza.

Jednak Seth jeszcze nie skończył. Kiedy wszystkie dłonie połączyły się ponownie, z wyjątkiem mojej 
zmienionej lewej, dłoń ta zaczęła unosić się znad stołu, chociaż moje ramię i nadgarstek wciąż pozostawały tam, 
gdzie były. Bili Macdonnel szybko przesunął własną dłonią pomiędzy tą unoszącą się a blatem stołu, aby 
upewnić się, iż to co widzimy nie jest jakimś rodzajem iluzji. Przez cały czas mój nadgarstek przyciśnięty był 
mocno do blatu stołu. Sprawdziliśmy to kilkakrotnie. Uniesiona ku górze dłoń jarzyła się słabą poświatą, tak 
więc widzieliśmy ją bardzo wyraźnie. Nagle opadła na blat stołu. Seth przerwał połączenie a my zrobiliśmy 
chwilę przerwy.

Wszyscy byliśmy zmęczeni, lecz równocześnie niezmiernie zaintrygowani. Rozpoczęliśmy seans o siódmej 
wieczorem, a teraz było już po ósmej. Postanowiliśmy jednak powrócić do stolika. Robert ponownie poprosił 
Setha o znak. Położyłam lewą rękę pośrodku blatu a prawą włożyłam w dłonie Roberta. Tym razem prawie 
natychmiast mój lewy kciuk zrobił się biały, potem reszta dłoni, a była to białość bielsza od kredy, w dodatku 
lekko jaśniejąca. Na naszych oczach białość ta zaczęła się rozprzestrzeniać w kierunku nadgarstka a następnie 
popełzła powoli w górę przedramienia i zatrzymała się przed podciągniętym rękawem swetra. Palce ponownie 
stały się grube, wydając się wyrastać z dłoni niczym jakaś narośl. Był to doprawdy zaskakujący efekt, ponieważ 
zaledwie minutę temu grzbiet mojej dłoni pokryty był cieniem. Teraz cień znikł, całkowicie ustępując miejsca 
bieli, która stawała się coraz jaśniejsza. Nie było żadnych refleksów światła, które mogłyby spowodować taki 
efekt. Biel była tak intensywna, iż nie mogło być mowy o jakiejkolwiek wątpliwości.

Bili Macdonell widział już w swoim życiu kilka zjaw. Wcześniej prosił nas, abyśmy zapytali Setha o dużą, 
okutaną w płaszcz postać, która pewnej nocy pojawiła się obok jego łóżka. Nie pytany Seth sam ogłosił teraz 
przez moje usta, iż Bili jest częścią istoty o imieniu Mark i że dwukrotnie był mężczyzną a raz kobietą. Zjawa 
była fragmentem przeszłej osobowości, która zmaterializowała się, by ostrzec go przed upadkiem z wysokości. 
Pewnego razu, według Setha, Bili w swoim wcześniejszym wcieleniu wspiął się o zmroku na drzewo uciekając 
przed dzikimi zwierzętami. Był wtedy na polowaniu.

Tutaj Seth zaczął się śmiać. „Uciekał przed zwierzakami, ale będąc już na drzewie zasnął, spadł na głowę i 
skręcił sobie kark. Gdy zginął miał 47 lat." Potem dodał jeszcze, że Bili miał kłopoty z równowagą. Jego raczej 
makabryczny humor był dość wstrząsający szczególnie, iż miało to miejsce tuż po kredowobiałych zmianach na 
mojej dłoni. Dziwnym zbiegiem okoliczności zjawa ta pojawiła się w okresie, kiedy Bili malował dom i często 
pracował na drabinie. Z zawodu jest wykładowcą sztuk pięknych.

Seth ponownie przerwał kontakt. Byliśmy już zmęczeni, ale postanowiliśmy jeszcze sprawdzić czy Seth będzie 
w stanie zmaterializować w drzwiach łazienki jakąś pełnowymiarową postać. Ustawiliśmy stolik przed 
otwartymi drzwiami i usiedliśmy. Wyczułam obecność Setha natychmiast. Sprawiał wrażenie poirytowanego. 
„To nie jest przerwa na posiłek", powiedział przeze mnie. (Robert kończył chrupać cukierka, jakiego wziął z 
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kuchni korzystając z chwili przerwy). „Ani cyrk" dodał Seth. Potem zauważył, że przez okno w łazience wpada 
zbyt dużo światła i zasugerował zamknięcie drzwi.

Drzwi łazienkowe od strony salonu miały wprawione wielkie lustro. Mówiąc przeze mnie Seth polecił abyśmy 
ustawili stolik i krzesła w taki sposób, żeby wyraźnie widzieć w lustrze własne odbicia. Zrobiliśmy tak. 
Następnie nakazał nam obserwować moje lustrzane odbicie. Usiadłam naprzeciwko lustra mając po jednej 
stronie Roberta, a po drugiej Billa.

Przez cały wieczór miałam na sobie czarny sweter a moje włosy są również czarne i krótkie. Czerń włosów i 
swetra stanowiła obramowanie dla mojej twarzy i szyi. Kiedy po raz pierwszy spojrzeliśmy w lustro moje 
odbicie było tak samo wyraźne, jak Roberta i Billa. Elektryczne świece wciąż były zapalone. Siedzieliśmy 
pogrążeni w półmroku, lecz było wystarczająco jasno by wszystko widzieć wyraźnie. Nasze odbicia w lustrze 
były jak najbardziej normalne. Dłonie położyliśmy na blacie stolika.

Nagle w lustrze wszystko pozostało takie samo, z wyjątkiem mojego odbicia. Zmiana nie odbyła się w sposób 
natychmiastowy - stopniowo moja głowa zaczęła robić się coraz cieńsza. Szyja stała się wyraźnie grubsza i 
nawet włosy zmieniły swoje ułożenie przylegając do czaszki dużo ciaśniej. Sama głowa bardziej przypominała 
teraz męską niż kobiecą. Ramiona stały się bardziej spiczaste. Kontury twarzy nie przestawały się wydłużać. Po 
chwili odbicie pochyliło głowę. Stanowiło to dla mnie wstrząsające wrażenie, bo siedziałam bez ruchu, ze 
wzrokiem utkwionym w lustrze.

Następnie przed lustrzanym odbiciem pojawiło się kilka innych twarzy, które sprawiały wrażenie, jakby 
wysunęły się z lustra i wisiały teraz tuż przed nim. Twarze te zajaśniały dwukrotnie, po czym zniknęły. W tym 
samym czasie Robert dostrzegł dookoła głowy mojego lustrzanego odbicia świetlistą aurę. Nie pytany o to Seth 
powiedział, że aura była częścią ciała astralnego, a samo odbicie było częścią innej istoty. Byłam już bardzo 
zmęczona. Wszystko to wydawało się wysysać ze mnie energię. Moja głowa opadła na blat stolika. Nasz 
pierwszy seans dobiegł końca.

Początkowo odczucia dotyczące wydarzeń tego wieczora były raczej mieszane. Wcześniej, przed 
eksperymentem, byliśmy po prostu zakłopotani. Następnie staliśmy się przejęci i zaintrygowani, chociaż 
ostrożni. Po zakończeniu sesji podejrzewaliśmy, iż zdarzenie z moim zmieniającym się odbiciem oparte zostało 
na pewnego rodzaju sugestii, ale nie mogliśmy być tego pewni. Epizod z dłonią był fascynujący i byliśmy 
przekonani, że w tym wypadku nie miało to wiele wspólnego z autosugestią. Efekty były zbyt wyraźne, no i za 
każdym razem sprawdzaliśmy je na kilka sposobów. Dłoń bez żadnych wątpliwości zmieniała swój kształt, 
rozmiar oraz kolor. Dodatkowo palce miały paznokcie po przeciwnej stronie moich własnych. Dłoń uniosła się 
do góry, chociaż mój nadgarstek był mocno przyciśnięty do blatu stolika. Zostało to sprawdzone przez Billa. 
Biel pokrywająca grzbiet mojej dłoni, a następnie wędrująca w górę przedramienia, również nie pozostawiała 
żadnych wątpliwości.

Oględziny jakim cała nasza trójka poddawała moją zmieniającą się dłoń były zbyt drobiazgowe by przyjąć, iż 
wszyscy znajdowaliśmy się pod wpływem jakiejś sugestii. Byliśmy jak najbardziej świadomi i zaciekawieni. 
Nie akceptowaliśmy wszystkiego co widzieliśmy. Na przykład owo migotanie obrączki na początku sesji szybko 
rozpoznane zostało jako naturalne, spowodowane odbiciem światła. Chociaż przemawiałam słowami Setha, 
moje oczy były szeroko otwarte.

Bardziej pewni jesteśmy efektów fizycznych, jakie miały miejsce, chociaż nie często, podczas Sesji Setha. A 
pewni ich jesteśmy bardziej po prostu dlatego, że zachodziły w jasno oświetlonym pokoju i bez żadnych prób 
ich wywoływania. Nie mamy jednakże żadnych wątpliwości, że i podczas tego seansu zaszły pewne wyraźne 
efekty fizyczne.

Jeśli macie otwarty umysł, sporą dawkę intelektualnej ciekawości oraz wolni jesteście od przesądów, to z 
pewnością stwierdzicie, że taki eksperymentalny seans spirytystyczny może być czymś nadzwyczaj 
interesującym. Jeżeli spostrzeżecie jakieś wyraźne efekty fizyczne, wtedy odkryjecie sami, że seanse takie mogą 
być czymś więcej niż jedynie zręcznym oszustwem. Bądźcie obiektywni i sprawdzajcie wszystko cokolwiek 
zobaczycie. Z drugiej strony musicie zezwolić swojej intuicyjnej jaźni na trochę swobody, bowiem w 
przeciwnym wypadku nie będzie czego sprawdzać. Jeśli będziecie święcie wierzyli, iż nic się nie wydarzy, 
wtedy według wszelkiego prawdopodobieństwa tak właśnie będzie. Jeżeli zaś jesteście ciekawi i bez uprzedzeń, 
wtedy nie będziecie ograniczeni narzucanymi z góry osądami o tym, co możliwe a co nie i będziecie na tyle 
obiektywni, by zbadać każdą ewentualną materializację w sposób rozsądny i gruntowny.
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Opisane powyżej rezultaty otrzymaliśmy już przy pierwszej próbie. Nigdy poprzednio nie mieliśmy takich 
doświadczeń. Wiedzieliśmy o seansach spirytystycznych tyle samo co wy, czytający teraz tę książkę. Nie 
musicie obawiać się żadnych „duchów" czy „zjaw", albo podchodzić do takich seansów jak do czegoś 
nienaturalnego. Próbujemy obecnie badać w oparciu o logiczne podstawy wiele spraw, które od dawna określane 
są mianem zabobonów lub przesądów. Jeżeli materializacje rzeczywiście mają miejsce, to jest to po prostu 
wskazówka, iż wciąż nie rozumiemy jeszcze czym naprawdę jest natura. Nie rozumiemy również wszystkich 
możliwości człowieka.

Wiemy od wieków, że umysł wpływa na materię, nie wiemy jednak jak. Pod koniec tego rozdziału przedstawię 
kilka wyjątków z Materiału Setha zajmujących się takimi właśnie pytaniami. Zgodnie z teorią przedstawioną w 
tym materiale, każda jednostka formuje materię fizyczną w podświadomości, wliczając w to materię własnej 
postaci fizycznej. Tak samo jak nie jesteśmy świadomi naszych procesów trawiennych, również tak samo nie 
jesteśmy świadomi sposobu, w jaki bezustannie przekształcamy energię w materię fizyczną. Jeżeli jest tak 
rzeczywiście, wtedy ludzka osobowość nie podlega takim prawom fizycznym jakimi je znamy. Stąd nie byłoby 
niczego nienaturalnego w przetrwaniu osobowości i równie niczego nienaturalnego gdyby osobowość taka 
ponownie uformowała fizyczny wizerunek i pojawiła się przed nami jako postać.

W późniejszych rozdziałach przedyskutujemy tę kwestię głębiej, ponieważ wasze eksperymenty ze snami i 
telepatią ukażą wam, iż osobowość - wasza osobowość - jest o wiele mniej zależna od czasu i przestrzeni niż to 
zakładacie. Teraz jednakże chciałabym przedstawić kilka sugestii dotyczących waszego seansu. Nasze 
doświadczenia potwierdziły, iż ciemność czy półmrok podczas takiego seansu wcale nie są warunkiem 
koniecznym. Jeżeli jednak wolicie, to podczas pierwszej próby światło w pokoju może zostać przyćmione. Być 
może warunki takie pozwolą na większą swobodę wewnętrzną. Na początku i przy pełnym świetle możecie czuć 
się skrępowani, a nawet zwyczajnie głupio. Później zalecam jednak stosowanie pełnego oświetlenia. Będziecie 
wtedy bardziej pewni rezultatów.

Jeżeli przy pierwszej próbie postanowiliście pozostawać w półmroku, upewnijcie się, że wyeliminowaliście 
wszelkie źródła mogące odbijać światło. Ustawcie stolik i krzesła w taki sposób, abyście wszystko dokładnie 
widzieli. Zakryjcie blat ciemnym, nieprzezroczystym materiałem, by wyeliminować możliwość refleksów 
świetlnych. Upewnijcie się, że wszystkie biorące udział w seansie osoby przez cały czas trzymają ręce na 
wierzchu. Dobrym pomysłem jest trzymanie się za ręce. Nigdy nie będziecie mogli być pewni rezultatów, jeżeli 
czyjaś dłoń była niewidoczna. W seansie może brać udział dowolna liczba osób. Winny to być osoby, których 
rzetelność nie pozostawia wątpliwości. Zawsze sprawdzajcie wszystkie efekty, jakich będziecie świadkami.

Jeżeli wolicie, to możecie siedzieć po prostu bez ruchu nie wymawiając ani słowa. Albo możecie zadać pytanie 
inicjujące: „Czy jest tam ktoś?" Jeżeli czujecie się niezręcznie, to do zadawania pytań możecie wyznaczyć kogoś 
innego. Byłoby też dobrze, gdyby jakaś siedząca przy stole, ale nie uczestnicząca w sesji osoba czyniła z jej 
przebiegu notatki. Jeżeli w ciągu pół godziny nic się nie wydarzy, zakończcie eksperyment i spróbujcie innym 
razem. Na początku możecie potrzebować kilku takich prób zanim będziecie na tyle odprężeni, by uzyskać 
jakieś rezultaty.

Jeśli przypadkiem ktoś z grupy zacznie używać komunikacji werbalnej lub wypowiadać słowa sprawiające 
wrażenie, iż nie są jego własnymi, wtedy w delikatny sposób spróbujcie stawiać mu pytania. Uważajcie jednak, 
aby nie zaskoczyć bądź nie przestraszyć takiej osoby. Jeżeli którykolwiek z uczestników seansu jest nadmiernie 
podatny na sugestie lub sprawia wrażenie niespokojnego, zakończcie eksperyment. Dla normalnych osób, w 
zwykłym sensie tego słowa, seanse takie są całkowicie bezpieczne.

Podejmowane z odpowiednią dozą zdrowego rozsądku i ciekawości mogą być niezmiernie pouczające. 
Niektórzy ludzie popadają w przesadę prawie w każdej sytuacji, stąd osoby takie nie powinny być zapraszane do 
udziału w waszych eksperymentach. Są skłonne do zbytniego obiektywizowania uzyskanych przez was 
rezultatów, a ich nadmierna podatność na sugestie może sprawić, iż zaczniecie wątpić w coś, co okazać by się 
mogło niezwykle istotne.

Jeżeli stosujecie komunikację werbalną, zadawajcie pytania jakie zasugerowałam w poprzednim rozdziale i 
sprawdzajcie uzyskane informacje zgodnie z podanymi wcześniej zasadami. Jeszcze raz przypominam, abyście 
starali się nie dotykać osoby posługującej się komunikacją werbalną. Może się ona znajdować w lekkim stanie 
transu. Jest to zjawisko całkowicie naturalne, a niespodziewany dotyk mógłby wywołać dezorientację i w 
konsekwencji utratę kontaktu.
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Poniższe wyjątki z Materiału Setha są niezwykle interesujące. O ile wiem, stanowią one oryginalne wyjaśnienie 
sposobów w jakie umysł i materia wzajemnie na siebie oddziałują. Sam Seth nie wydaje się zainteresowany 
tworzeniem efektów fizycznych. Skupia się raczej na ogólnym tłumaczeniu fenomenów ESP - czym one 
właściwie są, jak działają, jakie eksperymenty laboratoryjne mogą potwierdzić ich wiarygodność. Poniższe 
wyjątki mają zasadnicze znaczenie dla zrozumienia spraw omawianych w Materiale Setha.

Z oczywistych względów na kartach niniejszej książki zaprezentować mogę jedynie niewielkie fragmenty. Seth 
zgłębia w nich specyficzne sposoby, w jakie każda jednostka podświadomie formuje własną postać fizyczną, 
swoje otoczenie a także fizyczny wszechświat. Tłumaczy jak pozory trwałości, szerokości, wysokości, wagi oraz 
położenia w przestrzeni są uzgadniane i utrzymywane. W rozdziale pod tytułem „Świat ducha" i przetrwanie 
osobowości człowieka, zajmiemy się tymi kwestiami bliżej.

Z Materiału Setha

Kreacja trwa bez przerwy i to nie zawsze w obrębie starych schematów. Na waszej płaszczyźnie istnieje  
podświadomy magazyn wiedzy, dzięki któremu wszystkie cząsteczki i atomy dokładnie wiedzą, jakie ewolucyjne 
próby zostały już podjęte i z jakimi rezultatami, zawsze mając na widoku okoliczności, które mogłyby pasować 
do form wypróbowanych już kiedyś, ale bez powodzenia.

Wszystkie atomy i molekuły posiadają skondensowaną świadomość; to samo odnosi się do mniejszych nawet  
cząsteczek. Atomy oraz molekuły, które tworzą wszelką materię fizyczną i komórki, w zasadzie nie są 
ograniczone waszym czasem. Działają co prawda w obrębie struktury waszego czasu, ale skondensowana 
wiedza, jaką zawierają, niesie z sobą własną specyficzną i unikalną świadomość, która nie jest ograniczona 
prawami fizyki.

Same substancje chemiczne nie doprowadzą do powstania świadomości lub życia. Wasi naukowcy będą musieli  
pogodzić się z faktem, iż świadomość pojawia się pierwsza / tworzy własną formę. Ciało fizyczne, które jak sobie 
wyobrażacie, składa się z pewnego rodzaju oddzielonej świadomości kontrolującej strukturę całkowicie 
nieświadomych części, jest czymś zupełnie chybionym.

Wszystkie komórki dala są oddzielne i jako takie posiadają odrębną świadomość. Istnieje tu oczywiście pewna 
gradacja, ale każda komórka jest komórką świadomą. Pomiędzy komórkami wszystkich organów fizycznych, a 
także pomiędzy tymi organami zachodzi świadoma współpraca.

Oto przykład. Molekuły, atomy i mniejsze jeszcze cząsteczki - wszystkie one zawierają oddzielną świadomość.  
Teraz wyobraźcie sobie, iż formują się one w komórki. Chociaż komórki te zachowują indywidualność i nie tracą 
niczego ze swoich zdolności, to w rzeczywistości następuje zlanie się indywidualnych świadomości atomów i  
molekuł w indywidualną świadomość komórkową... Kończycie się organami złożonymi dosłownie z 
niezliczonych indywidualnych komórek. Trwa to w nieskończoność i nawet najmniejsze cząsteczki zachowują 
swoją indywidualność. Kooperatywna natura ciała fizycznego nie mogłaby być rezultatem jedynie waszych 
związków i reakcji chemicznych.

Stąd świadomość tworzy własną materializację. Ciało fizyczne jest bardziej zdumiewającym fenomenem niż się 
to wydaje, ponieważ takie łączenie świadomości trwa, a jego rezultaty mogą być widoczne w ludzkim mózgu.

Kiedy fizyczne pochodzenie waszego wszechświata zostanie wreszcie odkryte, wasi naukowcy wcale nie będą 
mądrzejsi niż do tej pory. Staną przed problemem, którego od dawna i skutecznie unikali, a mianowicie kwestii  
pochodzenia kryjącego się za pochodzeniem. Wszechświat fizyczny i wszystko co w sobie mieści jest rezultatem 
świadomości. On nie rozwinął świadomości. Wręcz przeciwnie, świadomość nie tylko wykreowała wszechświat  
fizyczny, ale czyni to w dalszym ciągu...

Ta bezustanna kreacja wszechświata prowadzona jest przez każdego osobnika, na poziomie podświadomości  
poprzez stosowanie mechanizmów, które przynajmniej częściowo wyjaśniłem. Owa bezustanna kreacja materii  
nie jest utrzymywana przez jakąś podświadomość umiejscowioną gdzieś pomiędzy uszami. Indywidualna 
podświadomość jest rezultatem psychicznego połączenia wszelkich zasobów i zdolności. Jest to Gestalt,  
tworzony i utrzymywany przez współpracujące ze sobą świadomości każdego atomu i każdej molekuły, z których 
składa się ciało fizyczne.

Każdy indywidualny atom jest w pewnym stopniu zdolny do wbudowania swojej cząsteczki energii w konstrukcję 
fizyczną. Cala struktura fizyczna dala to rezultat takiej współpracy komórek (z których wszystkie zawierają 
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swoją indywidualną świadomość). Schemat ciała fizycznego umożliwia komo: kom, atomom i molekułom 
wyrażenie samych siebie. Korzystają z możliwości uzyskanych przez zdolności fizyczne większej struktury dala w 
sposób, w jaki nie mogłyby tego czynić w żadnym innym wypadku.

Tak jak różne komórki utrzymują swoją indywidualność, tak samo różne osobowości zachowują swoją 
indywidualność i unikalność, równocześnie wciąż współpracując w tworzeniu psychicznej struktury istoty, która 
w innym kontekście tworzy również te osobowości: tak oto z tym małym problemem pozostawię was teraz,  
abyście odpoczęli. Jak wkrótce sami się przekonacie, istnieją inne jeszcze sposoby na sprawdzenie, co tkwi  
wewnątrz jajka...

Człowiek nie jest osamotniony w utrzymywaniu fizycznego wszechświata, w nadawaniu mu trwałości, gdy 
projektuje i konstruuje swój wizerunek fizyczny. Bowiem tak, jak ów fizyczny wizerunek jest bezpośrednim 
rezultatem jego własnego nastroju psychicznego, jak wiernie odzwierciedla jego własne radości i strapienia, jak 
owe radości i strapienia przejawiają się w wizerunku fizycznym, tak wszelkie żywe stworzenia tworzą własne 
wizerunki i pomagają utrzymywać fizyczne właściwości waszego wszechświata.

28 / 115 „Parapsychiczne Przebudzenie” – Jane Roberts



Rozdział 4

Sny prekognicyjne. Jak zapamiętywać sny. Czy wasze sny są prorocze? Jak przekonać się 
o tym samemu?

Czy miewacie sny które przepowiadają przyszłość? Waszą pierwszą odpowiedzią może być pełne zaskoczenie: 
„Nie, oczywiście, że nie". Możecie również dodać: „Jeśli nawet mam takie sny, to nigdy ich potem nie 
pamiętam". Ja jednak twierdzę, iż wszyscy mamy sny, które wskazują na przyszłe wydarzenia, z tym że są one 
najczęściej zapominane.

Z tego właśnie powodu tracimy cenną nierzadko wiedzę. Jest bardzo prawdopodobne, że w swoich snach 
oglądacie przyszłość, której wasza zwykła jaźń jest całkowicie nieświadoma. Jednak wiedza taka wcale nie leży 
poza waszym zasięgiem. Istnieją sposoby na sprowadzenie jej do świadomości i w tym właśnie pomogą wam 
eksperymenty zamieszczone w niniejszym rozdziale.

Sen prekognicyjny to taki, w którym otrzymujecie istotne informacje dotyczące przyszłości. Sen prekognicyjny 
może być proroczy, jak wtedy gdy jesteście w stanie przewidzieć jakieś przyszłe wydarzenie. Sen może być 
również proroczy, ale nie prekognicyjny, jak wtedy gdy widziane przez was we śnie wydarzenie oddalone jest od 
was w przestrzeni, ale dzieje się w tym samym czasie, co wasza senna percepcja owego wydarzenia.

Z reguły niezbędne są trzy czynniki, aby sen prekognicyjny rozważany był w kategoriach naukowych. Sen taki 
musi zostać opowiedziany innej osobie lub osobom, jak najprędzej po jego wystąpieniu. Musi istnieć 
wiarygodny dowód iż to, co śniący widział w swoim śnie istotnie wydarzyło się później w świecie fizycznym. 
Musi zostać wreszcie wykazane, że informacja taka nie mogła zostać uzyskana żadną inną drogą przekazu.

Jeżeli wszystkie te warunki brzmią dość zniechęcająco, pozwólcie mi zauważyć, że nawet pomimo tak 
surowych kryteriów wiele tysięcy prekognicyjnych snów udokumentowanych zostało przez zorganizowane 
towarzystwa parapsychiczne. Lecz o wiarygodności takich snów zapewne prędzej przekonają was informacje 
uzyskane z pierwszej ręki, od zaufanych przyjaciół bądź członków rodziny.

Proponuję zatem, abyście spróbowali wypytać swoich znajomych, członków rodziny i przyjaciół. Przekonacie 
się, że ludzie raczej niechętnie mówią o swoich prekognicyjnych snach, natomiast takie prywatne dochodzenie 
bez wątpienia otworzy wam oczy na sam fakt, iż sny te wcale nie są czymś tak niezwykłym, jak pierwotnie 
zakładaliście. Musicie jednak zrozumieć, że o ile sny takie nie zostały zapisane, to nie mogą uzyskać żadnej 
naukowej wiarygodności. Dla własnej więc korzyści stosujcie trzy wymienione powyżej czynniki we 
wszystkich przypadkach prekognicyjnych snów, o jakich usłyszycie.

Mąż i ja mamy zaszczyt zaliczyć do grona naszych przyjaciół rzeźbiarza o międzynarodowej sławie, pana 
Ernfreda Andersena. Otóż opowiedział on nam następujący sen. Pewnej sobotniej nocy 1918 roku ujrzał we śnie 
swoją młodszą siostrę, która leżała martwa w trumnie. Siostra pana Andersena mieszkała w Szwecji, a on sam w 
Nowym Jorku. O ile było mu wiadomo, jego siostra cieszyła się wtedy dobrym zdrowiem. Miała dwadzieścia 
dwa lata i była matką małego dziecka. Następnego wieczora, w niedzielę, opowiedział ten sen dziesięciu lub 
dwunastu zgromadzonym na przyjęciu w jego domu gościom. W poniedziałek otrzymał telegram informujący 
go, że jego siostra zmarła w sobotę w nocy, czyli w tę samą noc kiedy o tym śnił.

Dużo później pan Anderson spotkał córkę swojej zmarłej siostry, która opowiedziała mu, że rodzina często 
dyskutowała o fakcie, iż istotnie słowa umierającej matki skierowane były do jej brata w Nowym Jorku - do 
Ernfreda Andersena. W tym przypadku pan Anderson otrzymał konkretną informację - wiadomość o śmierci 
swojej siostry. I opowiedział ów sen gościom na przyjęciu, zanim jeszcze otrzymał telegram o jej śmierci.

Taki rodzaj snów jest prawie zawsze zapamiętywany. Ich zawartość emocjonalna jest tak żywa i poruszająca, że 
wywołuje silne wrażenie i nawet świadomy umysł pamięta o uzyskanych informacjach. Ale co z bardziej 
błahymi wydarzeniami dnia codziennego? Czy sny naprawdę umożliwiają nam spojrzenie na bardziej doczesne 
aspekty rzeczywistości? Własne doświadczenia skłaniają mnie do odpowiedzi „tak". Często jednak sny takie nie 
zostają zachowane przez świadomość, ponieważ przedstawiane w nich wydarzenia są tak samo mało 
ekscytujące, jak wydarzenia rzeczywiste. Ale z drugiej strony, jak wiarygodne spojrzenie w przyszłość może być 
uważane za mało ekscytujące?

Sny takie pojawiać się mogą często, ale zazwyczaj tak doskonale pasują do codziennych wzorców naszych 
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zachowań, iż nie przywiązujemy do nich żadnej wagi, chyba że sytuacja ze snu powtórzy się rzeczywiście w 
krótkim czasie. Na przykład kolejna nasza przyjaciółka, Dorothea Piry Masters, wyśniła sumę, jakiej oczekiwał 
jej mąż. Była to tak duża kwota, że opowiedziała ten sen mężowi. W dwa tygodnie później, kiedy premia 
rzeczywiście została wypłacona okazało się, iż była tak wysoka jak przewidywał sen.

Jedna z naszych sąsiadek śniła, że razem z mężem będzie oglądała dom na ulicy Westmunt w Elmirze. Para ta 
poszukiwała wtedy domu, więc sąsiadka nie zastanawiała się specjalnie nad tym snem chociaż wspomniała o 
tym mężowi. Zapomniałaby o śnie całkowicie gdyby pod koniec tygodnia nie zadzwonił do nich agent 
zajmujący się sprzedażą nieruchomości, który zaproponował, by obejrzeli dom na ulicy Westmount.

Po owym wydarzeniu mąż sąsiadki opowiedział mi o swoim powtarzającym się śnie całkowicie nie znanej mi 
natury. Miewał sny o rozmieszczeniu przybyłych gości, co później sprawdzało się w każdym szczególe. Na 
przykład śnił, że odwiedzają ich przyjaciele i zajmują określone miejsca na kanapie i fotelach. Przyjaciele ci 
rzeczywiście ich odwiedzili a on w pewnym oszołomieniu obserwował, jak siadają dokładnie w tych samych 
miejscach co podczas snu. Śnił również o mającym odbyć się w niedzielę spotkaniu. Kiedy przybyli przyjaciele i 
krewni zasiedli do obiadu, zajęli dokładnie takie miejsca jak przewidział. Kiedy opowiadał mi o tych snach, był 
raczej zakłopotany. Ale nie powiedział o nich żonie ani nie poczynił żadnych notatek.

Pewnej nocy Robert miał następujący sen. Ujrzał siebie jadącego samochodem, wiozącego trzech pasażerów w 
dół pokrytego śniegiem wzgórka. Padał gęsty śnieg powodując, że warunki drogowe były nadzwyczaj trudne. 
We śnie tym mówił o niebezpiecznej sytuacji ludziom w aucie. Jadący przed nimi samochód wpadł na zakręcie 
w poślizg i rozbił się.

Robert zapisał ten sen a następnie mi o nim opowiedział. Byliśmy raczej rozbawieni snem, ponieważ był właśnie 
kwiecień i pogoda była prześliczna. Cztery dni później, w Boże Ciało, zaprosiliśmy na świąteczny obiad 
rodziców Roberta. Tego samego dnia po południu rozpętała się nieoczekiwanie prawdziwa burza śnieżna. W 
ciągu kilku godzin wszystko pokryte zostało śniegiem. Jako że rodzice mieszkali w dość odległym mieście, 
postanowiliśmy odwieźć ich do domu. Potem musieliśmy jeszcze wrócić. Warunki drogowe były dokładnie 
takie same, jak we śnie Roberta. Po pokonaniu jednego z zakrętów ujrzeliśmy, że jadący przed nami samochód 
zjechał z drogi. Robert powiedział coś o małej widoczności podczas jazdy w takich warunkach.

Dorothea Piry Masters opowiedziała mi inny sen. Ujrzała w nim siebie czytającą kartkę papieru, wyciąg 
bankowy informujący ją, iż przekroczyła swoje konto na sumę 3 dolarów i 61 centów. Rano przypomniała sobie 
ten sen i zajrzała do książeczki czekowej. Widniało tam saldo w wysokości 44 dolarów. Ponieważ tego samego 
dnia musiała udać się do banku, poprosiła jednego z urzędników aby ten sprawdził jej konto. Po chwili urzędnik 
wręczył jej wyciąg, w którym widniała informacja, że jej rachunek został przekroczony na sumę 3 dolarów i 61 
centów. Bardzo możliwe, że ten sen pochodził z podświadomości, ale bez względu na jego pochodzenie 
zawierał jak najbardziej prawdziwe informacje.

Poniższy sen, tym razem mój, jest również interesujący. Dotyczył jednej ze starszych sąsiadek. We śnie tym 
widziałam ją, jak w czarnej sukni stała w hallu jakiegoś szpitala. Po lewej stronie była klatka schodowa a po 
prawej częściowo zamknięty sklepik, w którym przypuszczalnie można było kupować niezbędne pacjentom 
przedmioty. Moja sąsiadka płakała. Jej oczy były zaczerwienione i opuchnięte. Powiedziała mi, że musi tu 
przyjść, ale wcale tego nie chce. Rankiem zapisałam ten sen, a następnie opowiedziałam go mężowi. Później, 
tego samego dnia, natknęłam się na sąsiadkę. Ze łzami w oczach powiedziała mi, że właśnie dowiedziała się, iż 
musi iść do szpitala na operację oka.

Robert i ja wróciliśmy właśnie z wakacji w Maine. Ani z nią nie korespondowaliśmy, ani nie widzieliśmy się z 
nią po naszym powrocie w dniu poprzedzającym sen. Później, kiedy zabrano ją już do szpitala, poszłam ją 
odwiedzić. Nigdy nie byłam wewnątrz tego szpitala, ale po prawej stronie hallu znajdował się identyczny sklep 
jak ten, który ujrzałam we śnie.

Sen ten wywarł na mnie silne wrażenie swoją emocjonalną zawartością, ale sny o mniej emocjonalnym 
charakterze często są zapominane. Kiedy pan Andersen opowiadał mi o swoim śnie dotyczącym jego zmarłej 
siostry, wspominał również mimochodem o innym śnie z poprzedniej nocy, w którym dyskutował ze swoim 
przyjacielem o dziełach Picassa. W owym czasie pracowałam w galerii sztuki i pan Anderson odwiedził mnie w 
biurze aby podyskutować o sztychu Goi, jaki ofiarował mu jego przyjaciel tego samego ranka. W pewnej chwili 
zapytałam Andersena czy ów sztych należał do tego samego mężczyzny, o którym śnił.
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Ze zdumieniem przyznał, że tak. Nawet nie uświadamiał sobie takiego połączenia. Sztych ofiarowany mu został 
następnego ranka po tym, jak śnił o swoim przyjacielu rozmawiającym o Picassie. Biorąc pod uwagę tę 
nieznaczną rozbieżność, jaką była zamiana nazwisk artystów - Goje zastąpił Picasso - jego sen jest i tak 
intrygujący.

A co z tobą, czytelniku? Często kruche fragmenty takich snów pozostają w was przez kilka chwil tuż po 
przebudzeniu, lecz potem znikają. Jeżeli widziane we śnie wydarzenia potwierdzają się w życiu w ciągu kilku 
najbliższych dni, to być może przypomnicie sobie taki sen. Inaczej zostanie zapomniany. Doświadczenie jakie 
teraz przedstawię, ma za zadanie pomóc wam w zapamiętywaniu snów oraz w rozpoznawaniu informacji, jakie 
mogą w sobie zawierać. Eksperyment ten stosowany był przez J. W. Dunne w roku 1927, a także przez wielu 
badaczy w późniejszych latach.

Jeden z moich znajomych był przekonany, iż w ogóle nic mu się nie śni. Nigdy nie był w stanie przypomnieć 
sobie żadnego snu. Jest to skrajny przykład, jak świadomy umysł może blokować dostęp do informacji zawartej 
w podświadomości. Ów znajomy obiecał wypróbować eksperyment, jaki wam za chwilę nakreślę. W ciągu 
trzech tygodni uwolnił się od błędnego przekonania, w jakim tkwił od lat. Obecnie potrafi już zapamiętywać sny. 
Doświadczenie to przyniosło mu całkiem wymierne korzyści. Zanim rozpoczęłam ten eksperyment, ja również 
przypominałam sobie bardzo niewiele snów. W następnym rozdziale zobaczycie, jak możemy wyćwiczyć się w 
zapamiętywaniu snów.

Teraz powróćmy jednak do samego eksperymentu. Każdego wieczora przed położeniem się do łóżka umieśćcie 
pod poduszką lub na podręcznym stoliku notes i ołówek. Przed zaśnięciem postanówcie sobie, że po 
przebudzeniu będziecie pamiętać sny i natychmiast je zapiszecie. W miarę zasypiania kilkakrotnie powtórzcie tę 
instrukcję. W ciągu tygodnia stwierdzicie, że przypominacie sobie spore fragmenty snów. Stopień 
zapamiętywania snów będzie wzrastał w miarę kontynuowania przez was tego doświadczenia.

Zapisując sny możecie stwierdzić, że przypominacie sobie więcej szczegółów niż w pierwszej chwili po 
przebudzeniu. Nie czujcie się jednak rozczarowani jeżeli pierwsze dni nie przyniosą żadnych rezultatów. Chodzi 
tu bowiem raczej o wyrobienie nawyku. Wymaga to czasu i wysiłku, ale przyszłe rezultaty z pewnością będą 
tego warte. Jeżeli jest to konieczne, nastawcie budzik na pięć minut przed zwykłą porą wstawania, tak abyście 
mogli poczynić notatki bez zbędnego pośpiechu.

Początek wymaga większej samodyscypliny niż mogłoby się wam wydawać. Wszystkie instrukcje muszą być 
wykonywane nadzwyczaj dokładnie. Po przebudzeniu poleźcie przez chwilę z zamkniętymi oczami. Sny wciąż 
będą w waszej pamięci. Zapiszcie je natychmiast, nawet jeszcze przed wstaniem z łóżka. Nie róbcie sobie 
najpierw kawy. Zapisując swój pierwszy zapamiętany sen możecie przypomnieć sobie inne. Każdy sen opatrzcie 
dokładną datą - jest to niezmiernie ważne. Zapisujcie wszystkie zapamiętane szczegóły, ale unikajcie 
świadomego dodawania czegokolwiek do treści snów.

Wszystko to stanowi zaledwie połowę eksperymentu. Stosując powyższą procedurę będziecie w stanie 
przypomnieć sobie swoje sny, ale druga część doświadczenia umożliwi wam porównanie wydarzeń ze snu z 
rzeczywistością; to znaczy porównanie ich z późniejszymi wydarzeniami, które zachodzić będą w 
rzeczywistości fizycznej. Druga połowa eksperymentu uświadomi wam zdolności l do postrzegania przyszłych 
wydarzeń w snach.

Zaglądajcie często do notesu, w którym zapisujecie sny. Porównujcie codzienne zdarzenia ze snami sprzed kilku 
dni, a nawet sprzed tygodnia. Bo choć zapiszecie sny, zapomnicie je, jeżeli nie będziecie odświeżać pamięci. Na 
przykład czytając moje notatki często ze zdumieniem stwierdzam, iż wielu snów zupełnie nie pamiętam. 
Chociaż je zapisałam, to moja świadomość o nich zapomniała.

Sprawdzajcie zapisywane w notesie sny. Jeżeli śniliście na przykład o jakimś wydarzeniu z udziałem przyjaciela 
lub krewnego, zapiszcie sen i spróbujcie go sprawdzić. Jeżeli chcecie, możecie to zrobić bez opowiadania tego 
snu. Aby uzyskane wyniki były jak najpełniejsze, takie bezustanne sprawdzanie snów jest wręcz niezbędne. Oto 
mój własny przypadek, w którym sprawdzenie takie okazało się ważne, chociaż początkowo kusiło mnie aby nie 
zawracać sobie nim głowy.

Śniło mi się, że idę ulicą w towarzystwie krewnej, która opuszczała właśnie szpital po poronieniu. Zapytałam ją, 
co jej mąż sobie myśli, aby pozostawiać ją w takiej chwili samą. Tak skończył się ten sen.

Przede wszystkim owa młoda kobieta mieszka poza miastem. Spotkałam ją tylko dwa lub trzy razy, w dodatku 
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wiele lat temu. Nie znałam jej na tyle dobrze, aby do niej napisać i zapytać, czy straciła niedawno dziecko. 
Niemniej jednak zapisałam ten sen i opatrzyłam datą. W kilka miesięcy później odwiedził nas mój szwagier. 
Jego żona jest siostrą młodej kobiety z mojego snu. Ostrożnie zapytałam go, jak miewa się jego szwagierka. 
Odpowiedział mi że dobrze, chociaż całkiem niedawno poroniła. Wymamrotałam wyrazy współczucia i 
zauważyłam, że dla jej męża to również musiały być ciężkie chwile. Na to mój szwagier odparł, że mąż nie był 
przy niej w szpitalu.

Gdybym nie zapisała tego snu, nie opatrzyła datą i nie skonfrontowała z rzeczywistymi wydarzeniami, nie 
dowiedziałabym się, iż zawierał ważne informacje. Nigdy przedtem nie śniłam o tej kobiecie. Czas poronienia z 
grubsza zgadzał się z czasem mojego snu. Mój szwagier nie był pewny, ale miesiąc był ten sam.

Podkreślam zatem, abyście każdy sen opatrywali dokładną datą. Jeżeli wydarzenie ze snu rzeczywiście sprawdzi 
się potem, zapiszcie ten fakt pod notatką o śnie, którego dotyczył. Zapiszcie również datę i inne związane z tym 
wydarzeniem informacje. Daty są tu szczególnie istotne ponieważ sen powinien poprzedzać realne zdarzenie.

W jaki sposób możemy zaakceptować fakt, że niektóre sny są prekognicyjne? Dowodem na to są własne notatki. 
Parapsycholodzy wiedzą, że sny prekognicyjne są faktem. Szkoda że nie akceptują tego inne kręgi naukowe. 
Ludzie nauki znajdują jednak taki dowód na drodze uważnego badania własnych snów, a także poprzez 
porównywanie wydarzeń ze snu z rzeczywistymi wydarzeniami. Ale w laboratoriach nie znajdą takiego 
wydarzenia.  Istnieje tylko jedno laboratorium, w którym sny mogą być badane i oceniane, a jest nim 
niezmiernie skomplikowane laboratorium indywidualnej osobowości człowieka. Fakt snów prekognicyjnych 
nadaje wagi idei, że osobowość wcale nie jest tak ściśle związana z przestrzenią, czasem czy materią fizyczną, 
jak się nam to zazwyczaj wydaje. Wasze opisy snów lepiej niż cokolwiek innego j  zbliżą was do takiego 
wniosku. Stawia to nasz rodzaj pojmowania pod poważnym znakiem zapytania. Gdyby przyszłość istniała 
oddzielnie, po przeszłości i w oderwaniu od tej przeszłości, wtedy niemożliwe byłoby postrzeganie przyszłych 
wydarzeń zarówno w snach, jak i w rzeczywistości.

Gdyby istniał linearny czas, wtedy żaden emocjonalny impuls nie mógłby strzaskać bariery pomiędzy 
przyszłością a przeszłością. Moje własne doświadczenia przekonują mnie, iż cząstki przyszłości mogą być 
jednak dostrzegane, oraz że powszechna koncepcja czasu jest nieodpowiednia i błędna.

Możliwe iż ego może jedynie postrzegać czas jako serię następujących po sobie chwil, lecz część osobowości 
człowieka może i postrzega wydarzenia z innej perspektywy. To nie czas, ale ograniczona zdolność postrzegania 
go jest powodem trudności w rozumieniu zjawiska. Możecie być ciekawi co Seth ma na ten temat do 
powiedzenia. Poniższe wyjątki pochodzą z materiału, w którym Seth po raz pierwszy wspomina o czymś, co 
nazywa „obszerną teraźniejszością". Jeżeli czas zachowuje się tak, jak utrzymuje to Seth, wtedy w żadnym 
rodzaju jasnowidzenia nie byłoby nic niezwykłego. Dzisiejsze teorie naukowe nie potrafią we właściwy sposób 
wytłumaczyć zjawiska jasnowidzenia. Całkiem możliwe, że cała nasza idea rzeczywistości musi ulec 
poszerzeniu.

W obecnej rzeczywistości istnieje jedynie obszerna teraźniejszość, tak obszerna, iż nie może być zbadana w 
całości w waszych kategoriach czasu. Stąd wasz podział na duże obszary przeszłości, teraźniejszości i  
przyszłości. Jesteście w obszernej teraźniejszości w chwili obecnej. Byliście w obszernej teraźniejszości - w 
waszym wczoraj i wciąż nie przesuniecie się poza nią w waszym jutrze, czy w eonach jutra.

W waszych kategoriach tempo, w jakim odkrywacie aspekty i rzeczywistości obszernej teraźniejszości staje się  
waszym fizycznym bądź zakamuflowanym czasem. Na waszej płaszczyźnie musi istnieć fizyczna manipulacja.  
Daje ona złudzenie przeszłości i przyszłości, a wam samym wydaje się, że teraźniejszość jest ulotną,  
przemijającą iluzją samą w sobie, poza prawdziwą pamięcią i przywołującą jedynie nostalgiczne wspomnienia.  
Spowodowane jest to również waszym fizycznym systemem kamuflażu, w którym fizyczne materializacje  
pojawiają się i rosną, dojrzewają i znikają.

W obszernej teraźniejszości, tak jak istnieje ona w obecnej rzeczywistości, wszystkie rzeczy które istniały wciąż  
istnieją i wszystkie rzeczy które istnieć będą w waszym jutrze również już istnieją. Wy na waszej płaszczyźnie,  
możecie doświadczać takiej rzeczywistości jedynie w bardzo ograniczony sposób, a w dodatku nie możecie jej  
doświadczać spontanicznie. Spontaniczność zaś jest cechą obszernej rzeczywistości.

Jak powiedziałem już wcześniej - ściany waszego domu w rzeczywistości nie istnieją, nie istnieją również  
podziały jakie stworzyliście w obrębie obszernej teraźniejszości. Ale tak samo, jak ściany waszego domu 
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postrzegane są waszymi zewnętrznymi zmysłami i śluzą wam do ochrony przed innymi kamuflującymi  
materializacjami fizycznymi, takimi jak wiatr, deszcz i chłód, również ściany przeszłości, teraźniejszości i  
przyszłości, wzniesione przez was jako odmienny rodzaj systemu kamuflującego, ochraniają was przed 
wewnętrznymi siłami i rzeczywistościami, na które nie jesteście jeszcze przygotowani.

Z reguły, kiedy mówimy o kamuflażu, zazwyczaj mamy na myśli obiekty fizyczne. Jednakże znane są jeszcze inne 
schematy kamuflażu, które istnieją niejako struktury stale, lecz jako idee.

Idea przeszłości, teraźniejszości i przyszłości jest na waszej płaszczyźnie niezbędna, ale to wcale nie znaczy, że  
czas funkcjonuje w taki sposób, jak to sobie wyobrażacie. Macie obsesję na punkcie teorii początku i końca,  
ponieważ w waszej sytuacji konstrukcje kamuflujące istotnie wydają się mieć początek i koniec.

Z tego samego powodu opętani jesteście ideą przyczyny i skutku. Przy iluzji linearnego czasu, jak to 
utrzymujecie, teoria owa brzmi: jedna idea pociąga za sobą następną. Mamy tutaj dwie z waszych 
podstawowych struktur kamuflujących w formie idei - wasze pojmowanie czasu jako ciągu chwil oraz ideę 
przyczyny i skutku,

Otóż nie ma przyczyny i skutku w takich kategoriach, w jakich rozumiecie te słowa. Nie istnieje również  
następstwo chwil upływających jedna po drugiej. A bez takiego następstwa chwil sami możecie się przekonać, iż  
idea przyczyny i skutku staje się pozbawiona znaczenia. Zdarzenia teraźniejszości nie mogą być spowodowane 
działaniem w przeszłości, ani działanie takie nie może być powodem wydarzeń w przyszłości, w podstawowej  
rzeczywistości w której nie istnieje przeszłość ani przyszłość.

Zniekształcająca iluzja następstwa chwil oraz wynikająca z niej również iluzyjna koncepcja przyczyny i skutku 
są rezultatem obserwacji czynionych przez zewnętrzne zmysły fizyczne, przez co na waszej płaszczyźnie są 
praktyczne i użyteczne. Stąd posiadają pewną wiarygodność, choćby jedynie dla was.

Stanowią one mniej lub bardziej prawdziwe wytłumaczenie natury waszego kamuflażu wszechświata fizycznego.  
Ale kiedy zostaną zrozumiane jako ograniczone jedynie do waszego środowiska, wtedy wasi naukowcy nie będą 
próbowali stosować ich jako kryteriów do pomiaru innych rzeczywistości.

Może istnieć porządek bez następstwa chwil. Może istnieć porządek, wierzcie w to lub nie, bez waszej idei o 
przyczynie i skutku. Może istnieć i istnieje porządek w spontaniczności, a także w równoczesnej egzystencji  
obszernej teraźniejszości.

Rozumiecie oczywiście, że teoria o następstwie chwil działa jedynie na waszej płaszczyźnie, lub działała do tej  
pory. Ale w miarę rozwoju ludzkości idea ta przestanie obowiązywać. W rzeczywistości zostanie zarzucona jako 
teoria, lecz równocześnie będzie wciąż wykorzystywana w swojej ograniczonej formie w praktyce. Na przykład 
długo jeszcze używać będziecie zegarków po tym, jak wasi naukowcy odkryją, że teoria upływu następujących 
po sobie chwil jest nieaktualna i przestarzała.
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Rozdział 5

Różne rodzaje snów proroczych. Dalsze eksperymenty dla was. Czy wszystkie sny są 
prorocze? Nasze eksperymenty.

Moje zapisy snów przekonały mnie, iż w snach istotnie otrzymujemy informacje dotyczące przyszłych 
wydarzeń - informacje, jakich nie moglibyśmy uzyskać w żaden inny sposób. Dane te mogą pochodzić z naszej 
podświadomości. Mogą też pochodzić z głębszych pokładów osobowości człowieka. Jednak bez względu na ich 
źródło informacje te mogą być niezwykle użyteczne, a wykorzystanie ich w sposób praktyczny przynieść może 
istotne korzyści. Zapisy snów powinny umożliwić wam dostrzeżenie sposobów, w jakie sami przewidujecie 
przyszłe wydarzenia. Prawdopodobnie zawsze miewaliście prorocze sny, ale po prostu nie byliście ich 
świadomi. Nie mieliście nawyku przypominania sobie snów, być może z wyjątkiem tych najbardziej 
niezwykłych. Nic też dziwnego, że nie rozpoznawaliście wydarzeń gdy te zachodziły w świecie fizycznym.

Musimy sobie jednak odpowiedzieć na wiele pytań. Czy wszystkie sny są w jakimś stopniu prorocze? Czy 
postrzegacie przyszłość w swoich snach wyraźniej lub słabiej w różnych okresach? Czy może to mieć jakiś 
związek z porami roku? Czy wasza podświadomość zniekształca to, co mogłoby być ważną informacją?

Będziecie mogli samodzielnie odpowiedzieć na wiele takich pytań. Ja mogę spróbować odpowiedzieć na 
niektóre 7. nich jedynie w sposób ogólny. Ale unikalna natura osobowości człowieka oznacza, że wasze sny 
będą posiadały całkowicie odmienną strukturę, specyficzną dla każdego z was. Możecie się wiele dowiedzieć o 
strukturze snów studiując uważnie swój dziennik snów.

Po pierwsze, zapisujcie regularnie wszystkie- swoje sny i porównujcie je z rzeczywistością. Kiedy zapisów 
będzie coraz więcej, ujrzycie wyłaniające się z nich pewne schematy. Umożliwi wam to odkrycie 
charakterystycznych sposobów posługiwania się symbolami w waszych snach. Możecie na przykład zauważyć, 
że jednego miesiąca zanotowaliście 30 snów, z których 3 wydawały się być prekognicyjnymi, podczas gdy 
następnego miesiąca zapisaliście jedynie 10 snów, z których żaden nie przejawiał tych cech. Możecie również 
stwierdzić z czasem, że jesienią liczba proroczych snów jest większa niż w innych porach roku, ale może się 
okazać, iż nie zauważycie takich zmian.

Prawdopodobnie stwierdzicie jednak, że wasza zdolność przypominania sobie snów znacznie wzrosła od kiedy 
zaczęliście ją ćwiczyć. A im więcej snów będziecie pamiętać, tym większa będzie ilość otrzymywanych tą drogą 
informacji. Kiedy macie sen, który wydaje się być proroczy, czy występują inne sny, które również mogą 
przepowiadać przyszłość? Czy jesteście bardziej wyczuleni na informacje natury prekognicyjnej, gdy dotyczą 
one rodziny lub przyjaciół? A może śnicie o wydarzeniach, w które nie jesteście zaangażowani osobiście? Tylko 
wy możecie odpowiedzieć na te pytania. Pomóc wam w tym może uważna analiza zapisów na temat snów.

Dobrym przewodnikiem mogą być dla was rezultaty moich analiz. Rozpoczęłam zapisywanie snów w 
listopadzie 1963 roku. Do końca 1964 roku zanotowałam 104 sny. Trzynaście, a może dziesięć procent owych 
snów zawierało elementy prekognicyjne. Widziane w nich wydarzenia istotnie miały później miejsce, w całości 
lub częściowo. Nie istniał żaden inny sposób, w jaki mogłabym uzyskać wiedzę o tych wydarzeniach. Około 10 
procent z owych 104 snów zawierało też różnego rodzaju instrukcje psychologiczne. Stanowiły one coś w 
rodzaju lekcji. Dalsze pięć procent dotyczyło uzdrowienia psychicznego. Te mogły być wywołane moimi 
ogólnymi badaniami zjawisk ESP, można by je też przypisać mojemu komunikowaniu się z innymi wtedy, kiedy 
ego nie mogło zdobyć się na efektywny sprzeciw Rozważcie sami.

Zauważcie jednak, że do końca 1964 roku zapisałam jedynie 104 sny. Ale w owym czasie i tak byłam 
zadowolona, że jestem w stanie zapamiętać tak wiele. Jak większość i was wcześniej zapamiętywałam jedynie 
najbardziej wyraziste sny. Jednak w następnych pięciu miesiącach, od stycznia do maja 1965 roku, zapisałam już 
174 sny - to dowód, że wytrwałość i praktyka są niezbędne. W 1964 roku zapisywałam średnio jeden sen na 
dobę. Cztery sny tej samej nocy były największą ilością. Najwidoczniej wielokrotnie nie pamiętałam żadnego. 
Jednak od stycznia do maja 1965 roku przeciętna wynosiła 3 sny na dobę. Kilkakrotnie notowałam nawet aż 
osiem snów jednej nocy, a największa ich liczba, chociaż osiągnięta tylko raz, wynosiła 13.

Z owych 174 snów zapisanych od stycznia do maja 1965 roku 30 bez wątpienia wydawało się zawierać 
informacje o przyszłości. Kiedy nazywam sen prekognicyjnym lub wieszczym, chcę przez to powiedzieć, iż sen 
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taki zawierał w sobie wydarzenia, które później sprawdziły się w całości bądź częściowo. Sny takie dostarczały 
ini informacji, których nie mogłabym uzyskać w żaden inny sposób. Często przeczuwam, że sen jest proroczy, 
ale nie mam możliwości, by sprawdzić czy zdarzenia rzeczywiście miały miejsce w świecie fizycznym. W 
takich przypadkach naturalnie nie kwalifikuję snu jako prekognicyjnego.

Zapisy przekonują mnie, że takie sny wcale nie są czymś niezwykłym czy wstrząsającym. Wiele z nich jest 
całkiem powszechnych i być może właśnie dlatego tak często są zapominane. Przedstawię teraz kilka własnych 
zapisów, co pozwoli wam się zorientować, jak winniście stopniować swoje sny.

Oto dobry przykład tego, co uważam za proroczy sen. W październiku 1964 roku przyśniło mi się, że stojąca w 
piwnicy naszego mieszkania stara pralka zaczęła przeciekać. Sen ten był tak mało ważny, iż prawie go 
zlekceważyłam. Chociaż opowiedziałam o nim Robertowi przy śniadaniu i zapisałam go na kawałku papieru 
wsuniętym w notes, to zapomniałam zapisać go w notesie i zrobiłam to dopiero następnego dnia. Pralka, która 
nie była w dobrym stanie, od dwóch lat stała nie używana.

28 października, rankiem po opisywanym śnie, pękł przewód doprowadzający wodę do pralki i cała piwnica 
została zalana na wysokość czterech cali. Sama odkryłam tę powódź. Szukając przyczyny stwierdziłam, że jedna 
z lokatorek postanowiła skorzystać z pralki. Jednak kiedy skończyła, wszystko było w porządku. Nie używałam 
pralki od kilku lat i do głowy mi nie przyszło, że zrobi to ktoś inny.

Oto kolejny sen, który uważam za dobry przykład snu wieszczego. 29 stycznia przypomniałam sobie trzy sny. 
Jeden z nich, zbyt skomplikowany aby go tutaj opisywać, wydawał się proroczy. Drugi sen nie był 
prekognicyjny. A oto trzeci. W swoim notesie opisałam go w sposób następujący: „Zmywam zlewy i opiekuję 
się pacjentem. Przypomina to pracę w szpitalu".

W dwa dni po owym śnie będący u nas znajomy nieoczekiwanie dostał silnego krwotoku z nosa. Krew płynęła 
mu obficie ponad pół godziny. Nasz gość powiedział potem, że kiedyś z powodu podobnego krwotoku musiano 
mu nawet robić transfuzję krwi. Zadzwoniliśmy do pogotowia po instrukcje. Mając na uwadze jego stan 
poprosiliśmy, aby został u nas na noc. Dopiero gdy kilkakrotnie umyłam zlew przypomniałam sobie o moim 
śnie, chociaż zapisałam go w notesie. Praliśmy zakrwawione ubrania i opiekowaliśmy się pacjentem.

Następny sen wywarł na mnie silne wrażenie, ale z kilku powodów umieszczam go stopień niżej od opisanych 
tu wcześniej. Pewnego sobotniego poranka obudził mnie wstający z łóżka Robert. Potem zasnęłam ponownie i 
przyśnił mi się następujący sen: (z notatnika) „Śniłam że wcześnie rano, jeszcze przed śniadaniem, wpadł do nas 
z wizytą Bili Macdonell. Miał coś do załatwienia w sąsiedztwie. W jakiś sposób były z tym związane pieniądze. 
Siedem centów? Nie jestem pewna. Wydaje mi się, że Bili był winien pieniądze J. F."

Po przebudzeniu zapisałam sen, a następnie opowiedziałam go Robertowi. Prawie natychmiast potem 
usłyszeliśmy pukanie do drzwi. Wszedi Bili Macdonell. Był z wizytą u mieszkającego w sąsiedztwie lekarza i 
postanowił nas odwiedzić. Nawet nie zjedliśmy jeszcze śniadania. Z wizytą u lekarza łączyły się oczywiście 
pieniądze, chociaż nie było to siedem centów z mojego snu. W trakcie rozmowy Bili wymienił nazwisko J. F.

Ponieważ Bili jest częstym gościem w naszym domu, nie przypisałam temu przypadkowi tak wysokiego stopnia 
jak opisanym poprzednio. Wspomniany j. F. również jest naszym wspólnym znajomym. Nie było niczego 
niezwykłego w fakcie, że Bil! wspominał o nim podczas naszej rozmowy. Powiedział że pomyślał o 
odwiedzeniu nas będąc jeszcze w gabinecie lekarza -w przybliżeniu miałoby to miejsce w trakcie mojego snu - 
jesi wiec możliwe, że w grę wchodziła tu także telepatia.

W powyższych snach elementy prekognicyjne są bardzo łatwe do rozpoznania. Pojawiają się w mniej lub 
bardziej czystej formie, bez zniekształceń. Ale co wtedy, gdy ważne informacje o przyszłości zmieszane są z 
innymi elementami pochodzącymi z podświadomości? Moje zapisy wydają się wskazywać, iż często się tak 
dzieje. Bliższe zbadanie waszych zapisów również może rzucić pewne światło na tę kwestię.

Konkluzje przedstawione w niniejszym rozdziale opierają się na zapisie przeszło 600 snów, około 400 moich i 
200 Roberta. Sprawdzanie i badanie owych zapisów pochłonęło prawie dwa lata. Mam nadzieję, iż w miarę 
dalszych badań nasze informacje znacznie się poszerzą. Sny stanowią dla tych badań materiał podstawowy.

Jedynie systematyczne dociekanie natury snów doprowadzi do odkrycia ich głównych cech oraz składników. 
Zapisy snów skłaniają mnie do szukania odpowiedzi na kilka pytań, ale przekonana jestem, że często prorocze 
informacje przeplatają się z innym materiałem, płynącym z głębi podświadomości. Praca jaką wykonałam do tej 
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pory, doprowadziła mnie do wniosku, iż czasami w snach otrzymujemy nie tylko informacje dotyczące 
przyszłych wydarzeń, ale równocześnie wypracowujemy dla nich możliwe rozwiązania, stawiając im czoła w 
sianie snu zanim jeszcze będziemy do tego zmuszeni w rzeczywistości.

Innymi słowy możliwe jest, że sny takie przygotowują nas na wydarzenia, które mają nadejść. Z powodu takiego 
przeplatania się sennego materiału, w wielu przypadkach bez dokładnych zapisów jest prawie niemożliwe 
oddzielenie ważnej informacji o charakterze wieszczym od akcji całego snu. Występuje jednak wystarczająco 
dużo podobieństw, by po uważnym badaniu taka informacja stała się jasna. Mówię tu nie o takich snach, w 
których wiedza o przyszłych wydarzeniach pozostaje niczym nie zasłonięta, lecz o snach, w których wydarzenia 
takie stapiają się z różnymi rozwiązaniami. Stąd możemy znaleźć rozwiązania dla przyszłych wydarzeń w treści 
samych snów i wybrać możliwie najlepsze dla niej rozwiązanie jeszcze we śnie.

Pewne cechy wieszczych snów wydają się ujawniać dopiero po bliższym zbadaniu. Nasze doświadczenia 
doprowadziły mnie do przekonania, że prorocze sny mają tendencję do pojawiania się w grupach. Jeżeli jeden 
sen danej nocy posiada elementy prekognicyjne, to inne sny z tej samej nocy również z dużym 
prawdopodobieństwem będą prorocze. Konkretne przykłady z mojego notesu uczynią tę kwestię jaśniejszą, 
podpowiadając wam przy okazji czego macie szukać oceniając swoje sny.

Wszystkie poniższe sny miały miejsce w ciągu czterech kolejnych nocy:

Sen A - 15/2/65: Widzę jak Robert dostaje jakiegoś ataku i przewraca się na podłogę; upada tuż przed 
kuchennym zlewem.

Sen B - 15/2/65: Mamy dom pełen gości. Jeden z nich to nasza stara przyjaciółka S. C.

Sen C - 15/2/65: Stolik w restauracji zmienia się w łóżko. Grupa starszych osób obserwuje, jak Robert i ja 
ścielimy je i wygładzamy narzutę.

Sen D - 16/2/65: Śnię że wspólnie z Robertem poszukuję mieszkania.

Sen E - 17/2/65: Śnię o właścicielu naszego domu i posiadanej przez niego restauracji.

Sen F - 17/2/65: Śnię że Robert i ja musimy wyprowadzić się z naszego mieszkania.

Sen G - 19/2/65: Śnię że odwiedza mnie wydawca, aby pomówić o Materiale Setha.

Rozważcie teraz sny C, D, E i F w świetle wydarzeń, jakie miały miejsce natychmiast po snach. Właściciel 
naszego domu posiada również restaurację. 18 lutego zjawił się w naszym mieszkaniu i oznajmił, że rozważa 
możliwość sprzedania całego domu, w tym również restauracji. Miał już umówione spotkanie z potencjalnymi 
kupcami. Poprosił mnie, abym oprowadziła ich po naszym mieszkaniu. Zgodziłam się i podczas gdy on udał się 
na ich spotkanie, ja uprzątnęłam szybko duży stół przy którym pracuję, poprawiłam łóżko i zrobiłam porządek 
we wszystkich pokojach. Właściciel wrócił z grupą starszych ludzi, którzy obejrzeli mieszkanie.

Sny C, D, E i F zawierały w sobie elementy, które później sprawdziły się w rzeczywistości. Dotyczyły 
właściciela naszego domu, możliwości przeprowadzki, starszych ludzi oraz doprowadzania do porządku łóżka i 
stołów. Zdaję sobie oczywiście sprawę, że wydarzenia nie były identyczne. Sny dały mi jednak pewną 
wskazówkę, iż nasza sytuacja mieszkaniowa może ulec zmianie. Gdyby właściciel rzeczywiście sprzedał dom, 
to obawiałam się, że czynsz może wzrosnąć powyżej naszych możliwości. W jednym ze snów widziałam, jak 
razem z Robertem szukam nowego mieszkania. Co prawda w rzeczywistości nie musieliśmy tego robić 
ponieważ transakcja nie doszła do skutku, to jednak osobiście jestem przekonana, iż we śnie poszukiwałam 
rozwiązań problemu, który się w nim pojawił.

Zwróćcie teraz uwagę na sny A i B, oba śnione tej samej nocy. W pierwszym widzę, jak Robert dostaje jakiegoś 
ataku i przewraca się na podłogę. W drugim mam dom pełen gości, pomiędzy którymi jest również S. C. Oba te 
sny miały miejsce 15 lutego. 24 marca, przeszło miesiąc później, Robert obudził się, poszedł do łazienki i tam 
niespodziewanie zasłabł, przewrócił się na podłogę tuż przed kabiną natryskową, Tego samego dnia mieliśmy w 
domu więcej gości niż zazwyczaj przez ostatnie dwa tygodnie. Podczas gdy próbowałam zajmować się 
Robertem cierpiącym na ostrą chorobę wirusową, dalsi goście wciąż przybywali. Pomiędzy nimi znalazła się 
również S. C. W ciągu ośmiu lat widzieliśmy ją zaledwie dwa razy. Gdyby ten sen nie został zapisany - a 
podobieństwa pomiędzy snem a rzeczywistymi wydarzeniami nie podkreślone zostały tym, iż wszystkie one 
zaszły tego samego dnia (tak jak sny miały miejsce tej samej nocy) - nigdy nie uświadomiłabym sobie związku 
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pomiędzy nimi.

W tym miejscu chciałabym wtrącić uwagę o blokowaniu niepokojących snów. Sen dotyczący choroby Roberta 
przestraszył mnie do tego stopnia, że złapałam się na myśleniu: „Nie będę pamiętała tego snu. Nie podoba rni 
się." W końcu zmusiłam się jednak do jego zapisania. I dobrze się stało, bowiem w przeciwnym wypadku 
zostałby wyparty ze świadomości.

Jednak sen ten, tak samo jak sen o przeprowadzce, pomógł mi przygotować się na wydarzenia, które miały 
miejsce później. Sny o przeprowadzce były ogólną informacją dotyczącą możliwości zmiany warunków 
mieszkaniowych. Byłabym o wiele bardziej zdenerwowana dowiedziawszy się o planach właściciela naszego 
domu, gdybym nie została o nich uprzedzona we śnie, a także gdybym nie stanęła już przed możliwością 
przeprowadzki śniąc, że szukamy nowego mieszkania. Atak Roberta, o którym wiedziałam z góry, również 
przygotował mnie psychicznie na jego chorobę.

To pozostawia nam jeszcze jeden sen, z dziewiętnastego lutego, w którym odwiedza mnie wydawca aby 
porozmawiać o Materiale Setha. W owym okresie nie znałam żadnej kobiety z wydawnictwa. Maszynopis 
Materiału Setha od pięciu miesięcy znajdował się w Frederick Fell Inc. Robert napisał do nich z prośbą o jego 
zwrot. 7 marca otrzymałam list od kobiety, która tymczasem zajęła w owym wydawnictwie stanowisko 
naczelnego redaktora. Wysłała mi swoją wizytówkę, której nigdy jednak nie otrzymałam. W swoim liście 
omawia ona kwestię wydania Materiału Setha, a także niniejszej książki. Nigdy jednak nie odwiedziła mnie 
osobiście.

Przez cały okres zapisywania snów nie odnotowałam żadnego innego snu dotyczącego wydawcy, S. C., 
przeprowadzki czy chorób. Zamieściłam je jednak w tej książce ponieważ zawierają łatwe do rozpoznania 
elementy późniejszych wydarzeń, choć brakuje im wyrazistości snów o jakich wspominałam wcześniej. Lecz 
równocześnie wydają się sugerować, iż w snach nie tylko przewidujemy pewne przyszłe sytuacje, ale również 
próbujemy znaleźć najlepsze dla owych sytuacji rozwiązanie.

Podobieństwa pomiędzy wydarzeniami śnionymi a rzeczywistymi łatwo mogły zostać złożone na karb 
zwykłego przypadku. Nie stanowią one jednak jedynego przykładu takiej grupy snów. W moim notesie znajduje 
się wiele innych, z których wszystkie wydają się wskazywać na różne aspekty sytuacji mających później miejsce 
w rzeczywistości. Przewidywane wydarzenia mogą być zmieszane z innymi snami, w których wypracowujemy 
dla nich rozwiązania. Z tego powodu wiele wieszczych snów na pierwszy rzut oka wcale na takie nie wygląda i 
dopiero bliższe badanie umożliwia nam oddzielenie różnych elementów snu i sprawia, że związek pomiędzy 
nimi staje się widoczny.

Nie istnieje żaden inny sposób na odkrycie natury i cech charakterystycznych snów, oprócz uważnego badania 
zawartości samych snów. Badanie zapisów powinno wskazać wam sposób łączenia różnych elementów snu 
charakterystyczny dla was. A doświadczenie w tym względzie umożliwi wyselekcjonowanie prekognicyjnych 
danych nawet gdy nie będą one kryształowo czyste. Próby akceptacji wszystkich snów jako proroczych jedynie 
zagmatwałyby całą sprawę. W ocenie własnych snów niezbędny jest zdrowy rozsądek i uczciwość.

Analiza przenikających się wzajemnie snów może bardziej wzbogacić naszą wiedzę o osobowości człowieka 
oraz tkwiących w nim możliwościach niż badanie snów wyraźnie wieszczych, ponieważ owe wielowątkowe sny 
są głęboko powiązane z działaniami wewnętrznej jaźni, nie tylko pod względem postrzegania elementów 
prekognicyjnych ale również wykorzystywania ich w życiu. Jeżeli rzeczywiście przewidujemy w naszych snach 
przyszłe wydarzenia - a równocześnie interpretujemy je i próbujemy znaleźć dla nich różne rozwiązania - to sen 
taki jest bardziej przydatny niż moglibyśmy przypuszczać.

Co jednak sądzić o zniekształceniach we śnie ważnych informacji prekognicyjnych? Czy to możliwe, że sami 
zacieramy w snach wiedzę o przyszłych wydarzeniach? Sądzę że jest to nawet bardzo możliwe i jako takie 
stanowi dodatkową trudność przy dokładnym szacowaniu uzyskanych we śnie danych. W takich przypadkach 
informacja prekognicyjna może być w całości wykorzystana bądź przełożona przez podświadomość na 
całkowicie inny rodzaj snu. Istnieje wiele powodów, dla których nasza podświadomość może zniekształcać taki 
materiał. Śnione wydarzenia mogą być nieprzyjemne w swojej naturze. Jeżeli jest tak istotnie, wtedy informacja 
o takim wydarzeniu może być jasna i wyraźna ponieważ zmusza nas do podjęcia określonych działań. Lecz 
może być i tak, że przewidywane nieprzyjemne wydarzenie nie wymaga od nas podejmowania osobistych 
działań, czujemy więc, iż może ono zostać przez nas bezpiecznie zniekształcone. Wydarzenia ze snu mogą 
zawierać informacje o istniejących od dawna problemach lub też informacje nie są na tyle wyraźne, byśmy 
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mogli je rozpoznać.

Oto kilka przykładów ilustrujących to co przed chwilą powiedziałam. Ponownie mamy tu do czynienia z grupą 
snów - wszystkie trzy miały miejsce tej samej nocy, 18 lutego 1964 roku.

Sen A: Wybrałam się do biura dwóch wydawców czasopism. Otwierając drzwi czuję się niepewnie. Mam 
niejasne przeczucie, że nie było żadnej transakcji. Jakieś kłopoty ze schodami na zewnątrz.

Sen B: Telefonuje do mnie jakaś obca kobieta, albo to ja do niej dzwonię. Nie chce, aby zawracano jej głowę. 
Zaskoczona mówię, że to moja matka dała mi jej numer i poprosiła, aby do niej zadzwonić.

Sen C: Śnię o mojej starej przyjaciółce, pani G.

Po trzech dniach od owych snów pewne czasopismo odrzuciło moją nowelkę zatytułowaną „Człowiek z 
zewnątrz." Zwróćcie uwagę, że w opisie pierwszego snu wystąpił zwrot „na zewnątrz". Sen ten przewidywał, że 
moja nowela zostanie odrzucona.

Tego samego dnia dostałam list od matki, którego treść w większości stanowiły uwagi do dyskusji z pewną 
kobietą, która jest mi całkowicie obca. Równocześnie przepraszała mnie w tym liście, iż tak obszernie się o niej 
rozpisuje. Pod koniec listu matka podała mi kilka nowych wiadomości o starej przyjaciółce, pani G.

I znów podobieństwa takie łatwo mogą zostać uznane za zupełnie przypadkowe, szczególnie iż elementy 
prekognicyjne nie są zupełnie wyraźne. Jednak w moich zapisach widnieje tak wiele podobnych przypadków, że 
zmusza nas to do rozważenia możliwości, iż wiele snów, na pierwszy rzut oka wcale nie sprawiających wrażenia 
prekognicyjnyci., może mimo wszystko zawierać w sobie ważną informację o przyszłych wydarzeniach, która 
zniekształcona została przez podświadomość z jakichś powodów.

Nie widziałam pani G. od wielu lat, a nasze rozstanie nie przebiegało w przyjemnych okolicznościach. 
Odrzucenie czyjejś pracy (moja nowelka) nigdy nie jest przyjemną wiadomością. A podświadomie byłam być 
może zazdrosna, ponieważ matka w swoim liście tak wiele poświęciła miejsca kobiecie, której nie znałam. 
Wziąwszy wszystko razem, nie istniała potrzeba podejmowania przeze mnie natychmiastowych działań, jeżeli 
chodziło o późniejsze wydarzenia. Możliwe więc, że po prostu zniekształciłam ten materiał. Niemniej jednak nie 
byłam zaskoczona otrzymując list od matki informujący mnie o pani G., ani nie zaskoczyło mnie znalezienie w 
codziennej poczcie zawiadomienia o odrzuceniu mojej noweli.

Elementy prekognicyjne mogą się zatem ujawnić w co najmniej trzech rodzajach snów - w których wieszcza 
informacja jest wyraźna, treściwa i łatwa do rozpoznania; w których informacja taka wymieszana jest z 
sytuacjami, kiedy próbujemy znaleźć rozwiązanie śnionych problemów; i wreszcie w takich, gdzie prorocze 
informacje są do pewnego stopnia zniekształcone przez podświadomość.

Analiza zapisu snów umożliwi wam rozpoznanie takich tendencji. Niezbędne jest również codzienne 
porównywanie śnionych wydarzeń z tymi, jakie mają miejsce w świecie jawy. Nie ma to oczywiście na celu 
wychwytywania każdego drobnego zbiegu okoliczności i opatrywania go etykietką proroczego. Z drugiej jednak 
strony nie można ignorować możliwości występowania dwóch pozostałych typów snów.

Czy wszystkie zatem sny są prorocze? Czy gdy śnicie o śmierci w waszej rodzinie, to przypadek taki 
rzeczywiście musi się wydarzyć? Wydaje się, iż nie wszystkie sny mają prekognicyjny charakter. Na przykład 
sen o śmierci może być po prostu wyrazem podświadomego niepokoju dotyczącego nieuchronności śmierci. Sen 
taki może również reprezentować stłumione pragnienie aby osoba, o której śnimy nagle umarła - pragnienie, 
które jest nieszkodliwie wyzwalane przez śniącą jaźnie. Z powodu takich snów nie musicie od razu wpadać w 
panikę. Mogą one jedynie odbijać chwilową słabość waszego ducha.

Zanim zakończymy rozważania na temat snów wspomnijmy jeszcze możliwość, że niektóre z nich niosą ze sobą 
łączność telepatyczną. Moje zapisy zawierają bardzo niewiele śladów takiego związku pomiędzy snami a 
telepatią. Ale jedna sytuacja szczególnie pobudziła moją ciekawość. W pewnym śnie czytałam artykuł 
recenzujący Materiał Setha. W tym momencie zbudził mnie Robert głośnym pytaniem: „Czytałaś tę recenzję o 
Materiale Setha?"

„Jaką recenzję?" zapytałam z ogromnym zainteresowaniem. Robert jednak albo mówił przez sen, albo 
przebudził się tylko na chwilę i znowu zasnął. Oczywiście przypadek ten nie dowodzi niczego. Jednak od tamtej 
pory słyszałam o wielu podobnych, co skłoniło mnie choćby do stwierdzenia, iż zjawisko to jest bez wątpienia 
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intrygujące. Całkiem możliwe, że Robert mówił przez sen wspominając o recenzji, o której właśnie śnił i skłonił 
mnie w ten sposób do wytworzenia tego samego rodzaju snu.

Istnieje również prawdopodobieństwo, że w snach otrzymujemy sugestie, na które reagujemy później na jawie. 
Wydarzenie na jawie wydaje się wtedy prorocze, podczas kiedy we śnie wcale takim nie było. Jedynie uważne 
badanie materiału dotyczącego snów może dostarczyć odpowiedzi na wszystkie postawione tu pytania.

Zatem kontynuujcie zapisywanie snów zwracając szczególną uwagę, aby każdy sen i wydarzenie opatrzone 
zostały dokładnymi datami. Stale porównujcie wypadki dnia codziennego z tymi, które się wam przyśniły. Co 
miesiąc oceniajcie zawartość swojego dziennika snów. W ocenie takiej mogą być wam pomocne następujące 
wskazówki:

A. Liczba zapisanych snów. To umożliwi wam zorientowanie się w osiąganych postępach.

B. Ilość snów, które wydają się prekognicyjne. Liczba ta winna zawierać sny, które sprawiają wrażenie wyraźnie 
wieszczych, gdzie elementy prorocze zmieszane są z próbami rozwiązania problemów połączonych z 
przewidywanymi wydarzeniami; a także w których elementy wieszcze zniekształcone są przez podświadomość.

C. Ogólna natura otrzymywanego zazwyczaj materiału prekognicyjnego. Czy na przykład jest ona bardziej 
osobista? Czy może przewidywane są wydarzenia, w których sami nie bierzecie udziału - wydarzenia 
polityczne, nagłówki gazet itd.

D. Grupowe występowanie snów prekognicyjnych. Zwróćcie również uwagę na związki z porami roku.

E. Wszelkie symbole senne, które mogą się pojawiać w waszych snach, czy w serii snów. Zostanie to pokrótce 
wyjaśnione w wyjątkach z Materiału Setha zamieszczonych poniżej. Dotyczą one snów oraz odczytywania 
przyszłości i pod wieloma względami są interesujące.

Wyjątki z Sesji 45

Gdyby przyczyna i skutek były prawem bezwzględnym, wtedy ciągłość również byłaby prawem bezwzględnym i  
wszelkie dowody jasnowidzenia byłyby absolutnie niemożliwe. Jedynie dlatego, że nie istnieje przyczyna i skutek  
- ale po prostu ich pozory, nie ma też przeszłości, teraźniejszości i przyszłości - jasnowidzenie w waszym 
wszechświecie jest czymś możliwym.

Podczas gdy świadomość jasnowidzenia jest niezmiernie rzadka, to jednak istnieje; i chociaż w większości  
przypadków rozrzedzona,jest naturalną metodą ostrzegania jednostek o wydarzeniach, których nie rozpoznały 
swoimi zmysłami fizycznymi. Jest to naturalna metoda ochrony jednostki poprzez wewnętrzną znajomość 
wydarzeń. Bez nieustannego jasnowidzenia ze strony każdego mężczyzny i kobiety, egzystencja na waszej  
płaszczyźnie pociągałaby za sobą tak wielką psychiczną niepewność, że byłoby to całkowicie nie do zniesienia.

Jednostki zawsze ostrzegane są o zagrożeniach, po to by organizm mógł się na nie zawczasu przygotować.  
Znany jest czas śmierci. Świadomie taki rodzaj wiedzy z oczywistych powodów nie trafia do ego, ale każdy 
organizm poprzez swoje wewnętrzne zmysły wyekwipowany jest w podświadomą wiedzę o osobistych 
zagrożeniach, śmierci itd., gdzie osobowość sama decyduje z góry o tym, co uważa za katastrofalne. Narody z  
góry wiedzą o swoich wojnach. Tak jak telepatia działa na poziomie podświadomości, jako baza dla wszystkich 
języków i sposobów komunikowania się, tak {jasnowidzenie przejawia się bezustannie po to, aby organizm 
fizyczny mógł przygotować się do stawienia czoła czekającym go wyzwaniom.

To jednak całkowicie wystarczy, jak na jedną sesję, moje gołąbeczki...

Wyjątki z Sesji 93

Powstać może spory bałagan, gdy sen z jednego poziomu podświadomości interpretowany będzie w świetle 
danych należących do całkowicie innego poziomu. Wiele jednostek czuje się lepiej z pewnymi aspektami  
podświadomości, w efekcie mogą być bardziej świadome snów wywodzących się z konkretnych obszarów 
podświadomości, a pozostawać stosunkowo nieświadomymi snów powstałych w innych obszarach.

Prawie we wszystkich przypadkach możemy stwierdzić, iż sny biorące swój początek w podświadomości mają 
bezpośredni związek ze świadomym życiem codziennym. Chociaż sny takie są mniej złożone od innych, to i tak 
stanowią zdumiewającą konstrukcję... I chociaż wydawać się może, że wszystkie są przypadkowymi zlepkami nie  
związanych ze sobą symboli lub wydarzeń, to jak zobaczymy, jednym z najważniejszych atrybutów każdego snu 
jest w rzeczywistości rozróżnienie.
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Albowiem z pozornie nieskończonej liczby możliwości nasz śniący wybiera pieczołowicie tylko takie przedmioty  
snu, które najlepiej śluzą jego celom. Nawet prosty sen dotyczący banalnych wydarzeń dnia codziennego jest w 
rzeczywistości czymś więcej.

Owe przedmioty snu wybierane są tak sprytnie, by nie powiedzieć chytrze, że nawet najprostsze z nich mogą 
nawiązywać do wypadków w tym istnieniu; do budzących lęk (podświadomie) obiektów bądź wydarzeń; do 
wzbudzających pożądanie lub strach przedmiotów bądź wydarzeń z poprzednich wcieleń. Takie przedmioty snu 
mogą być również metodami, poprzez które wewnętrzna jaźń ostrzega osobowość przed grożącymi w przyszłości  
nieszczęściami czy rozczarowaniami.

Tak więc jeden przedmiot snu może równocześnie reprezentować codzienną prostą i dobrze znaną część życia na 
jawie, budzącą silny lęk bądź pożądanie część bezpośredniej warstwy podświadomości, wydarzenia lub 
przedmiot z poprzedniego wcielenia i wreszcie budzące strach lub pożądanie wydarzenie przyszle.

Istnieje tu pewnego rodzaju równanie. Jeden przedmiot snu istnieje na czterech lub pięciu różnych pokładach 
rzeczywistości równocześnie - przedmiot będący więcej niż samym sobą i równy rzeczywistościom, które istniały  
bądź będą istnieć; stąd przeszłość i przyszłość zawiera się równocześnie w przedmiocie snu mocą calkiem 
prawdziwego psychicznego ściągania i rozciągania.

Rozciąganie to sen. Ściąganie to powrót elementów snu do pierwotnego pojedynczego przedmiotu, to znaczy do 
przedmiotu snu, od którego równanie to bierze swój początek. Jak na przykład, wszystkie cyfry biorą swój 
początek od cyfry jeden.

Przede wszystkim każdy sen rozpoczyna się od energii psychicznej, którą śniący przekształca nie w materię 
fizyczną, lecz w rzeczywistość w każdym aspekcie tak samo funkcjonalną jak prawdziwa. Formuje ideę w 
przedmiot snu lub wydarzenie ze zdumiewającym rozeznaniem, tak że przedmiot ten lub wydarzenie samo w 
sobie uzyskuje egzystencję i istnieje w różnych wymiarach.

One nie wydają się tylko istnieć w różnych wymiarach, ale istnieją również w rzeczywistości. Jeśli przedmiot snu 
lub wydarzenie rozciąga się w czymś co nazywacie nie tylko czasem ale i przestrzenią i jeśli, jak mówię,  
przedmioty i kreacje snu zachowują pewną niezależność od samego snu, wtedy widzicie, że chociaż śniący 
tworzy swoje sny dla własnych celów, to jednak przenosi je na zewnątrz w psychicznym rozciąganiu.

Rozciąganie, powtarzam, zachodzi gdy akcja snu jest aktualnie rozgrywana. Dla śniącego ściąganie ma miejsce,  
gdy skończył on już z wydarzeniami lub akcją służącymi mu do własnych celów, lecz energia nie może wtedy 
zostać odprowadzona z powrotem.

Energia przenoszona w jakikolwiek rodzaj konstrukcji nie może być odzyskana, lecz musi stosować się do praw 
konkretnej formy w jaką została na chwilę stopiona. Dlatego gdy śniący ściąga swoje multirealistyczne 
przedmioty z powrotem, kończąc tym samym skonstruowany przez siebie sen, kończy go wyłącznie dla siebie.  
Rzeczywistość snu trwa dalej. Nie obchodzi mnie, że idea ta wydaje się w tej chwili czymś niemożliwym, czy dla  
ciebie i Ruburta, czy dla innych. Fakty pozostają takimi, jak powiedziałem.

Faktem pozostaje również i to, że na innych świadomych poziomach wy oboje i każda inna jednostka wie, iż  
świat snu naprawdę skonstruowany jest przez wewnętrzną jaźń z najwyższą dbałością i precyzją, znaną jedynie 
intuicji. I każda jednostka wie, że tak wspaniała kreacja istnieje też poza jaźnią, z której się wywodzi.
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Rozdział 6

Telepatia. Czy rzeczywiście odbieramy myśli innych? Eksperymenty dla was.

Czy potraficie kontaktować się z przebywającym gdzieś daleko przyjacielem lub krewnym bez pisania listu czy 
bez pośrednictwa telefonu? Może zabrzmi to nieprawdopodobnie, ale jest całkiem możliwe, iż wszyscy robimy 
coś takiego od czasu do czasu, tyle że na poziomie podświadomości. W rzeczywistości telepatyczne przekazy 
odbierane mogą być z taką łatwością, iż działamy pod ich wpływem automatycznie, nie przywiązując do nich 
świadomie uwagi.

Rosjanie eksperymentowali z telepatią, jako metodą komunikacji pomiędzy Ziemią a statkami kosmicznymi. 
Stany Zjednoczone eksperymentują w przekazywaniu telepatycznych rozkazów ochotnikom na pokładach 
atomowych okrętów podwodnych. Możliwe też, iż telepatia mogłaby posłużyć jako broń w jakiejś przyszłej 
zimnej wojnie.

Co jednak z telepatią (przekazywaniem myśli) w życiu codziennym? Oto kilka doświadczeń zrelacjonowanych 
przez mojego sąsiada, trzydziestokilkuletniego nauczyciela. Zbieg okoliczności lub przypadek może być 
wytłumaczeniem dla każdego z tych przykładów, jednak kiedy rozważamy grupę takich wydarzeń zdają się 
wyłaniać pewne schematy sprawiające, iż prosty zbieg okoliczności przestaje być prawdopodobnym 
wytłumaczeniem.

Pewnego niedzielnego poranka sąsiad ten poczuł nieoczekiwanie silny impuls nakazujący mu odwiedzić swoją 
siostrę. Myśli krążyły wokół pojawienia się u niej wieczorem na kolacji, chociaż mieszkała w odległości 
czterdziestu mil, a on nie miał zwyczaju podejmowania takich podróży bez zaplanowania wcześniej dłuższego 
tam pobytu.

Tamtego popołudnia ostatecznie zdecydował się na tę podróż. Wychodząc z mieszkania usłyszał dzwonek 
telefonu więc zawrócił, by go odebrać. Dzwoniła jego siostra. Prosiła go, aby przyjechał na kolację mówiąc, że 
myślała o telefonie do niego przez cały ranek, ale nie mogła się zdecydować. Nie sądziła, że zechce podjąć tak 
długą podróż by zjawić się z krótką jedynie wizytą. W końcu postanowiła jednak zadzwonić. Najwyraźniej w 
tym wypadku telefon nie był konieczny. Mój sąsiad otrzymał już przekaz i działał pod jego wpływem.

Przy innej okazji ten sam sąsiad zdecydował się odwiedzić swojego brata, który również mieszkał w odległym o 
czterdzieści mil mieście. Chociaż cieszył się na myśl o tej podróży to niespodziewanie poczuł impuls do 
przełożenia jej na później i zamiast tego wybrał się na krótką przejażdżkę po mieście. Wkrótce po powrocie 
otrzymał telefon od brata, który dzwonił z miejscowego lotniska mówiąc, iż specjalnie przyleciał aby się z nim 
zobaczyć. Gdyby mój sąsiad wybrał się w tę podróż, wtedy rozminąłby się z bratem. Jedynie pozornie 
irracjonalny impuls do przełożenia podróży na później sprawił, że spotkanie stało się możliwe.

Chciałabym teraz podzielić się kilkoma własnymi doświadczeniami. Wszystkie one, łącznie z przedstawionymi 
powyżej, reprezentują wydarzenia, które same w sobie pozbawione są jakiegoś większego znaczenia. Często 
zbywamy je wzruszeniem ramion traktując jako zbieg okoliczności, nie poświęcając im większej uwagi. Jednak 
pod koniec niniejszego rozdziału przedstawię przykłady, które z pewnością zostaną w pamięci.

Zeszłego roku w Sylwestra ja i Robert poznaliśmy na przyjęciu młode małżeństwo, nazwijmy ich państwem X. 
Następnego popołudnia, gdy siedziałam w salonie, ktoś zapukał do drzwi. Natychmiast wiedziałam, że za 
drzwiami stoi pan X, oraz że nie ma z nim jego żony. Okazało się to prawdą.

Pewnego popołudnia tego samego roku Robert spóźnił się na obiad. Niespodziewanie uderzyła mnie myśl, że 
rzucił pracę, chociaż nie było ku temu żadnego powodu i nawet o tym nie wspominał. Byłam zmartwiona 
myśląc, że jeśli porzucił swoje dochodowe zajęcie artystyczne, to być może będziemy musieli przeprowadzić się 
do innego miasta, ponieważ do tej pory pracował na częściowym etacie a o taką pracę w małym miasteczku 
raczej trudno. Jednak sama myśl była wyraźna - zrezygnował z pracy i wyprowadzamy się z miasta.

Zaledwie tak pomyślałam, gdy powrócił Robert. Razem z nim był nasz przyjaciel, pan X. Przyszedł do nas 
specjalnie aby powiedzieć, że przed chwilą zrezygnował z pracy i razem z żoną wyjeżdżają z miasta. Roberta 
spotkał tuż przed domem, po drodze do naszego mieszkania. Najwyraźniej odebrałam wiec myśli pana X, ale 
martwiąc się nieobecnością Roberta przypisałam te myśli jemu.
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Oto kolejny przykład. Przyjaciółka podarowała mi płaszcz, którego sama nie miała już zamiaru nosić. Potem 
wyjechała. Minął rok, a ja nigdy nie nałożyłam tego płaszcza. Pewnego dnia zeszłej zimy idąc do śródmieścia 
postanowiłam go jednak założyć. Wkładając go pomyślałam: „Jeżeli będę miała go na sobie, to prawdopodobnie 
spotkam A. R., który będzie oczywiście pamiętał, że płaszcz został mi podarowany". (A. R. był przy tej okazji 
obecny). Zamierzałam już zdjąć płaszcz, ale ponieważ nigdy przedtem nie spotkałam A. R. podczas moich 
wypraw do śródmieścia pomyślałam, że to przecież idiotyczne zakładać, iż spotkam go akurat tym razem. 
Pojechałam więc w płaszczu. Będąc już w śródmieściu weszłam do sklepu, w którym pracował inny mój 
przyjaciel. Zaledwie otworzyłam drzwi, gdy ujrzałam mojego przyjaciela rozmawiającego z A. R. W przeszłości 
często odwiedzałam ten sklep i nigdy nie spotkałam tam A. R.

Kolejny przykład również może być jedynie zbiegiem okoliczności. O 7.45 pewnego poranka, kiedy zmywałam 
naczynia, nagle postanowiłam oddać sąsiadowi pożyczony od niego talerz. Myśl ta była tak silna, iż nie 
zwlekając zdjęłam talerz z półki i skierowałam się w stronę drzwi. Nagle przypomniawszy sobie wczesną 
godzinę, odłożyłam go z powrotem. Ledwie to zrobiłam gdy usłyszałam pukanie do drzwi. Był to ten sam 
sąsiad, który tym razem chciał coś pożyczyć ode mnie. Przez pięć lat odkąd jesteśmy sąsiadami nigdy jeszcze 
nie zawitał do mnie o tak wczesnej porze. Oddałam mu talerz.

Pewnego wieczora poszłam do pobliskiego sklepu warzywnego mówiąc Robertowi, że za chwilę wracam. W 
drodze powrotnej przypomniałam sobie, iż u jednego z przyjaciół jest moja książka, której jeszcze nie zwrócił. 
Postanowiłam zajrzeć do niego i zapytać, czy już ją skończył. Przyjaciel ten ma wolny zawód i biuro w swoim 
domu. Książka była w jego biurze. Ponieważ w tej chwili akurat był zajęty, wypiłam z jego żoną kawę. 
Rozmawiałyśmy prawie godzinę. Było to zimą, więc za oknami szybko zrobiło się ciemno. Nerwowo 
pomyślałam, że Robert z pewnością się o mnie martwi, szczególnie iż zazwyczaj wracam ze sklepu prosto do 
domu. Spojrzałam na zegarek. Była siódma wieczorem. W końcu postanowiłam nie czekać dłużej. Po dotarciu 
do domu Robert bez słowa wręczył mi kartkę papieru. Widniały na niej słowa: „Siódma wieczorem. Silne 
przeczucie, że Jane jest u dr. X".

Robert wiedział, że doktor ma moją książkę, ale w przeszłości często mijałam jego dom nie próbując jej 
odebrać. Pomiędzy sklepem a naszym domem mieszkają również inni nasi przyjaciele. Mogłam się zatrzymać u 
któregokolwiek z nich.

Wielu czytelników z pewnością również posiada takie doświadczenia. Czasami wydarzenia owe wywierają na 
nas pewne wrażenie, czujemy jednak, iż nie możemy niczego udowodnić. Oprócz telepatii mogą być 
wytłumaczone na wiele innych sposobów. Telepatia jest jednak jedną z możliwości i nie powinna być całkowicie 
odrzucana tylko dlatego, że nie jest jedynym wyjaśnieniem.

Następne wydarzenie jest odrobinę trudniejsze do zakwalifikowania jako wynik zwykłego zbiegu okoliczności. 
Pewnej nocy, kiedy leżałam już w łóżku balansując na granicy jawy i snu, gdzieś w mojej głowie usłyszałam 
następujące słowa: „No tak, to będzie cholernie kosztowne. Kto do diabła ma za to zapłacić? Czy nie ma 
żadnych fundacji czy czegoś, co pokryłoby koszty?" Natychmiast rozpoznałam głos przyjaciela M., który był 
wtedy poza miastem. Głos był pełen oburzenia i rozdrażnienia. Powtórzyłam te słowa Robertowi, a następnie 
dokładnie je zapisałam i opatrzyłam datą. Było kilka minut po pierwszej w nocy.

Następnego dnia próbowałam się dowiedzieć, co właściwie zaszło. Ojciec tego przyjaciela był chory. Być może 
M. martwił się operacją, jakiej ojciec zmuszony był się poddać. Trzy dni później przyjaciel wrócił. Kiedy 
"Robert i ja odwiedziliśmy go, zapytałam o jego ojca. Odpowiedział, że jego stan pozostaje bez zmian. W takim 
razie nie potrzebuje poddawać się operacji, prawda? - zapytałam. Zdumiony M. odparł, że nigdy nie było takiej 
potrzeby. Byłam gotowa zapomnieć o całej sprawie lecz zamiast tego, na szczęście, opowiedziałam państwu M. 
o słyszanym we śnie głosie.

To co mi potem opowiedzieli sprawiło, iż z kolei ja wpadłam w zdumienie. W nocy kiedy miałam ten sen, 
państwo M. byli w pewnej miejscowości wypoczynkowej. Wyszli z klubu o pierwszej w nocy - była to godzina 
zamknięcia - i pieszo pokonali krótki odcinek do pobliskiego motelu. Właściciel motelu szedł razem z nimi. Po 
dojściu na miejsce stwierdzili, że jacyś wandale powrzucali stoliki i fotele ogrodowe do basenu, a trawnik wokół 
zarzucili śmieciami. Cały teren przypominał pobojowisko. To właśnie na głośne wyrazy oburzenia właściciela 
motelu M. powiedział: „No tak, to będzie cholernie kosztowne (naprawa szkód). Kto do diabła ma za to 
zapłacić? Czy nie ma żadnych fundacji czy czegoś, co pokryłoby koszty?" Przez fundację rozumiał 
ubezpieczenie.
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Zbieg okoliczności wydaje się mało przekonującym wytłumaczeniem dla tego przypadku. Najwyraźniej w 
pewien sposób dostroiłem się do sytuacji mającej miejsce wiele mil stąd i odebrałam komentarz M. 
wypowiedziany pod wpływem emocji. Gdyby informacja pojawiła się we śnie, jest bardzo możliwe, że 
włączyłabym do snu moje wytłumaczenie dotyczące choroby ojca M., zniekształcając w ten sposób sen nie do 
rozpoznania. Dlatego kiedy sami będziecie zapisywać takie doznania upewnijcie się, że notujecie jedynie te 
słowa, które usłyszeliście.

Poniższy opis jest kolejnym przykładem, jaki trudno zbyć mianem przypadku czy zbiegu okoliczności. 
Wydarzył się w podobnej sytuacji, jak w przypadku M. Była głęboka noc i ponownie byłam na poły jedynie 
uśpiona. Nagle uświadomiłam sobie, iż w moim umyśle pojawiło się wyobrażenie artykułu prasowego. 
Czytałam go i porównywałam zawartą w nim informację z innymi kawałkami papieru. Artykuł donosił, że 
naszemu przyjacielowi, panu X, zaproponowano albo już dano, awans w jego miejscu pracy, że będzie tam 
przeprowadzana reorganizacja, oraz że inny przyjaciel, który również tam pracował, pan K. także zostanie tym 
objęty. Kiedy uświadomiłam sobie co się dzieje, zarówno artykuł prasowy, jak i ten drugi kawałek papieru 
zniknęły. Natychmiast zapisałam tę informację po czym opowiedziałam o niej Robertowi.

Następnego dnia przyszła do nas pani X. Najoględniej jak potrafiłam opowiedziałam jej o moim doznaniu i 
pokazałam zrobiony na ten temat zapis. Zaskoczona odpowiedziała mi, że kandydatura jej męża istotnie 
rozważana jest w związku z awansem, ale wszystko to objęte jest ścisłą tajemnicą. Wiedzą o tym jedynie ci, 
których to bezpośrednio dotyczy. Większość urzędników nie orientowała się w owej reorganizacji. Pani X nie 
wiedziała jednak, czy cokolwiek planuje się w związku z panem K.

Dwa i pół tygodnia później pan K. został nieoczekiwanie przeniesiony na inne stanowisko, bowiem zajmujący je 
do tej pory pracownik złożył rezygnację. Nie pojawił się jednak na ten temat żaden artykuł prasowy. Pan X nie 
przyjął proponowanego mu awansu. Obaj mężczyźni pracują w biurze dużego wydawnictwa czasopism. To jak 
sądzę tłumaczy, dlaczego ujrzałam artykuł prasowy. Tym sposobem miejsce pracy było dla mnie jasne.

W tym ostatnim przykładzie w grę wchodził bardziej wzrok niż słuch - ujrzałam tę informację, a nie usłyszałam. 
Poniższe doświadczenie zawiera w sobie coś, co jak jestem przekonana, dla większości moich czytelników nie 
jest całkowicie nie znane - głos. Ile razy byliście pewni, iż ktoś zawołał was po imieniu, chociaż nikogo w 
pobliżu nie było? W większości takich wypadków myślimy, że po prostu przesłyszeliśmy się, wzruszamy 
ramionami i szybko o wszystkim zapominamy. Pewnego razu, kiedy pracowałam nad tym właśnie rozdziałem, 
nieoczekiwanie usłyszałam, jak jakaś kobieta wołała mnie po imieniu. Głos ten wydawał się pochodzić raczej z 
wnętrza mojej głowy, niż mojego otoczenia fizycznego. Wyjrzałam jednak przez okno by sprawdzić, czy ktoś 
nie stoi na podwórku. Nikogo nie było. W mieszkaniu również byłam sama. Większość sąsiadów była w pracy. 
Tak czy inaczej nasz dom jest stary i solidny, przez jego ściany dźwięk nie przedostaje się łatwo.

Ponieważ wyrobiłam już w sobie nawyk odnotowywania takich wydarzeń, bez względu na to, jak bardzo 
wydawałyby się pozbawione znaczenia, zapisałam doznanie w swoim notesie łącznie z jego dokładnym czasem: 
9.15. Potem zapomniałam o nim i powróciłam do pisania. Około dwadzieścia minut później, niespodziewany 
impuls kazał mi zatelefonować do mojej przyjaciółki, pani S. Naturalnie pomyślałam, że był to mój pomysł, 
chociaż pojawił się właściwie znikąd. Nie mamy telefonu, skorzystałam więc z aparatu sąsiadki. Słuchawkę 
podniosła pani S. i powiedziała, że właśnie rozmawiała o mnie ze swoim mężem. Miała kilka nowin, którymi 
chciała się ze mną podzielić i pragnęła właśnie żebym do niej zadzwoniła.

Dopiero gdy ponownie zasiadłam przy maszynie do pisania przypomniałam sobie ten kobiecy głos w mojej 
głowie. Pani S. powiedziała, że rozmowa z mężem rozpoczęła się kiedy zszedł na dół na kawę, trochę po 
dziewiątej rano. Notatka dotycząca głosu całkowicie wyleciała mi z pamięci.

Przy innej okazji, kiedy również zajęta byłam pisaniem, niespodziewanie poczułam silną potrzebę 
zatelefonowania do przyjaciółki, Peggy Gallagher, lub do odwiedzenia jej w wydawnictwie, w którym 
pracowała. Było to dziwne, ponieważ rzadko wychodzę z domu po zabraniu się do pracy. Jednak impuls 
nakłaniający mnie do zobaczenia Peggy był silny. Zegarek wskazywał dziewiątą trzydzieści. Ponieważ 
pracowałam od ósmej, postanowiłam, że o dziesiątej pójdę ją odwiedzić. Ujrzawszy mnie powiedziała, że 
koncentrowała się na mojej osobie od pół do dziesiątej, czyli wtedy, kiedy po raz pierwszy poczułam impuls 
popychający mnie do zobaczenia się z nią. Prowadziłyśmy wspólnie pewne sprawy i pilnie musiała się ze mną 
skontaktować. A ponieważ nie mam telefonu i wiedziała, że pracuję nad książką, postanowiła spróbować 
telepatii. W tym przypadku również sądziłam, że pomysł aby ją odwiedzić był mój.
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Przypadki wydające się bez wątpienia zawierać elementy telepatii miały miejsce podczas Sesji Setha. Na 
przykład pewnej nocy Seth odpowiadał na pytania świadka tej sesji, zanim jeszcze ten zdążył je postawić.

Poprzedniego wieczora nie odbyliśmy naszej regularnej sesji. Następnego dnia złożył nam wizytę pan Y, który w 
owym czasie był tylko naszym znajomym. Rozmawiając z gościem nieoczekiwanie poczułam, że Seth chce 
nadrobić brakującą sesję.

Nigdy przedtem nie odbywaliśmy przy innych osobach naszych sesji. Z niepokojem oczekiwałam co się stanie. 
Jednak Seth wcale się tym nie przejmował. Sesja miała się rozpocząć, gość czy nie gość. Mieliśmy jeszcze 
chwilę czasu, więc pokrótce wyjaśniliśmy panu Y charakter naszych sesji. Robert wręczył mu papier i pióro, aby 
zapisywał wszelkie pytania, jakie tylko przyjdą mu na myśl. Nasz gość nie miał jednak z tego skorzystać. W nie 
wyjaśniony dla mnie sposób Seth odpowiadał na wszystkie pytania pana Y, gdy ten zaledwie o nich pomyślał. 
Nie sugerowaliśmy panu Y, iż Seth mógłby to zrobić, lub że to zrobi. Myśl taka nawet nie zagościła w naszych 
głowach. W owym czasie sesje te wciąż były dla nas czymś nowym.

Nasz gość był wyraźnie zaintrygowany. Wziął udział w jednej z późniejszych sesji pytając Setha o problemy 
związane z życiem zawodowym. Seth odpowiedział swoim specyficznym, pełnym życia stylem. Pod koniec 
swojego zwyczajowego monologu wspominał, że pan Y posiada pewne zdolności do elektroniki, które nie są 
jednak wykorzystywane i zasugerował, aby został radioamatorem. Po zakończeniu sesji pan Y powiedział nam, 
że piwnica w jego domu pełna jest różnego sprzętu elektronicznego. Często myślał o zostaniu krótkofalowcem 
amatorem, nie mógł się jednak na to zdecydować ze względu na koszty. Pan Y mieszka w odległym mieście, w 
którym nigdy nie byliśmy, a co za tym idzie nie mogliśmy widzieć jego domu. Nigdy również nie wspominał 
nam o swoich zainteresowaniach elektroniką, ani nie sprawiał wrażenia człowieka interesującego się tą 
dziedziną.

Termin „telepatia" stosowany jest zazwyczaj do wyrażania tego, co lepiej może być nazwane „przekazywaniem 
myśli", bez komunikowania się za pomocą zwykłych metod. Jasnowidzenie zaś używane jest do określania 
pozazmysłowej wiedzy o przyszłych wydarzeniach. Jednakże w moich doświadczeniach owe dwa zjawiska są 
tak blisko ze sobą związane, że często trudno jest odróżnić jedno od drugiego. Nie oznacza to, iż różnice w 
czasie mają tu znaczenie. Służą one jedynie do sztucznego podziału czegoś, co w zasadzie jest tą samą funkcją 
ESP. Ale ponieważ owe dwa określenia są powszechnie stosowane, będziemy używać ich dalej.

Istnieją pewne cechy charakterystyczne, które wydają się występować w przypadkach zarówno telepatii, jak i 
jasnowidzenia. Zanim przedstawię wam kilka eksperymentów do samodzielnego wypróbowania, rozważmy 
najpierw niektóre z tych cech. Postrzeganie pozazmysłowe zazwyczaj wydaje się przejawiać, gdy uwaga 
świadomego umysłu skierowana jest w jakąś inną stronę. Świadoma koncentracja może powstrzymywać takie 
fenomeny. Telepatia w wielu przypadkach wydaje się posiadać silne podłoże emocjonalne. Najczęściej 
odbieramy myśli tych osób, z którymi w jakiś sposób związani jesteśmy emocjonalnie. Prawdopodobnie nie 
potrafimy zmusić się samą siłą woli do transmitowania czy otrzymywania przekazów telepatycznych. Wierzę 
jednakże, iż możemy sobie na to pozwolić.

Ważne jest, abyście poznali te części waszego umysłu, poprzez które komunikacja taka zachodzi. Oto prosty 
eksperyment mogący wam pomóc. Każdego dnia na dziesięć minut usiądźcie lub połóżcie się wygodnie, 
wsłuchując się w swoje świadome myśli. Nie zmieniajcie ich ani nie oceniajcie. Po prostu w obiektywny sposób 
odbierajcie je takimi, jakimi są. Jest to wasz strumień świadomości, przepływ myśli pędzących przez wasz 
umysł właściwie bez chwili przerwy. Czasami jesteście ich świadomi, ale zazwyczaj jedynie wtedy gdy jesteście 
wewnętrznie wyciszeni.

Kiedy nauczycie się rozpoznawać ten strumień świadomości, zignorujcie go. Odkryjecie wtedy leżące tuż pod 
nim oddzielne myśli i wyobrażenia. Bez większego trudu stwierdzicie, iż ów strumień świadomości już wam 
dłużej nie przeszkadza. Staniecie się świadomi tego, co leży poniżej. Możecie usłyszeć słowa pozbawione 
znaczenia. Możecie ujrzeć przelotnie pulsujące blaskiem obrazy.

Wyobraźcie sobie, że wasz umysł jest niczym ocean. Ubrani w strój płetwonurka powoli zanurzacie się w nim 
głębiej i głębiej. Najpierw przekroczycie strumień świadomości płynący tuż pod powierzchnią. Potem dotrzecie 
do kolejnego poziomu, na którym myśli i wyobrażenia są wam mniej znane, niczym przemykające obok 
egzotyczne rybki. Nie próbujcie pochwycić tych słów lub obrazów, mogą wam bowiem umknąć. Po prostu je 
obserwujcie.
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Będziecie potrzebować całej mocy postrzegania. Możecie słyszeć głosy, które na początku będą wyraźne, by po 
chwili zniknąć. Bądźcie cierpliwi. Nie wysilajcie się, aby coś zobaczyć czy usłyszeć.

Kiedy przyzwyczaicie się do tego doznania, dostrójcie się równocześnie do jego specyficznych warunków. 
Możecie odkryć, że pewne obrazy trwają dłużej od pozostałych. Możecie ujrzeć je wyraźniej. Słowa, które 
poprzednio sprawiały wrażenie całkowitego galimatiasu teraz mogą być wyraźne. Mogą dotyczyć, tak jak było 
to w przypadku mojego przyjaciela, sytuacji dziejącej się w chwili obecnej, ale wiele mil dalej. Mogą dotyczyć 
wydarzeń z przeszłości lub przyszłości. Jednak nie będziecie o tym wiedzieli, dopóki nie zobaczycie i nie 
usłyszycie sami.

Niektóre obrazy mogą być bezsensowne. Czasami nie zobaczycie ani nie usłyszycie niczego. Pewne obrazy 
mogą dotyczyć ludzi, których nie znacie. Mogą one być rezultatem waszej wyobraźni, ale mogą też dotyczyć 
rzeczywistych osób, których tożsamości nie będziecie w stanie sprawdzić. Jeżeli usłyszycie głosy, które 
rozpoznacie lub słowa mające sens, zapiszcie je. Jeśli ujrzycie znajomych lub przyjaciół, opiszcie szczegółowo 
co zobaczyliście. Później możecie spróbować wypytać osoby, które się wam pojawiły, by ustalić znaczenie 
waszego doświadczenia.

Wielokrotnie nie wiedziałam, że otrzymuję istotne informacje, dopóki nie porozmawiałam z osobami, których 
one dotyczyły. Nie możecie przyjąć za pewnik, iż obrazy czy słowa są wiarygodne, dopóki nie będziecie w 
stanie w taki czy inny sposób dokonać odpowiedniej weryfikacji. Eksperyment ten pozwoli wam na osiągnięcie 
tego samego rodzaju zawieszenia między snem a jawą, jakiego zazwyczaj doświadczacie leżąc już wieczorem w 
łóżku. Jest to stan, w którym przekazy telepatyczne mogą być najłatwiej otrzymywane, i w którym pojawiło się 
kilka moich własnych.

Oczywiście nie wszystkie słowa i obrazy będą przekazami telepatycznymi. Niektóre z nich mogą być po prostu 
wytworami podświadomości - wewnętrznego umysłu, podczas spontanicznej zabawy. Jednak praktyka bez 
wątpienia pomoże wam w rozwinięciu pewnych umiejętności rozróżniania sposobów postrzegania 
pochodzących z różnych źródeł. Moje doświadczenia umożliwiają mi rozeznanie, które z napływających do 
wyobraźni obrazów mogą mieć jakieś znaczenie, a które nie. Obiektywne i systematyczne sprawdzanie takich 
informacji pozostaje jedynym precyzyjnym sposobem na określanie ich wiarygodności.

W rzeczywistości wasze intuicyjne odczucia na temat jakiegoś doznania mogą być bardziej wiarygodne niż 
świadoma ocena. Kilkakrotnie lekceważyłam pojawiające się w mojej głowie słowa w stanie zawieszenia 
pomiędzy snem a jawą, ponieważ wydawało się mało prawdopodobne żeby miały jakieś znaczenie. Później, 
kiedy życie je potwierdziło, byłam w kropce ponieważ ich nie zapisałam. Innym razem byłam na przykład 
pewna, że informacja kryje w sobie coś ważnego, lecz po sprawdzeniu tego u osób, których dotyczyła, 
okazywało się to nieprawdą.

Wasze kolejne eksperymenty wymagać będą oddzielnego notatnika. Wkrótce stanie się on dla was tak samo 
ważny i intrygujący, jak wasz dziennik snów. Prócz tego możecie odkryć, jak to było w moim przypadku, że 
pomiędzy waszymi snami i innymi wydarzeniami istnieją pewne podobieństwa.

Na początku tego rozdziału dyskutowaliśmy o pozornie mało znaczących wydarzeniach, które często zaskakują 
nas swoim podobieństwem do wewnętrznych myśli, jakie mieliśmy tuż przed owymi wydarzeniami. Prawie 
każdy z nas doświadczył w swoim życiu czegoś podobnego. Ileż to razy myśleliście o jakimś przyjacielu, a on 
za chwilę zjawiał się u waszych drzwi lub telefonował? Jak wiele razy myśleliście, że ktoś wołał was po 
imieniu, chociaż byliście wtedy sami i w pobliżu nie było nikogo, kto mógłby to zrobić?

Od tej pory zapisujcie wszystkie takie przypadki i opatrujcie je datą oraz godziną. Notujcie również wszystkie 
silne przeczucia lub myśli, nawet jeśli wydają się one nie związane z tym, co akurat robicie. Bezustannie 
sprawdzajcie takie przeczucia pod kątem ich związku z wydarzeniami dnia codziennego. Jeżeli słyszycie, że 
ktoś woła was po imieniu, zapiszcie ten fakt w notatniku i przez resztę dnia pozostawajcie uważni - być może 
ktoś pragnie się z wami skontaktować. Możecie otrzymać list bądź telefon, który sprawi, że słyszany przez was 
głos będzie miał swoje logiczne uzasadnienie.

Jeżeli odczuwa się telefon a wy wiecie kto dzwoni, zanim jeszcze podniesiecie słuchawkę, także to zanotujcie. 
Włączcie do notatek imię osoby, która dzwoniła, a także dokładną datę oraz godzinę. Ile razy zdarza się wam to 
w tygodniu? Czy istnieją jakieś konkretne osoby, w przypadku których zawsze wiecie, że to one do was 
dzwonią? Być może zapisując teraz takie wypadki stwierdzicie, iż o wiele rzadziej miewaliście rację niż się wam 
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to wydawało? Na pytania takie będziecie w stanie odpowiedzieć sobie sami.

Czy istnieje związek pomiędzy waszymi prekognicyjnymi snami a przekazami natury telepatycznej? Czy przy 
specyficznych okazjach stają się one bardziej liczne? Zawsze pamiętajcie o takich pytaniach. Sprawdzajcie 
wzajemnie oba notatniki. Odpowiedzi na pytania mogą powiedzieć nam dużo więcej o naturze osobowości 
człowieka a także o jego umyśle.

Bardzo trudno jest udowodnić, iż taki przypadek jest przekazem telepatycznym, stąd każdy z nich musi być 
analizowany oddzielnie. Lecz jeżeli w waszym notesie nagromadzą się opisy tego typu doznań, jeżeli są 
uczciwie zapisywane, a następnie uważnie sprawdzane, wtedy materiał taki może sugerować, iż w grę wchodzi 
tu telepatia, a nie przypadek.

Wiele moich proroczych snów uzupełnianych jest przekazami telepatycznymi. Często informacje otrzymywane 
we śnie wzmacniane są słowami pojawiającymi się w mojej głowie. Wydaje się być bez różnicy, czy jako 
pierwszy pojawi się sen czy przekaz telepatyczny. Kiedy występują oba te zjawiska, oba odnoszące się do tego 
samego wydarzenia, stanowi to dla mnie dodatkowy dowód na wiarygodność zarówno snu, jak i przekazu 
telepatycznego.

Sami również możecie odkryć takie powiązania pomiędzy niektórymi z waszych proroczych snów a słowami 
lub myślami, które napływają do was, podczas gdy zajęci jesteście czymś innym. Odkryjecie je tylko przez 
prowadzenie skrupulatnych zapisów. Właśnie dlatego, że postrzeganie pozazmysłowe w większości przypadków 
jest tak bardzo spontaniczne, konieczna jest duża samodyscyplina w ich zapisywaniu. O wzmocnieniu, jakie 
wydaje się występować pomiędzy różnymi typami postrzegania pozazmysłowego, opowiem w późniejszych 
rozdziałach tej książki.

Nasz następny eksperyment zakłada wykorzystanie specjalnych kart ESP, jakich używa się przy testowaniu 
postrzegania pozazmysłowego. Możecie zrobić takie karty sami, ale osobiście gorąco polecam korzystanie z 
gotowego zestawu. Przede wszystkim dlatego, że są one całkowicie ujednolicone pod względem wielkości i 
grubości. Grzbiety kart są identyczne i nieprzezroczyste, co zmniejsza możliwość wykorzystania przez 
podświadomość jakiejś wskazówki wpływającej na ostateczny rezultat. Zestaw zawiera 25 kart składających się 
z pięciu symboli: gwiazdy, fal, krzyża lub znaku dodawania, koła i kwadratu.

Po kupieniu kart skonstruujcie jeszcze niewielką przegrodę z twardego kartonu lub innego dostępnego materiału, 
aby odgrodzić osobę przeprowadzającą test (operatora) od osoby poddawanej testowi (obiekt). Operator 
wykłada karty na stół, a obiekt stara się przewidzieć kolejność, w jakiej są one wykładane. Rezultaty zapisywane 
są w specjalnych tabelkach wyników.

Rachunek prawdopodobieństwa w jednej serii (rozłożenie wszystkich kart) wynosi 5. Innymi słowy przypadek 
może spowodować prawidłowe odgadnięcie 5 z 25 kart. Wszystko powyżej tego wyniku winno być uważane za 
więcej niż przypadek. Jednakże niezbędnych jest przeprowadzenie minimum dziesięciu serii, a pożądanych jest 
jeszcze więcej. Na przykład w trzech pierwszych seriach uzyskany przez was wynik może być stosunkowo 
wysoki, podczas gdy w następnych siedmiu spadnie poniżej przypadkowej szansy, znacznie obniżając w ten 
sposób wasz wynik ogólny.

Sugeruję częste posługiwanie się takimi kartami. Notujcie w jakim jesteście nastroju podejmując kolejny test, 
porę dnia, a nawet warunki pogodowe. Po prostu nie wiemy, jak działa postrzeganie pozazmysłowe i jakie 
warunki mają na nie wpływ. Wasze rezultaty mogą pomóc wam w odpowiedzi na wiele pytań. Czy radzicie 
sobie lepiej z kartami gdy jesteście w dobrym nastroju? A może w złym? Czy warunki pogodowe wpływają na 
osiągany przez was rezultat? Gdyby nauka mogła odkryć w jakich warunkach postrzeganie pozazmysłowe 
działa najlepiej, wtedy poprzez odpowiednie eksperymenty można by się pokusić o próby ujęcia ESP w bardziej 
racjonalne ramy.

Poddawajcie próbom z kartami przyjaciół oraz krewnych. Uważnie śledźcie wszystkie rezultaty. Nie 
przeciągajcie kolejnych prób do tego stopnia, by się przy tym zmęczyć. Zawsze dokładnie stosujcie dodaną do 
kart instrukcję. Na przykład, jeżeli uzyskaliście znaczący wynik nie stosując przegrody, będzie on nieważny 
ponieważ warunki testu nie zostały dotrzymane.

Podczas naszych eksperymentów z kartami raz udało mi się uzyskać całkiem dobry wynik odgadując 
prawidłowo 67 kart w teście na jasnowidzenie. Podczas tego testu obiekt próbuje odgadnąć kolejność kart, w 
jakiej leżą one grzbietami do góry na stosie. Same karty nie są dotykane. Przypadkowa szansa wynosi 50 kart. 
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Jednak rezultaty dalszych prób znacznie obniżyły sumę uzyskanego przeze mnie wyniku. Pewnego razu 
Robertowi udało się prawidłowo odgadnąć 12 z 25 kart. Muszę jednak zaznaczyć, iż we własnych badaniach nie 
kładziemy jakiegoś szczególnego nacisku na próby z kartami.

Niektóre osoby zajmujące się ESP, w pracy z powyższymi kartami osiągają znakomite rezultaty, podczas gdy 
inni wręcz przeciwnie. Ważne jest abyście zachowywali inicjatywę, a nie skutkiem powtórek popadali w nudę. 
Przeprowadzajcie testy w duchu zabawy. Postrzeganie pozazmysłowe jest zjawiskiem spontanicznym. Często 
ma ono miejsce wtedy, gdy się tego najmniej spodziewamy. Miejcie więc naukowe podejście, kiedy oceniać 
będziecie rezultaty wszystkich zawartych w tej książce eksperymentów. Przede wszystkim jednak musicie 
pozwolić sobie na wewnętrzną swobodę, która jest niezbędna aby „wyłapać" te formy postrzegania, jakie nie 
zachodzą poprzez zwykłe zmysły fizyczne.

Istnieje wiele eksperymentów, które możecie zaadaptować do własnych potrzeb. Na przykład niech jedna osoba 
znajdująca się w innym pokoju, narysuje na kartce jakiś prosty symbol. Następnie wy spróbujcie narysować taki 
symbol. Ten nieskomplikowany eksperyment może zostać przeprowadzony prawie w każdych warunkach. 
Oznaczacie oryginalny rysunek cyfrą l lub O, aby nie wprowadzać do swoich notatek niepotrzebnego zamętu.

Pamiętajcie również o swoim dzienniku. Nie akceptujcie zbiegu okoliczności jako jedynego wytłumaczenia na 
wszystko, czego nie rozumiecie. Zapisujcie takie wydarzenia w notesie. Czy na przykład wasze listy często 
rozmijają się z listami pisanymi do was? Jeżeli piszecie do przyjaciela w środę, to czy często otrzymujecie od 
niego list w czwartek, zanim jeszcze dostał wasz list? A może to jedynie wasza wyobraźnia? Notujcie takie 
przypadki i spróbujcie dowiedzieć się tego sami. Nie przyjmujcie niczego za pewnik..Spróbujcie skontaktować 
się z przebywającym gdzieś daleko przyjacielem lub krewnym nie używając do tego celu telefonu, ani innych 
zwykle stosowanych form komunikacji. Jeżeli podejmiecie te eksperymenty, jeżeli poświęcicie trochę czasu i 
wysiłku na zbadanie swojej wewnętrznej jaźni, możecie stwierdzić, iż jesteście w stanie to zrobić.

Oto wyjątki z Materiału Setha, w których Seth rozprawia generalnie o telepatii, a także o sposobach, w jakich 
myśli transmitowane są od nadawcy (A) do odbiorcy (B).

Wyjątki z Sesji 136

Powiedziałem że nie istnieją żadne duplikaty. Wy jednak moglibyście zapytać: a czyż nie są duplikatami niektóre 
myśli? Wariacje istotnie mogą być niewielkie, ale wariacje takie zawsze są obecne. Myśl transmitowana 
świadomie lub nieświadomie przez A nie jest dokładnie taką samą myślą kiedy dociera do odbiorcy B.

Myśl powstała pierwotnie w głowie A. jest wciąż przez niego zachowywana, jednak tylko pozornie identyczna 
myśl dociera do B. A. nie utraci! niczego. To znaczy próbując przesiać tę myśl, próbując ją zduplikować, A.  
wciąż ją zachowuje. Co w takim razie dotarto do B? Jest to ważne, ponieważ wyjaśnienie tego poruszy również 
kwestię częstych różnic, jakie występują w komunikacji telepatycznej.

Bez względu na to czy A., nasz nadawca, świadomie transmituje tak i pozorny duplikat, to w chwili jej transmisji  
nadawca tworzy pewien schemat impulsów elektrycznych, który ma skopiować oryginalną myśl. Jednak 
identyczna kopia nie jest możliwa, o ile mi wiadomo, w żadnym rodzaju rzeczywistości.

A tak na marginesie - bliźnięta bardzo rzadko są identyczne, na przykład.

Za każdym razem, gdy podjęta zostaje próba takiego skopiowania myśli stwierdzamy, że już sama próba napina 
i naciąga; impuls zmienia się co minutę albo jeszcze częściej. Chcę przez to podkreślić, iż każda próba 
kopiowania zmusza w istocie impulsy do uszeregowania się w odmiennym schemacie. Gdy B. odbiera myśl jest  
to już zatem nowa myśl, która zachowuje co prawda olbrzymie podobieństwo do oryginału. Ale nie jest po 
pierwotna myśl.

Tożsamości źródłowe nie mogą być duplikowane. Kwestia dokładnej kopii zawsze jest efektem niedostatecznej  
wiedzy. W niektórych przypadkach dwie myśli mogą wydawać się identyczne, ale bez względu na to czy badanie 
może to wykazać czy też nie, taka dokładna kopia jest niemożliwa. Gdy B. odbiera transmitowaną myśl, może 
zareagować i zinterpretować tę część myśli, która podobna jest do myśli pierwotnej.

Z drugiej strony może zareagować i zinterpretować tę część, która nie jest podobna do oryginału. Może 
reagować i zinterpretować podobieństwa albo różnice. Jego reakcje zależą od kilku czynników, między innymi 
od natężenia elektrycznych pulsacji tworzących myśl, a także od jego własnych wewnętrznych zdolności do 
reagowania na konkretne zakresy natężenia.
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Zwyczajowo jednostki ustalają ogólne częstotliwości, którymi mogą się posługiwać, dla najprzeróżniejszych 
powodów wyjaśnionych przeze mnie wcześniej. Stąd każda jednostka będzie czuła się pewniej działając w 
obrębie określonych częstotliwości. Oryginalna myśl używana jest jako schemat przy tworzeniu nowej 
elektrycznej rzeczywistości, która może, lecz nie musi, zostać skierowana do jakiegoś odbiorcy. To oczywiste, iż  
próba stworzenia duplikatu jest konieczna, gdyby nie ta próba, istniałoby bardzo małe prawdopodobieństwo 
pomiędzy oddzielnymi tożsamościami.

Charakter myśli odbieranej jest przez B. określony jest przez wiele czynników. Teraz przyjrzyjmy się jedynie  
kilku z nich. Zaliczamy do nich pierwotne natężenie myśli, tak jak posiadają A; umiejętność A. do kopiowania 
myśli na ile to możliwe: stosunkową stabilność elektrycznej całości myśli, tak jak formowana jest przez A; 
znajomość lub nieznajomość przez zamierzonego odbiorcę zakresu częstotliwości tworzących myśli.

Odbiorca zrozumie i zinterpretuje ogólny zakres natężenia, jaki sam ma w zwyczaju stosować. Pewne części  
transmitowanej myśli mogą znaleźć się w tym zakresie, podczas gdy inne nie. Odbiorca może odebrać te części  
myśli, które podobne są do myśli pierwotnej, co może stanowić coś uchodzącego za pewnego rodzaju dowód 
naukowy. Może się jednak zdarzyć, iż w zakresie, do jakiego jest szczególnie przyzwyczajony znajdą się jedynie 
różnice. W takim przypadku dowód będzie niewystarczający.

Wcześniej powiedziałem wam, że emocje również posiadają elektryczną rzeczywistość. Myśli formowane i  
wysyłane w obrębie impulsowego zakresu często osiągają swój cel z powodu szczególnej natury emocjonalnych 
impulsów elektrycznych. Posiadają one silną elektryczną masę. Zazwyczaj wpadają również w obręb potężnych 
natężeń z powodów, o których nie będziemy w tej chwili dyskutować. Uformowane pod wpływem silnych 
emocjonalnych impulsów będą bardziej żywe, będą mieć większą tendencje do tworzenia duplikatów i łatwiej  
będzie je trafnie interpretować.

Co więcej, kiedy jednostka posiada znajomość emocji istniejących w obrębie elektrycznych natężeń i jest  
przyzwyczajona do reagowania na nie, cały ten proces jest natychmiastowy. Jednakże myśl. która jest czymś 
zbliżonym do myśli pierwotnej i w rzeczywistości posiada własną tożsamość — ta myśl jest zmieniana raz 
jeszcze, tym razem przez samego odbiorcę. Tak naprawdę to nie interpretuje on samej myśli. Interpretuje jej  
znaczenie i tworzy nową tożsamość myśli.

Mówiłem wam o tym podczas naszej ostatniej sesji. Już sama czynność transmisji zmienia naturę i elektryczną 
rzeczywistość samej myśli.

Zatem powtórzmy - nasz wyimaginowany nadawca A. nie transmituje danej myśli. Nie wysyła nawet dokładnego 
duplikatu. Ani odbiorca nie otrzymuje myśli w takim samym stanie. Oryginalna myśl zostaje zachowana przez A.  
A. kształtuje zatem tak dokładną kopię, jak pozwalają mu na to jego umiejętności. Ta transmitowana jest do B. 
Ale B. nie może odebrać tej myśli w jej obecnym stanie, ponieważ sama czynność odbierania myśli również ją  
zmienia. Kształtuje więc na tyle identyczną myśl, na ile to w jego przypadku możliwe i interpretuje ją.

Żadna czynność nie może być rozważana w oderwaniu od tego, na co w widoczny sposób wpływa, ponieważ 
czynność staje się częścią struktury. Czynność rozpoczyna się z wnętrza i jest rezultatem wewnętrznej żywotności  
właściwej we wszystkich rzeczywistościach. Czynność nie jest samą rzeczą. Nie jest tożsamością. Czynność jest  
wymiarem istnienia.
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Rozdział 7

W stronę Wewnętrznej Świadomości. Stan lekkiego transu. Dalsze eksperymenty.

Świadomy umysł troszczy się o bezpieczne prowadzenie was przez życie codzienne. Z konieczności zajmuje się 
czasem i przestrzenią. Jednak wiele doświadczeń, które wywierają na nas głęboki wpływ nie zajmuje miejsca w 
przestrzeni fizycznej i wydaje się istnieć niezależnie od czasu, jaki znamy. Na przykład głęboko poruszające 
doświadczenie natury psychicznej nie zabiera miejsca i przenosi się poprzez czas. Jednak doświadczenie takie 
czasami jest o wiele bardziej żywe niż inne rzeczywistości, które możemy zobaczyć i dotknąć.

Nasza świadomość zazwyczaj skupiona jest w jednym kierunku. Zwykle odwracamy się od naszej wewnętrznej 
jaźni spoglądając na otoczenie zewnętrzne. Przez większość czasu jest to efektywna metoda działania, musimy 
odnosić samych siebie do naszego świata fizycznego ponieważ żyjemy we wszechświecie fizycznym. Uczymy 
się jednak, iż wszechświat fizyczny zasadniczo jest całkowicie różny od obrazu, jaki prezentuje naszym 
zmysłom. Przypomnijcie sobie nasz stół, który chociaż sprawia wrażenie stałego, to w rzeczywistości wcale 
takim nie jest. Postrzegamy stół jako stały, ale nie zmienia to wcale podstawowej natury atomów i molekuł, 
które się nań składają.

Myśl jest w każdym calu tak samo prawdziwa i praktyczna jak stół, ale jej wymiary różnią się od wymiarów 
przedmiotu fizycznego. Możemy mówić o myśli, że posiada głębię i wagę, ale nie rozumiemy przez to 
oczywiście tego samego, jak gdy mówimy, iż rzeka jest głęboka lub jabłko ciężkie. Myśli są również w 
większym stopniu niezależne od czasu. A już z pewnością niezależne są od przestrzeni. Nasze umysły radzą 
sobie z myślami bez zarzutu, ale nasze zmysły nie mogą ich postrzegać. Chociaż nie możemy myśli wyczuć 
węchem, posmakować ani dotknąć, to przecież wiemy, iż bez wątpienia istnieją i są uzasadnione. Bez nich nie 
istniałby żaden rodzaj fizycznego postępu, ponieważ przed każdym postępem musiała zaistnieć myśl o nim.

Myśli biorą swój początek z wewnętrznej jaźni, tej jej części, która jest tak często ignorowana. Ponieważ 
skupiamy zawsze energię na przedmiotach fizycznych i manipulowaniu nimi, często zapominamy o naszej 
wewnętrznej jaźni. W niniejszym rozdziale znajdziecie eksperymenty, które umożliwią wam zmianę skupienia 
waszej świadomości od rzeczywistości zewnętrznej na wewnętrzną, ponieważ tak jak myśli i inne fenomeny 
niefizyczne, także i postrzeganie pozazmysłowe wydaje się funkcjonować niezależnie od czasu i przestrzeni.

O ile nasze zmysły zezwalają nam na postrzeganie rzeczywistości fizycznej, to równocześnie często zmuszają 
nas do postrzegania jej w sposób wysoce zniekształcony. Tak jak dwuwymiarowi ludzie nie byliby świadomi 
świata trójwymiarowego mogąc interpretować dane o nim jedynie z olbrzymimi zniekształceniami, my również 
w dużym stopniu jesteśmy nieświadomi rzeczywistości nie zniekształconej przez nasze własne aparaty 
zmysłowe.

Bardzo możliwe, że nigdy nie zrozumiemy całkowicie wszechświata fizycznego badając go jedynie 
instrumentami fizycznymi, ponieważ już same przyrządy pomiarowe dotknięte są takimi samymi 
zniekształceniami jak te, które dotyczą całego wszechświata. Potrzebujemy innego punktu odniesienia, gdzieś 
poza naszym systemem fizycznym. Punktem takim wydaje się być wewnętrzna jaźń, ta część jaźni, która istnieje 
w taki sam sposób jak myśl - w obrębie materii fizycznej, ale w dużym stopniu od niej niezależna.

Według Materiału Setha, rzeczywistość fizyczna widziana jest jako materializacja lub konstrukcja czynności 
mentalnych. Jeżeli tak, to systematyczne badania natury wewnętrznej jaźni oraz wewnętrznych zdolności 
umożliwią nam postrzeganie rzeczywistości w jej mniej lub bardziej czystej formie - nie zniekształconej 
zmysłami fizycznymi.

Jeżeli wydaje się to odrobinę naciągane, rozważcie co następuje. Jak wynika z poziomu naszej wiedzy, człowiek 
wciąż jeszcze nie wie czym tak naprawdę jest umysł. Fizyczny mózg może być badany instrumentami. Może 
być stymulowany. Jest częścią materialnego wszechświata. Niektórzy naukowcy uważają, iż umysł jako taki nie 
istnieje, że słowo „umysł" jest jedynie terminem określającym pewne funkcje mózgu. Jest jednak bardzo 
możliwe, że umysł jest po prostu tą częścią nas, która nie przejawia się w obrębie materii fizycznej, tak samo jak 
nie przejawiają się w niej myśli czy doznania psychiczne. Radość nie istnieje jako przedmiot fizyczny, lecz 
przecież nikt nie ma wątpliwości, że radość istnieje. Sny również nie są przedmiotem, lecz nikt przy zdrowych 
zmysłach nie zaprzeczy ich realnemu występowaniu.
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Umysł wydaje się być częścią wewnętrznej jaźni, która nie przejawia się w całości w kategoriach fizycznych. 
Mózg będzie zatem częścią umysłu, tą jego częścią, która występuje jako obiekt w ciele fizycznym. Tak więc 
umysł, będąc oddzielonym od materii fizycznej, może służyć jako punkt odniesienia, którego potrzebujemy do 
postrzegania rzeczywistości istniejącej niezależnie od zniekształceń, jakimi opatrują ją nasze zmysły.

W naszych eksperymentach spróbujemy skupić się na wewnętrznej jaźni, ponieważ postrzeganie pozazmysłowe 
w wielu wypadkach może być przelotnym spojrzeniem na podstawową rzeczywistość. A ponieważ wiemy już, 
iż czas fizyczny jest czymś sztucznym, udogodnieniem wymyślonym przez nas samych, nie jest zaskakujące, że 
postrzeganie pozazmysłowe często działa tak jakby czas, jakim go znamy, nie istniał. Nasze pojęcie czasu 
również jest zniekształcone wskutek naszej ograniczonej percepcji. Możliwe jest nawet, że owa błędna 
koncepcja czasu jeszcze bardziej fałszuje nasze pojmowanie rzeczywistości.

Czy istnieje zatem sposób na postrzeganie rzeczywistości takiej, jaka istnieje poniżej zmieniających się form 
materii fizycznej? Wierzę że tak. Możemy zacząć od zmiany skupienia naszej świadomości, a istnieje na to 
wiele sposobów. Na przykład w snach zmieniamy takie skupienie bardzo łatwo i sami już z pewnością 
zauważyliście, że postrzeganie pozazmysłowe najczęściej przejawia się właśnie podczas snu.

Jednakże nawet tutaj pojawią się pewne zniekształcenia. Tak jak zmysły fizyczne mają skłonność do 
zniekształcania rzeczywistości w trakcie jej postrzegania, to samo cechuje podświadomość. Możecie 
zorientować się, jak to działa studiując swój dziennik snów, w którym informacje prekognicyjne zmieszane są z 
elementami nie mającymi nic wspólnego z jasnowidzeniem. Skupiając się na wnętrzu, możemy pozbyć się 
sztywnych ograniczeń naszych zmysłów i poprzez doświadczenie nauczyć się patrzeć na rzeczywistości leżące 
poza naszą podświadomością.

Nie oznacza to, że musimy postrzegać owe rzeczywistości wyłącznie podczas snu. Równie dobrze, a nawet 
lepiej służy temu celowi lekki stan transu, w którym jesteśmy częściowo w pewien sposób oddaleni od naszego 
środowiska zewnętrznego. Trans jest po prostu stanem zwiększonej koncentracji. Jest absolutnie nieszkodliwy a 
może nam przynieść ogromne korzyści. Może być stanem przejściowym od świadomości jawy do tego, co Seth 
nazywa „Wewnętrzną Świadomością", w której skupieni jesteśmy do wewnątrz doświadczając czasu, jaki 
rzeczywiście istnieje.

Podczas lekkiego transu wewnętrzna jaźń uzyskuje większą swobodę. Świadomość jest zachowana, ale 
zewnętrzne zniekształcenia są ignorowane. W rozdziale tym dowiecie się, jak wywoływać taki lekki stan transu, 
jak go kontrolować, oraz wykorzystywać do wzbogacenia życia, jak i rozwinięcia własnych wewnętrznych 
zdolności.

W lipcu 1965 roku zaproszeni zostaliśmy do wzięcia udziału w trzecim już z kolei sympozjum poświęconym 
hipnozie, sponsorowanym wspólnie przez State University College w Oswego oraz American Society of Clinical 
Hypnosis. Sympozjum zorganizowano na uniwersytecie. Jednym z najważniejszych punktów była teza, iż 
hipnoza jest w rzeczywistości stanem zwiększonej koncentracji i nie jest podobna do snu, jak to błędnie 
zakładano.

Za pomocą hipnozy człowiek jest w stanie zrobić użytek ze swoich wrodzonych zdolności, których ego nawet 
nie jest świadome. Taki stan zwiększonej koncentracji umożliwia nam skupienie naszej świadomości wzdłuż 
pożądanych linii blokując równocześnie wszelkie zniekształcenia. Jest to wspaniałe narzędzie do badania i 
rozwoju osobowości człowieka.

Własne eksperymenty z hipnozą przekonały nas, że stan hipnotyczny jest odmianą zwyczajnego stanu 
świadomości. A ponieważ w życiu często wkraczamy w stan .transu nie będąc nawet świadomymi tego faktu, 
trans z pewnością jest naturalnym aspektem świadomości. Możliwe iż posiada pewien potencjał przetrwania, 
którego jeszcze nie odkryliśmy.

Poziom świadomości podczas snu również wymaga dalszych badań. Nasze dociekania wykazały, że w stanie 
snu osobowość przejawia ukierunkowaną aktywność, mają miejsce próby rozwiązywania problemów oraz inne 
czynności, które zazwyczaj wiążemy z życiem na jawie.

Hipnoza jest jedynie metodą zwiększania siły koncentracji. Stosując autohipnozę możemy, mówiąc w przenośni, 
„zmienić bieg", czyli przenieść punkt skupienia naszej świadomości. W książce tej polecam jedynie 
autohipnozę. Dopóki nie nabierzecie wprawy, proponuję abyście raczej nie próbowali nikogo hipnotyzować.
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Znajdowaliście się w stanie lekkiego transu wiele razy, prawdopodobnie nawet nie zdając sobie z tego sprawy. 
Kiedy koncentrujecie się na jakimś problemie w stopniu wykluczającym wszelkie inne myśli, to z dużą dozą 
prawdopodobieństwa znajdujecie się właśnie w lekkim stanie transu. Często wpadacie w taki stan oglądając 
telewizję, gdy cała wasza uwaga skierowana jest na emitowany program bądź film.

Teraz możecie osiągnąć taki stan kiedy tylko zechcecie i wykorzystać go dla siebie. Istnieje wiele metod na 
osiągnięcie takiego mentalnego warunku koncentracji. Opiszę tu sposób, który dla mnie jest najłatwiejszy, 
najwygodniejszy i zarazem najbardziej efektywny. Stan ten umożliwi wam również odprężenie ciała fizycznego.

Przede wszystkim usiądźcie w wygodnym fotelu lub połóżcie się na łóżku. Zamknijcie oczy. Zacznijcie od 
rozluźnienia mięśni stóp. Mówiąc głośno lub w duchu powiedzcie sobie, że będziecie zupełnie rozluźnieni. 
Wsłuchajcie się w te słowa. Sugestia jest cudownie skuteczna przy wywoływaniu relaksu. Szybko stwierdzicie, 
że zaczynacie odczuwać ulgę. Posuwajcie się przez wszystkie mięśnie, poczynając od łydek poprzez mięśnie ud, 
bioder, pleców i brzucha, klatki piersiowej aż po szyję.

Wyobraźcie sobie, jak rozluźniacie kolejno mięśnie barków, ramion, dłoni i palców. Następnie wyobraźcie sobie, 
że rozluźniają się mięśnie twarzy i całej głowy. W miarę ćwiczenia poczujecie, jak całe napięcie i 
zdenerwowanie stopniowo opuszczają wasze ciało.

Na początku proces ten może wam zająć około dwudziestu minut. Czas w tym wypadku zależny jest od 
waszych zdolności koncentrowania się. Później będziecie w stanie uzyskać te same rezultaty po prostu sugerując 
sobie, że możecie to osiągnąć. Za każdym razem gdy stosować będziecie autohipnozę powiedzcie sobie, że 
wyjdziecie z tego stanu w każdej chwili, na przykład po doliczeniu do trzech.

Jest wysoce nieprawdopodobne, aby stan transu trwał ponad zamierzony czas, ale powyższe środki ostrożności 
zawsze winny zostać podjęte, chociaż tak naprawdę możecie jedynie zapaść w naturalny sen. Z tego powodu 
rozsądnie będzie powiedzieć sobie, że nie zaśniecie. Jednakże wasze ciało będzie prawie całkowicie 
rozluźnione, więc niech was to nie zraża, jeżeli na początku przydarzy się wam krótka drzemka. Szybko się 
nauczycie, jak zachowywać właściwy stan, w którym umysł pozostanie czujny, a koncentracja skupiona będzie 
na wyższym poziomie.

Czasami możecie nawet wątpić czy rzeczywiście znajdujecie się w stanie transu, ponieważ różnice w sposobie 
w jaki zachowuje się wasza świadomość są istotnie niewielkie. Wystąpi jednakże pewna subtelna zmiana w 
waszym świadomym związku z otoczeniem fizycznym. Oczy macie zamknięte. Wiecie że znajdujecie się w 
pokoju. Możecie słyszeć odgłosy ulicy. Różnica polega na tym, że nie reagujecie już na takie bodźce.

Jeżeli zechcecie jednak udowodnić samym sobie, że znajdujecie się w stanie transu, możecie to zrobić. Na 
początku może to nawet podbudować waszą pewność siebie. Później będziecie już tego w pełni świadomi. Oto 
prosty test, który z łatwością możecie wykorzystać. Z zamkniętymi oczami, kiedy wprowadziliście się już 
poprzez sugestię w stan relaksu powiedzcie sobie, że nie możecie otworzyć oczu. Powiedzcie sobie, że im silniej 
próbujecie je otworzyć, tym mocniej są zamknięte.

Powtórzcie to kilkakrotnie, a potem spróbujcie otworzyć oczy. Ku własnemu zaskoczeniu stwierdzicie, że nie 
możecie tego zrobić. Następnie zasugerujcie sobie, że znajdujecie się w stanie transu i natychmiast usuńcie 
poprzednią sugestię. Powiedzcie sobie, że możecie otworzyć oczy kiedy tylko zechcecie, ale nie róbcie tego 
ponieważ może to spowodować powrót do normalnej świadomości.

Albo możecie spróbować innego testu. Odprężywszy się powiedzcie sobie, że przez wasze prawe ramię 
przepływa siła i moc. Jeżeli jesteście leworęczni, wykorzystajcie do testu lewe ramię. Unieście ramię do góry i 
powtórzcie tę sugestię. Powiedzcie sobie, że wasze ramię staje się sztywne i twarde jak deska. Zasugerujcie 
sobie, iż nie możecie go zgiąć, że im silniej próbujecie tym staje się sztywniejsze. Potem spróbujcie zgiąć ramię. 
Stwierdzicie, że nie możecie tego zrobić. Rzeczywiście będzie się wydawało sztywne jak deska. Natychmiast po 
tej próbie usuńcie sugestię. Powiedzcie sobie, że ramię jest teraz rozluźnione, giętkie i może się już zginać. 
Ramię powróci wtedy do normalnego stanu.

Zamieszczam te testy jedynie po to, abyście mogli udowodnić samym sobie, iż rzeczywiście znajdujecie się w 
stanie transu. Dla naszych celów nie są one jednak niezbędne. Jeżeli zechcecie wykorzystać którykolwiek z tych 
testów, pamiętajcie aby po jego zakończeniu natychmiast usunąć ograniczającą sugestię.

Po zakończeniu techniki relaksacyjnej przez chwilę po prostu posiedźcie lub poleźcie spokojnie. Nie czyńcie 
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żadnych dalszych sugestii z wyjątkiem powiedzenia sobie, iż przepełnieni jesteście witalnością i zdrowiem. 
Osiągnięty w ten sposób stan relaksu jest korzystny z wielu względów. Zdenerwowanie czy nerwowość, nieobce 
większości z nas, zostają w lekkim stanie transu skutecznie usunięte. Sama stosuję lekki stan transu pozbywając 
się dyskomfortu i bólu podczas wizyty u dentysty.

W książce tej jednakże będziemy zajmować się transem w jego związku z ego. Znajdując się w takim stanie 
możemy do pewnego stopnia odsunąć się od ego, które zawsze skupione jest na otoczeniu fizycznym. Możemy 
skoncentrować się na wewnętrznej jaźni i natychmiast zapomnieć o jej części wprzągniętej w codzienny kierat.

Proponuję abyście na początku nie pozostawali w stanie transu dłużej niż piętnaście minut. Możecie 
zasugerować swej podświadomości, aby wyrwała was z tego transu, a ona to zrobi. Albo możecie nastawić po 
prostu budzik. Piętnaście minut w zupełności wystarczy do zaaklimatyzowania się w nowych warunkach waszej 
świadomości. Później możecie sobie pozwolić na pozostanie w takim stanie przez dłuższy czas.

W stanie transu wasze pojęcie czasu różni się od normalnego. Wewnętrzna jaźń nie potrzebuje zegara, tak samo 
jak wtedy gdy śpicie. Na przykład śniąc na jawie możecie odnieść wrażenie, że upłynęło bardzo niewiele czasu, 
by „obudziwszy" się stwierdzić, iż minęła godzina albo i więcej. Możliwe że w stanie transu czas płynie 
szybciej, niż nam się to wydaje.

Ale możecie też osiągnąć taki stan relaksu bez stosowania autohipnozy. Po prostu usiądźcie gdzieś wygodnie lub 
połóżcie się. Spróbujcie zastosować eksperyment zamieszczony w rozdziale poświęconym telepatii, w którym 
rozpoznacie własny strumień świadomości a następnie zignorujcie go. Zbadajcie mentalnie ciemność za 
waszymi zamkniętymi powiekami. Z czasem będziecie w stanie koncentrować swoją świadomość raczej do 
wewnątrz, niż na zewnątrz.

A czego należałoby oczekiwać w takim stanie? Jak naprawdę możecie nauczyć się rozpoznawać i 
wykorzystywać wewnętrzne zdolności? Przede wszystkim będziecie musieli w pewnym sensie oddzielić się od 
swego fizycznego środowiska. Oczywiście będziecie świadomi otoczenia, będziecie wiedzieć, że istnieje, ale 
będziecie w stanie je ignorować. Najprawdopodobniej doświadczycie niezwykle przyjemnego uczucia 
odseparowania. Dźwięki przez krótką chwilę wydadzą się głośniejsze, ale potem prawie zupełnie przestaną 
zaprzątać waszą uwagę.

Następnie po prostu skoncentrujcie świadomość na wewnętrznej jaźni. Możecie tak jak we wcześniejszych 
eksperymentach, usłyszeć słowa lub dostrzec obrazy. Mogą one wywodzić się z podświadomości lub z 
głębszych pokładów jaźni, jej części mogących postrzegać rzeczywistość poprzez inne ośrodki niż zmysły 
fizyczne. Po każdym takim eksperymencie musicie natychmiast zapisać to wszystko, co usłyszeliście bądź 
zobaczyliście. Często po rozpoznaniu wydarzeń mentalnych możecie zorientować się, iż zachodzą już one od 
jakiegoś czasu bez świadomego udziału z waszej strony. Faktycznie to sami będziecie musieli się nauczyć, w 
jaki sposób je utrwalać.

Opiszę teraz kilka własnych doznań, jakie miały miejsce w trakcie owego stanu oddzielenia, zarówno tych 
posiadających znaczenie, jak i pozornie go pozbawionych. Oto raczej prosty ale interesujący wypadek, jaki 
wydarzył się jakieś pięć miesięcy po rozpoczęciu naszych eksperymentów.

Robert jest artystą malarzem. W galerii, w której wystawiał swoje prace, przyznano mu główną nagrodę za 
portret, a wieczorem tego samego dnia mieliśmy wziąć udział w przyjęciu, podczas którego miano ogłosić 
zwycięzców w poszczególnych kategoriach i wręczyć nagrody. Po obiedzie wprowadziłam się w lekki stan 
transu. Była szósta po południu, a ja chciałam zacząć ubierać się przed siódmą. Miałam wyjątkowo ciężki dzień. 
Zapadłam w drzemkę, straciłam poczucie czasu i nagle przebudziłam się, lecz moje oczy wciąż pozostawały 
zamknięte. Ujrzałam wyraźnie zegar znajdujący się w pracowni Roberta. Nawet gdyby moje oczy były otwarte, 
a tak przecież nie było, nie mogłabym zobaczyć tego zegara z miejsca, w którym leżałam. Wyraźnie widziałam 
godzinę, była za dziesięć siódma. Prawie o tym nie myśląc przyjęłam ten fakt do wiadomości i poinstruowałam 
moją podświadomość, aby przez dziesięć minut pozwoliła mi jeszcze poleżeć i podrzemać. Kiedy ponownie się 
obudziłam natychmiast zawołałam Roberta pytając, która godzina. Była dokładnie siódma.

Następny wypadek był dużo bardziej zaskakujący. Wydarzył się rano, gdy znajdowałam się w lekkim stanie 
transu. Samo doznanie zainicjowane zostało pewnym niezwykłym wrażeniem, które przedstawię bliżej w 
następnych rozdziałach. Poczułam szybki wewnętrzny wstrząs w głowie i w tej samej chwili stwierdziłam, że 
stoję przed domem, w którym dorastałam. Nie było żadnego przejścia. W jednej chwili byłam świadoma łóżka 
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pod moim ciałem, a w drugiej poczułam, że moje stopy stoją na ośnieżonym chodniku. Doznanie to było tak 
wyraźne i realne, iż przez moment byłam zdezorientowana. Czy to sen? A może halucynacje? Rozejrzałam się 
dookoła. Domy wyglądały jak najbardziej zwyczajnie. Były dokładnie takie, jakimi je zapamiętałam. 
Wiedziałam że jest kwiecień. Ale w takim razie skąd wziął się ten śnieg? W jaki sposób dostałam się z Elmiry do 
Saratoga Springs, w dodatku pośrodku zimy? Drzewa pozbawione były liści. Pamiętałam sąsiedztwo raczej 
dobrze, chociaż nie byłam tu od lat. Moja rodzina nie mieszkała już w domu, przed którym teraz stałam. Nagle 
moją uwagę przyciągnęło coś dziwnego; kiedy byłam tu ostatnim razem dom naprzeciwko naszego ogrodzony 
był płotem. Teraz płotu nie było. Nie było nawet śladu, że kiedykolwiek tam stał. 

Gdzie się podział ten płot? Próbowałam się zorientować, co właściwie zaszło. Nie byłam wystraszona, jedynie 
zdumiona. Nagle na drodze pojawiła się trójka chłopców. Ciągnęli za sobą sanki. W jednym z nich natychmiast 
rozpoznałam mojego starego przyjaciela, D. H. Już miałam go zawołać, gdy nagie uderzyła mnie pewna myśl: 
przecież D. H. jest o dziesięć lat młodszy ode mnie. Powinien być dojrzałym mężczyzną. Spojrzałam jeszcze 
raz. Nie mogło być mowy o żadnym błędzie. Chłopiec bez wątpienia był D. H., ale jako dziecko. 
Uświadomiwszy to sobie poczułam, że zaczynam opuszczać to miejsce. Nie wydawało się znikać, ale było to 
zupełnie tak, jakbym się od niego oddalała. Jak się to stało tego nie wiem, ale w jakiś sposób zdołałam tam 
powrócić. Kiedy wszystko ponownie znieruchomiało, przez kilka chwil badałam wzrokiem otoczenie.

Chłopcy już znikali idąc skrótem, który również doskonale znałam. „Oczywiście" pomyślałam. „Za rogiem 
mieszka matka D. H. Mogę ją odwiedzić kiedy tylko zechcę." Wtedy przypomniałam sobie, że nie widziałam 
matki D. H. już od dziesięciu lat. Prawie natychmiast pojawiła się kolejna myśl - ta ulica była dokładnie taka, jak 
w przeszłości! Płot okalający dom po drugiej stronie po prostu nie został jeszcze wzniesiony! Niespodziewanie 
ponownie znalazłam się we własnym łóżku. Pod głową czułam poduszkę. Otworzyłam oczy i rozejrzałam się po 
znajomej sypialni. Ulica i domy zniknęły.

Regresja wiekowa, albo psychiczny powrót do wydarzeń z przeszłości jest fenomenem, który w warunkach 
hipnozy wcale nie jest czymś niezwykłym. Jedno takie doznanie przekona każdego, że podświadomość zawiera 
kompletne i szczegółowe wspomnienia wszystkich naszych doświadczeń i może, w pewnych okolicznościach, 
otworzyć nas na ponowne ich przeżycie. Nie jest to proces przypominania sobie. Obejmuje on rzeczywiście 
przeżywanie na nowo samego wydarzenia, łącznie z jego aspektami psychologicznymi.

Opisane powyżej doznanie mogło być bardzo żywym powrotem do konkretnego wydarzenia, o którym już 
zapomniałam. Dla mnie nie ulega jednak wątpliwości, iż opuściłam wtedy swoją sypialnię. Moje zmysły jej nie 
wyczuwały. Nie mogę udowodnić, że moje ciało pozostawało na łóżku podczas gdy ja byłam gdzie indziej, 
ponad 200 mil dalej jeśli chodzi o przestrzeń i około 15 lat wstecz, jeśli chodzi o czas. Nie mogę też udowodnić, 
że mojego ciała nie było wtedy na łóżku w mojej sypialni. Jednak gdziekolwiek było wiem, iż zasadnicza cześć 
mnie była w Saratoga Springs. Moje stopy zmarzły na śniegu. Byłam tam sobą, w moim wieku, wykorzystując 
wszystkie zdolności do odkrycia natury sytuacji, v jakiej się znalazłam.

Mogła to być regresja wiekowa. Mogło to również być projekcją astralną. Sama nie uważam jednak, żeby mogła 
tu wchodzić w grę regresja wiekowa, być może dlatego, iż szczególne wrażenie fizyczne, jakie inicjuje takie 
doznanie zazwyczaj nie jest powiązane z regresja wiekową. A także dlatego, że takie wrażenia fizyczne 
występowały przy innych moich doznaniach podobnego typu. Aby to wyjaśnić potrzeba jednak więcej badań. 
Zbyt wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi, a jeszcze więcej jest takich, które nie zostały nawet postawione.

Jeżeli zdarzy się wam podobne przeżycie, to odezwijcie się do każdego kogo zobaczycie. Spróbujcie nawiązać 
kontakt. Opisany powyżej przypadek był moim pierwszym tego typu. Potem żałowałam, że nie odezwałam się 
wtedy do D. H. Nie było żadnych przeszkód by podnieść garść śniegu czy przejść na drugą stronę ulicy - wtedy 
jednak nie myślałam o takich rzeczach.

Nie muszę chyba specjalnie podkreślać, że widziane przeze mnie miejsce było tak sarno realne, jak znajomy 
widok z okna. Doznanie to było tak samo częścią mojej rzeczywistości, jak każde inne zwykłe doznanie tego 
dnia. Było takim samym wydarzeniem jak śniadanie, które było zaraz potem. Ale czy owo zdarzenie było 
rzeczywiste w kategoriach fizycznych? Może miało ono miejsce, na przykład, w odmiennym kontinuum 
czasoprzestrzennym? Pytania takie są całkiem zasadne. Bardzo możliwe, że nasze pojmowanie rzeczywistości 
jest w poważnym stopniu ograniczone. Nawet rodzaj zadawanych przez nas pytań określony jest naszym 
przekonaniem o tym, co możliwe a co nie. A pytania takie ograniczają nasze badania i określają ich naturę.

Zarówno opisane powyżej doznanie jak i to, które było udziałem Roberta miały miejsce we wczesnej fazie 
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naszych eksperymentów. Oboje mieliśmy jeszcze inne. A oto doznanie Roberta. Leżąc już w łóżku wprowadził 
się w lekki stan transu. Nagle, bez żadnego wrażenia przemieszczania się stwierdził, że znajduje się w biurowcu 
na Pięćdziesiątej Siódmej ulicy w Nowym Jorku. Rozpoznał tam budynek, w którym kiedyś załatwiał jakieś 
sprawy. Teraz stał w hallu.

Po lewej stronie znajdowało się wąskie, pionowe okno o aluminiowej lub stalowej ramie. Wyglądając przez nie 
ujrzał lśniącą, stalową poręcz. Pod nią, jakieś dziesięć stóp niżej znajdował się kamienny parapet. Stała na nim 
dziewczyna próbując otworzyć okno i wejść przez nie do środka. Okno zostało tak zaprojektowane, aby 
uchylało się do wnętrza, w dwóch częściach, górnej i dolnej.

Dziewczyna miała długie, czarne włosy. Była raczej szczupła i miała na sobie żółtą jedwabną bluzeczkę bez 
rękawów. Potem Robert nie mógł przypomnieć sobie koloru jej spódniczki, chociaż wtedy widział ją wyraźnie. 
Gdy pomyślał, żeby pomóc jej otworzyć to okno, niespodziewanie znalazł się z powrotem w łóżku. Biurowiec i 
dziewczyna zniknęli.

Wydarzenie to było, jak w moim przypadku, tak samo rzeczywiste jak każde inne wydarzenie mające miejsce 
tego dnia. Tak naprawdę to przeżycia takie są w pewien sposób nawet bardziej rzeczywiste, a to z powodu ich 
niezwykłości. Jeżeli była to halucynacja, to nadzwyczaj żywa. Robert miał wrażenie, jakby stał w tym budynku 
raczej takim, jakim jest teraz niż jaki był w przeszłości. Dziewczyna, sam budynek oraz wszystkie szczegóły 
posiadały stałość, a przynajmniej sprawiały wrażenie stałych i rzeczywistych w kategoriach fizycznych.

Jeżeli chodzi o wasze eksperymenty, to próbujcie sprawdzać jak najwięcej faktów. W następnym rozdziale 
zajmiemy się doznaniami takimi jak to, podczas którego Robert próbował nawiązać kontakt. Jeżeli znajdziecie 
się w domu waszego przyjaciela, to o ile go tam ujrzycie postarajcie się z nim porozmawiać. Potem 
skonfrontujcie tę scenę z przyjacielem posługując się zwykłymi środkami komunikacji. Niestety jak do tej pory 
w naszych doznaniach tego typu nie pojawiają się przyjaciele.

Wiemy po prostu zbyt mało o naturze rzeczywistości, by przyjąć na przykład za pewnik, że w takich 
okolicznościach nasz przyjaciel zobaczy nas czy usłyszy. Nie wiemy czy wewnętrzna jaźń posiada jakiś rodzaj 
elektrycznej rzeczywistości, dzięki której jest ona widoczna lub też nie. Jeżeli wasz przyjaciel was nie dostrzeże, 
to być może będziecie widzialni w takich okolicznościach dla kogoś innego, kto ujrzy was z odmiennej 
płaszczyzny.

Czyniąc postępy w swoim eksperymentowaniu możecie zauważyć, że uświadamiacie sobie jakieś doznanie 
zachodzące od pewnego czasu, ale nawet nie zdawaliście sobie z tego sprawy. Na początku wasze ego może się 
przed tym bronić, przez co słowa czy obrazy znikną. Z czasem jednak wyrobicie sobie umiejętność 
podtrzymywania trwałości takich doznań. Wydaje się, iż w grę wchodzi tu pewnego rodzaju podświadomy 
mechanizm. Kiedy osiągacie pewien poziom świadomości, ma miejsce zjawisko mentalnego uwolnienia waszej 
świadomości od skupienia na rzeczywistości fizycznej.

Zajmujcie się mechanizmem lekkiego transu na tyle, by nie zapomnieć, że służy on jedynie jako narzędzie do 
zwiększania koncentracji. Nie zastanawiajcie się bez przerwy, jak „głęboko" jesteście, lub czy sesja będzie 
produktywna. Osłabi to jedynie wasz cel. Nie we wszystkich sesjach pojawią się obrazy, słowa czy określone 
doznania. Będziecie się jednak podczas nich uczyć, jak radzić sobie z wewnętrzną jaźnią, zatem w tym sensie 
wszystkie sesje będą produktywne.

Najważniejsze dla nas jest tu oddzielenie świadomości od otoczenia fizycznego, a jest to możliwe poprzez 
zwiększenie koncentracji. Następnym krokiem będzie zwrócenie owej koncentracji do wewnątrz. Nieważne czy 
osiągniecie ten stan stosując autohipnozę czy jakąś inną, sugerowaną wcześniej metodę. Każdy kto zwykł 
koncentrować swoje energie na jakimś zadaniu do tego stopnia, by wyeliminować wszystkie pozostałe myśli, 
bez wątpienia często osiągał już taki stan.

Po zakończeniu każdego eksperymentu natychmiast zapiszcie wszystko, co się w jego trakcie wydarzyło. 
Cokolwiek ujrzeliście czy usłyszeliście, musi zostać skrupulatnie odnotowane. Gdy przeżyjecie szczególnie 
żywe doznania, będziecie je pamiętać. Inne doznania mogą być mniej żywe i zapomnicie je, o ile ich nie 
zapiszecie. Trudno jest opisywać subiektywne stany umysłu, niemniej jednak pewien wysiłek w tym kierunku 
musi zostać podjęty.

Taki lekki stan transu lub zwiększonej koncentracji może być również użyteczny w połączeniu z innymi 
eksperymentami. Czasami, kiedy znajdujecie się w lekkim stanie transu powiedzcie sobie, że będziecie mogli 
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otworzyć oczy pozostając jednak w dalszym ciągu w stanie hipnozy. Sugestia taka jest niezbędna, ponieważ na 
tym poziomie istnieje tendencja do wyjścia z transu po otwarciu oczu. Następnie powtórzcie doświadczenie z 
kartami ESP. Możecie stwierdzić, że wasz wynik jest wyższy gdy możecie skoncentrować się w ten sposób. 
Upewnijcie się, że w tabeli wyników odnotowaliście fakt, iż test przeprowadzony był w stanie lekkiego transu.

Jeżeli w przeszłości próbowaliście bez sukcesów automatycznego pisania, to znajdując się w lekkim transie 
zasugerujcie sobie, że teraz będziecie potrafili pisać automatycznie. Przygotujcie gdzieś nie opodal duży arkusz 
papieru i miękki ołówek. Powiedzcie sobie, że wasz podświadomy umysł wykorzysta waszą dłoń do pisania na 
każdy temat, jaki sam wybierze. Na szczycie arkusza napiszcie swoje imię. Raz jeszcze przeczytajcie to, co o 
automatycznym pisaniu powiedziane zostało w poprzednich rozdziałach i będąc w stanie zwiększonej 
koncentracji stosujcie się do zawartych tam wskazówek.

Jeżeli użyjecie autohipnozy, zalecam podaną w tej książce metodę indukcyjną. Patrzenie w szklaną kulę, 
obserwowanie wahadła i tym podobne rzeczy wywołać mogą stan transu tak szybko, że nawet się w tym nie 
zorientujecie. Z tego powodu stanowczo odradzam eksperymentowanie takimi metodami.

Poniższe wyjątki z Sesji Setha dotyczą spraw, jakimi zajmowaliśmy się w niniejszym rozdziale. Pierwszy 
wyjątek pochodzi z Sesji 14. Jak wspominałam już o tyrn wcześniej, ze względów praktycznych niemożliwe jest 
przedstawienie tu całego Materiału Setha. Mogę was jednak zapewnić, że wszystkie wymienione w nim tematy 
są zawsze kompletnie ujęte.

Wszystko na waszej płaszczyźnie jest materializacją czegoś, co istnieje niezależnie od waszej płaszczyzny. Stąd 
w obrębie waszych zmysłów istnieją inne jeszcze zmysły, które postrzegają do wewnątrz. Wasze zwykłe zmysły 
postrzegają, lub tworzą świat zewnętrzny. Inne zmysły postrzegają i tworzą świat wewnętrzny. Postrzegają część 
świata wewnętrznego.

Jest to prawie tak, jak gdybyście mogli wyczuć, dotknąć i ujrzeć tyle samo na zewnątrz co wewnątrz. Chociaż 
zarazem istnieje wiele bytów, których jesteście z konieczności nieświadomi. Gdy istniejecie już w obrębie 
jakiegoś pola, musicie być do niego dostrojeni blokując równocześnie inne rodzaje percepcji.

Jest to stan psychicznego skupienia, koncentracji świadomości wzdłuż pewnych linii. W miarę jak wasze 
umiejętności rozpoznawania na waszej płaszczyźnie rosną, możecie pozwolić sobie na rozejrzenie się dookoła, 
wykorzystanie wewnętrznych zmysłów i powiększenie zakresu swojej aktywności. Jest to jak najbardziej 
naturalne. Przetrwanie na konkretnej płaszczyźnie lub w obrębie konkretnego pola zależy od waszego skupienia 
na tej płaszczyźnie. Gdy przetrwanie jest mniej lub bardziej zapewnione, wtedy możecie skierować swoją uwagę 
na co innego.

Wyjątki z Sesji 25

Większość badań z dziedziny ESP prowadzonych jest przez świat Zachodu. Faktem zaś jest, że człowiek Zachodu 
nie tylko odciął się od połowy swoich zdolności i wiedzy z uporem opierając się na sztucznej dwoistości natury,  
ale odciął się również od prymitywnych kultur, od których wiele mógłby się nauczyć na temat własnych 
zdolności.

Jego wykształcenie, codzienny schemat istnienia, wartości kulturowe uwięziły go w sztywnych ramach do tego 
stopnia, że postrzega inne kultury jedynie przez mroczny labirynt własnych błędnych koncepcji. Jeżeli uważa na 
przykład afrykańskiego Murzyna za przesądnego imbecyla, za prehistorycznego niemal stwora, to oczywiście  
niczego się nie dowie o umiejętnościach tego człowieka. Wyszydzi u niego każdy dowodna tak zwane ESP, jako 
jeszcze jeden przykład niedojrzałości jego umysłu.

To prawda, że psycholodzy i badacze nie potrafią w przypadku ESP wyjść poza ustalone schematy narzucone na 
przykład przez antropologię, po prostu dlatego, iż człowiek Zachodu ma trudności ze stosowaniem ESP. Ludzie 
innych kultur potrafią robić z niego użytek w bardziej efektywny sposób.

Problem z badaniami ESP polega na tym, iż używacie do tego złych narzędzi. Bierzecie ową dwoistą jaźń za 
pewnik. Dopóki nie uświadomicie sobie, że jest jedna tylko jaźń - a nie jedna, która wykonuje i manipuluje oraz  
druga, która oddycha i śni - to nie dojdziecie donikąd. Badania prowadzone zgodnie z tym, co uważane jest za 
aksjomaty nauki skazane są w najlepszym wypadku na znaczne zwolnienie tempa, a w najgorszym na całkowitą 
porażkę. Nie oznacza to, że nie ma dowodów na istnienie wewnętrznych zmysłów. Oznacza to raczej, że musi  
dojść do głosu spontaniczność. Jest niezmiernie trudno powiązać dane uzyskane przez wewnętrzne zmysły z tymi  
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odbieranymi przez zmysły zewnętrzne.

Raz jeszcze powtarzam, że otrzymujecie coś w rodzaju lustrzanego odbicia, które musi zostać rozszyfrowane.  
Dane uzyskane przez wewnętrzne zmysły mają swój w pełni dostrzegalny wpływ na osobowość, która je  
uzyskuje, a wpływ ten jest tak samo silny jak każdy wywołany bodźcami zewnętrznymi.

Kiedy upieracie się przy dowodach uzyskiwanych poprzez „normalne" zmysły, prawie automatycznie blokujecie 
aparat zmysłów wewnętrznych. Nie jest to konieczne. Człowiek w dużym stopniu sam wypracował sobie taką 
reakcję. Musicie przyjmować wewnętrzne dane dosłownie, a to jest właśnie to czego nie robicie. Kiedy 
wykonacie pierwszy krok ku spontaniczności, wtedy uzyskacie dowody, które nawet świadomy umysł będzie 
zmuszony zaakceptować. Ale najpierw musicie wykonać taki krok.

Jeżeli pozwolicie już sobie na nieskrępowane odbieranie wewnętrznych danych w sposób bezkrytyczny i  
spontaniczny, przekonacie się, że są one tak samo ważne, zróżnicowane i silne, jak każdy bodziec zewnętrzny.  
Ale obstawanie przy tym by dane najpierw zostały odebrane przez zmysły zewnętrzne, a potem oczekiwanie, iż  
pozostaną nie zniekształcone, jest skazane na niepowodzenie.

Wrażenia uzyskiwane za pośrednictwem zmysłów wewnętrznych są specyficzne w sposób, którego jeszcze nie 
rozumiecie. Dane te wpływają również w sposób fizyczny na mózg, tak samo jak ma to miejsce z bodźcami  
uzyskiwanymi poprzez zmysły zewnętrzne. Zmieniają osobowość, tak jak każde inne doznanie. Upieranie się 
przy dowodach w kategoriach zewnętrznych danych zmysłowych jest tak samo śmieszne jak oczekiwanie, że  
aparat fotograficzny będzie odtwarzał muzykę.

Muzyka istnieje i może być odtwarzana przez gramofon. Widoki mogą być uwiecznione przez aparat  
fotograficzny. Nie oczekujecie przecież, że gramofon będzie robił zdjęcia. A oczekujecie od zmysłów 
zewnętrznych aby robiły coś, czego nie potrafią. Oczekujecie aby działały jak ten gramofon, który ma robić  
zdjęcia... A jednocześnie bronicie się przed korzystaniem ze zmysłów wewnętrznych, w które wyposażeni  
jesteście aby docierać do danych, jakie pragniecie uzyskać.

To wasz opór przed akceptacją jaźni jako całości powoduje tę trudność. Powtarzam raz jeszcze, dane 
uzyskiwane przez zmysły wewnętrzne są tak samo żywe, a właściwie nawet bardziej żywe, niż każde inne dane 
jakie uzyskujecie. Na ironię zakrawa fakt, iż otrzymujecie takie wewnętrzne dane bez przerwy. Bezustannie z  
nich korzystacie, lecz świadomie zaprzeczacie ich istnieniu.

Już sam fakt że oddychacie, śnicie i wykonujecie mnóstwo innych czynności bez jakiejkolwiek pomocy 
świadomego ego powinien przekonać najbardziej nawet zakuty łeb, iż w grę wchodzi tu coś więcej niż nauka 
skłonna jest uznać. Wasza obecna formuła podświadomości jest po prostu skąpym, ograniczonym i częściowym 
przyznaniem, że człowiek jest czymś więcej niż świadomym ego, czymś więcej niż sumą swoich części i czymś 
więcej, niż mechanizmem.

Dowody na to co nazywacie ESP pojawiają się, ale tak jak otrzymujecie dowód na istnienie dźwięku przez 
wrażenia odbierane uchem i raczej nie oczekujecie, że będziecie uchem widzieć, tak i dowody te muszą być 
uzyskane odpowiednimi kanałami. Jednym z waszych głównych problemów jest brak akceptacji wszelkich 
dowodów nie postrzeganych przez zmysły zewnętrzne. Oznacza to, iż nie uznacie wrażenia za ważne, dopóki nie  
będzie mogło zostać zademonstrowane jako istniejące w fizycznej rzeczywistości.

Jednak prawie każdy obeznany jest z doznaniem psychicznym, które chociaż może nie mieć widocznych efektów 
fizycznych, to w znacznym stopniu może zmienić osobowość...

[W tym miejscu występują przykłady. Ponieważ w rozdziale tym wykorzystano już część tego materiału, 
fragment ten nie zostanie tu przytoczony].

[Dane uzyskane przez wewnętrzne] zmysły są tak samo intensywne, jak każde inne doznanie psychiczne.  
Czasami nawet bardziej. A jak powiedziałem już wcześniej, nie możecie wziąć takiego doznania do ręki i go 
obejrzeć. Ani nie możecie zbadać go w laboratorium. Ale nawet największy głupiec nie zaprzeczy z tego powodu 
istnieniu doznań psychicznych.

Już sam termin ESP jest rezultatem waszej sztucznie stworzonej dwoistości utrzymującym, że wszystko co nie jest  
postrzegane zmysłami fizycznymi jest czymś ekstra dofastrygowanym... Przyznać jednak trzeba, że zmysły  
zewnętrzne są fałszerzami najprzedniejszej marki. Co zrobicie kiedy przekonacie się, iż wszystko to o czym 
mówią wam zmysły fizyczne jest po prostu fałszywe?
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Zmysły wewnętrzne są o wiele bardziej pewne. Pewniejszymi są również wewnętrzne dane. Wasze doznanie 
psychiczne jest przekonujące bez względu na to czy krzesło jest czymś stałym czy nie. [Odnosi się to do 
wcześniejszego twierdzenia]. Wewnętrzne dane, tak jak wewnętrzna jaźń, której istnieniu zaprzeczacie, są o 
wiele bardziej stałe, a mój kontakt z wami jest tego dowodem.
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Rozdział 8

Wewnętrzna Świadomość. Więcej o stanach transu. Dalsze eksperymenty dla was. 
Charakterystyka świadomości.

Bardzo niewiele wiadomo o cechach charakterystycznych świadomości na jakimkolwiek poziomie. 
Świadomość bez wątpienia miewa różne stopnie. Czasami gdy skupimy się bardzo intensywnie, jesteśmy 
bardziej świadomi niż w innych chwilach. Czujemy się bardziej ożywieni gdy znajdujemy się pod wpływem 
silnej emocji, takiej jak miłość czy nienawiść. Czasami emocje te są tak silne, iż biorą nad nami górę i 
zapominamy się na chwilę. Kiedy ma to miejsce i egoistyczne ja odsunięte zostaje na bok, to jaka właściwie 
część nas doświadcza takiej poszerzonej świadomości?

W naszym normalnym stanie wcale nie jesteśmy świadomi wszystkich aspektów nas samych czy naszego 
otoczenia. Odbieramy wtedy raczej wszelkie bodźce fizyczne. Słuchamy co mówią inni. Nie wsłuchujemy się w 
nasze wnętrze, w bicie serca. Nasze zmysły orientują nas na świat materialny. Są skierowane na zewnątrz. Oczy 
patrzą na przedmioty i innych ludzi. Nie spoglądają do wnętrza. Stąd nasz zwykły stan świadomości można 
scharakteryzować jako wyjściowy. Ta część nas, która tak bardzo zaabsorbowana jest przedmiotami i 
otoczeniem fizycznym, to ego. Ego myśli i wyciąga wnioski, spogląda na zewnątrz i interpretuje to, co widzi.

Czy jest to zatem kres naszej świadomości? Wątpię. Gdyby tak było, wtedy śpiąc bylibyśmy zawsze kompletnie 
nieświadomi, nie śnilibyśmy ani nie marzyli. Każda noc byłaby nicością, bez jakichkolwiek śladów tożsamości. 
Gdyby ego było jedyną świadomą częścią nas, to wtedy gdy zasypiałoby, każdy sen byłby małą śmiercią, bez 
żadnych wspomnień. Przebudziwszy się nie mielibyśmy pewności, czy w nocy w ogóle istnieliśmy.

Nasz zwykły stan świadomości charakteryzuje się również uporządkowanym poczuciem czasu. Nie możemy 
jednak powiedzieć tego samego o wszystkich stanach świadomości. Pamiętacie zapewne takie zdarzenia, kiedy 
to zapominaliście o czasie - będąc w dodatku całkowicie rozbudzonymi. Przeważnie byliście wtedy tak 
zaabsorbowani tym, co się dzieje, że zapomnieliście o bożym świecie. Zapomniało ego, owo egoistyczne ja, 
które tak skrupulatnie mierzy czas. Lecz wy z pewnością byliście wtedy świadomi.

Ego usiłuje trzymać się na uboczu wobec całej reszty rzeczywistości. Jednak kiedy jesteśmy pod wpływem 
silnej emocji, zapominamy o trzymaniu się na uboczu. Zapominamy o ego. Prawie stajemy się tym, co czujemy. 
Doznajemy rzeczywistości bezpośrednio, tak bardzo bezpośrednio, iż doznanie takie może być nawet 
niepokojące z powodu swej labilności. Gdy poddajemy się uczuciu gniewu czujemy, jakbyśmy tracili nad sobą 
kontrolę. Jednak gdy oddajemy się radości nie mamy takiego wrażenia, raczej czujemy jakbyśmy zyskiwali 
wolność. W obu tych przypadkach ego zostaje zepchnięte na bok. Zabrzmi to dość paradoksalnie, ale rezultatem 
jest poszerzona świadomość.

Ci z was, którzy lubią tańczyć, wiedzą o czym mówię. Gdy dajecie się nieść muzyce stwierdzacie, że tańczycie o 
wiele lepiej, niż gdybyście się jej wpływowi opierali. Tańcząc całym sobą znajdujecie się w stanie poszerzonej 
świadomości. Wasze ciało wydaje się wykonywać figury taneczne całkowicie samodzielnie. Jesteście zbyt 
pochłonięci tańcem, aby zważać na czas czy zastanawiać się, która jaźń kieruje tańcem. Może to być swoisty 
stan transu, stan poszerzonej świadomości, który jest powszechnie akceptowany przez społeczeństwo i was 
samych.

Gdy tańczycie, stan waszej świadomości jest całkowicie inny np. od tego, jaki wam towarzyszył gdy 
przygotowywaliście się dopiero do wyjścia. Przede wszystkim tańcząc doznajecie uczucia uwolnienia. Ale 
uwolnienia od czego lub po co? Otóż jesteście wolni od powstrzymujących wasze uczucia barier. Ego bowiem 
zawsze odgradza was do pewnego stopnia od tego, co czujecie. W przeciwnym wypadku nie mielibyście żadnej 
ochrony przed gniewem czy nienawiścią, a co za tym idzie przed własnymi reakcjami na te uczucia. Lecz 
ochraniając was, ego równocześnie odmawia wam pełnego doznania radości czy miłości tworząc bariery, 
których wcale nie potrzebujecie. Ego zbyt sztywne hamuje pełne doznawanie jakiejkolwiek emocji i doprawdy 
czyni nieraz życie całkiem bezbarwnym.

Trzeba zatem nauczyć ego pewnej giętkości, tak aby zapewniało wam niezbędną ochronę zezwalając 
równocześnie na odrobinę swobody. Ponieważ tak, jak tworzy bariery pomiędzy nami a naszymi emocjami, tak 
samo ogranicza naszą świadomość na innych obszarach. Odmawia np. zaakceptowania tych rodzajów percepcji, 
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które nie są częścią jego idei rzeczywistości.

Częściowo jest to skutkiem naszego systemu edukacyjnego. Nie uczymy naszych dzieci posługiwania się 
intuicją. Zamiast tego uczymy je, iż rzeczywistość znajduje się całkowicie na zewnątrz, poza nimi. Zniechęcamy 
do percepcji płynącej z wnętrza, chyba że można ją natychmiast wykorzystać w rzeczywistości fizycznej. 
Rezultatem jest poważnie ograniczona koncepcja rzeczywistości. Wyszkoliliśmy nasze ego zbyt dobrze.

Możemy jednak poprawić tę sytuację stopniowo ucząc ego akceptacji wewnętrznych doznań, przy 
równoczesnym zachowaniu jego funkcji regulujących. Możemy całkiem zwyczajnie zacząć spoglądać do 
wewnątrz, odwrócić naszą uwagę od rzeczywistości fizycznej i swobodnie badać środowisko wewnętrzne, 
wewnętrzną jaźń. Możemy nauczyć się koncentrować lub skupiać naszą świadomość na nas samych i odkryć w 
ten sposób pełnię możliwości, jakie drzemią w każdym z nas.

Możemy w końcu postrzegać rzeczywistość istniejącą niezależnie od pozorów nadanych jej przez nasze zmysły 
fizyczne, a także uświadomić sobie zjawisko postrzegania pozazmysłowego, które zazwyczaj blokowane jest 
przez ego. Aby to zrobić musimy uzyskać większą swobodę od tej, na jaką sobie do tej pory pozwalaliśmy.

Taka intensywna koncentracja może być nazwana głębokim stanem transu. W terminie tym nie ma jednak 
niczego strasznego. Mówimy po prostu o różnych kierunkach, w jakich zwrócić się może nasza świadomość. 
Jeżeli wolicie, to nie musicie nawet stosować do tego celu autohipnozy. Teraz jesteśmy zainteresowani 
koncentracją na wnętrzu. Dla odmiany chcemy odwrócić naszą uwagę od przedmiotów fizycznych. Stosowane 
tu terminy nie mają żadnego znaczenia dla samego doznania czy jego rezultatów.

Jednakże nasz codzienny stan świadomości również może być uważany za trans. Jesteśmy wtedy przecież tak 
pochłonięci rzeczywistością fizyczną, że wyklucza to wszystko inne. Cała nasza uwaga jest zajęta. Jesteśmy 
intensywniej skoncentrowani na codziennym świecie fizycznym niż kiedy próbujemy zwrócić naszą uwagę do 
wnętrza, w stronę psychicznych i mentalnych fenomenów. Tak bardzo sparaliżowani jesteśmy przez 
rzeczywistość fizyczną, że boimy się choćby na chwilę spuścić ją z oczu, jakby z obawy, że zniknie.

A jednak ten fizyczny wszechświat zależny jest od wewnętrznego stanu naszej istoty. Myśli i przeczucia muszą 
najpierw zaistnieć, a dopiero potem mogą zostać wykorzystane w praktyce. Ci z was, którzy są śmiali lecz 
równocześnie rozsądni, polegają na logice, ale nie odrzucają intuicji, ci którzy są ciekawi ale zarazem ostrożni, 
mogą się dużo dowiedzieć poprzez naukę takiego przełączenia świadomości od zewnętrznej do wewnętrznej 
rzeczywistości.

Do tego czasu, o ile przeprowadzaliście proponowane eksperymenty, musieliście się już przekonać o istnieniu 
postrzegania pozazmysłowego. Powinniście rozpoznać pewne przejawy owego postrzegania w swoich snach, 
jeżeli stosowaliście się do podanych przeze mnie instrukcji. Wasze ego poszerzyło się już do pewnego stopnia. 
Stało się mniej sztywne, a bardziej elastyczne. Być może jesteście już gotowi, aby zrobić krok dalej.

Niezbędny jest krótki przegląd tego, co do tej pory zostało powiedziane. Pozwólcie mi zatem powtórzyć raz 
jeszcze, iż nasze zmysły fizyczne zniekształcają naturę rzeczywistości, a także w znacznym stopniu ograniczają 
jej postrzeganie. Jeżeli istnieje jakaś „obiektywna rzeczywistość" niezależna od postrzegającego, to nie wierzę 
aby była to rzeczywistość materii fizycznej.

Wewnętrzna jaźń nie jest ograniczona w swoim postrzeganiu przez zmysły. Może postrzegać ową podstawową 
rzeczywistość i możliwe, że dzieje się to właśnie za pomocą postrzegania pozazmysłowego. Możemy zmienić 
skupienie naszej świadomości i umożliwić w ten sposób uświadomienie sobie rzeczywistości dostępnych 
zmysłom fizycznym. Telepatia, jasnowidzenie oraz sny prekognicyjne mogą być jedynie aspektami większych 
zdolności percepcyjnych, właściwych każdemu z nas.

W rozdziale tym rozważamy sposoby kierowania naszej uwagi do wewnątrz, przez co powiększamy zakres 
naszej świadomości. Proponowane tu eksperymenty wymagają dużej samodyscypliny i zdrowego rozsądku. Nie 
trzeba przechodzić jakiegoś specjalnego szkolenia czy treningu. Musicie być za to aktywni, zrównoważeni 
psychicznie i ciekawi tych spraw, ale każde warte zachodu przedsięwzięcie wymaga przecież takich cech. 
Wyprawa w głąb rzeczywistości wewnętrznej to przede wszystkim odwaga wobec nowego spojrzenia na 
samego siebie, na aspekty własnej osobowości, do tej pory ignorowane.

Wierzę iż postrzeganie pozazmysłowe zachodzi w pewnych określonych warunkach. Wszystkie nie są nam 
oczywiście znane, ale niektóre nie stanowią już tajemnicy. Postrzeganie takie występuje na przykład często gdy 
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znajdujemy się pod wpływem silnej emocji, lub gdy jesteśmy całkowicie odprężeni i chłonni, a świadomy umysł 
skierowany jest w inną stronę. Innymi słowy ESP często przejawia się, gdy nie jesteśmy zaabsorbowani swym 
ego. Kiedy jesteśmy emocjonalnie poruszeni, ego do pewnego stopnia rozluźnia krępujące nas więzy. To samo 
dzieje się, gdy jesteśmy odprężeni.

Ponieważ chcemy rozwinąć nasze zdolności, spróbujemy wywoływać ten naturalnie spontaniczny stan 
wewnętrznej swobody, z zamiarem wykorzystania go tak, jak tego chcemy. Spróbujemy wyciszyć nasze emocje, 
chociaż jest to jeden z mniej efektywnych sposobów, poprzez rozluźnienie ego i zwrócenie naszej uwagi do 
wewnątrz.

Ci z was, którzy stosują autohipnozę mogą wywołać lekki stan transu w sposób, jaki podany był wcześniej. 
Potem zasugerujcie sobie, że możecie pogłębić ten trans i skoncentrować się w pełni na rzeczywistości 
wewnętrznej. Powtórzcie tę sugestię kilkakrotnie. Przekażcie podświadomości, że wyjdziecie ze stanu transu, 
kiedy tylko zechcecie, po doliczeniu do trzech lub po określonym czasie. Raz jeszcze podkreślam, iż jedyne 
niebezpieczeństwo polega na tym, że możecie po prostu zasnąć. Zasugerujcie sobie, iż jesteście teraz w stanie 
poszerzyć swoją świadomość. Nic więcej.

Ci z was, którzy zamiast autohipnozy stosują prostszą metodę relaksu, powinni całkowicie się rozluźnić, tak jak 
to przedstawiono we wcześniejszych ćwiczeniach. Bądźcie chłonni, ale równocześnie skoncentrowani na 
wnętrzu. Mentalnie pozostańcie czujni, ale spokojni. Niech wasz umysł będzie pusty. Oznacza to po prostu, iż 
ego nie jest przepełnione myślami. Wasza wewnętrzna świadomość nie ma żadnych ograniczeń. Nic nie 
ogranicza jaźni, chociaż my zachowujemy się, jakby było przeciwnie. Spróbujcie odczuć swój związek ze 
wszechświatem takim, jakim go znacie. Nie myślcie, ale wczuwajcie się w każde doznanie, jakie może się 
wyłonić w trakcie tego eksperymentu.

Bez względu na metodę, jaką zastosujecie, powinniście uzyskać o wiele intensywniejszą koncentrację 
wewnętrzną niż podczas eksperymentów opisanych w poprzednich rozdziałach. Może wystąpić prawie 
całkowity zanik poczucia czasu. Doznania których jesteście świadomi mogą sprawić wrażenie istniejących w 
swoich własnych wymiarach. Możecie odczuwać fizyczną lekkość. Możecie zobaczyć pewne obrazy tak 
wyraźnie, jakbyście mieli otwarte oczy. Na początku będziecie prawdopodobnie odczuwać pokusę aby je 
otworzyć, tak jak było to w moim przypadku. Później jednak nauczycie się przyjmować realność takich obrazów 
za rzecz całkowicie naturalną.

Zazwyczaj po zamknięciu oczu odbieramy jedynie ciemność. Jednak kiedy koncentrujecie się do wewnątrz, ta 
zwykła ciemność może nieoczekiwanie wypełnić się światłem tak jasnym, jak słoneczne, a nierzadko nawet 
jaśniejszym. Światło to może trwać jedynie przez chwilę, lub pulsować. Jeżeli dzień jest ciemny to możecie 
pomyśleć, iż właśnie wzeszło słońce, lub ktoś włączył w pokoju światło. Czasami możecie doznać uczucia 
wibracji.

Seth nazywa taką wzmożoną koncentrację do wnętrza stanem Wewnętrznej Świadomości, w którym 
świadomość wolna jest od nałożonych na nią ograniczeń fizycznych. Znany nam czas zegarowy nie jest dłużej 
rzeczywistością. Czas zegarowy jest rzeczywistością sterowaną przez ego. Jednak kiedy ego zostanie w 
znacznym stopniu pominięte, czas ten przestaje po prostu istnieć.

W moim przypadku gdy znajduję się w takim właśnie stanie, występują pewne wrażenia fizyczne, będące 
sygnałami postrzegania pozazmysłowego. Robert z kolei nie doświadcza takich wrażeń, co nasuwa wniosek, iż 
nie są one niezbędnym warunkiem występowania postrzegania pozazmysłowego.

Moje najbardziej żywe doznania zawsze były poprzedzane takimi wrażeniami. Uczucie szybkiego 
„postukiwania" w głowę poprzedza doznanie „przeniesienia", jak to opisano w poprzednim rozdziale. Jest to 
bardzo wyraźne. Pewnego razu głowa chwiała mi się do przodu i do tyłu, tak silne było stukanie. Nigdy jednak 
nie towarzyszy temu ból. Nie wierzę, by ktoś bił mnie po prostu po głowie. Nie wyskakują mi też nigdy żadne 
guzy! Z wrażeniem tym łączy się również dźwięk. Jedyną rzeczą, do której mogłabym go porównać jest 
wewnętrzny dźwięk, jaki mógłby towarzyszyć gwałtownemu nastawieniu zwichniętego stawu.

Dla mnie owo drżenie głowy wydaje się poprzedzać doznania, które ogólnie mają coś wspólnego z dźwiękiem, 
jak na przykład te, podczas których słyszę głosy. Oto przykład takiego doznania. Zacytuję je dokładnie tak, jak 
zapisałam w moim notesie, bowiem dosyć trudno byłoby mi je sparafrazować.

„Położyłam się aby dać sobie czas na Przeżycie Wewnętrznej Świadomości. Nagle z salonu dobiegł mnie 
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charakterystyczny stukot. Był bardzo głośny i łatwy do rozpoznania. Występował w nim również dźwięk 
podobny do głosu. Kusiło mnie aby wstać i sprawdzić czy nie zostawiłam włączonego radia, ale równocześnie 
byłam pewna, że je wyłączyłam. Potem przypomniałam sobie, iż coś podobnego wydarzyło się w zeszłym 
tygodniu. Usłyszałam stukot, a następnie jakby grającą orkiestrę. Jednak kiedy poszłam sprawdzić okazało się, 
że radio było wyłączone. W trakcie dnia nigdy nie oglądamy telewizji, lecz mimo wszystko upewniłam się czy 
telewizor również jest wyłączony. Dźwięk grającej orkiestry był nadal słyszalny. Nie wydawał się dochodzić 
gdzieś z zewnątrz, raczej z wnętrza mojej głowy i był zdecydowanie wyraźny. Gdy usłyszałam więc dzisiaj ten 
sam stukot to nie wstałam, lecz kontynuowałam mój eksperyment z Przeżyciem Wewnętrznym.

Wprowadziłam się w lekki stan transu. Następnie pod wpływem impulsu zapytałam mentalnie: 'Co stało się z 
szyją L. G.?' (Kiedy poprzedniego dnia odwiedziłam L. G. narzekał na bóle gardła). W odpowiedzi natychmiast 
usłyszałam głośne, wypowiedziane niecierpliwym tonem słowa: 'Co to znaczy z szyją? To chory język jest 
przyczyną kłopotów!'

Miałam wrażenie, iż słowa dobiegały z zewnątrz. Tym razem nie wydawały się pochodzić z mojej głowy. 
Brzmiało to tak, jakby niespodziewanie tuż obok mnie włączono radio. Najpierw szumy, potem trzask, a 
następnie donośny głos. Był to głos mężczyzny, jakby potężnego i rozdrażnionego. Podskoczyłam jak każdy, kto 
niespodziewanie słyszy tuż nad uchem głośny dźwięk. Natychmiast otworzyłam oczy. Byłam sama. 
Przypomniawszy sobie wcześniejszy stukot pobiegłam sprawdzić radio i telewizor. Były wyłączone."

Olbrzymia szkoda, że L, G. nie mieszka w moim mieście. Zobaczyłam go dopiero miesiąc później. Jego gardło 
nie sprawiało mu już kłopotów. Nie był jednak u lekarza. Nie udało się sprawdzić, czy przyczyną jego 
dolegliwości był stan zapalny języka. Przypadek ten jest jednym z kilku, w których postukiwanie poprzedziło 
doznanie Przeżycia Wewnętrznej Świadomości i występowało na tle innych dźwięków. Czasami zakłócenia 
wydają się powstawać gdzieś we mnie. W jakiś dziwaczny sposób są wtedy zmieszane z rzeczywistymi 
wrażeniami fizycznymi.

Zarówno Robert jak i ja jesteśmy pewni, że podczas niektórych naszych eksperymentów z Przeżyciem 
Wewnętrznej Świadomości opuściliśmy swoje ciała fizyczne. Robert czuł kiedyś, jak wydobywa się z ciała 
przez klatkę piersiową. Jak na razie jednak, dopóki nie przeprowadzimy więcej doświadczeń, takie doznania 
prowokują więcej pytań niż odpowiedzi. Osobiście uważam, że wrażenie swobody i dobrego samopoczucia, 
oraz brak poczucia czasu charakteryzują Przeżycie Wewnętrznej Świadomości o wiele lepiej niż jakieś 
niezwykłe doznania.

Jednak niektóre z owych eksperymentów każą nam wierzyć, że idea ciała astralnego być może wcale nie jest ta!; 
bardzo naciągana, jak by się to mogło wydawać. Robert wyraźnie odczuwał, że skrzyżował ręce na piersiach, 
chociaż równocześnie wiedział, iż „fizyczne ręce" ma wyciągnięte wzdłuż ciała. Innym razem spoglądał z kąta 
pokoju na swoje ciało fizyczne. Ja również przynajmniej raz miałam wrażenie, jakbym wydobywała się z ciała. 
Stawiłam temu opór i uczucie zniknęło.

Wrażenie postukiwania w głowę sygnalizuje, że za chwilę wydarzy się coś niezwykłego, a to z kolei prowadzi 
do interesującego pytania. Czy to możliwe, aby te sygnały mogły być urządzeniem alarmowym stworzonym 
przez moje ego, a nie wrażeniami wyzwalającymi takie doznania?

Istnieje inna jeszcze cecha, która wydaje się być częścią Przeżycia Wewnętrznej Świadomości. Nazywamy ją 
ekstazą, chociaż nie lubimy tego określenia. Jest to zdecydowanie poruszające wrażenie, bardzo żywe, 
połączone czasami z uczuciem nieważkości i poszerzenia świadomości. Posiada różne stopnie, poczynając od 
ogólnej przyjemności silniejszej od wrażenia wywołanego dobrym samopoczuciem, aż do zdecydowanego 
uczucia radości i jedności z rzeczywistością jako całością.

Zbyt proste byłoby określanie takich doznań halucynacjami lub stwierdzenie, że są rezultatem sugestii czy 
nadmiernej wyobraźni. Przede wszystkim dlatego, iż nie wiemy jeszcze wystarczająco dużo o halucynacjach czy 
sugestiach. Są one jedynie słowami opisującymi doznania, którym jak do tej pory nie zamierzamy przyjrzeć się 
bliżej. Wiadomo że w pewnych okolicznościach pod wpływem sugestii na ciele lud/kim mogą wytworzyć się 
pęcherze. Sama sprawiłam, iż trapiące mnie bóle głowy na skutek sugestii po kilku minutach zniknęły. I chociaż 
nie mogę udowodnić tego naukowo, jako że sytuacja daleka była wtedy od naukowej, to jestem przekonana, iż 
dzięki sugestii udało mi się powstrzymać tworzenie bąbli po poważnym oparzeniu dłoni. Sugestia musi być 
wtedy o wiele silniejszej i konkretniejszej natury, jeżeli w taki sposób wpływać może na system fizyczny 
człowieka.
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Równie śmieszne jest określenie halucynacji mianem nierzeczywistych. Mogą nie posiadać rzeczywistości 
fizycznej, ale nie oznacza to, iż nie istnieję w wymiarach, które są całkiem tak samo wiarygodne i tak samo 
„prawdziwe" jak nasz. Mogą się wydawać zniekształceniami rzeczywistości fizycznej, ale owa rzeczywistość 
sama jest w wysokim stopniu zniekształcona przez zmysły. Jest nawet prawdopodobne, że halucynacje bliższe 
są w niektórych przypadkach rzeczywistości podstawowej niż nam się wydaje.

Nie od rzeczy będzie tu wspomnieć, iż zarówno filozofia chrześcijańska, jak i myśl Wschodu od dawna już 
utrzymują, że jaźń lub dusza istnieje niezależnie od materii fizycznej. Wydawałoby się zatem, iż religia miałaby 
dużo do zyskania a niewiele do stracenia prowadząc własne badania na tym polu. Być może mogłoby to 
udowodnić wiele idei, których nigdy jeszcze nie próbowano przetestować na jakiejkolwiek logicznej podstawie.

Czasami do dobrego tonu należy pokpiwanie z możliwości istnienia ciał astralnych, jasnowidzenia, telepatii czy 
w ogóle postrzegania pozazmysłowego. Ale chociaż to prawda, iż neurotycy czasami szczególnie interesują się 
tymi sprawami, to prawdą jest również i to, że rozległe badania takich zjawisk wymagają dużej samodyscypliny, 
obiektywizmu, uporu - a więc cech, których raczej nie łączymy z charakterem neurotyka. W żadnym też 
wypadku fenomeny parapsychiczne nie są jedyną dziedziną, która przyciąga osobników niezrównoważonych. 
Religia, sztuka, polityka czy psychologia to jedynie kilka obszarów, na których aż roi się od neurotyków.

Termin „zabobon" również nierzadko przewija się w ocenach badań zjawisk paranormalnych. Niech mi jednak 
będzie wolno przypomnieć, iż nauki medyczne coraz to odkrywają jakieś nowe cudowne medykamenty, z 
których wiele opartych jest o „zabobonne" przekonania z przeszłości. Fizyka również zbliża się dzisiaj do 
starych koncepcji dotyczących niestałej natury rzeczywistość? fizycznej.

Bezpodstawne przesądy istotnie istnieją. Niektórzy neurotycy rzeczywiście skłonni są do łatwowierności. Nie 
wszystkie jednak przesądy czy zabobony są bezpodstawne i nie wszyscy neurotycy są łatwowierni czy dają 
wiarę szarlatańskim teoriom. Myślenie tego rodzaju poprzez swoją pozorną logikę wykształca w nas 
nieuzasadnione poczucie winy skutecznie powstrzymującej wielu wykształconych ludzi od prac nad 
fenomenami parapsychicznymi.

Wielu pisarzy i artystów posiada neurotyczne skłonności, ale bardzo niewiele osób kwestionuje wartość 
literatury czy sztuki. Wpływ osobowości neurotycznych na ogólny stan wiedzy człowieka jest doprawdy 
ogromny; ale na polu ESP, tak samo zresztą jak w innych dziedzinach, zachować musimy bezstronność i oceniać 
teorie oraz hipotezy na podstawie ich wiarygodności, a nie popadać w niepotrzebne emocje.

Istnieje jednak wiele pytań dotyczących fenomenów parapsychicznych, na które musi znaleźć się odpowiedź, a 
także wiele pytań wciąż jeszcze oczekujących sformułowania. Niektóre doznania mogą być sprawdzone, a ich 
wiarygodność udowodniona tym wszystkim, którym wyrobione dawno temu uprzedzenia wciąż jeszcze blokują 
zrozumienie nowych idei. Inne doznania wydają się nie poddawać jakiejkolwiek wiarygodnej weryfikacji, 
chociaż same w sobie są na tyle przekonujące, iż zdają się być czymś więcej niż sztuczkami podświadomości.

Opisane poniżej doznanie Roberta należy do tego drugiego typu. Miało ono miejsce podczas eksperymentu z 
Wewnętrzną Świadomością i przytoczone jest dokładnie tak, jak zostało zapisane w notatniku.

„Nagle znalazłem się tuż nad zaparkowanym samochodem. Był to zielony sedan starszego typu. Spoglądałem w 
dół, na jego dach, a także na młodego mężczyznę w białej koszuli, z rękawami podwiniętymi aż po łokcie. 
Szybkim krokiem obszedł samochód dookoła.

'Słuchaj' - powiedziałem. - 'Co się tam właściwie dzieje?'

Uniósł głowę i spojrzał prosto na mnie. Wydawało się, że widzi mnie całkiem wyraźnie i wcale nie sprawiał 
wrażenia zaskoczonego. Wskazał ręką na samochód. 'Jest tam jakiś mężczyzna' - powiedział. - 'Chyba z nim 
bardzo niedobrze.'

Mężczyzna z którym rozmawiałem miał gęste, kasztanowe włosy, szerokie usta i kwadratową szczękę. Był 
szczupły, chociaż atletycznie zbudowany. Teraz sprawiał wrażenie zmartwionego. Kiedy mówił do mnie 
odniosłem wrażenie, że widzę go jakby na ekranie, który kończył się na wysokości jego talii. Reszta ekranu była 
pusta i na tym tle postać mężczyzny była raczej niewielka. Za każdym razem kiedy mówił, wydawał się 
pochylać ku przodowi ekranu.

'Widzisz mnie?' - zapytałem.
'Jasne, oczywiście że cię widzę' – odparł,

62 / 115 „Parapsychiczne Przebudzenie” – Jane Roberts



'Jak się nazywasz?'
'George Marshall'.
'Co to za miasto? Gdzie mieszkasz?' - pytałem dalej.

Udzielił wyraźnej odpowiedzi, ale nie mogłem przypomnieć sobie nazwy miasta, a jedynie stan - Luizjana. 
Jakoś przyszło mi na myśl, że znajdowaliśmy się w północnowschodniej części tego stanu. Obraz zaczął się 
rozmazywać, zupełnie jakbym miał kłopoty ze skupieniem wzroku. Prawie desperacko powiedziałem. - 
'Nazywam się Robert Butts i mieszkam w Elmirze. Napiszesz do mnie?' Nie pamiętam, czy podałem mu nazwę 
ulicy i numer domu. Mężczyzna odpowiedział, że spróbuje się ze mną skontaktować."

W trakcie tego doznania Robert był świadomy ogromnego znaczenia, jaki miała próba nawiązania kontaktu z 
występującym w owym doznaniu mężczyzną. Nigdy nie otrzymał jednak listu od George'a Marshalla. Robert 
nie był wtedy pogrążony we śnie. Doznanie to miało miejsce na jawie. Później Robert przeglądał mapy mając 
nadzieję, iż natknie się na nazwę jakiegoś miasta w Luizjanie, która pobudzi jego pamięć. W 
północnowschodniej części stanu odnalazł kilka miejscowości, których nazwy brzmiały znajomo, lecz nie 
doszedł, niestety, do niczego konkretnego. Chociaż próbował, to nie potrafił przypomnieć sobie nazwy tego 
miasta.

Możliwe że wydarzenie to w całości było tworem podświadomości, lecz żadne z nas w to nie wierzy. Możliwe 
również, że Robert rzeczywiście widział mężczyznę o nazwisku George Marshall, który tak samo nie pamiętał 
pewnych ważnych fragmentów tej rozmowy z powodu jej niezwykłych okoliczności.

Dopóki nie zostanie udowodnione, że istnieje mężczyzna o takim imieniu i nazwisku, który będzie w stanie 
przedstawić dowód, iż tego dnia rzeczywiście stał obok takiego samochodu, nie będziemy mogli jednoznacznie 
stwierdzić, że doznanie to było zdecydowanie pozazmysłowe. Jednak z tego samego powodu nikt nie może 
dowieść, że George Marshall tego właśnie dnia nie znalazł się w takiej sytuacji, czyli że nie stał obok 
samochodu, w którym znajdował się chory mężczyzna. Nie można zatem udowodnić, iż doznanie to nie było 
jakimś rodzajem postrzegania pozazmysłowego.

We wszystkich takich przypadkach Robert i ja zawsze staramy się nawiązać kontakt, o ile jest to oczywiście 
możliwe. Cały problem polega na tym, że nigdy nie jest się odpowiednio przygotowanym na takie doznania, 
mają one bowiem miejsce niezwykle rzadko i zdarzają się spontanicznie. Dane takie mogłyby udowodnić ponad 
wszelką wątpliwość wiarygodność tego rodzaju doznań.

Nie tak w końcu dawno ktoś mówiący o oglądaniu innej osoby w pudełku z ekranem stojącym w jego salonie, 
mógłby łatwo zostać okrzyknięty szalonym. Sto lat temu mógłby nawet zostać spalony na stosie. Dziś miliony 
ludzi oglądają filmy na ekranach telewizorów. Gdyby rzecz taka uważana była za niemożliwą przez wszystkich, 
telewizja nigdy nie zostałaby wynaleziona. Wczesne próby wszelkich wynalazków wykpiwane były przez ludzi, 
których wnuki korzystają teraz z owoców takich przedsięwzięć.

Robert ujrzał na ekranie mężczyznę i rozmawiał z nim. Czy możliwość takiego kontaktu naprawdę musi być 
uważana za odległą w świecie, w którym telewizja dwukierunkowa jest rzeczywistością? Brakowało jedynie 
skrzynki. Poważne badania w dziedzinie postrzegania pozazmysłowego mogłyby przynieść w rezultacie wiedzę, 
która umożliwiłaby całemu rodzajowi ludzkiemu zrozumienie i wykorzystanie zdolności tkwiących w każdym z 
nas, a w dużym stopniu wciąż jeszcze ignorowanych, W jakiejś odległej przyszłości może będziemy mogli 
spożytkować owe zdolności dla dobra nas wszystkich. Korzystamy z elektryczności oraz światła i uważamy je 
za bardzo praktyczne, ale nawet naukowcy nie wiedzą tak naprawdę, czym są fale światła czy elektryczności.

Jeżeli chodzi o wasze eksperymenty, to dobrze byłoby gdybyście przeprowadzali je w miarę regularnie. 
Sporadyczne i nadmiernie entuzjastyczne próby nie przyniosą dobrych rezultatów, a sama dyscyplina z 
planowaniem eksperymentów może już okazać się użyteczna. Jeżeli korzystacie z autohipnozy, zastosujcie 
sugestię, iż przerwiecie stan transu po odliczeniu do trzech lub po upływie określonego wcześniej czasu. W 
żadnym wypadku nie zalecam, aby eksperymenty ze zmianą skupienia świadomości trwały dłużej niż pół 
godziny.

Prowadzenie dziennika powinno stać się waszą drugą naturą. Po każdym eksperymencie zapiszcie dokładnie 
jego przebieg. Porównujcie te zapisy z zapisami snów. Umożliwi wam to ustalenie ewentualnego związku 
pomiędzy snami a eksperymentami ze Stanem Wewnętrznej Świadomości.

Nie oczekujcie nadmiernie spektakularnych rezultatów. Możecie je co prawda uzyskać - czasami - ale 
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najczęściej wynikiem takiego eksperymentu będzie po prostu dobre samopoczucie. Wiele naszych sesji było 
całkowicie pozbawionych jakichkolwiek wydarzeń. Jednak każda sesja zwiększy waszą umiejętność 
rozpoznawania wewnętrznych doznań, a także pomoże wam się przyzwyczaić do stanu „bezczasowości", jakim 
charakteryzuje się Stan Wewnętrznej Świadomości.

Poniższe wyjątki pochodzą z tej części Materiału Setha, w której omawiane tematy mają związek z przedmiotem 
niniejszego rozdziału.

Wyjątki z Sesji 162

Myśl jest działaniem. Sen jest tak samo działaniem, jak jest nim oddychanie. Chociaż operujemy kategoriami 
podziału, to cała rzeczywistość jest częścią działania. Kiedy dzielimy działanie aby o nim podyskutować, to w 
żaden sposób nie zmieniamy rzeczywistości tego działania, ani nie odmieniamy jego natury.

Działania posiadają rzeczywistość elektryczną. Wasze zmysły zewnętrzne nie postrzegają takich rodzajów 
rzeczywistości. Niemniej jednak stanowicie Gestalt elektrycznych działań. W obrębie materii fizycznej waszych 
chromosomów występują kodowane systemy elektryczne. Nie stanowią one samych chromosomów. Chromosomy 
są fizyczną materializacją elektrycznych danych wewnętrznych.

Działanie (jeżeli wolicie możemy używać terminu żywotność) - bezustannie próbuje wyrażać się w 
nieskończonych tworach. Stąd materializuje się w najprzeróżniejszych formach. Określam owe formy 
kamuflażem. Wewnątrz waszego systemu kamuflażem jest materia fizyczna. Niemożliwe aby działanie wyraziło 
się w jakiś sposób całkowicie.

Pod żadnym pozorem nie jest to system zamknięty. Działanie zachodzi w obrębie wszystkich systemów i  
wszystkich rzeczywistości. Wasze zmysły fizyczne wyposażone są tak, aby postrzegać rzeczywistość wewnątrz 
kamuflażu pola fizycznego.

Nie oznacza to jednak, iż jest to jedyna rzeczywistość. Po prostu jest to jedyna rzeczywistość jaką odbieracie 
swoimi zmysłami fizycznymi. Aby postrzegać inne rzeczywistości, musie ie przełączyć się ze zmysłów 
zewnętrznych na wewnętrzne, ponieważ zmysły wewnętrzne są precyzyjniejsze i odpowiednio wyposażone do 
postrzegania działań i rzeczywistości istniejących niezależnie od zniekształceń powodowanych przez zmysły 
fizyczne.

To że postrzegacie rzeczywistość w ograniczonym stopniu, nie wpływa na zasadniczą naturę samej  
rzeczywistości.

Ego próbuje trzymać się na uboczu działań, postrzegać działanie jako rezultat aktywności ego. Jednakże próby 
takie również w żaden sposób nie zmieniają natury działania. Ego ogranicza przez to jedynie własną percepcję.

Dla jaźni nie istnieją żadne ograniczenia, ponieważ jaźń jako element działania nie posiada żadnych granic z 
wyjątkiem tych wyimaginowanych nałożonych jej przez ego. Nie znajdujemy zatem żadnych ograniczeń dla 
jaźni. Jaźń nie jest zamknięta wewnątrz czaszki. Powstające w was myśli nazywacie własnymi, ale jak je  
właściwie zachowujecie?

Otóż wcale ich nie zachowujecie. Są one transmitowane bez waszej świadomej wiedzy, a jaźń rozszerza się. Jaźń 
nie jest ograniczona fizycznie. Idea taka jest rezultatem waszej percepcji, ponieważ składniki odżywcze i  
powietrze, o których sądzicie że jaźnią nie są, przedostają się do jaźni bezustannie, a to co uważacie za samych 
siebie wydostaje się porami waszego ciała.

Jaźń nie jest też ograniczona czasem i przestrzenią, bowiem w snach istnieje rzeczywistość nie mająca nic 
wspólnego z czasem czy przestrzenią, a owe doznania senne zmieniają i odmieniają waszą osobowość, ponieważ 
działanie samo w sobie zmienia się zawsze. Znacie jedynie maleńką część jaźni. Jesteście czymś więcej niż  
sądzicie, że jesteście, a wasze drogi biegną znacznie dalej...

Ego nie może sprawić, by wasze serce bilo. Dlaczego więc tak trudno jest warn uwierzyć, iż jesteście czymś 
więcej niż ego? Ponieważ w snach spotykacie cząstki samych siebie. Tworzycie rzeczywistości, a wasze doznania 
w świecie snu są pod każdym względem tak samo żywe, przekonujące i prawdziwe, jak te na jawie.

Nie jesteście też w pełni świadomi, w waszym rozumieniu tego słowa oczywiście, nawet w stanie waszej jawy.  
Jest to uproszczony przykład tego, jak w stanie snu odrzucacie bodźce, które zazwyczaj akceptowane są przez 
ego i stajecie się świadomi innych rzeczywistości ignorowanych zazwyczaj w stanie jawy.
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Rozdział 9

Inny sposób na spoglądanie w przyszłość – przewidywanie. Nasze eksperymenty. 
Eksperymenty dla was.

Pozornie solidny stół jest w rzeczywistości rezultatem naszej percepcji. Oczom naszym stół ten jawi się jako coś 
stałego, lecz nie wpływa to na podstawową rzeczywistość tworzących go atomów i molekuł. Jest to możliwe, że 
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość również są rezultatami sposobu, w jaki postrzegamy działanie. Taka 
percepcja czasu jako serii chwil, nie wpłynęłaby na zasadniczą naturę czasu, tak samo jak nasze postrzeganie 
stołu nie wpływa na tworzące go atomy.

Faktem pozostaje jednak, że jeżeli czas rzeczywiście istnieje podzielony na przeszłość, teraźniejszość i 
przyszłość, to nie możemy postrzegać przyszłości. Jednak w kartotekach różnych towarzystw parapsychicznych 
znajduje się wiele udokumentowanych przypadków prekognicji. Moje notatki pokazują, że ja również 
spoglądałam w przyszłość, a jeżeli przeprowadzacie zawarte w tej książce eksperymenty, to bez wątpienia 
stwierdzicie sami, iż prekognicja jest faktem możliwym do przyjęcia, chociaż jak na razie jeszcze do końca nie 
rozumianym.

Względy te skłaniają nas do poważnego zrewidowania naszych poglądów na to, czym w rzeczywistości jest 
czas. W rozdziale tym spróbujemy nadać prekognicji pewne możliwe do akceptacji ramy. Najpierw zastanówmy 
się nad teorią przyczyny i skutku stwierdzającą, iż każdy skutek ma swoją poprzedzającą go w czasie przyczynę. 
Jeżeli prekognicja jest rzeczywistością, wtedy teoria ta znajdzie się pod znakiem zapytania.

Spójrzmy na całkowicie hipotetyczną sytuację. Mary A. przechodząc przez ulicę zostaje potrącona przez 
samochód prowadzony przez Johna F. Wyobraźcie sobie również, iż wypadek ten przewidziany został przez 
Freda X. dwa dni wcześniej. W czasie i przestrzeni, takimi jak je znamy, aby mogło dojść do tego wypadku, 
Mary i John muszą się spotkać w konkretnym punkcie. Szybkość z jaką Mary przekracza ulicę oraz prędkość 
samochodu Johna muszą być ze sobą zgodne.

Sytuacja taka prowadzi do wielu pytań. Gdyby Mary nie przechodziła przez tę ulicę o konkretnej porze, albo 
gdyby John wybrał inną trasę, to czy nie doszłoby do wypadku? A może inne przyczyny, na przykład 
psychologiczne, spowodowałyby tragedię tak czy inaczej? Może John posiadał głęboko zakorzenione 
nadmiernie agresywne tendencje, które w pewnej chwili wypłynęłyby z podświadomości, spowodowałyby błąd 
w ocenie w krytycznej chwili, doprowadzając w ten sposób do wypadku?

A może Mary jest podświadomie rozproszona, zmęczona borykaniem się z problemami dnia codziennego? 
Może podświadomie pragnie śmierci? Albo może gdyby odłożyła podróż do następnego dnia to jej nastrój 
poprawiłby się do tego stopnia, iż zdążyłaby w ostatniej chwili uskoczyć? A może to John następnego dnia lepiej 
panowałby nad swoją agresywnością, a przez to i nad samochodem?

Innymi słowy czy wypadek ten był do pewnego stopnia przesądzony z góry, jako rezultat istniejących już 
przyczyn? Czy może był wydarzeniem, które miało miejsce gdy dwie osoby spotkały się w konkretnym punkcie 
w czasie i przestrzeni - widocznym rezultatem określonych przyczyn, ale które jawią się być przyczynami 
dopiero po wypadku?

Po prostu nie znamy odpowiedzi na te pytania. Dla mnie jednak bardziej logiczne jest założenie, że przyczyny 
wydają się przyczynami jedynie po wypadku, oraz że konkretne wydarzenia zdające się prowadzić do wypadku 
mogły zostać w każdej chwili zmienione. Jeśli wypadek ten został wyraźnie przewidziany przez Freda dwa dni 
wcześniej, mogło to być po prostu zwykłe dostrojenie się do konkretnego punktu w czasoprzestrzeni. Gdyby 
Fred ostrzegł Johna lub Mary o przewidywanej tragedii, zmieniłby dostępne im dane. Działając na podstawie tej 
informacji mogliby, przynajmniej teoretycznie, odmienić skutek nie dopuszczając do powstania przyczyny 
wypadku.

Możliwe jest zatem, że teoria przyczyny i skutku jest rezultatem naszej koncepcji czasu jako serii chwil. Jest to 
silnie podkreślone w Materiale Setha, a odpowiednie wyjątki przedstawione zostaną na końcu rozdziału.

Pewna nasza młoda znajoma uwikłana została w dziwaczną serię epizodów, które wydają się sugerować, iż w 
pewnych wypadkach prekognicja może umożliwić nam przygotowanie się na wydarzenie i wpłynąć przez to na 
jego naturę.
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Dziewczyna ta, nazwijmy ją Sara, opowiedziała nam następującą historię. Jako dziecko wybrała się z rodzicami 
na aukcję. Gdy zbliżali się do tłumu zgromadzonych tam ludzi Sara zauważyła pewnego nieznajomego 
mężczyznę, który stał w pobliżu. Przytuliła się do matki i wyszeptała gorączkowo: „Ten człowiek chce mnie 
dotknąć." Matka próbowała uspokoić Sarę, a ponieważ mała wciąż powtarzała te słowa zagroziła nawet, że da 
jej klapsa. W pewnej chwili, gdy uwaga wszystkich była skupiona na prowadzącym aukcję, mężczyzna ten 
rzeczywiście dotknął Sary. Ta krzyknęła rozdzierająco. Jej ojciec udaremnił tę obcesowość, ale sam mężczyzna 
zdołał jednak umknąć.

Kilka lat później, kiedy Sara była dziewczyną, siedziały razem z siostrą w samochodzie. Czekały na powrót 
matki robiącej zakupy w pobliskim sklepie. Przy zaparkowanym nie opodal samochodzie stał jakiś mężczyzna. 
Nagle Sara powiedziała do siostry: „Ten mężczyzna spróbuje wsiąść do naszego samochodu." Znając 
wcześniejszy epizod a także inne, nie przytoczone tutaj wydarzenia siostra odparła: „Przestań. Nie zaczynaj 
znowu, to przerażające." Niemniej jednak dziewczęta zablokowały drzwi i zamknęły wszystkie okna. Prawie w 
tej samej chwili ów mężczyzna podszedł bliżej i próbował siłą dostać się do środka. Nie udało mu się, być może 
tylko dlatego, iż dziewczęta zostały zawczasu ostrzeżone.

Innym razem, stojąc w kolejce do kasy przy stoisku warzywnym, Sara zwróciła uwagę na mężczyznę stojącego 
kilka miejsc przed nią. Niespodziewanie odczuła, że mężczyzna ten przysporzy jej kłopotów. W wyobraźni 
ujrzała, jak próbuje ją przejechać samochodem. Było to tak nieprawdopodobne, iż pomyślała że wyobraźnia 
zaczyna płatać jej figle. Niemniej jednak nie śpieszyła się, czekając aż mężczyzna zapłaci za sprawunki i opuści 
sklep.

Obserwowała przez okno wystawowe, jak wsiada do samochodu, objeżdża podjazd i znika z pola widzenia. 
Dopiero wtedy wyszła ze sklepu. Kiedy dotarła do środka parkingu, niespodziewanie samochód ten ukazał się z 
przeciwnej strony. Prowadzący go mężczyzna kierował się prosto na nią. Gdy samochód zbliżył się zamarła, 
niezdolna do żadnego ruchu. Mężczyzna otworzył drzwiczki, złapał ją za rękę i wrzasnął: „Wsiadaj!" Wyrwała 
rękę, krzyknęła o pomoc i pobiegła z powrotem do supermarketu. Mężczyzna skręcił i ponownie ruszył za nią. 
Odskoczyła. Krzyknął że i tak ją dostanie. Zawiadomiła o tym incydencie policję, chociaż była zbyt przerażona 
aby zwrócić uwagę na numery rejestracyjne.

Jednak kilka tygodni później w tym samym supermarkecie Sara ujrzała tego samego mężczyznę. Była wtedy z 
siostrą. Obie wyszły na parking, odnalazły samochód mężczyzny, zapisały numery rejestracyjne i poszły na 
policję. Tam okazało się, iż mężczyzna ten figuruje już w kartotekach policyjnych, jako podejrzany o 
molestowanie kobiet. Sara nie złożyła jednak oficjalnego zażalenia, mężczyzna został więc wypuszczony na 
wolność.

Wydarzenia te są istotne z kilku powodów. Po pierwsze, Sara jest osobą bez wątpienia godną zaufania. Jej 
rodzice zabrali ją nawet do psychoanalityka, ale ten nie stwierdził niczego niezwykłego, zarówno pod względem 
mentalnym jak i emocjonalnym. Owe przypadki prekognicji wprawiały w zakłopotanie także ją samą. Obecnie 
jest już mężatką, a jej zdolności prekognicyjne wciąż się przejawiają.

W pierwszym opisanym epizodzie Sara jako dziecko przewidziała, że będzie ją napastować nieznajomy 
mężczyzna. Chociaż powiedziała o tym rodzicom, zdarzenie zaszło dokładnie tak, jak je ujrzała. W drugim 
jednak epizodzie prekognicja przyszłych wydarzeń zmusiła ją do zablokowania drzwiczek samochodu i 
podniesienia szyb. Działania te w pewnym stopniu ograniczyły lub określiły późniejsze zdarzenie. W ostatnim 
przytoczonym epizodzie również można założyć, iż przeczucia ją ostrzegły. Bez wątpienia pomogły uniknąć 
bardzo nieprzyjemnych doświadczeń. Fakt dostarczenia policji numerów rejestracyjnych samochodu potwierdził 
to przewidywane wydarzenie.

Nie ma żadnych wątpliwości, że Sara wiedziała co ma się wydarzyć. Skąd? Czyżby czytała w umysłach tych 
ludzi? Czy przewidywała przyszłe wydarzenia bez żadnej pomocy telepatii? Czy to przypadek, iż trzykrotnie 
znalazła się w sytuacji, w której agresorami byli mężczyźni? A może naprowadzały ich jej lęki? Może 
podświadomie emanowała lęki, w pewien sposób emitowała je telepatycznie, aż zostały odebrane przez owych 
mężczyzn mających inklinacje do podobnych reakcji - którzy wyemitowali swoją intencję lub odpowiedź 
również telepatycznie, jeszcze przed owym zdarzeniem.

Możliwości te mogą być mocno naciągane. Same epizody również są prawie niewiarygodne, a jednak się 
wydarzyły. Jeżeli znane nam teorie nie są w stanie wyjaśnić ludzkich doznań, to z pewnością czegoś im brakuje. 
Możliwe że w ich miejsce powinny powstać nowe.
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Wszyscy miewamy intuicyjne przeczucia bądź podejrzenia ostrzegające przed przyszłymi wydarzeniami, 
szczególnie jeśli mają to być wydarzenia mało przyjemne. Nauka odrzuca zazwyczaj tego typu doznania. 
Zainteresowane są nimi natomiast różne towarzystwa metapsychiczne, a w ich skład nierzadko wchodzą 
wykształceni i bardzo doświadczeni badacze. Jeśli chodzi jednak o fakty naukowe, to przeczucia takie trudne są 
do udowodnienia. Zazwyczaj po prostu nie pojawiają się w odpowiednich do tego warunkach. Nie możemy 
powiedzieć: „W piątek o ósmej wieczorem będę miał przeczucie", i zaprosić paru uczonych panów aby je 
zbadali. Przeczucia nie funkcjonują w taki sposób.

W moim przekonaniu wiele owych przeczuć stanowi ważny dowód na istnienie postrzegania pozazmysłowego. 
Razem z Robertem notujemy każde przeczucie, łącznie z dokładną datą i porą dnia. Następnie jeśli przyszłość 
pokaże, iż przeczucie się sprawdziło, mamy przynajmniej dowód, że wiedzieliśmy o nim wcześniej. Sugeruję 
prowadzenie takich notatek. Istnieją jednak inne jeszcze wymagania, które trzeba spełnić, zanim przeczucia 
takie będą mogły zostać zaakceptowane przez jakiegokolwiek naukowca, a i wtedy nigdy nie będziemy pewni 
czy uzna on owe dowody za wystarczające.

Czy istnieje jakiś sposób, aby nasza wiedza o przyszłych wydarzeniach przybrała formę pewnej ciągłości? Czy 
możemy tak owe predyspozycje wyćwiczyć, żeby przewidywać przyszłość wtedy, kiedy tego chcemy? Być 
może gdybyśmy potrafili to zrobić, moglibyśmy udowodnić nasz przypadek. A przynajmniej znacznie byśmy się 
do tego zbliżyli. Najwyraźniej jednak ta wewnętrzna informacja nie jest świadoma, chociaż przeczucie musi 
znaleźć się w naszej świadomości, bowiem w przeciwnym razie nigdy byśmy go nie odebrali.

Zazwyczaj ego skutecznie nas ogranicza. Moje własne sny, troskliwie zapisywane już od przeszło dwóch lat 
przekonały mnie, że naprawdę przewidujemy przyszłe wydarzenia. Pewna część jaźni jest w stanie postrzegać 
czas tak, jak istnieje on w istocie. Spoglądamy wtedy w przyszłość, jakby czas nie składał się z serii chwil. 
Jedyną możliwą odpowiedzią jest ta oczywista - jesteśmy w stanie postrzegać w ten sposób czas, ponieważ jest 
to rzeczywista natura czasu. Pozorna seria chwil tak naprawdę wcale nie istnieje.

Zawarte w tym rozdziale eksperymenty umożliwiają udowodnienie tego, o ile nie przekonał was już dziennik 
snów. Możecie nie postrzegać wydarzeń jako całości, możecie nie przewidywać nawet tych fragmentów 
zdarzeń, którymi jesteście świadomie zainteresowani; niemniej jednak stwierdzicie bezspornie, iż sami 
uzyskujecie wskazówki o tym, co wydarzy się jutro.

Niemożliwe? Wcale nie. Najpierw przedstawię eksperymenty przeznaczone dla was, a potem podam wam 
rezultaty naszych własnych. Będziecie potrzebować jeszcze jednego notatnika. Raz dziennie, w porze 
najbardziej dla was odpowiedniej, usiądźcie w miejscu gdzie nikt nie będzie wam przeszkadzał. Będziecie wtedy 
próbowali przewidywać przyszłe wydarzenia. Niektóre z waszych przewidywań się nie sprawdzą. Ale inne 
zdecydowanie tak. O ile to możliwe, wykonujcie ten eksperyment zawsze o tej samej porze dnia. Nie wymaga 
on nawet pięciu minut. Ważne jest jednak podświadome nastawienie do niego, więc pójdzie wam o wiele lepiej, 
jeżeli codziennie wygospodarujecie kilka chwil zawsze o tej samej porze.

Po prostu napiszcie, przepowiednie na (poniedziałek) zrobione w poniedziałek o ósmej rano, lub o jakiejkolwiek 
innej porze. Potem napiszcie cyfrę l. Następnie zapisujcie wszystko co przychodzi wam do głowy. Nie próbujcie 
świadomie wyobrazić sobie co może przynieść nadchodzący dzień. Możecie napisać tylko jedno słowo, zwrot 
lub całe zdanie. Nie zastanawiajcie się nad tym co napisaliście, ani nie próbujcie świadomie niczego zmieniać. 
Po prostu piszcie, dopóki nie uzyskacie na konkretny dzień co najmniej pięciu przepowiedni.

Traktujcie cały eksperyment jako zabawę. Nawet jeżeli zapisane słowa wydają się nie mieć żadnego sensu, nie 
zmieniajcie ich ani nie wykreślajcie. Zajmujemy się tu umiejętnościami, które w kategoriach świadomości nie są 
logiczne, chociaż bez wątpienia stwierdzicie, że wiele waszych przepowiedni ma własną logikę.

Jak prawdopodobnie się domyśliliście, jest to zaledwie pierwsza część naszego eksperymentu. Bezustannie 
sprawdzajcie to, co zapisaliście z wydarzeniami dnia codziennego. Jeżeli podchodzicie do eksperymentów 
poważnie, to przeprowadzacie już podobną weryfikację jeśli chodzi o sny i przeczucia. Teraz w taki sam sposób 
sprawdzajcie swoje przepowiednie. Porównujcie zapisy w poszczególnych notesach. Czy na przykład 
przewidzieliście część jakiegoś wydarzenia, a inną część ujrzeliście we śnie? Czy przypadek telepatii, zapisany i 
opatrzony datą, wspomógł w jakiś sposób przepowiednię?

Prowadzenie takich dzienników może nie pasować do waszego wyobrażenia badań ESP, ale możecie mi 
wierzyć, że kiedy nagromadzicie już pewną ilość zapisów to sami stwierdzicie, iż są one czymś niezmiernie 
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ekscytującym. Dowiecie się w jaki sposób przejawiają się wasze umiejętności. Notatki przekonają was, że 
postrzeganie pozazmysłowe nie jest czymś ezoterycznym, lecz jak najbardziej konkretnym, mieszczącym się 
wewnątrz waszej osobowości.

Oczywiście musimy posiadać odpowiednie metody określania wiarygodności naszych rezultatów. Pewne 
przepowiednie będą „lepsze" od innych. Jeżeli odnotujecie na przykład, że w poniedziałek zjawią się u was 
nieoczekiwani goście, co się sprawdzi, to przepowiednia będzie bardziej wiarygodna, jeśli nie macie zwyczaju 
zapraszać gości w trakcie tygodnia. Jeżeli przepowiednia będzie określać, iż owymi gośćmi będą dwaj 
mężczyźni i to się potwierdzi, wtedy wiarygodność przepowiedni wzrośnie jeszcze bardziej. A gdy zapiszecie na 
dodatek nazwisko John Brown - waszego starego przyjaciela nie widzianego od lat - i rzeczywiście pojawi się 
on w waszym domu, to uzyskacie solidny dowód na drzemiące w was umiejętności przewidywania przyszłych 
wydarzeń (chyba że dostaliście od Johna Browna list, w którym informuje was o planowanych odwiedzinach).

Praktyka prawie natychmiast wykaże wam, jakimi aspektami rzeczywistości zainteresowani jesteście 
najbardziej. Niektórzy z was mogą zapisywać przepowiednie dotyczące świata lub wydarzeń w kraju. 
Przepowiednie innych mogą być bardziej osobistej natury. W każdym jednak przypadku skrupulatne 
prowadzenie dziennika jest niezbędne. Możecie również zauważyć, iż przepowiednia na poniedziałek 
sprawdziła się we wtorek, dajcie więc sobie dwu lub trzydniową swobodę w tym względzie.

Teraz przedstawię trochę moich rezultatów. W ciągu sześciu miesięcy, od listopada 1964 do kwietnia 1965 roku, 
zanotowałam 741 przepowiedni. Zazwyczaj piszę pięć na każdy dzień, chociaż bywało wiele takich weekendów, 
podczas których nie zapisałam ani jednej. Z owych 741 przepowiedni 320 dało rezultaty, które uważać mogę za 
wiarygodne. Te 320 przepowiedni podzieliłam na trzy stopnie: - na to, co nazywam bezpośrednimi trafieniami 
lub rezultatami tak bliskimi rzeczywistych wydarzeń, że z wyjątkiem prekognicji żadne inne tłumaczenie nie 
trafia mi do przekonania; rezultaty, które chociaż zaskakujące, nie są w pełni do udowodnienia, jak trafienia 
bezpośrednie; oraz rezultaty które są wiarygodne, chociaż być może nie tak zrozumiałe.

Moje przepowiednie dotyczą raczej zwyczajnych wydarzeń, niż jakichś niezwykłych wypadków. Oto prosty 
przykład tego, co nazywam bezpośrednim trafieniem. 4 marca jedna z moich przepowiedni brzmiała: „obcy w 
domu." Wieczorem tego samego dnia nieoczekiwanie odwiedził nas przyjaciel przyprowadzając ze sobą 
całkowicie obcego nam człowieka. Przepowiednia ta napisana została o ósmej rano. Uważam ją za bezpośrednie 
trafienie z kilku powodów. Przede wszystkim grono naszych przyjaciół nie jest zbyt liczne. Nie zdarza nam się 
zapraszać obcych osób do domu częściej, niż raz lub dwa razy do roku. Z wszystkich moich przepowiedni 
zaledwie dwie dotyczyły obcych gości, i za każdym razem ktoś obcy rzeczywiście składał nam wizytę. Nigdy 
nikt obcy się nie zjawił, gdy nie zostało to przewidziane.

Oto kolejny przykład tego, co dla mnie stanowi przepowiednię. Incydent ten zawiera trzy przepowiednie na 
jeden dzień, z których wszystkie znalazły swoje odniesienie w tym samym epizodzie. Na dzień 27 stycznia moje 
przepowiednie brzmiały: „sekret... ostry język... dokuczać." Tego samego dnia, późnym popołudniem, 
odwiedziła mnie gospodyni pewnej starszej sąsiadki, będącej zresztą moją przyjaciółką. Otóż gospodyni ta 
powiedziała mi, że czuje się dotknięta zachowaniem mojej przyjaciółki i postanowiła złożyć jej wymówienie. 
Przyjaciółka, według słów gospodyni, miała bardzo ostry jeży k a umysł spaczony do tego już stopnia, iż w 
nieprzyjemny sposób robiła jej wciąż na złość, przez co ta czuła się bard/o nieswojo. Następnie gospodyni 
wyjawiła mi, całkowicie wbrew mojemu życzeniu, pewien osobisty sekret, który był wyłączna sprawą mojej 
przyjaciółki.

Każde takie podobieństwo pomiędzy wydarzeniami przewidzianymi a rzeczywistymi może być czystym 
przypadkiem lub zbiegiem okoliczności. Lecz gdy 320 z 741 przepowiedni wskazuje różny stopień znaczących 
podobieństw, wtedy z pewnością nie jest to satysfakcjonujące wytłumaczenie.

Przypadek czy zbieg okoliczności raczej nie są wiarygodnym wytłumaczeniem gdy przyszłe wydarzenie 
postrzegane jest z wyprzedzeniem, a w dodatku wzmocnione proroczymi snami czy przebłyskami 
telepatycznymi.

Zwróćcie uwagę na kolejny przykład. Wcześniej wspominałam o snach, w których otrzymałam informacje, iż 
właściciel naszego domu nosi się z zamiarem jego sprzedaży. Sny te, wszystkie w ciągu kilku kolejnych nocy, 
zawierały następujące elementy: „starsi ludzie, przeprowadzka, prawdopodobieństwo poszukiwania nowego 
mieszkania." Jak sobie przypominacie, sny te miały miejsce 15, 16 i 17 lutego.
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Na dzień 18 lutego moje przepowiednie brzmiały: „niezwykłe wydarzenie... kąpiel... reprymenda... pryskać... 
gość w trakcie dnia". 18 lutego wieszcze elementy mojego snu sprawdziły się. Właściciel naszego domu pokazał 
nasze mieszkanie potencjalnym kupcom, co było dość niezwykłym wydarzeniem z mojego punktu widzenia, 
jako że przez pięć lat, odkąd zamieszkaliśmy w tym domu, nic podobnego nie miało miejsca. A pierwsze słowa 
agentki nieruchomości, po tym jak skinęła mi na powitanie głową, skierowane były pod adresem jej klientów: 
„Musicie zobaczyć łazienkę a szczególnie prysznic. To doprawdy niezwykłe urządzenie. Ma dziewięć dysz więc 
woda rzeczywiście silnie pryska." Później, gdy rozmawiałam z właścicielem domu, który jest zarazem naszym 
przyjacielem, udzieliłam mu reprymendy mówiąc, że to głupie z jego strony myśleć o sprzedaży domu, który 
jest taką dobrą inwestycją. W tym konkretnym przypadku zarówno moje sny, jak i przepowiednie przedstawiały 
różne aspekty rzeczywistej sytuacji, o której w żaden inny sposób nie mogłam wcześniej wiedzieć.

To prawda, że przepowiednie te były banalne, ale wydarzenia takie są ważne ponieważ potwierdzają, że wiemy 
o przyszłości więcej, niż nam się zazwyczaj wydaje. Nie tylko wiemy o niezwykłych bądź nieprzyjemnych 
okolicznościach z góry, lecz możemy również przewidywać sprawy doczesne. A jeśliby owe przepowiednie nie 
dotyczyły tych okoliczności to dlaczego zapisałam je tego konkretnego dnia a nie jakiegoś innego - tego jednego 
dnia w roku, kiedy okoliczności, które zaszły w świecie fizycznym nadały im ważność?

Co więcej, ponieważ zarówno sny jak i przepowiednie wydają się opisywać różne aspekty tego samego 
rzeczywistego wydarzenia, sam zbieg okoliczności stanowi raczej wątpliwe wytłumaczenie. Gdyby coś takiego 
miało miejsce raz czy dwa, wtedy z pewnością zadowoliłoby nas wyciągnięcie takiego wniosku. Istnieją jednak 
inne jeszcze przepowiednie, które niewątpliwie odnoszą się do konkretnych wydarzeń.

Przepowiednia na 19 listopada - „zamiana dni". Tego samego dnia odebrałam najpierw list a potem telefon od 
kogoś z rodziny mojego męża, kto dwukrotnie przełożył datę zaplanowanych wcześniej zaręczyn.

Przepowiednia na 20 listopada - „nieoczekiwane zaproszenie". Tego dnia złożyła nam wizytę przyjaciółka, aby 
zaprosić nas na obiad. Nie widzieliśmy się z nią od miesięcy. Tuż przed tym, jak zastukała do drzwi, bardzo 
intensywnie o niej myślałam.

Przepowiednia na 17 grudnia - „kobieta w sukience w grochy; obserwacja zachowań". Wieczorem tego dnia 
zjawiła się z nieoczekiwaną wizytą pewna znana nam para. Kobieta miała na sobie sukienkę w grochy. W 
pewnym momencie miłej pogawędki uwagę naszą przykuło dziwne zachowanie przechodzącego ulicą chłopca. 
Podeszliśmy do okna i przez około dwadzieścia minut obserwowaliśmy go zastanawiając się, czy potrzebuje 
pomocy czy jest po prostu niedorozwinięty umysłowo. W końcu zadzwoniliśmy na policję, doszliśmy bowiem 
do wniosku, iż chłopiec ten z jakiejś przyczyny nie jest w stanie nad sobą zapanować. Bez wątpienia była to 
obserwacja zachowania.

Przepowiednia na 16 listopada - „obcy w domu". Tego wieczora wyszliśmy potańczyć. Następnego dnia 
oznaczyłam tę przepowiednię, jako pozbawioną znaczenia. Dopiero dwa dni później dowiedzieliśmy się, że 
tamtego wieczora, kiedy nie było nas w domu, złożył nam wizytę przyjaciel ze swoim kuzynem, którego nigdy 
przedtem nie spotkaliśmy.

Przepowiednia na 10 listopada - „wypadek, w którym nie braliśmy udziału". Tego samego wieczora jeden z 
naszych przyjaciół opowiedział nam o wypadku, którego był ofiarą kilka tygodni wcześniej. Wspominał nam ó 
tym po raz pierwszy.

Przepowiednia na 5 marca - „zielone światło; zbyt wielu do odejścia; kilka wypadków; ktoś pozostawiony z 
tyłu". Tego dnia dowiedziałam się, że z powodu kilku incydentów w moim poprzednim miejscu pracy cały 
personel odchodził, z wyjątkiem jednego pracownika. Powiedziano mi, że potrzebna będzie pomoc i że zostanę 
poproszona o powrót na moje stare miejsce pracy. Mamy więc zbyt wielu do odejścia, kogoś pozostawionego z 
tyłu i kilka wypadków. Jeśli chodzi o zielone światło to wierzę, iż ma ono związek z moim powrotem na dawne 
stanowisko. Mówiąc symbolicznie, dano mi po prostu zielone światło.

A oto przykład, w jaki sposób przepowiednie oraz przekazy telepatyczne mogą się wzajemnie wzmacniać. Moje 
przepowiednie na 23 lutego brzmiały następująco: „dzierżawa; nowe miejsce; coś gdzie indziej; miła 
niespodzianka". O przekazie telepatycznym wspominałam wcześniej. Owego dnia Robert spóźnił się na obiad. 
Niespodziewanie do głowy przyszła mi myśl, że rzucił pracę i zmuszeni będziemy się wyprowadzić. Prawie 
natychmiast po tej myśli do mieszkania wszedł Robert prowadząc ze sobą przyjaciela, którego spotkał przed 
domem. Szedł właśnie do nas aby powiedzieć, że dostał zawiadomienie o zmianach warunków najmu 
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mieszkania (dzierżawa), że rzucił pracę i przeprowadza się w całkowicie nowe miejsce, gdzie będzie szukał 
pracy. Wszystkie przewidziane elementy wystąpiły tu więc prawie w nie zmienionej formie. Sądząc z jego słów 
wywnioskowałam, iż razem z żoną wyprowadzają się natychmiast. Byłam więc przyjemnie zaskoczona gdy 
nam powiedział, że będzie to miało miejsce dopiero za miesiąc. Zniekształcenie w przekazie telepatycznym jest 
wyraźne. Sądziłam iż ma związek z Robertem, być może dlatego, że martwiłam się jego nieobecnością.

Oto kolejny przypadek, gdzie zarówno przepowiednie jak i sen przyniosły istotne informacje o wydarzeniu, 
które miało miejsce później. Przepowiednie na 29 stycznia brzmiały: „wizyta nieznajomego mężczyzny; 
wiadomość". Przepowiednia na 30 stycznia była następująca: „grupy ludzi, czworo lub pięcioro; wygórowana 
cena; długie holowanie; coś rzadko wykonywane". Nocą 29 stycznia miałam sen, w którym zmywałam zlewy i 
opiekowałam się pacjentem. Było w nim również coś związanego ze szpitalem.

Wieczorem 30 stycznia sen sprawdził się gdy nasz przyjaciel dostał dość poważnego krwotoku z nosa. Incydent 
ten miał związek ze snem. Często płukałam zlew aby zmyć krew i opiekowałam się pacjentem. Zadzwoniliśmy 
do szpitala po instrukcje a następnie do rodziców tego młodego człowieka prosząc, aby do nas przyjechali 
(wiadomość). Istotnie wkrótce potem pojawił się u nas ojciec poszkodowanego razem z jego bratem (którego nie 
znaliśmy), co podniosło liczbę obecnych osób do pięciu. Nasz przyjaciel powiedział, cytuję: „To chyba 
wygórowana cena za zapomnienie o tym, co powiedział mi lekarz." Lekarze ostrzegali go, aby nie wydmuchiwał 
zbyt silnie nosa, ponieważ powodowało to już krwotoki w przeszłości. Z pewnością wieczór ten był czymś 
niezwykłym (coś rzadko wykonywanego), a długie holowanie mogło w przenośni odnosić się do długiej nocy - 
spał w naszym mieszkaniu a ja bez przerwy sprawdzałam, w jakim jest stanie.

Jedna z moich przepowiedni na 20 listopada brzmiała - „dziwny i zagadkowy list". Nocą 23 listopada śniłam o 
B. K. W przepowiedniach na następny dzień znalazło się między innymi - „list od B. K." 24 listopada 
otrzymałam dziwny i zagadkowy list od B. K., która nie należy do moich przyjaciółek.

Kolejny przykład wydaje się sugerować, iż wspólnie z Robertem posiedliśmy pełną informację o późniejszym 
wydarzeniu. Moje przepowiednie na 3 lutego brzmiały - „płacz; błąd". Przepowiednie na następny dzień - 
„telefon; ludzie; niezwykły wypadek; coś oczekującego na przyjazd". W przepowiedniach Roberta na 3 lutego 
znalazła się między innymi notatka - „po upadku". Powtórzył to raz jeszcze w przepowiedni na następny dzień.

Wieczorem 4 lutego pewna starsza już lokatorka poślizgnęła się na oblodzonym podjeździe i złamała nogę. W 
ciemnościach źle wybrała drogę do pobliskiego pojemnika na śmieci. Jej córka z płaczem zaczęła stukać do 
naszych drzwi. Zadzwoniliśmy po karetkę i z niecierpliwością oczekiwaliśmy jej przybycia, ponieważ kobieta 
mocno cierpiała. Dookoła zgromadzili się ludzie z sąsiednich mieszkań i pobliskich domów. Oczywiście my 
pojawiliśmy się już po tym, jak kobieta upadła. Nabrało to później pewnego znaczenia, gdy musieliśmy 
odpowiadać na kilka pytań w związku z ubezpieczeniem. Zatem wszystkie elementy moich przepowiedni, a 
także jedna Roberta, posłużyły do sprecyzowania obrazu całego zajścia, chociaż pewne fragmenty stały się 
zrozumiałe dopiero po wypadku.

Przepowiednie na 6 i 7 lutego brzmiały - „zwrot; specjalna dostawa; reorganizacja; siedem lub kilka; więcej niż 
konieczne". Wszystkie one wydawały się łączyć z dwoma oddzielnymi wydarzeniami. 7 marca sprawdziły się 
dwie ostatnie przepowiednie - siedem lub kilka; więcej niż konieczne. Tego wieczora, całkowicie 
nieoczekiwanie, złożyło nam wizytę siedmiu przyjaciół. Spontaniczne przyjęcie zakończyło się po północy. 
Pomyśleliśmy wtedy, że było więcej alkoholu i hałasu niż było to konieczne.

9 marca sprawdziły się pozostałe przepowiednie -zwrot: specjalna przesyłka; reorganizacja. Tego dnia miały 
miejsce następujące wydarzenia. Kilka dni wcześniej poprosiłam wydawnictwo o odesłanie mi maszynopisu 
niniejszej książki, ponieważ od pięciu miesięcy bezskutecznie oczekiwałam na jakąkolwiek odpowiedź. Zamiast 
tego jednak, 9 marca, nastąpił całkowity zwrot - otrzymałam list z wydawnictwa, w którym proszono mnie, 
abym nie wycofywała maszynopisu, ponieważ wciąż rozważa się możliwość jego wydania. Chociaż oczywiście 
nie była to jakaś specjalna przesyłka, to jednak była ona specjalna dla mnie, jako że list ten miał dla mnie 
określone znaczenie. Podanym w liście powodem opóźnienia była reorganizacja.

Do tej pory zapewne zauważyliście, iż stosujecie pewien rodzaj stenopisania, który posiada istotne znaczenie dla 
waszej podświadomości, chociaż początkowo znaczenie to na poziomie świadomości może być 
nierozpoznawalne. Jedynie uważne badanie własnych zapisów może ujawnić takie symbole. Oto kilka 
przykładów z moich własnych notatek.

70 / 115 „Parapsychiczne Przebudzenie” – Jane Roberts



Przepowiednie na 10 listopada brzmiały między innymi - „ważny list: 5". Tego dnia otrzymałam ważny list od 
A. K. Nie rozumiałam jednak co mogłaby oznaczać cyfra 5 i już miałam uznać ją za nieważną, gdy nagle 
przypomniałam sobie, że dawno temu ja i A. K. należeliśmy do pewnej grupy o nazwie „Piątka".

Przy sześciu innych okazjach gdy cyfra 5 zapisana była jako przepowiednia, zawsze otrzymywałam list od A. K. 
Pracował on w redakcji pewnego magazynu, w którym ukazywały się moje opowiadania. Prawie za każdym 
razem, gdy otrzymywałam od niego wiadomość, cyfra 5 widniała jako przepowiednia na ten dzień. Nawet kiedy 
zmienił pracę cyfra 5 pojawiała się w dalszym ciągu, tym razem odnosząc się do listów od redaktora, który zajął 
miejsce A. K.

Niemożliwe jest oczywiście przedstawienie w tej książce więcej niż kilku próbek moich przepowiedni. Robert 
również przeprowadzał własne eksperymenty z przepowiedniami, a ich rezultaty były równie uderzające jak 
moje. Wydaje się tu występować kilka szczególnych cech charakterystycznych. Wydarzenia często ukazywane 
są w sposób dość okrężny; jednak gdy przewidywane wydarzenie istotnie ma miejsce, wszystkie elementy 
pasują do siebie niczym fragmenty dziecinnej układanki. Nie odnoszą się do żadnych innych wydarzeń 
zachodzących w tym samym czasie. Bezbłędnie wydają się wskazywać w jednym tylko kierunku. Tendencja ta 
występowała również w przepowiedniach Roberta, a przy kilku okazjach wspólnie przewidywaliśmy główne 
aspekty jakiegoś wydarzenia, zanim jeszcze nastąpiło.

Symbolizm i okrężność wydają się być czymś charakterystycznym dla wszystkich form postrzegania 
pozazmysłowego, jednak uzyskane w ten sposób dane dalekie są od niejasności. Związki zawsze są trafne, 
chociaż często stają się widoczne dopiero po zajściu przewidywanego wydarzenia. Owe związki niekoniecznie 
muszą być tego rodzaju, jakie występują na poziomie świadomości. Typy informacji ważnych dla świadomości i 
podświadomości wydają się różnić. Przepowiednie jednak, razem z ich rezultatami przekonują mnie, iż 
rzeczywiście posiadamy wiedzę o przyszłych wydarzeniach, oraz że wiedza ta może zostać wpasowana w 
pewnego rodzaju logiczne ramy.

Owa wiedza może być wykorzystana. W wielu przypadkach przepowiednie przygotowały mnie na to. co miało 
się dopiero wydarzyć. Daje nam to psychiczną przewagę, co moim zdaniem jest niezwykle korzystne. Pewnego 
dnia moje przepowiednie dotyczyły podróży. Nie miało to dla mnie większego sensu ponieważ był środek 
tygodnia, a wtedy nie podejmujemy po prostu żadnych podróży. Zresztą wróciliśmy właśnie z wakacji i nie 
mieliśmy zamiaru nigdzie się wybierać. Jednak później tego samego dnia otrzymaliśmy telegram od rodziny 
mieszkającej poza miastem i zmuszeni byliśmy wyruszyć w nie planowaną podróż. A ponieważ rozważałam 
możliwość podróży jako rezultat mojej przepowiedni, zaplanowałam pracę w taki sposób, abym mogła 
wyjechać, jeśli okaże się to konieczne. Z tego względu ta nieoczekiwana podróż w środku tygodnia nie była dla 
mnie wielką niespodzianką.

Tak jak w moich, w waszych zapisach prawdopodobnie również przejawiają się pewne osobiste skłonności. 
Przeceniam na przykład dobre wiadomości a nie doceniam złych. W wielu przypadkach po prostu nie chcemy 
wiedzieć, co się wydarzy. Gdy Robert zapadł na ciężką chorobę wirusową, nie potrafiłam się zmusić do 
zapisywania żadnych przepowiedni. Była to zrozumiała, ale krótkowzroczna reakcja z mojej strony. Okresy 
troski o coś wydają się zmniejszać moją precyzję bezpośrednich trafień. Może upłynąć tydzień albo dwa, a 
żadna z przepowiedni się nie sprawdza. Ale istnieją również okresy podwyższonej aktywności, podczas których 
wszystkie przepowiednie sprawdzają się w stopniu niemal bezbłędnym.

Podczas eksperymentów natychmiast zapisujcie to wszystko co przychodzi wam do głowy. Nie próbujcie 
przerabiać tego, co napisaliście. Może to jedynie zniekształcić ważne informacje. Więcej na temat przepowiedni 
w następnym rozdziale. Na zakończenie przedstawiam kilka wyjątków z Materiału Setha odnoszących się do 
natury czasu w jego połączeniu z postrzeganiem pozazmysłowym.

Dużo jeszcze pozostaje do wyjaśnienia, jeśli chodzi o to czego zaledwie dotknęliśmy, bowiem wszystkie rzeczy są 
od siebie zależne. Istnieje faktyczna korelacja pomiędzy naszymi punktami chwilowymi, o których już mówiłem, 
obszerną teraźniejszością a tą częścią jaźni, którą wy nazywacie podświadomością.

Zajmiemy się głównie istotą działania, a wszystkie widoczne tu podziały będą arbitralne, dla wygody objaśnień.  
Punkt chwilowy sam w sobie jest już takim sztucznym podziałem. Punkt chwilowy składa się z działań, jakie 
możecie sobie przyswoić w obrębie obecnej struktury, ponieważ jest on w rzeczywistości częścią obszernej  
teraźniejszości.
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Podświadomość oraz w istocie wszystkie części jaźni, z wy/jakiem ego, zdolne są do przyswajania szerszego 
obszaru działania, o ile można się tak wyrazić. Stąd dla innych części jaźni istota czasu różni się od tej, jaką 
odbiera ego. Może ona zostać odniesiona do wielu innych aspektów rzeczywistości. Jak chodzi o działanie 
punktów chwilowych, ego istotnie jest częścią jaźni będącą na szczycie punktu chwilowego i przez ten punkt  
ograniczoną. W takim kontekście ego jest częścią jaźni, która jest całkowicie skoncentrowana na punkcie  
chwilowym, będąc równocześnie przezeń uwięzioną.

Ego jest tą częścią jaźni, która odbiera czas jako ciągłość i dla której doznanie jest serią bodźców i reakcji  
zachodzących jeden po drugim. A jednak można powiedzieć, iż samo w sobie jest to już podziałem, lub rodzajem 
wartościowego dopełnienia, ponieważ równoczesna natura danego działania jest tutaj odbierana w zwolnionym 
tempie, tak samo jak dziecko musi nauczyć się najpierw chodzić aby zacząć biegać.

Podświadomość nie jest tak ograniczona. Jeżeli przyjmiecie ego jako stojące na szczycie punktu chwilowego i  
uwięzione w rzeczywistości własnego doznania (przed- i-po), przyczyny i skutku, wtedy będziecie mogli  
wyobrazić sobie podświadomość sięgającą dalej na zewnątrz, obejmującą wiele, innych punktów chwilowych.

Nietrudno zatem zrozumieć, dlaczego możliwości ego są tak olśniewające. W obrębie jego ograniczonego 
zakresu występuje intensywność bodźców i reakcji. Ego jest faktycznie częścią jaźni zaabsorbowaną konkretnym 
polem działania lub wymiaru.

Podświadomość sięgając na zewnątrz, sięga równie- do wewnątrz. Bowiem gdy w obszernej teraźniejszości nie 
istnieje prawdziwa przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, to występuje tam jednak nieskończoność wewnętrzna i  
zewnętrzna; i ponownie działanie wewnątrz działań. Nie ma końca takim działaniom ponieważ są samorodne.  
Pozostałe części wewnętrznej jaźni sięgają zatem nawet dalej we wszystkich kierunkach, obejmując przez to 
wiele punktów chwilowych. Dla wielu części wewnętrznej jaźni to, co wy nazywacie jedną chwilą odpowiada 
prawie nieograniczonej liczbie chwil, bowiem nawet czas fizyczny nie ma znaczenia bez doznania i bez  
działania.

Cala wasza koncepcja czasu zbudowana jest w oparciu o waszą zdolność postrzegania działania, w miarę jak 
zdolność ta rośnie, rosną też wymiary czasu. Możliwe jest, iż jedna chwila waszego czasu może być 
doświadczona przez cala jaźń jako wieki.

Powinno was to doprowadzić do zrozumienia, dlaczego czas fizyczny jest dla podświadomości właściwie bez 
znaczenia, oraz dlaczego wewnętrzna jaźń posiada wiedzę o przeszłych wcieleniach i przeszłych zdarzeniach. 
Bowiem dla wewnętrznej jaźni, drodzy przyjaciele, owe wcielenia wcale nie należą do przeszłości, ani obecne 
wcielenie ego niekoniecznie jest teraźniejsze dla całej jaźni.

Bo dla całej jaźni wszystkie osobowości, które się na nią składają, istnieją równocześnie.

To tylko ego biegnie od chwili do chwili niczym przeskakujący kałuże człowiek. To jedynie ego tonie w czasie.  
Stąd zatem, ponieważ to ego jest chwilowo uwięzione w skupieniu waszego pola, jedynie ego pogrąża się tak  
powoli w równoczesne działanie, postrzegając je kawałek po kawałku, fragment po fragmencie. Teraz widzicie  
chyba co miałem na myśli mówiąc o bezgranicznej jaźni, ponieważ cała jaźń nie jest tak ograniczona. Cała jaźń 
może i postrzega nieograniczoną liczbę takich punktów chwilowych jednocześnie.

72 / 115 „Parapsychiczne Przebudzenie” – Jane Roberts



Rozdział 10

Więcej o przepowiedniach. Kilka przepowiedni Setha. Eksperymenty dla was.

Zamieszczone poniżej doświadczenie jest dla tych, którzy nie mają czasu eksperymentować codziennie. Na 
kartce papieru, wzdłuż marginesu, napiszcie cyfry od l do 20. Przekonacie się w ten sposób jak wiele trafnych 
przepowiedni możecie zrobić w miesiącu. Natychmiast zapisujcie wszystko, co przychodzi wam do głowy. 
Jeżeli będziecie mieć problem z rozpoczęciem eksperymentu, to zapiszcie wszystko jedno co, nawet jeżeli 
będzie się wydawało pozbawione sensu. Postarajcie się zwracać jak najmniejszą uwagę na to, co piszecie. Nie 
wpadajcie w ekstazę jeżeli napiszecie przepowiednię, która będzie wydawała się zwiastować jakieś szczęśliwe 
wydarzenie. Lecz z drugiej strony nie popadajcie w przygnębienie gdy przepowiednia dotyczyć będzie czegoś 
nieprzyjemnego. Prawdopodobnie u każdego wystąpią pewne podświadome zniekształcenia, nie ma powodu by 
reagować emocjonalnie na zapisywane przepowiednie. Czekajcie cierpliwie, a trafność przepowiedni przejawi 
się sama.

Przeprowadzając eksperyment możecie stwierdzić, iż pomocne bywa odwrócenie świadomej uwagi w inną 
stronę. Pijcie w trakcie kawę, lub jeżeli wolicie, oglądajcie telewizję. Nie próbujcie określać dat dla 
przepowiedni w danym miesiącu, chyba że oczywiście daty takie przychodzą do głowy spontanicznie. Zapisując 
przepowiednie zapomnijcie o zmyśle krytyki. Nie podejmujcie świadomych prób zgadywania opierając się na 
obecnej wiedzy. Będziecie mieli mnóstwo okazji do korzystania z intelektualnego krytycyzmu i logiki, gdy 
"będziecie oceniać wiarygodność swoich rezultatów.

Na początku ustalenie wiarygodności danej przepowiedni będzie dość trudnym zadaniem. Później zapiski same 
wskażą wam sposoby, jak najlepiej interpretować takie dane. Będziecie na przykład wiedzieć, jak ogólnie 
interpretujecie informacje i jakie symbole stosujecie do ich wyrażania.

Kiedy zaczynałam zapisywać moje przepowiednie, to w odniesieniu do pewnej pary bezustannie stosowałam 
słowo „zjawy", najwyraźniej dlatego, iż potrafili zjawiać się u nas w każdej chwili, bez uprzedzenia. Upłynęłę 
jednak wiele miesięcy zanim uświadomiłam sobie związek pomiędzy słowem zjawa, a ową parą. Prowadziłam 
jednak wtedy dziennik zwykłych wydarzeń fizycznych i przeglądając go pewnego dnia odkryłam, że za każdym 
razem gdy używałam słowa „zjawa" pojawiała się ową para.

Następnym razem pisząc przepowiednię, napisałam co następuje: „Wierzę iż może się to odnosić do państwa K., 
którzy zawsze zjawiają się bez uprzedzenia." Nigdy nie pisałam tego słowa kiedy do nas nie przychodzili. Na 
nieszczęście para ta wyprowadziła się z naszego miasta, więc kwestia ta pozostaje nie rozwiązana. Gdyby 
pozostali tu jeszcze przez rok lub dwa, to mogłabym sprawdzić tę zależność dokładniej. Jestem jednak prawie 
pewna, iż związek taki rzeczywiście istniał. Jedynie częste przeglądanie własnych zapisów umożliwi wam 
odkrycie takich „skojarzeń.''

Stosunkowo łatwo jest określić wiarygodność przepowiedni, które są jasne i precyzyjne, a przewidywane 
wydarzenia zachodzą dokładnie w określonym dniu. W pewnych przypadkach jednak przepowiednie mogą być 
w większym lub mniejszym stopniu wiarygodne, ale nie będziecie mogli tego sprawdzić ponieważ osoba, której 
przepowiednia dotyczy jest nieosiągalna. Lub o tym, że przepowiednia się sprawdziła możecie dowiedzieć się 
znacznie później, gdy już od dawna uznaliście ją za nietrafną.

Jeżeli piszecie przepowiednie codziennie, to upewnijcie się, iż zapisaliście również dokładną godzinę 
sporządzania przepowiedni. Pewnego razu napisałam całą listę przepowiedni o 18.35. Jedna z nich głosiła, że C. 
S. złoży nam wizytę pomiędzy 20.30 a 22.00 tego dnia. Nie pojawił się jednak tego wieczora, lecz dopiero 
następnego dnia o 9.30 rano. Ze śmiechem powiedziałam mu, że sama godzina mniej więcej się zgadza, ale 
oczekiwany był wczoraj wieczorem. Zapytał o której dokładnie godzinie sporządzałam te przepowiednie. Gdy 
mu powiedziałam stwierdził, iż dokładnie o tej porze poważnie zastanawiał się nad złożeniem nam wizyty, ale 
powstrzymała go od tego wynikła niespodziewanie inna sprawa. Spojrzał wtedy akurat na zegarek, bo spieszył 
się na spotkanie.

W trakcie zapisywania swoich przepowiedni prawdopodobnie nie będziecie mieć żadnych emocjonalnych 
odczuć. Bardzo rzadko miewam wrażenie, iż jakaś przepowiednia jest trafna, a jeżeli już mam takie wrażenie, to 
prawie nigdy nie potwierdza się to w praktyce. Z reguły nie możemy określić po samym przeczuciu, czy 
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spontanicznej przepowiedni towarzyszy silny ładunek emocjonalny i wrażenie pewności. W większości 
przypadków przepowiednie będą wydawały się pozbawione znaczenia. Dopiero później, gdy udowodniły już 
swoją wiarygodność w rzeczywistych wydarzeniach, często zdumiewa mnie niezdolność rozpoznawania ich 
ważności w chwili, gdy je zapisuję.

Jeżeli w poważny sposób próbujecie rozwinąć i wykorzystywać swoje zdolności, to nigdy nie naginajcie 
znaczenia żadnej przepowiedni tak, by pasowała do jakiegoś wydarzenia. Szukajcie jednak pewnych 
właściwych tylko wam skrótów lub symboli, jakie nieustannie przewijać się będą w waszych przepowiedniach. 
W niektórych przypadkach symbole będą musiały zostać rozszyfrowane, a nikt nie może zrobić tego za was. W 
moim przypadku symbole czy skróty myślowe nie występują zbyt często, lecz badanie takiego podświadomego 
języka może wam wiele powiedzieć o sposobach, w jakie zniekształcamy, wyrażamy bądź powstrzymujemy 
przed wyrażaniem ważne prorocze informacje.

Gdy przyzwyczaicie się już do eksperymentowania z przepowiedniami, początkowa tendencja do pewnego 
zażenowania będzie stopniowo zanikać. Staniecie się bardziej swobodni, a wasze przepowiednie zacznie 
cechować większa zgodność. Tak jak ma to miejsce z proroczymi snami i przekazami telepatycznymi, wasze 
przepowiednie mogą wykazywać okresowy wzrost lub spadek aktywności. Najwyraźniej nie zawsze możemy 
działać tak, jak byśmy tego chcieli. Nie zniechęcajcie się więc, gdy po okresie dobrych rezultatów nadejdą 
słabsze.

Ludzie bez względu na swoje wrodzone zdolności, różnią się stopniem przejawiania materiału prekognicyjnego. 
Na przykład na początku możecie się podświadomie obawiać owych prób spoglądania w przyszłość. W takim 
przypadku bywa, że minie trochę czasu zanim zaczniecie uzyskiwać wiarygodne rezultaty, możecie nawet sami 
zablokować sukces w takich eksperymentach.

Gorąco zalecam, abyście spróbowali pisać swoje przepowiednie codziennie. Doprawdy nie wymaga to wiele 
zachodu - pięć minut o dowolnej porze dnia w zupełności wystarczy. W wielu przypadkach możecie nie 
opisywać dokładnie wydarzenia, które nastąpiło później, nawet jeśli przepowiednia okazała się trafna. Zapiszcie 
jednak wszystkie jej aspekty, które odnoszą się do tego konkretnego wydarzenia. Bez wątpienia w stopniowaniu 
przepowiedni niezbędny jest czas i pewien wysiłek, ale przedsięwzięcie to warte jest zachodu.

Załóżmy iż posiadacie podświadomą wiedzę o rychłym spotkaniu ze swoją znajomą, panną X. Wasza 
przepowiednia dotycząca tego faktu może nie być prostym stwierdzeniem w rodzaju: „Odwiedzi mnie dzisiaj 
panna X." Zamiast zwrotu panna X możecie użyć jakiegoś innego określenia, zrozumiałego jedynie dla waszej 
podświadomości. Jeżeli panna X ma na przykład na policzku widoczny pieprzyk to możecie napisać „panna 
Pieprzyk" albo „pieprzyk na policzku" i w obu tych przypadkach nawet nie będziecie zdawali sobie sprawy, że 
przepowiednia jest trafna, ponieważ nie wiecie jak interpretować jeżyk własnej podświadomości.

Przepowiednia Roberta na pewien dzień zawierała między innymi pojedynczy zwrot „cuchnący oddech." Nic to 
dla niego nie znaczyło. Jednak tego samego dnia otrzymał list od pewnego znajomego, który był jedyną osobą, o 
której wiedzieliśmy, iż cierpi na tę przypadłość. W poprzednich przepowiedniach Roberta nigdy nie wystąpiło to 
słowo, nigdy też poprzednio nie otrzymaliśmy od tego znajomego listu.

Nie możemy oczekiwać, a tym bardziej żądać, aby intuicyjna część jaźni działała w taki sam sposób jak 
logiczny, świadomy umysł. Z drugiej jednak strony, intuicyjna jaźń na swój własny sposób używa symboli, które 
są tak samo trafne i lapidarne. Po prostu mogą być inne niż te, z jakimi mamy do czynienia w sposób świadomy.

Eksperyment z codziennymi przepowiedniami jest wspaniałą metodą rozwijania wewnętrznych zdolności -a 
oprócz tego jest doskonałą zabawą. A element czasu w połączeniu z przepowiedniami jest interesującym 
zagadnieniem samym w sobie. Na przykład poczyniona w poniedziałek rano przepowiednia jakiegoś 
wydarzenia na wtorek może sprawdzić się już w poniedziałek po południu. Równie dobrze zdarzenie może mieć 
miejsce później, niż to przewidywaliście. Wszystko to służy poznawaniu w jaki sposób działacie, chociaż 
czasami stwarza dodatkową trudność przy prawidłowym stopniowaniu rezultatów.

Oto przykład takiego przeskoku czasowego. Na 24 listopada moje przepowiednie brzmiały następująco -„wizyta 
A. F.; zdumiewający zbieg okoliczności". A. F. nie tylko nie przybył tego dnia, ale nie widzieliśmy go aż do 10 
grudnia. Przepowiednię tę od dawna już uważałam za nietrafną.

Jednak podczas wizyty A. F. 10 grudnia wspomniałam mimochodem, iż jeden z moich przyjaciół zna pewnego 
mnicha, który słyszał o Sesjach Setha i jest nimi wysoce zainteresowany. Mnich ten przebywał w pobliskim 
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klasztorze. „Masz na myśli ojca X?", zapytał zaskoczony A. F. „Właśnie. Skąd wiedziałeś?", odpowiedziałam 
pytaniem. Okazało się, że A. F. otrzymał list od tego samego mnicha dotyczący całkowicie innej sprawy. A. F. 
nie zna naszego przyjaciela, który powiedział mi o zainteresowaniu tego mnicha, a sam A. F. nie mieszka w tym 
samym mieście co mnich, mój przyjaciel czy ja.

Uznałam to za zbieg okoliczności. Jest to bardziej nawet zaskakujące gdy rozważymy, że zarówno wizyta A. F., 
jak i wzmianka o zdumiewającym zbiegu okoliczności, były przepowiedniami na ten sam dzień spisanymi 
miesiąc wcześniej.

Nie zmieniłam jednak mojego zapisu ostatecznie uznając tę przepowiednię z powodu przeskoku czasowego za 
trafną, lecz opatrzyłam ją notatką opisującą wszystkie okoliczności. Bardzo możliwe, iż przypadki takie kryją 
ważne wskazówki umożliwiające nam lepsze zrozumienie natury jasnowidzenia. Sugeruję zatem, abyście często 
przeglądali notatki, tak by zdarzenia, jak to opisano powyżej, nie umknęły waszej uwagi. Rejestrując dodatkowo 
towarzyszące zapisowi okoliczności, możecie odkryć pewne schematy otwierające nowe obszary wiedzy.

Jeżeli przepowiednia dotycząca konkretnej osoby wydaje się nie sprawdzać, spróbujcie ją zweryfikować poprzez 
kontakt z tą osobą. Sama niejednokrotnie zapisywałam, iż konkretna osoba odwiedzi nas określonego dnia, a 
wizyta nie dochodziła do skutku. Co najmniej dwukrotnie okazało się, że ów ktoś rozważał możliwość wizyty w 
chwili, gdy zapisywałam przepowiednię. Okoliczności zgadzały się, ponieważ pamiętali dokładny czas. Inne 
przepowiednie również mogą być wiarygodne, ale po prostu nie będziemy w stanie zapytać o to osoby, której 
dotyczą. Nie należy oczekiwać w każdym przypadku całkowitej zbieżności. Nie możecie przyjmować za 
pewnik, iż większość przepowiedni niemożliwych do udowodnienia jest trafna. Powinniście jednak pamiętać, że 
niektóre z nich mogą być wiarygodne.

Materiał Setha zawiera pewne przepowiednie, chociaż nigdy nie próbujemy ich wymuszać. Nie nakłaniamy do 
nich Setha. Seth nie podał jeszcze ani jednej przepowiedni, która by się nie sprawdziła. W niektórych jednak 
element czasu, w jakim przepowiednia się spełnia, wynosi trzy lata albo i więcej, nie przekonamy się więc o ich 
wiarygodności dopóki czas ten nie upłynie. Muszę tu podkreślić, iż pojęcie czasu Setha różni się znacznie od 
naszego. Kiedy mówi, że jakieś wydarzenie nastąpi wkrótce, rozumiem, iż nastąpi w przeciągu tygodnia lub 
dwóch. Dla Setha może to jednak znaczyć i sześć miesięcy. Większość przepowiedni Setha dotyczyła spraw 
osobistych z życia naszych przyjaciół i znajomych, więc jako takie nie będą tu przytaczane, z wyjątkiem kilku. 
Tych kilka jednak winno dać wam pojęcie o ogólnej naturze jego przepowiedni.

9 marca 1964 roku Robert zapytał Setha o stan chorej .przyjaciółki, przebywającej wtedy w szpitalu. Seth podał 
jako ważną dla niej datę 15 kwietnia, nie określił jednak żadnych szczegółów. Nasza czterdziesta czwarta sesja 
wypadała właśnie 15 kwietnia. Robert zadał wtedy następujące pytanie: „Czy możesz powiedzieć nam coś o 
dzisiejszym stanie pani Y?"

Oto dosłowna odpowiedź.

Tego dnia, 15 kwietnia, a raczej późnym wieczorem, dokładnie o drugiej w nocy waszego czasu, nadejdzie ostry  
kryzys i wystąpią gwałtowne zaburzenia czynności mózgu. Będzie, lub już jest, w najgorszym z dotychczasowych 
nastrojów.

Kilka dni później zadzwoniłam do szpitala i dowiedziałam się, że pani Y została wypisana. Przyjęłam zatem, że 
pomimo uwag Setha stan jej poprawił się. Jednak 22 kwietnia pojawili się u nas z wizytą krewni pani Y. 
Powiedzieli nam, że 15 kwietnia pani Y postawiła na nogi całe piętro szpitala i została przeniesiona do kliniki 
psychiatrycznej. Jej stan pogorszył się do tego stopnia, że zaczęła przejawiać symptomy choroby umysłowej, 
krzyczała, rzucała przedmiotami, biegała po szpitalnych korytarzach, wreszcie zadzwoniła na policję z prośbą o 
ratunek.

Podczas sześćdziesiątej ósmej sesji naszym gościem był Bili Macdonell. Ponieważ planował wakacje w 
Provincetown, Robert spytał Setha czy mógłby podać jakieś szczegóły dotyczące owych wakacji. Oto 
odpowiedź Setha.

Pojedzie, oczywiście, nad morze. Pozna tam mężczyznę o krótkich włosach, w wieku około pięćdziesięciu lat.  
Widzę też lodź wiosłową z namalowanym pewnego rodzaju symbolem.

Podczas siedemdziesiątej piątej sesji, 24 lipca 1964 roku, Bili był już w Provincetown. Seth udzielił nam wtedy 
kolejnych informacji, mimo iż wcale go o to nie prosiliśmy.
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Wasz znajomy zaprzyjaźnił się z dwoma mężczyznami. Jeden z nich jest starszy, drugi w przybliżeniu w wieku 
waszego znajomego. Jest on, oczywiście, blisko wody. Był w barze z dużą beczką. W pobliżu są dwa domy i  
pokój frontowy z widokiem na plażę. Jest też lodź i pomost. Wydaje mi się również, że był w grupie czterech 
mężczyzn. Może mieć coś wspólnego ze sznurem muszelek.

Pomiędzy nami a Billem nie było żadnej korespondencji. Odwiedził nas dopiero po powrocie, 25 sierpnia. W 
rozmowie z nami potwierdził, że około 25 lipca był na przyjęciu z dwoma znajomymi, których poznał podczas 
wakacji. Jeden z nich miał pięćdziesiąt parę lat i krótkie, obcięte na jeża włosy, drugi zaś był mniej więcej w 
jego wieku (Bili jest dwudziestokilkuletnim młodzieńcem). W przyjęciu tym brało także udział dwóch innych 
mężczyzn.

Tak więc rzeczywiście znajdował się w grupie czterech mężczyzn. Samo przyjęcie odbywało się w domu 
plażowym połączonym z drugim domkiem (dwa domy), a konkretnie w pokoju frontowym, którego okna 
wychodziły na plażę. Według Billa było to dość niezwykłe, ponieważ domki plażowe w Provincetown 
poustawiane są raczej w przypadkowych grupach i rzadko które pokoje frontowe mają widok na morze. 
Znajdował się tam również pomost, przy którym było przycumowanych kilka łodzi.

Po przyjęciu Bili razem z nowymi przyjaciółmi udał się do baru różniącego się od pozostałych unikalną 
dekoracją - na jednej ze ścian wisiały dwie połówki olbrzymiej beczki. Inne bary również udekorowane były 
niewielkimi beczułkami, ale ta duża była doprawdy czymś niezwykłym. Bar i domki leżały w odległości trzech 
budynków od siebie. (Według Setha znajdowały się w pobliżu).

Bili nie wiedział do czego odnosił się sznur muszelek, być może z wyjątkiem tego, iż na przyjęciu funkcję 
popielniczek pełniły właśnie muszle. Nie przypominał sobie żadnej łodzi z namalowanym na niej symbolem. 
Później Seth powiedział, że łódź była zielona i Bili istotnie przypomniał sobie taką łódź w pobliżu jednego z 
domków, ponieważ ją namalował. Namalował także ogólny widok plaży, łącznie z domkami.

28 września 1964 roku Seth przepowiedział również sprzedaż maszynopisu pierwszej książki. 4 listopada 
oświadczył, że sytuacja rozwija się pomyślnie, a jej rezultatem może być nawet przyszła sprzedaż moich 
opowiadań.

Sprzedaż nie została jeszcze przesądzona, ale solidne podstawy umożliwiające jej przeprowadzenie zostały już 
położone. W jednym przypadku pewien wpływ może mieć kobieta.

5 maja 1965 roku umowa wydawnicza została wreszcie podpisana, częściowo dzięki wpływowi nowego szefa,' 
chociaż w przeszłości wszystkie sprawy omawiałam z panem Fellem i nie wiedziałam o zmianie na miejscu 
redaktora naczelnego. 25 maja, wkrótce po podpisaniu umowy, sprzedałam jedną nowelę do pewnego magazynu 
o ogólnokrajowym zasięgu. Tak więc w maju książka została sprzedana, tak jak przewidział to Seth, a wpływ na 
to miała kobieta; sprzedane zostało także jedno z moich opowiadań.

Żadna z tych przepowiedni nie jest specjalnie spektakularna. Seth istotnie przewidział dokładnie dzień, w 
którym pani Y. przeszła swój ciężki kryzys, ale przepowiednie dotyczące książki sprawdziły się dopiero po pół 
roku. Niedawno Seth wymienił akcje pewnego przedsiębiorstwa i przepowiedział, że ich wartość zacznie 
stopniowo spadać. Od chwili przepowiedni wartość tych akcji istotnie spadła o pięć punktów. Udzielił nam także 
kilku ogólnych informacji dotyczących naszej obecności na sympozjum poświęconym hipnozie, jakie miało 
miejsce na stanowym uniwersytecie w Oswego w lipcu 1965 roku. Przepowiedziane przez niego wydarzenia 
spełniły się co do joty.

Jeżeli chodzi o wasze eksperymenty, szczególną uwagę zwracajcie na następujące kwestie: przepowiednie, które 
odnoszą się do jednego wydarzenia; podświadome określenia (jak przykładowa panna Pieprzyk), jakie stosować 
możecie wobec konkretnych osób. Zawsze zapisujcie dokładny czas formułowania przepowiedni oraz dzień, 
którego dotyczą. Dajcie sobie dwa lub trzy dni, zanim przystąpicie do oceny rezultatów.

Istnieje również możliwość, iż w pewnych przypadkach niektóre z waszych przepowiedni mogą stosować się 
nie do jednego, ale do dwu różnych wydarzeń. Moje zapisy wydają się sugerować taką właśnie tendencję. 
Poniższy przykład powinien doskonale to zobrazować.

Przepowiednie te są interesujące z dwóch powodów. Po pierwsze, wskazują jak Robert i ja określamy wspólnie 
przyszłe wydarzenie. Po drugie, ilustrują pojedyncze przepowiednie, które stosują się do dwóch oddzielnych 
sytuacji. Jeżeli ta ostatnia możliwość okaże się ważną cechą charakterystyczną materiału prekognicyjnego, 
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wtedy podświadome skróty, czasami lapidarne a treściwe, są również tak dokładne, iż pasują do dwóch zdarzeń 
jednocześnie, jednak nie mają zastosowania w przypadku pozostałych wydarzeń z danego dnia.

Na dzień 30 czerwca moje przepowiednie brzmiały między innymi - „kilkakrotnie kilka pytań; powiedz mi raz 
jeszcze; podróż; długa droga", W przepowiedniach Roberta pojawiło się między innymi słowo - „agent".

Nie czytaliśmy nawzajem swoich przepowiedni. Tego dnia złożył nam wizytę agent ubezpieczeniowy. 
Potrzebował kilku informacji o jednym z sąsiadów, który się właśnie wyprowadził. Początkowo nie wyjawił mi 
powodu swoich pytań, więc odmówiłam udzielenia na nie odpowiedzi. W końcu powiedział co go do nas 
sprowadza, wobec czego wpuściłam go do mieszkania i poprosiłam o powtórzenie pytań. Sąsiad przeprowadził 
się do Kalifornii. W tym przypadku wszystkie przewidziane elementy sprawdziły się w rzeczywistej sytuacji. 
Przepowiednia Roberta dotycząca agenta nie mogła być bardziej konkretna.

Ta sama przepowiednia wydaje się doskonale pasować do innej sytuacji mającej miejsce tego samego dnia. 
Powiedzieliśmy mianowicie właścicielowi domu, iż pewni nasi przyjaciele pragną wynająć wolne mieszkanie na 
dolnym piętrze. Nie uregulowali jednak jeszcze opłaty za najem, a tymczasem telefonowała już inna kobieta, 
również zainteresowana tym mieszkaniem. Ponieważ czuliśmy się odpowiedzialni za tę sytuację, udałam się do 
stojącej na rogu budki telefonicznej, aby zadzwonić do naszych przyjaciół. Nie było ich w domu ale podano mi 
kilka innych numerów, pod którymi mogli być uchwytni. Przez ponad pół godziny zajęta byłam wykręcaniem 
różnych numerów telefonów i powtarzaniem tych samych pytań, chcąc wyjaśnić sytuację do końca. Istotnie 
czułam się wtedy trochę jak agent ubezpieczeniowy. Tak więc trzy przepowiednie - „kilkakrotnie kilka pytań; 
powiedz mi raz jeszcze" oraz „agent" w tym konkretnym przypadku również wydają się sprawdzać.

Zdaję sobie oczywiście sprawę, że przypadki te być może nie są szczególnie efektowne. Lecz zajmujemy się 
przecież studiowaniem sposobu, w jaki podświadomość operuje materiałem nie znanym naszej świadomości, 
stąd każda cecha charakterystyczna, która wydaje się przejawiać w naszych przepowiedniach winna zostać 
poddana drobiazgowemu badaniu. Zarówno wizyta agenta ubezpieczeniowego jak i wielokrotne rozmowy 
telefoniczne pomogły odróżnić ten konkretny dzień od innych i wydaje się, iż obie te sytuacje przynajmniej 
częściowo zostały przewidziane.

Jedynie przepowiednie codzienne dostarczą nam niezbędną ilość danych do dalszej pracy. Zapisując tylko 
stosunkowo rzadkie przypadki przepowiedni spontanicznych nie uzyskamy wielu informacji. W miarę 
gromadzenia się codziennych zapisów będziemy mieć coraz więcej danych, które następnie analizowane mogą 
wyjawić nam naturę i charakter materiału prekognicyjnego.

Ponieważ wszelkie nasze badania fenomenu odczytywania przyszłości z konieczności muszą się opierać na 
naszej koncepcji czasu, przedstawiam tu kilka wyjątków z Materiału Setha dotyczących tej właśnie kwestii. Seth 
mówi w nich o czasie w odniesieniu do impulsów elektrycznych i przedstawia prostą analogię.

Wyjątki z Sesji 54

Stara analogia, chociaż obawiam się, że dość banalna, jest wciąż dobra. Idąc przez las znajdziecie wiele drzew.  
Czas może być pojmowany jako cały ten las. Wy jednak widząc przed sobą drzewo nazywacie je przyszłością.  
Wydaje się wam, że drzewa tego nie było tu przedtem, ponieważ jeszcze do niego nie doszliście. Drzewo za sobą 
natomiast nazywacie przeszłością. Można powiedzieć, że wędrujecie jedną wąską ścieżką, ale w lesie jest wiele  
takich ścieżek. Las istnieje jako całość, Możecie wędrować do przodu lub do tylu, chociaż dopiero uczycie się to  
robić.

Rozwińmy tę analogię. Przyjmijmy, że cały las to obszary teraźniejszości. Drzewa, wszystkie istniejące 
równocześnie, przyrównać możemy do świadomości; jednak ów las obszernej teraźniejszości nie zajmuje 
przestrzeni w taki sposób, jak wy pojmujecie przestrzeń.

W jego obrębie nie ma przeszłości, teraźniejszości czy przyszłości w waszym rozumieniu, lecz jedynie chwila 
obecna. Z powodu nieskończonych możliwości, w owej chwili utrzymywana jest stałość w kategoriach 
wartościowego spełnienia, spełnienia dosłownie nieskończonych wartości. Stąd las ten bez przerwy się rozrasta.  
Nie rozrasta się jednak w kategoriach przestrzeni czy czasu, lecz w kategoriach spełnienia zdolności i wartości,  
które tworzone być mogą na różnych poziomach i pod różnymi maskami, z których wasze obecne pole istnienia 
jest pierwszym.

Wyjątki z Sesji 125
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Pojmujecie działanie w kategoriach czasu, ponieważ w waszym fizycznym świecie działanie wydaje się zabierać 
czas, prawie w taki sam sposób jak krzesło wydaje się zajmować przestrzeń. Krzesło oczywiście nie zabiera 
przestrzeni, lecz jest częścią tego co wy nazywacie przestrzenią. Działanie również nie zabiera czasu. Jest  
częścią tego, co wy nazywacie czasem...

Trudno jest wam to wytłumaczyć, ponieważ stare koncepcje muszą być zastosowane w nowy sposób. Ale...  
mówiliśmy o elektrycznej rzeczywistości myśli, emocji, snów oraz tych wszystkich doznań, których pochodzenie 
wydaje się czysto psychologiczne, a które nie zajmują przestrzeni w waszym wszechświecie fizycznym.

Wspomniałem również, że pole elektryczne posiada różnorodność wymiarów, których nie znacie. W systemie tym 
mieszczą się glebie, które nie są głębiami w kategoriach przestrzeni, lecz raczej głębiami i wymiarami w 
kategoriach zmieniających się natężeń. Istnieje również stałość blisko połączona z natężeniem, ale nie z 
ciągłością w kategoriach czasu.

W tym elektrycznym systemie podróż przez czas oznacza po prostu podróż przez natężenia. W systemie tym 
występuje stały ruch, tak samo jak we wszystkich pozostałych, a stały ruch sprawia, iż ruch możliwy jest również  
w obrębie waszego systemu; czas istotnie jest tu impulsem elektrycznym, który rośnie poprzez natężenie, a nie  
poprzez chwile.

Mówienie o ruchu do tyłu i do przodu nie ma większego sensu. Istnieją jedynie zmienne pulsacje zmiennych 
natężeń; stąd ponieważ silniejsze natężenia są naturalnym rezultatem natężeń słabszych nazywanie jednych 
teraźniejszością a drugich przeszłością pozbawione byłoby sensu. Jednak w waszym polu fizycznym i przy 
fizycznym czasie, można powiedzieć, iż poruszacie się na falach owych pulsacji.

Kiedy pulsacja jest słaba, nazywacie ją przeszłością. Kiedy jest silniejsza - teraźniejszością, a taką, która nie  
wydaje się wam tak silna jak teraźniejszość zwiecie przyszłością. Tworzycie takie podziały sami dla siebie. W 
taki właśnie sposób wytworzyliście sztuczne podziały czasowe i wtłoczyliście w nie tkwiące w systemie 
możliwości, potencjały i ograniczenia.

78 / 115 „Parapsychiczne Przebudzenie” – Jane Roberts



Rozdział 11

Czy żyliśmy poprzednio? Dalsze eksperymenty. Reinkarnacja - fakt czy fikcja?

Czy to możliwe, że żyliśmy już poprzednio? Wiele milionów ludzi wierzy, iż rodzą się wciąż od nowa, że nasze 
możliwości nie zostaną rozwinięte w pełni w ciągu jednego życia, lecz muszą wzrastać i krzepnąć poprzez 
kolejne wcielenia. Załóżmy, że to prawda. Wtedy ciśnie się następne pytanie. Jeżeli żyliśmy poprzednio, to 
dlaczego nie pamiętamy poprzednich wcieleń?

Na początku pozwólcie mi jednak zadać wam inne pytanie. Przyjmujecie za oczywisty fakt, że zanim staliście 
się dorośli byliście niemowlętami i dziećmi, ale jak wiele pamiętacie z dzieciństwa? Bardzo mało. Przeważająca 
większość takich wspomnień stanowi teraz część podświadomości. Jeżeli nie potraficie przypomnieć sobie, co 
działo się w obecnym życiu, to nie powinno stanowić dla nas zaskoczenia, iż wspomnienia z poprzednich 
wcieleń również są stłumione.

Zapomniane wydarzenia z dzieciństwa możemy przywołać poprzez hipnozę. Jeżeli reinkarnacja jest faktem a 
nie fikcją, to poprzez hipnozę powinniśmy przypomnieć sobie również nasze poprzednie wcielenia. Ale nawet 
wtedy nie będziemy wiedzieć czy wspomnienia takie są prawdziwe, dopóki nie uzyskamy na tyle wiarygodnych 
informacji, by można je było skonfrontować z oficjalnymi dokumentami historycznymi.

Jeżeli chodzi o tak zwany dowód absolutny, to zastanówcie się nad trudnościami, jakie sprawia udowodnienie 
prostego faktu, którego nie można sprawdzić niejako od ręki. Załóżmy że chcecie udowodnić, iż chłopiec który 
siedział za wami w ławce w piątej klasie szkoły podstawowej 6 maja 1938 roku ubrany był w brązowy sweterek. 
Wyobraźcie sobie, że fakt ten pomimo upływu lat wciąż pozostaje świeży w waszej pamięci, chociaż inne 
wspomnienia z tego okresu zniknęły już ze świadomości. Możecie bez żadnych wątpliwości twierdzić, że sweter 
tego chłopca był brązowy, ale udowodnienie tego będzie niezmiernie trudne.

Po pierwsze, nie istnieją żadne zapisy co do koloru ubrań noszonych przez waszych klasowych kolegów. Nawet 
jeżeli odszukacie tego chłopca, obecnie mężczyznę i zapytacie go o to, to i tak niczego nie osiągniecie. Osoba ta 
z pewnością nie będzie miała pojęcia w co była wtedy ubrana. Gdyby zachowały się jakieś czarnobiałe 
fotografie, kwestia koloru swetra w dalszym ciągu byłaby nie rozstrzygnięta. Wystarczającym dowodem 
mogłaby być jedynie fotografia kolorowa, ale i tak trzeba by było udowodnić bez żadnych wątpliwości, iż 
zrobiona została konkretnego dnia.

Jeżeli reinkarnacja jest faktem, wtedy problem zbierania dowodów byłby wręcz przytłaczający. Nawet 
gdybyśmy przyjęli za pewnik, że informacje uzyskane za pomocą hipnozy czy innych metod są prawdziwe, 
musielibyśmy zadać sobie znaczny trud weryfikacji takich danych sprawdzając zapisy historyczne, prywatne 
listy, stare gazety i co tylko. Nawet gdybyśmy potrafili udowodnić ponad wszelką wątpliwość, że John X. w 
jakiś sposób posiada pewną wiedzę o siedemnastowiecznym życiu konkretnego biskupa, to niekoniecznie byłby 
to dowód, iż John X. żył kiedyś jako ten biskup. Mógł zgromadzić takie informacje w podświadomy sposób. 
Może w jakiś sposób komunikować się z duchem owego biskupa. Bez wątpienia przypuszczenia takie są tak 
samo zdumiewające, jak tezy dotyczące reinkarnacji; niemniej jednak jeżeli taka szczegółowa wiedza o 
przeszłości zostaje dostatecznie udowodniona, wtedy przypuszczenia te winny zostać wzięte pod uwagę.

Istnieją już co prawda odnotowane przypadki żyjących osób twierdzących, iż ich obecne wcielenie nie jest 
pierwszym, ujawniających gruntowną wiedzę o osobach jakimi były w poprzednich wcieleniach. 
Konfrontowane z krewnymi owych zmarłych już osób bezbłędnie rozpoznawały tych krewnych chociaż 
przedstawieni zostali sobie jako zupełnie obcy.

Dwa takie przypadki miały miejsce w tym wieku w Indiach. Zbiegiem okoliczności może być fakt, iż 
odnotowane zostały w kraju, w którym reinkarnacja jest czymś powszechnie akceptowanym. Albo może być i 
tak, że zdarzenia takie nie są w Indiach obiektem ataków, stąd częściej wypływają na światło dzienne. W obu 
tych przypadkach niezwykle żywe wspomnienia z poprzednich wcieleń nie tkwiły gdzieś głęboko w 
podświadomości, lecz występowały na poziomie świadomym.

Nawet jeżeli reinkarnacja jest faktem, to z reguły ego nie jest tego świadome. Teoretycznie wspomnienie z 
poprzedniego wcielenia może zostać wydobyte na powierzchnię poprzez metody, które rozluźniają ego do tego 
stopnia, iż wewnętrzne dane mogą się ujawnić. Hipnoza może okazać się najefektywniejszą metodą odkrywania 
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takich informacji. Kolejną może być automatyczne pisanie. Użyteczną może być również prosta metoda 
kojarzenia słów. Istnieją również zapisane przypadki, w których wspomnienia z poprzednich wcieleń ujawnione 
zostały podczas sesji psychoanalitycznych.

To prawda, że większość profesjonalnych badaczy ESP nie zajmuje się reinkarnacją. Ponieważ temat ten jednak 
często nierozerwalnie związany jest z badaniem osób przejawiających zdolności mediumiczne, jest on 
niezwykle interesujący w połączeniu z fenomenami psychicznymi i jako taki ma pełne prawo być omawiany w 
niniejszej książce. Automatyczne pisanie, automatyczna mowa czy kontakty ze światem umarłych często wydają 
się pochodzić od osobowości typu reinkarnacyjnego. Niekoniecznie jednak dotyczy to tylko takich osobowości. 
Ale każde poważne badania muszą przynajmniej brać ową możliwość pod uwagę.

Nikt nie może wam powiedzieć, czy żyliście poprzednio. Gdyby większa część obecnie żyjących żyła również 
w przeszłości, wtedy dowody na to spoczywałyby w każdym z nas, w obszarach osobowości znajdujących się 
poniżej ego. Jedyna odpowiedź leży w samopoznaniu. Wyrafinowane urządzenia techniczne nie pomogą nam 
zbadać rzeczywistości tkwiących w osobowości człowieka. Odpowiedzi mogą zostać odnalezione jedynie na 
drodze eksploracji wewnętrznej jaźni.

W niniejszym rozdziale znajdziecie instrukcje do eksperymentu, który umożliwi wam osiągnięcie niezbędnej 
swobody w poszukiwaniu wszelkich wspomnień z poprzednich wcieleń. Zamieszczam tu również wyjątki z 
sesji hipnotycznej z Robertem w roli obiektu badań i ze mną w roli hipnotyzera. Była to nasza pierwsza próba 
przeniesienia osobowości poza granicę narodzin. Obiekt został wprowadzony w stan lekkiego transu poprzez 
relaksację, a następnie podana została następująca sugestia: „Po doliczeniu do ośmiu ujrzysz sceny z okresu 
zanim byłeś Robertem Buttsem". Sugestia ta powtórzona została kilkakrotnie, a następnie policzyłam do ośmiu.

PYTANIA

Co widzisz?
Jak masz na imię?
Ile masz lat?
Co robisz?
Do kogo należy ten koń?
Gdzie mieszkasz?
W jakim mieście?
Czy mieszkasz w domu?
Jakie masz nazwisko?
Czy masz braci albo siostry?
Co robi twój ojciec?
Czy znasz nazwę tego miasta w stanie Myryland, czy 
może. Maryland jest nazwą tego miasta?
Jak więc nazywa się miasto w którym mieszkasz?

ODPOWIEDZI

Kałużę.
Josie.
Pięć.
Bawię się z koniem.
Do jakiegoś mężczyzny.
W mieście.
M ary land.
Tak... stromym.
Williams.
Pięcioro.
Podkuwa konie.

Nie.
Maryland.

„Kiedy policzę do ośmiu będziesz o dziesięć lat starsza". Ta sugestia również została kilkakrotnie powtórzona a 
następnie policzyłam do ośmiu.

Jak masz na imię: 
Joe czy Josie?
Jesteś chłopcem czy dziewczynką?
Gdzie mieszkasz?
W stajni?
Czy masz rodzeństwo?

Joe.
Joe. (Odpowiada ze zniecierpliwieniem.)
Chłopcem. (W głosie obiektu brzmi oburzenie.)
Jestem w stajni.
Tak. Podkowy... Kucie podków.
Czworo.

(Poprzednia odpowiedź na to pytanie brzmiała pięcioro).

Do kogo należy ta stajnia? Do mojego ojca. (W głosie ponownie wydaje się 
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Jak wygląda ulica?
Jak wygląda ulica, przy której mieszkasz?
Jak nazywa się to miasto?
Jak nazywa się ta ulica?
Czy tam właśnie mieszkasz?

brzmieć zniecierpliwienie moją niewiedzą.) Z 
gorących  podków  pryskają iskry... dźwięczenie 
młotów kowalskich. Iskry i muchy. Drzwi są 
otwarte.
Zapach koni, siana...
Och. Brukowana.
Maryland.
Ulica Spencer.
Obok. Na górze.

Sesja ta miała ulżyć Robertowi w nieprzyjemnych bólach pleców. Sukcesem było nie tylko zmniejszenie bólu, 
ale również zrozumienie wielu wewnętrznych powodów wywołujących ten stan. Nie planowaliśmy żadnych 
eksperymentów z regresją. Jednak gdy stwierdziłam, że Robert znajduje się w stanie głębokiego transu, 
postanowiłam skierować sesję w tę stronę, oczywiście po uprzednim uzgodnieniu tego z Robertem.

Ponieważ było to nasze pierwsze doświadczenie, nie uniknęliśmy kilku błędów. Przede wszystkim obiekt nie 
miał wystarczająco dużo czasu na odpowiedzi. Widział i czuł o wiele więcej, niż mógł opisać w krótkim czasie. 
Wiele pytań winno zostać rozwiniętych, ale sesja trwała już półtorej godziny i nie chciałam jej przeciągać.

Z tego właśnie powodu nie zadałam wielu oczywistych pytań, dotyczących na przykład roku narodzin Joe czy 
kraju, w którym znajdowało się Maryland. Wtedy przyjęłam za rzecz oczywistą, że Maryland było stanem, a 
obiekt był po prostu zdezorientowany. Jednak przypuszczenia takie nie powinny mieć miejsca podczas tego 
rodzaju sesji. Korzystniejsze może być również odliczanie do tyłu zamiast do przodu, jako sugerujące cofanie 
się w czasie.

Doznanie to było dla Roberta niezwykle żywe. Wrażenia zmysłowe, świeże reakcje natychmiastowe. Ton głosu 
łudząco podobny do głosu dziecka. Obiekt kilkakrotnie wydawał się zirytowany moimi pytaniami. Byłam 
przekonana że Josie, imię pięciolatka, było imieniem dziewczynki. Później, gdy obiekt użył imienia Joe, był na 
mnie wyraźnie rozgniewany kiedy zapytałam go czy jest chłopcem czy dziewczynką.

Sesja ta pokazała nam, że doznania obiektu były tak samo żywe jak te, które występują w bardziej naturalnej 
regresji wiekowej. Jak wspominałam już wcześniej, w zwykłej regresji wiekowej wcześniejsze wydarzenia są 
raczej przeżywane na nowo, niż przypominane. A podczas naszej sesji Robert miał wrażenie, jakby to, o czym 
mówił, działo się naprawdę. Sesja ta nagrana została na magnetofonie. Niestety magnetofon kupiliśmy dość 
niedawno i wciąż jeszcze nie bardzo wiedziałam jak go obsługiwać. Głos obiektu jest całkiem wyraźny, lecz 
wyraźny jest również zgiełk przejeżdżających pod oknem samochodów.

Zanim przejdziemy do waszego eksperymentu zobaczymy jeszcze, co o sesji hipnotycznej miał do powiedzenia 
Seth. Oto kilka wyjątków z Sesji 59, w której Seth dodaje interesujące szczegóły do życia Roberta w 
przypuszczalnym wcieleniu Joe Williamsa:

W owym czasie do twojego domu wiodły strome schody. Wydaje mi się, że twoja żona nazywała się Nell  
Brownell. Nosileś nazwisko Williams. Spotkałeś Ruburta w Bostonie, w tym kraju, po twojej w nim nieobecności.  
Rzeczywiście miałeś pięcioro dzieci w rodzinie, to znaczy dwóch braci i trzy siostry, z których jedna umarła nim 
dorosłeś.

Marylandu nie było w tym kraju. Przybyłeś tutaj, do Bostonu. Maryland jest miastem. Nie jest stanem w twoim 
kraju... możliwe, że jakieś dane mogą znajdować się w Bostonie. Imię twojej matki w owym czasie brzmiało 
Josephine. Byłeś wtedy szczupły, i do pewnego stopnia zdyscyplinowany, a skończyłeś z czwórką dzieci i żoną,  
która została inwalidką. Byłeś pastorem Kościoła episkopalnego.

W sąsiedztwie znajdował się ceglany kościół, początkowo bardzo ładny, ale potem popadający stopniowo w 
ruinę. Starą rezydencję po drugiej stronie ulicy zamieniono na sklep spożywczy. Obok niego, ale już później,  
powstał sklep z ubiorami. Z jego frontowych okien na trzecim piętrze mogłeś zobaczyć morze. Zostałeś  
wyświęcony w niezwykłych okolicznościach, nie będąc w tym kierunku wykształconym w potocznym rozumieniu 
tego słowa. Kiedy wyemigrowałeś do Bostonu przyjąłeś nazwisko Drakę. Nie znam imienia. Gdy wypłynąłeś 
byłeś jeszcze młodzieńcem, a statek miał trzy dni opóźnienia.
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Kiedy na statku wybuchła ospa, kapitan wziął cię pod swoje skrzydła. Nie podpisałeś się na liście, tak jak 
powinieneś i zostałeś wykryty, ale przypominałeś mu jego bratanka, nazwiskiem Phillips, więc cię chronił...  
Miałeś również jedno nieślubne dziecko...

Należy tu rozumieć, iż nie twierdzimy wcale, że istnienie Joe Williamsa było faktem. Twierdzimy jedynie, iż 
możliwe jest, że pod wpływem hipnozy Robert dotarł do wspomnień z innego życia, w którym był Joe 
Williamsem. Wiemy że doznanie było dla niego tak samo żywe, jak zwyczajna regresja wiekowa uzyskiwana 
poprzez hipnozę, a psycholodzy skłonni są obecnie akceptować taką regresję. Ich własne eksperymenty 
wykazują na przykład, że kiedy obiekt mówi, iż jest pięciolatkiem, to testy również wskazują na poziom 
pięciolatka. Dopóki nie zgromadzimy więcej informacji o istnieniu Joe Williamsa, posiadany przez nas materiał 
będzie zbyt fragmentaryczny by można go uważać za dowód. Nasz własny czas jest również ograniczony a 
reinkarnacja stanowi zaledwie jeden z przedmiotów naszych zainteresowań.

Poniższy eksperyment umożliwi wam zbadanie niedostępnych zazwyczaj obszarów waszej osobowości w 
poszukiwaniu ukrytych wspomnień z poprzednich wcieleń. Nie sugeruję jednak abyście kogoś hipnotyzowali 
lub poddawali się hipnozie, zanim nie dowiecie się czegoś więcej na ten temat. Przedstawiany eksperyment 
opiera się na autohipnozie.

Jeżeli reinkarnacja jest faktem, to prawdopodobnie hipnoza może ułatwić nam odkrycie niektórych z takich 
utraconych wspomnień w taki sam sposób, jak umożliwia nam dostęp do zapomnianych wydarzeń z 
dzieciństwa. Informacje takie musimy zweryfikować, podjąć wszelkie próby sprawdzenia ich w oparciu o 
istniejące zapisy i dokumenty.

Aby sprawdzić wiarygodność takich danych, musimy je najpierw oczywiście wydobyć - i to z podświadomości, 
ponieważ nasz świadomy umysł przechowuje zaledwie ułamek wspomnień z przeszłości. Hipnoza jest najlepszą 
jak dotąd metodą docierania do podświadomości.

Aby rozpocząć eksperyment wprowadźcie się w lekki stan transu opierając się na instrukcjach podanych 
wcześniej w książce. Zanim jednak zaczniecie sesję, zapiszcie wszelkie niezbędne sugestie. Po wprowadzeniu 
się w stan transu sugestie te mogą wam zostać odczytane przez kogoś innego. Jeżeli macie magnetofon możecie 
nagrać owe sugestie na taśmie, a następnie odtworzyć je po upływie ustalonego wcześniej czasu. Równie dobrze 
możecie wprowadzić się w stan transu nagrywając podane wcześniej instrukcje, a następnie nagrać przebieg 
całej sesji. Umożliwi wam to przysłuchiwanie się później własnemu głosowi, co ważniejsze z wszystkimi jego 
ewentualnymi modulacjami. Zareagujecie na swój nagrany głos tak jak na każdy inny, niezależnie od źródła.

Podczas pierwszych kilku sesji praktykujcie jedynie prostą regresję wiekową dotyczącą obecnego życia. 
Umożliwi wam to nabranie pewności siebie i jest fascynującym doświadczeniem samym w sobie. Będziecie 
zdumieni zakresem swoich podświadomych wspomnień. Wiele z nich można sprawdzić po prostu w rozmowie z 
krewnymi.

Po wprowadzeniu się w stan transu poniższe sugestie niech odczyta towarzysząca wam osoba, albo odtwórzcie 
je z magnetofonu.

„Za chwilę policzę od dziesięciu do zera. Po zakończeniu odliczania będziesz (będę) miał piętnaście lat." 
Powtórzcie tę sugestię kilkakrotnie. Następnie powoli odliczajcie (lub niech ktoś robi to za was). Zasugerujcie 
aby przypomnieć sobie jedynie przyjemne epizody. Z końcem odliczania mogą zostać zadane następujące 
pytania, odtworzone z taśmy, bądź czytane przez kogoś.

Ile masz lat?
Gdzie jesteś?
Czy jest ktoś z tobą?
Który to rok?

Odpytywanie takie będzie łatwiejsze i bardziej elastyczne, jeśli pytania zadawane będą przez inną osobę. Pytania 
nagrane wcześniej na taśmie z oczywistych względów nie będą mogły uwzględniać waszych odpowiedzi, które 
winny następować w sposób płynny i naturalny po każdym pytaniu. Stąd jeżeli stwierdzicie na przykład, że w 
wieku piętnastu lat znaleźliście się w waszej starej klasie szkolnej, ktoś prowadzący was mógłby rozszerzyć 
temat i zapytać o nazwisko nauczyciela, albo poprosić o rozpoznanie niektórych kolegów.

Jeżeli sesja nie jest nagrywana na taśmie, to i tak ktoś będzie wam potrzebny do zapisywania odpowiedzi. 
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Przede wszystkim nie spieszcie się. Zanim przejdziecie do następnego pytania, odpowiedź na poprzednie winna 
być wyczerpująca.

Kiedy epizod piętnastolatka dobiegnie końca, powyższa procedura powinna zostać powtórzona a sugestia na 
końcu odliczania umiejscowi was w okresie gdy będziecie mieć lat pięć. Ponownie sugerujcie, że przypomnicie 
sobie jedynie przyjemne epizody. Następnie cała procedura raz jeszcze może zostać powtórzona, tym razem 
cofając was do pierwszego roku życia. Sugeruję aby dojście do tego miejsca zajęło wam dwie lub trzy sesje.

Pytania mogą się oczywiście różnić, w zależności od wieku do jakiego się cofnęliście. Poniżej zamieszczam 
kilka fragmentów z naszej sesji regresji wiekowej, tak więc szybko zorientujecie się, jaki rodzaj pytań jest 
najbardziej odpowiedni. Jeżeli jednak nie ćwiczyliście intensywnie tego eksperymentu przez co najmniej rok, 
nie wprowadzajcie raczej sugestii dotyczących poprzednich wcieleń.

Jeszcze raz podkreślam, że podczas regresji wiekowej wydarzenia są nie tyle przypominane, co jakby 
przeżywane ponownie, łącznie z wszystkimi bodźcami zmysłowymi towarzyszącymi poprzedniemu doznaniu.

Poniższy fragment jest częścią regresji wiekowej, ponownie z Robertem w roli obiektu oraz ze mną w roli 
hipnotyzera. Możecie powtórzyć proponowany przez nas schemat, ale równie dobrze możecie cofnąć się do 
dowolnie wybranego wieku. Zależy to od was.

Robert wprowadzony zostaje w stan transu i rozpoczynam pierwsze odliczanie.

PYTANIA

Ile masz lat?
Jaki jest dzień tygodnia?
Gdzie jesteś?
Co widzisz?
Co jeszcze?
Gdzie jest twoja mama?
Czy masz braci?

Czy jesteś szczęśliwy?

ODPOWIEDZI

Trzy.
Wtorek.
W moim pokoju.
Podłogę i okno.
Drzewo, ulicę za oknem.
Musi być na dole.
Jednego. (Robert ma dwóch braci, ale gdy miał trzy 
lata najmłodszego jeszcze nie było na świecie).
Nie wiem. Jestem sam.

Teraz pozwolisz aby scena ta zniknęła. Za chwilę ponownie policzę od dziesięciu do zera. Gdy zakończę 
odliczanie będziesz miał dwa lata. (Sugestię tę powtarzam kilkakrotnie a następnie odliczam).

Ile masz lat?
Gdzie jesteś?
Czy to lato?

Kto?
Na podwórku?
Jak się zwracasz do swojej mamy?
Jak zwracasz się do swojego ojca?

Dwa.
Na trawniku.
Tak. Ładny dzień. Czołgam się pod ławkę... obok 
stóp... czarne spodnie. Siedzą nade mną.
Nie wiem. Chyba słyszę moją mamę.
Tak.
Ma - mo. (Wypowiedział wyraźnie sylabizując).
Ta - to. (Znów to samo sylabizowanie). Wydawało 
mi się, że widzę psa. Brązowego.

Usuwam tę scenę z jego umysłu i sugeruję, że po kolejnym odliczaniu będzie miał zaledwie rok. Następnie 
odliczam.

Ile masz lat? 
Gdzie jesteś? 
Co robisz? 
W wannie?
Czy ktoś cię kąpie? 
Jak się do niej zwracasz?

Jeden rok. 
W łazience. 
Siedzę w wodzie. Nie. 
W czymś podobnym. Na szczudłach. 
Tak. Moja mama. 
Ma - ma. (Zostało to wypowiedziane w sposób 
przypominający płacz, zupełnie odmiennie od „Ma - 
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Czy widzisz pokój?
Jak wygląda twoja mama?

mo" w wieku 2 lat). 
Obrazki na ścianach... papierowe. 
Brązowe włosy. Małe przednie zęby.  (Matka 
Roberta  odkąd pamiętał zawsze miała siwe włosy, 
jednak kiedy był noworodkiem jej włosy były 
brązowe).

Ponownie Robert odebrał, że nie miał wystarczająco dużo czasu aby dokładnie opisać to wszystko, co czuł i 
widział. Na przykład wyraźnie czuł obejmujące go ramiona matki. Bezpośredniość takich doznań najwyraźniej 
jest całkiem odmienna od wtórnych odczuć towarzyszących wydarzeniom przypominanym w sposób świadomy.

Jednak sesje regresji wiekowej są jedynie częścią tego eksperymentu. Kiedy przyzwyczaicie się już do wrażeń 
występujących podczas regresji wiekowej, możecie przystąpić do prób odkrycia podświadomych wspomnień 
płynących z poprzednich wcieleń.

Po wprowadzeniu was w stan hipnozy osoba towarzysząca podaje zwykłe sugestie stosowane podczas regresji 
wiekowej. Tym razem jednak cofnijcie się od razu do bardzo wczesnego okresu życia, powiedzmy jednego roku 
czy nawet sześciu miesięcy. Odpowiedzcie na kilka pytań, a potem niech towarzysząca osoba podda następującą 
sugestię: „Za chwilę policzę od dziesięciu do zera. Po zakończeniu odliczania, chociaż może wydać się to 
dziwne, ujrzysz sceny z okresu zanim byłeś (podać obecne imię i nazwisko)". Powtórzcie kilkakrotnie tę 
sugestię, a następnie odliczcie.

Oto lista kilku wstępnych pytań:
Co widzisz?
Gdzie jesteś?
Ile masz lat?
W jakim jesteś kraju?
Który to rok?
Jak się nazywasz?

Pytanie o tożsamość celowo umieściłam na końcu listy. Umożliwi wam to rozeznanie się w sytuacji przed 
stawieniem czoła innej tożsamości, a samo przeniesienie uczyni łatwiejszym. Jeżeli stwierdzicie, że jesteście 
osobą dorosłą, wtedy można zadać następujące pytania:

Czy jesteś żonaty? (czy jesteś mężatką?) 
Jak nazywa się twój mąż (twoja żona?) 
Czy należysz do jakiejś organizacji? Jakiej? 
Czym się zajmujesz? 
Jakie są imiona twoich rodziców? 
Z jakiego kraju przybyli twoi rodzice? 
Czy czytujesz codzienną gazetę? Którą? 

Nie spieszcie się podczas tego eksperymentu. Dajcie sobie tyle czasu aby wszystkie odpowiedzi były pełne i 
wyczerpujące. Jeżeli przekonacie się, że jesteście dzieckiem, wtedy oczywiście powyższych pytań nie zadacie. 
Muszą zostać zastąpione odpowiednimi dla danego wieku. Przykładowo dziecko nie może znać przecież rodzaju 
rządów, pod jakimi żyje. Jeżeli chcesz uzyskać informacje z późniejszego okresu, wprowadź odpowiednią 
sugestię, która po zakończeniu odliczania przeniesie tę osobowość na przykład w wiek młodzieńczy.

Do osoby, która pomaga wam w eksperymencie powinniście mieć pełne zaufanie. Współpraca męża i żony jest 
oczywiście najlepszym rozwiązaniem, pod warunkiem jednak, że zainteresowanie opisywaną wiedzą jest 
obopólne. Wprowadzając się w stan transu zawsze dodajcie sugestię, iż wyjdziecie z niego kiedy tylko 
zechcecie, po doliczeniu do trzech bądź po upływie określonego czasu. Pozostawi wam to kontrolę nad sytuacją, 
więc gdy tylko coś was zaniepokoi będziecie mogli przerwać trans. Zawsze upewnijcie się, że powrócicie do 
swojej obecnej tożsamości i obecnego wieku. Wykonuje się to w sposób następujący. Poinstruujcie 
towarzyszącą wam osobę, aby za każdym razem gdy czujecie się nieswojo wprowadzała następujące sugestie:

„Za chwilę policzę od jednego do dziesięciu. Będziesz wtedy (obecne imię i nazwisko) w wieku (obecny wiek)." 
Sugestie te należy kilkakrotnie powtórzyć, a następnie policzyć do dziesięciu. Prawdopodobieństwo że nie 
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powrócicie do swojej obecnej tożsamości jest jednak tak małe, że nie musicie brać go w rachubę. Niemniej 
jednak żadna sesja nie powinna być kończona bez podania powyższych sugestii. Po odliczeniu do dziesięciu 
towarzysząca osoba powinna zapytać was o nazwisko oraz wiek, a cała sesja może być zakończona dopiero gdy 
dane te podacie prawidłowo. Procedura owa powinna być również przestrzegana przy zamykaniu zwykłych sesji 
regresji wiekowej. Dobrze jest wprowadzić podczas wywoływania transu sugestię, że po zakończeniu sesji 
będziecie się czuli odprężeni i wypoczęci.

Przebieg każdej sesji powinien być dokładnie zapisany. Gdy zbieramy informacje w taki właśnie sposób, 
częstym rezultatem jest spore nagromadzenie danych, które muszą zostać następnie zweryfikowane w oparciu o 
archiwa miejskie bądź sądowe, gazety, listy itp. Bez wątpienia jest to trudna i czasochłonna procedura, ale nie 
możemy przyjmować jedynie na wiarę, iż nasze informacje są prawdziwe. Jeżeli nazwiska, daty i miejsca 
zgodne będą z rzeczywistymi zdarzeniami, dopiero wtedy uzyskamy coś w rodzaju dowodu.

Należy tu jednak podkreślić, że gdy uzyskamy materiał mogący dotyczyć poprzedniego wcielenia, to zawsze 
powinniśmy sprawdzić czy istotnie informacja jest tym, czym wydaje się być, czy jest to może po prostu 
sztuczka naszej podświadomości. Psycholodzy wiedzą jeszcze zbyt mało o umyśle i samej hipnozie by 
kategorycznie stwierdzić, że wspomnienia takie są jedynie wytworem podświadomości; osobiście wątpię jednak 
byście spotkali takiego psychologa, który powiedziałby, iż wywodzą się one z poprzedniego wcielenia.

Chociaż hipnoza jest doskonałą metodą odkrywania poprzednich wcieleń, to nie jest oczywiście jedyną. 
Dobrymi metodami są również automatyczne pisanie i automatyczna mowa. O automatycznym pisaniu 
mówiłam w poprzednich rozdziałach książki. Kiedy stosujecie je do tego właśnie celu, to na początku 
zasugerujcie sobie po prostu, że wasza podświadomość będzie wykorzystywała waszą rękę do wyrażenia samej 
siebie w konkretnej sprawie. Jeżeli odnieśliście już do tej pory pewne sukcesy z automatycznym pisaniem, to 
całkiem możliwe, iż metoda ta okaże się dla was użyteczna. Stosujcie procedurę podaną poprzednio.

Ci z was, którzy eksperymentowali z automatyczną mową mogą stwierdzić, iż otrzymują pewne informacje 
dotyczące reinkarnacji, tak jak było to w moim przypadku. Jeżeli jest tak w istocie, sprawdźcie taki materiał 
zadając kilkakrotnie te same pytania lub poproście, by zadał je ktoś inny. Zorientujecie się wtedy czy 
uzyskujecie takie same odpowiedzi. Sporządźcie listę pytań i poproście towarzyszącą wam osobę aby 
odczytywała je podczas sesji.

Wszelkie informacje dotyczące reinkarnacji otrzymywane za pośrednictwem tablicy „Ouija" powinny być 
również dokładnie zbadane.

W rozdziale tym zajmowaliśmy się głównie hipnozą jako metodą odkrywania wszelkich możliwych wspomnień 
z poprzednich wcieleń. Ale jeżeli akceptujemy reinkarnację, wskazówki co do jej istnienia możemy odnaleźć 
również w innych aspektach naszego obecnego życia. Pewne wskazania pojawiać mogą się w snach. Poprzednie 
wcielenia mogą nawet wpływać na obecny stan naszego zdrowia. W następnym rozdziale rozważymy 
reinkarnację w połączeniu ze snami, tendencjami osobowościowymi oraz schematami zdrowia i choroby.

Poniższe wyjątki z Materiału Setha przedstawiają logiczne ramy, w których reinkarnacja jako taka mogłaby 
rzeczywiście funkcjonować.

Wyjątki z Sesji 126

Nawet elektryczna rzeczywistość snu jest w nas zaszyfrowana, tak więc jego skutki doświadczane są nie tylko 
przez mózg, ale również przez najdalsze i najmniejsze komórki ludzkiego ciała. Zapomniane doznania senne 
zachowywane są na zawsze jako elektrycznie zaszyfrowane dane. Jeżeli skutek (w ogóle) odbierany jest w jakiejś  
części ludzkiego doznania, wtedy możecie być pewni, iż odczuwany jest również na wszelkie inne możliwe 
sposoby, obojętnie czy ów skutek jest natychmiast odczytywany czy nie.

Każdy skutek doświadczany przez człowieka istnieje jako seria elektrycznych sygnałów i kodów, które same w 
sobie tworzą wzór będący wzorem elektrycznym.

Istnieją one w komórkach, a raczej to komórki tworzą się dookoła nich. Owe elektryczne zaszyfrowane sygnały 
tworzą następnie elektryczne duplikaty pełnego doznania, tak jak było ono doświadczane przez daną istotę.  
Wzór jest niezależny od systemu fizycznego.

Wzór elektryczny jest osobowością, łącznie ze wszystkimi doświadczeniami czasu ziemskiego. Może zatem 
dołączyć do wewnętrznej jaźni. Chociaż ego było pierwotnie przystosowane przez wewnętrzną jaźń i stanowiło 
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produkt fizycznej dziedziczności oraz środowiska, to nie umiera, ale jego istnienie zmienia się z rzeczywistości  
fizycznej w rzeczywistość elektryczną. Wciąż jednak jest czymś indywidualnym. Indywidualność nie zostaje  
utracona, lecz staje się częścią wewnętrznej jaźni, a doświadczenia ego zostają dodane do sumy doświadczeń 
wielu osobowości tworzących wewnętrzną jaźń.

Wyjątki z Sesji 132

Wspomniałem że wszechświat elektryczny składa się z elektryczności, która jest bardzo odmienna od tego, co 
rozumiecie pod owym pojęciem. Elektryczność postrzegana przez was w systemie fizycznym jest zaledwie wtórną 
emanacją, rodzajem cienia owych nieskończonych różnorodności drgań. Drgania te nadają realności wielu  
fenomenom które znacie, ale które nie jawią się jako obiekty namacalne w waszym systemie fizycznym.

Wiemy już, że wszelkie doznania zachowywane są jako elektrycznie zaszyfrowane dane wewnątrz komórek, oraz 
że materiał komórek tworzy się dookoła takich zaszyfrowanych doznań. Początek ego, powalanego do istnienia 
przez wewnętrzną jaźń, jest w dużym stopniu obciążony dziedzicznością i środowiskiem... Ego to w miarę swego 
istnienia stopniowo buduje własną elektryczną rzeczywistość, tak jak jego doznania tworzą zaszyfrowane dane 
wewnątrz komórek.

W każdej fazie ego jest całością w obrębie elektrycznej rzeczywistości, tak samo jak jest całością psychiczną w 
obrębie systemu fizycznego. Zalicza się do tego oczywiście pamięć snów, tak samo zresztą jak gromadzenie  
danych czysto fizycznych.

System elektryczny posiada wiele wymiarów rzeczywistości, które nie są postrzegane w systemie fizycznym. Jak 
dotąd wasi naukowcy są w stanie badać elektryczność obserwując te jej przejawy, które postrzegane są w 
obrębie ich rozumienia. Gdy powstanie bardziej wyrafinowana aparatura, być może będą w stanie ujrzeć  
większą część tej rzeczywistości. Ale ponieważ nie będą potraf iii jej wytłumaczyć w granicach znanego sobie  
systemu odniesień, wiele wyjaśnień dotyczących zaobserwowanych fenomenów będzie zniekształconych bądź po 
prostu naciąganych.

Niezwykle trudno jest naprowadzić was na zrozumienie tej nieskończonej złożoności i wymiarowości owej  
rzeczywistości elektrycznej zważywszy, że każda z waszych myśli składa się z unikalnego natężenia impulsów, nie 
dzielonych z niczym innym i że to samo powiedzieć można o każdym śnie w ciągu całego waszego życia; oraz że 
wszystkie te doznania gromadzone są w określonych zakresach natężeń, również całkowicie unikalnych i  
zaszyfrowanych; a to (suma wszystkiego czym jesteście) istnieje zaledwie w jednym maleńkim zakresie lub 
paśmie natężeń. Sami więc widzicie jak trudno to wytłumaczyć.

Wszystkie istoty ludzkie są w ten sposób elektrycznie skomponowane, a także cala reszta w obrębie pola 
fizycznego, z kilkoma wyjątkami, obojętnie czy istnieje czy też nie w świecie materii fizycznej. Wasze pole  
fizyczne zachowywane jest wewnątrz własnego unikalnego zakresu natężeń, maleńkiego pasma elektrycznych 
impulsów, milion razy mniejszych od przypadkowej nuty w utworze muzycznym. Jednak nie powinno to 
wywoływać w was poczucia błahości, ponieważ każda wyjątkowość niesie swoją własną odpowiedzialność.

Wszelki ruch jest ruchem mentalnopsychicznym, a wszelki ruch mentalny i psychiczny posiada elektryczną 
rzeczywistość. Wewnętrzna jaźń porusza się zmieniając lub przemieszczając się przez natężenia z waszego pola 
fizycznego. Każde nowe doznanie psychiczne otwiera nowe natężenie pulsacyjne i nadaje większy realizm w 
granicach systemu elektrycznego. Poruszanie się poprzez natężenie w obrębie systemu elektrycznego daje efekt  
poruszania się poprzez czas w granicach systemu fizycznego.
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Rozdział 12

Reinkarnacja, relacje rodzinne i osobowość. Czy przypominamy sobie poprzednie wcielenia w snach? 
Ogólna dyskusja.

Jeżeli reinkarnacja jest faktem, to musi istnieć jakiś rodzaj zachowywania wiedzy i tożsamości do łączenia 
jednej egzystencji z drugą. W przeciwnym wypadku, przynajmniej dla mnie, cała ta teoria pozbawiona byłaby 
sensu. Taka całość jaźni niekoniecznie miałaby być świadoma, ale w ten czy inny sposób musiałaby stanowić 
część naszej indywidualności.

Wyjątki na końcu poprzedniego rozdziału winny dać wam pewne pojęcie sposobu, w jaki ciągłość taka mogłaby 
być zachowana. W przedstawionej tam idei doznania, myśli i działania widziane są jako posiadające elektryczną 
rzeczywistość, która kumuluje się podczas każdego wcielenia. Dane te istnieją w formie zaszyfrowanej i 
prowadzą w rezultacie do stworzenia osobowości w kategoriach elektrycznych. Po śmierci fizycznej taka 
elektryczna rzeczywistość jest w dalszym ciągu zachowywana.

Lecz z psychologicznego punktu widzenia musiałyby zostać ku temu spełnione pewne wymogi. Mogłoby temu 
służyć to, co Seth nazywa wewnętrznym ego, świadomym wewnętrznym duplikatem ego, z którym mamy do 
czynienia w naszym życiu codziennym. Podświadomość zgodnie z tą teorią, działa jako strefa buforowa 
pomiędzy wewnętrznym i zewnętrznym ego. Wewnętrzne ego przechowuje wspomnienia z poprzednich wcieleń 
i działa jako główny reżyser wszelkich naszych poczynań. Podświadomość przesiewa pewne informacje od 
wewnętrznego ego (wewnętrznej jaźni) do ego zewnętrznego. Innymi słowy każde ego jest świadome, ale 
zewnętrzne ego nie zdaje sobie sprawy z istnienia ego wewnętrznego.

Zewnętrzne ego nie zajmuje się wspomnieniami z poprzednich wcieleń po prostu dlatego, że jest zbyt 
zaabsorbowane życiem codziennym w rzeczywistości fizycznej by zajmować się dodatkowymi informacjami. 
Zewnętrzne ego nie interesuje się nawet wczesnymi wspomnieniami z obecnego życia. Idea o zewnętrznym i 
wewnętrznym ego podobna jest w pewien sposób do psychologicznej koncepcji wtórnych osobowości. Można 
również odnaleźć dla niej analogie w codziennym życiu, przez co staje się ona łatwa do zrozumienia.

Tak jak wy podejmujecie różne role - rodzica, partnera, członka społeczeństwa, kolegi - i wciąż pozostajecie 
sobą, w podobny sposób wewnętrzne ego podejmuje role inkarnacyjne i wciąż zachowuje tożsamość oraz 
kierunek. Czasami wypełniając rolę osoby społecznej czy partnera, możecie zapomnieć o swej roli głowy 
rodziny, ale podejmujecie ją na nowo gdy pod koniec dnia wracacie z pracy do domu. W ten sam sposób tracicie 
z oczu inne role inkarnacyjne koncentrując się wyłącznie na obecnej. A wszystko czego potrzeba, to jedynie 
zmiana skupienia. Bowiem jak mawia Seth - świadomość jest kierunkiem w jaki spogląda jaźń.

Zgodnie z tą teorią blokowanie komunikacji pomiędzy wewnętrznym a zewnętrznym ego było czymś 
niezbędnym we wczesnym rozwoju ewolucyjnym człowieka, gdzie cała energia i uwaga potrzebna była do 
przetrwania w środowisku fizycznym. Teraz zewnętrzne ego jest już na tyle silne, by posłużyć się takimi 
spychanymi na plan dalszy informacjami. W rzeczywistości może tego nawet bardzo potrzebować do 
przetrwania we wszechświecie, który wydaje się obecnie żądać jego wszelkich zasobów i wiedzy. Możliwe 
również, iż zamknęliśmy wspomnienia z poprzednich wcieleń w serii wywołanych przez nas samych 
hipnotycznych ślepych miejsc, tak samo jak w normalnej egzystencji widzimy jedynie to, co chcemy zobaczyć 
blokując inne bodźce.

Jeżeli jest to prawdą, to powinniśmy oczekiwać, iż odnajdziemy pewne wskazówki, które co najmniej 
naprowadzą nas na ślad istnienia poprzednich wcieleń; wskazówki, które albo ignorowaliśmy, albo po prostu 
mylnie tłumaczyliśmy. Czy rzeczywiście posiadamy takie wskazówki? Czy teoria reinkarnacji może udzielić 
logicznych odpowiedzi na pytania jakie dręczyły umysł ludzki od wieków; na pytania, na które posiadamy co 
prawda kilka możliwych odpowiedzi, ale żadna z nich nie jest w pełni przekonująca?

Jak wiele razy odczuwaliście natychmiastową sympatię bądź antypatię do osoby, którą spotkaliście po raz 
pierwszy w życiu? Psycholodzy tłumaczą taką reakcję na kilka sposobów. Po pierwsze, reagujemy stosownie do 
naszych doświadczeń z przeszłości, które częściowo oparte są na podświadomych i nielogicznych preferencjach 
lub uprzedzeniach.

Na przykład kiedy byliście jeszcze dziećmi, wasz ulubiony wujek palił wyłącznie cygara określonej marki. 
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Możecie być zatem skłonni do sympatii do mężczyzn palących obecnie te same cygara, nawet nie zdając sobie 
sprawy z istniejącego związku. Jest to uproszczona wersja sposobu, w jaki rzeczywiście tworzymy nasze 
uprzedzenia i preferencje. Możemy posunąć to nawet jeszcze dalej i założyć, iż nasze instynktowne sympatie 
bądź antypatie do konkretnych osób biorą się stąd, że znaliśmy je w poprzednich wcieleniach. Możemy również 
odczuwać pragnienie „wynagrodzenia" komuś krzywd, jakie mogliśmy wyrządzić w poprzednich wcieleniach, 
chociaż nie wiemy nawet o jakie krzywdy mogłoby tu chodzić.

Reinkarnacja jest również interesującą teorią gdy rozważamy ją w połączeniu z naszymi osobistymi 
skłonnościami oraz owymi unikalnymi zainteresowaniami i kaprysami, tak charakterystycznymi dla każdego z 
nas. Jeden z naszych przyjaciół przejawia głębokie zainteresowanie rosyjską historią, muzyką, geografią i 
literaturą. Jego skłonności do studiowania rosyjskiego stylu życia nie mają żadnych widocznych powodów. To 
oczywiście możliwe, iż przyczyną jest jakieś zapomniane wydarzenie z dzieciństwa. Ale możliwe jest również, 
że w jakimś poprzednim wcieleniu przyjaciel nasz żył po prostu w Rosji.

Robert zawsze przejawiał zainteresowania starymi statkami. Jego biblioteka, w większości zgromadzona jeszcze 
przed małżeństwem, pełna jest książek traktujących o osiemnastowiecznych statkach. Tu także zamiłowania nie 
wydają się wywodzić z jego przeszłości. Nikt w rodzinie nie miał nic wspólnego ze statkami. Jako dziecko nie 
mieszkał nad morzem czy obok portu, co byłoby zrozumiałe dla takich zainteresowań. Mogą one być rezultatem 
pewnego wydarzenia, które zostało następnie zapomniane. Ale mogą być również pozostałością poprzedniego 
wcielenia. Seth twierdzi na przykład, że w swoim ostatnim istnieniu Robert często podróżował statkiem, 
szczególnie pomiędzy Anglią a Bostonem.

Wy również możecie rnieć upodobania, których nie potraficie wytłumaczyć, albo dla których nie znajdujecie 
żadnego wyraźnego powodu. Mogą to być wskazówki dające nam pewne pojęcie o naszych zainteresowaniach 
czy zajęciach w poprzednich wcieleniach. Przynajmniej winniśmy się nad nimi zastanowić.

Teoria reinkarnacji oferuje doskonałe wytłumaczenie dla istnienia geniuszy i tzw. cudownych dzieci. Talenty i 
osiągnięcia z jednego życia nie zostają utracone. Jeżeli dziecko już od najwcześniejszych lat przejawia jakieś 
szczególne zdolności, to bardzo możliwe, iż jest to rezultatem wiedzy i doświadczenia nabytych w poprzednim 
wcieleniu. Koncepcja taka jest całkiem zachęcająca. Na przykład skromne, ale trwałe hobby w postaci 
malarstwa doprowadzić może do rozwinięcia się w przyszłym wcieleniu prawdziwego talentu artystycznego. 
Żadna umiejętność nie byłaby w ten sposób utracona i żadna działalność pozbawiona znaczenia.

Umiejętności postrzegania ciągłości i tożsamości w większości wypadków najwyraźniej nie są dla nas dostępne 
w sposób świadomy, lecz zamiast tego działają jako psychiczne ramy, w których kontynuują swoje istnienie 
nasze obecne osobowości. W podobny nieco sposób dziecko, jakim byliście wciąż istnieje, lecz prawie wcale nie 
jest postrzegane przez waszą dorosłą jaźń. Dziecko jakim byliście nie umarło. Stało się kimś innym, 
przekształciło w osobowość istoty dorosłej. Nie było rzeczą, ale stawaniem się. Nie możecie odnaleźć dziecka, 
którym byliście w jakimś konkretnym miejscu fizycznym. A jednak do pewnego stopnia wciąż jesteście tym 
dzieckiem, nawet jeżeli macie jedynie fragmentaryczne wspomnienia łączące was z nim. W taki sam sposób 
osobowość, jaką byliście w poprzednim wcieleniu może również nie być martwa. Może istnieć w was tak jak 
owo dziecko, nieuchwytna ale żywa część psychicznej struktury zachowującej i tworzącej waszą obecną 
tożsamość.

O wielu rzeczach wiemy zbyt mało, aby odrzucić jakąś możliwość jako głupią czy pozbawioną znaczenia. Nie 
wiemy wystarczająco dużo nawet o ludzkiej osobowości istniejącej obecnie, aby wyrokować jaka była lub nie 
była w przeszłości. Zmienia się nawet samo nasze pojęcie czasu.

Czy jest możliwe, iż w snach widzimy miejsca, które znaliśmy w naszych poprzednich wcieleniach? Pewne jest, 
że w snach odwiedzamy miejsca z dzieciństwa. Z rozmysłem i celowo wędrujemy ulicami znanymi dzieciom 
jakimi niegdyś byliśmy, chociaż ani dzieci, ani ulice mogą już nie istnieć w kategoriach fizycznych. Biorąc to 
pod uwagę, nie wydaje się już wcale takie nieprawdopodobne, że sny również mogą przynosić fragmenty 
doznań z poprzednich wcieleń.

Czy często powracacie w snach do miejsc, których nie znacie? Mogą to być miejsca będące niegdyś taką samą 
częścią waszego codziennego życia jak ulica, przy której mieszkacie obecnie. Jest możliwe, że miejsce będące 
obecnie waszym domem może pojawiać się w przyszłych snach stając się jednym z owych powracających 
miejsc, które wydają się takie dziwne i obce.
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We śnie jaźń wydaje się błądzić, przynajmniej w kategoriach psychologicznych, stosunkowo wolna od swojego 
zwyczajowego otoczenia fizycznego. Doświadcza epizodów dotyczących ludzi i miejsc, które mogą nie 
posiadać już rzeczywistości fizycznej. Wiadomo przecież, że symbolizm jest silnym elementem w języku 
podświadomości. Symbole takie są ważne i zrozumiałe dla podświadomości, ale niekonieczne dla naszej 
świadomości. Patrząc na to w ten sposób łatwo zauważyć, że wiele pozornie pozbawionych znaczenia snów 
mogłoby zostać wyjaśnionych, gdyby odkryto ich podstawowe symbole. Symbole te dla każdej osoby bywają 
odmienne. Jest jednak możliwe, iż niektóre z tzw. symboli kluczowych mogą odnosić się do doznań z 
poprzednich wcieleń.

Materiał Setha zawiera pewne rozważania dotyczące snów, symboli kluczowych i reinkarnacji. Sny postrzegane 
są tam jako zawierające informacje dotyczące przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, z symbolami 
kluczowymi dobranymi tak przemyślnie przez wewnętrzne ego, iż te same symbole mają sens dla wszystkich 
warstw podświadomości. Tak więc jeden symbol może odpowiadać wydarzeniom z obecnego życia oraz 
wydarzeniom z życia poprzedniego, zachowując równocześnie znaczenie dla ewentualnych wydarzeń 
przyszłych.

Oto przykład sposobu w jaki symbole te mogą działać - informacja dotycząca poprzedniej egzystencji zostaje 
przywołana kiedy jest to potrzebne i w obrębie snu wpleciona w sytuację obecną. Pewnej nocy miałam dwa 
krótkie sny. W pierwszym ujrzałam siebie jako starą kobietę. Wiedziałam, że mam raka, ale pozornie beztroska 
pracowałam aż do dnia swojej śmierci. Drugi sen był jeszcze prostszy i widziałam w nim archaiczny statek, 
który przeciekał.

Zgodnie z interpretacją Setha głównym lub kluczowym symbolem łączącym oba sny była „balia". Symbol ten 
służył do wyrażania obecnych obaw, iż któregoś dnia zestarzeję się i zmienię w „starą balię". Taką samą obawę 
wyrażał również w drugim ze snów, gdzie podświadomie porównałam życie do starej balii lub statku, który 
przeciekał (tak jak przecieka życie). Tutaj symbol ten służył też do przypomnienia mi o starej przyjaciółce o 
nazwisku Tubbs1.

Oto jak ów symbol kluczowy zastosowany został w swoim najprostszym znaczeniu. Jednakże na głębszych 
poziomach, według Setha, oznaczał o wiele więcej. Stara kobieta była w rzeczywistości mną w poprzednim 
wcieleniu, w którym zmarłam na raka. Balia ponownie zasugerowała statek, jednak tym razem w kategoriach 
podróży, albo ruchu w czasie, z powrotem do poprzedniego życia. Posłużyła tu do przypomnienia mi, że 
pomimo naturalnych obaw, śmierć jest jedynie kolejnym początkiem; i jeśli umarłam raz, żyłam ponownie.

W drugim ze snów symbol balii reprezentował na poziomie podświadomości prawdziwy statek, na którym 
Robert w poprzednim wcieleniu przemierzał Atlantyk, co udzieliło mi dodatkowej pewności siebie. Chociaż 
statek przeciekał, to całe przedsięwzięcie zakończyło się powodzeniem. Symbol wskazał mi również na pewne 
informacje dotyczące mojej przyjaciółki, obecnie pani Tubbs. Seth powiedział, że ma ona jakieś problemy 
związane z wodą. Wspominał że może jest w ciąży i odeszły jej wody płodowe. Tak czy inaczej wydawało się 
pewne, iż jej kłopoty mają coś wspólnego z wodą. Natychmiast skontaktowaliśmy się listownie z panią Tubbs. 
Nie była w ciąży, ale w czasie mojego snu nad miastem we Florydzie, gdzie mieszka, przeszedł huragan Cleo. 
Cała rodzina poważnie się martwiła, ponieważ woda zdawała się być dosłownie wszędzie.

W przykładzie tym jeden symbol „balia" posiadał znaczenie dla różnych poziomów świadomości i zawierał 
informacje dotyczące przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Badanie własnych zapisów umożliwi wam 
odnalezienie takich symboli kluczowych w waszych snach. W stanie autohipnozy zasugerujcie sobie, że 
przywołacie z powrotem znaczenie takich symboli lub odkryjecie je, jeżeli nie udało wam się to przy 
studiowaniu dziennika snów. Możecie również wprowadzić takie sugestie bez pośrednictwa hipnozy, 
powtarzając je sobie kilkakrotnie tuż przed zaśnięciem. Następnie zbadajcie różne sny stosując symbole jako 
klucze do ich rozszyfrowania. Jeżeli przeprowadzacie eksperymenty z Wewnętrzną Świadomością, poproście 
podświadomość aby udzieliła wam informacji dotyczących konkretnych symboli występujących w waszych 
snach.

Przeglądając dziennik snów sprawdźcie również czy w swoich snach nie mówicie stale do tych samych ludzi, 
których nie znacie w swoim obecnym życiu. Jeżeli żyliście poprzednio i jeżeli część jaźni istotnie przechowuje 
wspomnienia o tym, tak jak wspomnienia z dzieciństwa, to bardzo możliwe, że śnimy o osobach, które znaliśmy 
w naszym innym istnieniu. Wskazówki dotyczące poprzednich wcieleń mogą zatem zostać odnalezione w snach 

1 Tub - (ang.) balia.
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pomagając nam tym samym w przypomnieniu sobie innych tożsamości.

Poinstruujcie swoją podświadomość, aby odkryła wam znaczenie takich sennych doświadczeń. Możecie zrobić 
to stosując autohipnozę, eksperymenty z Wewnętrzną Świadomością albo po prostu powtarzając sugestię przed 
zapadnięciem w sen. Jeżeli z powodzeniem stosujecie automatyczne pisanie lub automatyczną mowę, 
zasięgnijcie informacji w oparciu o te właśnie techniki. Seth twierdzi, że dowody na istnienie reinkarnacji można 
uzyskać poprzez systematyczne badanie osobowości znajdującej się pod wpływem hipnozy bądź w stanie 
transu, łącznie z drobiazgowym sprawdzeniem odebranych w ten sposób informacji.

Dane takie można otrzymać wyłącznie drogą samopoznania. Nie możemy mieć nadziei na udowodnienie czy 
reinkarnacja jest faktem czy też nie, dopóki nie otrzymamy informacji od wewnętrznej osobowości. A możemy 
taką informację uzyskać. Pytanie będzie zatem brzmiało - czy dane te są rzeczywiste czy są jedynie wytworem 
naszej podświadomości? Jedynie sprawdzenie wyraźnych faktów może przynieść odpowiedź.

Kwestia ta ma również swoje znaczenie jak najbardziej praktyczne. Jeżeli rzeczywiście żyliśmy w poprzednich 
wcieleniach, to możemy posiadać pewne zdolności rozwinięte w przeszłości, a których z różnych powodów 
obecnie nie wykorzystujemy. Jeżeli reinkarnacja jest faktem, to jest również możliwe, iż nasze problemy 
zdrowotne mają swoje korzenie w przeszłości, że nerwice wywodzą się z doświadczeń w poprzednich 
wcieleniach, że obecne stosunki i związki rodzinne mogłyby zostać wytłumaczone podobnymi związkami z 
przeszłości.

Za każdym razem gdy podczas Sesji Setha obecni są jacyś goście, podawana jest krótka historia poprzednich 
wcieleń. Zazwyczaj zalicza się do niej ujawnienie przeszłych związków rodzinnych i często okazuje się, że 
członkowie obecnej rodziny znali się nawzajem w poprzednich wcieleniach. Informacje dotyczące rodzin mojej 
i Roberta były psychologicznie ważkie i bardzo pomocne w praktyce.

Eksperymenty skłoniły nas do poważnego rozważenia możliwości reinkarnacji. Co prawda nie dały nam 
żadnego konkretnego dowodu, ale rezultaty są na tyle interesujące by kontynuować tę linię poszukiwań. Zresztą 
nie mamy również żadnego dowodu na to, że reinkarnacja nie jest możliwa.

Stare argumenty przeciwko tej teorii nie mają już zastosowania. W poprzednich wiekach łatwo było ją odrzucać 
opierając się na braku świadomych wspomnień z poprzednich wcieleń. Teraz kiedy wiemy już dużo więcej o 
osobowości człowieka, argument ten utracił rację bytu. Wiemy w sposób nie pozostawiający żadnych 
wątpliwości, że wiele wspomnień i dzieciństwa przechowywanych jest w podświadomości. Wiemy iż reagujemy 
na wydarzenia z przeszłości, nawet takie których nie potrafimy sobie przypomnieć w sposób świadomy. Nie ma 
żadnego powodu, dla którego wspomnienia z poprzednich wcieleń nie mogłyby być stłumione w taki sam 
sposób.

Nowe odkrycia naukowe sugerują, iż rzeczywistość jest czymś o wiele bardziej niezwykłym niż nam się 
wydawało. Sam Einstein również interesował się badaniami postrzegania pozazmysłowego. Bez wątpienia 
odkrycie antymaterii powinno przygotować nas na możliwość innych jeszcze, bardziej nawet szokujących 
zjawisk w świecie, którego nie można zobaczyć ani zmierzyć.

W książce poświęconej tak wielu aspektom ukrytych fenomenów trudno zmieścić obszerne objaśnienie tego, 
czym może być reinkarnacja, w jaki sposób może działać i jakie badania mogą potwierdzić jej wiarygodność. 
Nie możemy pozwolić sobie na ignorowanie różnych możliwości, na ograniczenie naszych pytań czy badań do 
znanych i akceptowanych schematów. Nowa wiedza wkracza często tylnymi drzwiami.

Poniższe wyjątki z Materiału Setha próbują dać odpowiedź na kilka praktycznych pytań związanych z 
reinkarnacją, pytań które mogły wam się nasunąć po przeczytaniu tego rozdziału. Wyjątki te pochodzą z różnych 
sesji i dotyczą takich spraw, jak płeć i reinkarnacja, poprzednie wcielenia a stosunki rodzinne, odpowiedzialność, 
a także długi nabyte w poprzednich wcieleniach.

O reinkarnacji i płciach

Nadmiar wcieleń męskich sprawia, że osobowość staje się zgorzkniała w sposób typowy dla kobiet, bez  
wewnętrznego zrozumienia i współczucia, które związane są zazwyczaj z kobiecością. W ten sam sposób ciągle 
wcielenia kobiece dają cechy szorstkie bez wewnętrznej siły, tak charakterystycznej dla pili męskiej. Z tego 
powodu większość jednostek przeżywa kolejne życia to jako mężczyzna to jako kobieta.

O osobistych długach i reinkarnacji

90 / 115 „Parapsychiczne Przebudzenie” – Jane Roberts



Nie jest prawdą, że każdy z którym macie teraz do czynienia miał z wami coś wspólnego w przeszłości. Zawsze 
będziecie spotykać nowe osobowości w różnych istnieniach, tak samo jak ludzi, których już znaliście. W 
rzeczywistości wielokrotnie rozwiązujecie problemy powstałe wraz z pewnymi osobowościami, pomagając wciąż 
innym osobowościom w innych wcieleniach.

Istnieje coś w rodzaju praw, które rządzą tymi sprawami. Zapamiętajcie moje słowa - wszystkie długi są 
spłacane, bo długi w rzeczywistości przypisane są konkretnej osobowości. Słowo ,,dług" zakłada winę, lecz taka 
sugestia nie jest moją intencją.

Jednakże zrozumienie pierwotnego grzechu jest bez wątpienia po części wewnętrznym rozpoznaniem dlugów 
takiego właśnie rodzaju, ale ponownie nie ma tu winy w zwyczajowym rozumieniu tego slowa.

Zawsze istnieje do rozwiązania cale mnóstwo problemów natury osobistej, ale czas, miejsce oraz związki  
pozostają do wyboru.

Czytelnik będzie musiał samodzielnie zdecydować, czy uważa reinkarnację za teorię możliwą, 
nieprawdopodobną czy też za fakt, który nie został jeszcze naukowo udowodniony. Szczególnie tym 
zainteresowani mogą przyjrzeć się owemu zjawisku bliżej czytając wiele wspaniałych książek poświęconych 
reinkarnacji. Ci zaś, którzy zainteresowani są raczej samopoznaniem, otrzymali przynajmniej kilka wskazówek 
co do sposobów, w jaki eksperymenty temu służące mogą być przeprowadzone.

Na koniec niniejszego rozdziału zamieszczam jeden wyjątek z Sesji Setha, w którym reinkarnacja rozważana 
jest na przykładzie konkretnej osoby. Wyjątek ten jest doskonałym przykładem sposobu wykorzystywania przez 
Setha materiału reinkarnacyjnego, jako środka do objaśnienia obecnych skłonności owej osoby, a także jej 
problemów zdrowotnych. Wykład ten z pewnością nie jest pozbawiony znaczenia psychologicznego. Opisywana 
tu osoba miała poważną wadę wymowy - jąkała się, co również zostało przedyskutowane.

Czytając ten wyjątek łatwo jest zrozumieć, dlaczego choroba lub niemoc może mieć źródło w odległej 
przeszłości, skąd po długim okresie uśpienia zostaje czasem wyzwolona jakimś wydarzeniem z obecnego życia. 
Mężczyzna będący powodem tej sesji, nasz gość, nie był dobrze znaną nam osobą. Spotkaliśmy go zaledwie 
jeden raz, siedem lat temu. Sesja ta była pierwszą odbywaną poza domem. Bardzo rzadko pozwalamy, aby w 
naszych sesjach uczestniczył ktoś spoza kręgu przyjaciół. Tym razem uczyniliśmy odstępstwo od reguły.

Wyjątki z Sesji 89

Człowiek ten w poprzednim życiu nie był związany z żadnym z was, nie widzę go też w Anglii w żadnym okresie.  
Zamiast tego widzę go na obszarze śródziemnomorskim w połowie szesnastego wieku, i z tego to właśnie  
wcielenia wywodzi się jego obecna wada wymowy.

Wada ta w tym życiu symbolizuje moment z 1507 roku, w którym mężczyzna ten nie przemówił, a powinien,  
bowiem zagrożone było życie ludzkie. Nie przemówił z lęku, a dzisiaj, gdy najbardziej chce mówić, nie potrafi.

Może to jednak zostać naprawione. Poczucie winy trwające całe życie można jeszcze zrozumieć. Jednak 
poczucie winy tkwiące w psychice od połowy szesnastego wieku doprawdy obarcza sumienie zbyt wielkim chyba 
brzemieniem. Cierpi więcej niż wymaga odkupienie pierwotnej niegodziwości, która biorąc pod uwagę 
okoliczności była nawet zrozumiała.

Oto historia. Nastąpiła inwazja najeźdźców z innego kraju. Padły podejrzenia o nielojalność. Kiedy wysunięto je  
pod adresem mężczyzny obecnego na dzisiejszej sesji, zaprzeczył im. Lecz gdy postawiono zarzut innemu 
człowiekowi, o którym wiedział, iż jest niewinny, w obawie o własną głowę pozwoli!, aby uznano   winę tamtego.

Płacił za to wciąż i wciąż odnowa. Nikt go o to nie prosił. Nawet wtedy był bardziej zgnębiony niż byliby inni. W 
poprzednim wcieleniu ukarał się niesprawnym prawym ramieniem, aby nie móc już wskazywać. Ale takie 
umartwianie staje się formą tortury.

[Po sesji nasz gość powiedział nam, że nie używa prawej ręki jak większość ludzi lecz jest oburęczny].

Nie ma ku temu powodu. Na inne sposoby, poprzez konstruktywne działania znosi więcej niż to konieczne.  
Uświadomienie sobie, iż cierpi bardziej niż wymaga tego odkupienie pierwotnej zdrady winno dać w rezultacie,  
o ile weźmie sobie tę informację do serca, złagodzenie symptomów jakie mogły powstać, a nawet ich zanik.

A zna on człowieka, którego niegdyś tak zdradził. W tym życiu był dla niego miły. W obecnym wcieleniu poniósł  
wiele wyrzeczeń na rzecz człowieka, którego kiedyś wydał. Karma nie mówi nic o zasadzie oko za oko, nie ma 
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tam też żadnych sugestii o karze. Karma jest jedynie, na polu fizycznym, wynikiem osobistego rozwoju i  
reprezentuje dojrzałą realizację tezy, że wszystko jest jednością. Jeżeli kogoś ronimy, to tylko siebie. Nie musimy 
nosić takich blizn przez wieczność. Są chwile kiedy musimy, nawet podświadomie, zapomnieć że zgrzeszyliśmy.

Człowiek o którym tutaj mówię może wyrażać się swobodnie. W połowie szesnastego wieku był bardzo 
elokwentny. To właśnie owa elokwencja, tak przekonująca i pełna zręcznych stówek sprawiła, iż skazano 
niewinnego człowieka i to jest przyczyną, dla której obawia się korzystać z niej teraz, bowiem kiedyś pozwolił  
aby go zwiodła.

To pragnienie obecnej osobowości do wyrażenia się, sprzeczne z podświadomymi wspomnieniami z tamtego 
wcielenia, obawa o skutki elokwencji używanej bez rozwagi, powoduje teraz trudności.

Mężczyzna zdradzony kiedyś przez obecną osobę jest teraz jego ojcem. Podświadomie wie o wszystkim.  
Dlaczego bowiem żądałby od syna tego, czego żaden ojciec nie ma prawa żądać? Nie zakładam oczywiście, że 
ojciec jest świadomie nieżyczliwy czy zmierza do zemsty. Obecny ojciec kocha swego obecnego syna. To nie syna 
chce zranić ojciec, ale człowieka, jakim syn niegdyś był.

Tak więc, gdy ojciec odpłaca swojemu dawnemu zdrajcy, rani syna nie wiedząc nawet dlaczego. Nie potrafi  
zrozumieć swojego okrucieństwa w stosunku do syna, ani działań do których jest przymuszany. Kochający ojca 
syn również nie rozumie małych okrucieństw ojca, ani poczucia zaspokojenia jakie z nich czerpie. Syn 
świadomie cieszy się z owych małych okrucieństw, ponieważ dzięki nim ma wrażenie, iż odprawia pokutę, ale za  
co?

Za niegodziwość, która została już w pełni spłacona. A każde małe ojcowskie okrucieństwo boli bardziej ojca,  
ponieważ zdumiony jest swoim traktowaniem syna, dla którego świadomie ma uczucia doprawdy ojcowskie.

Znosząc owe okrucieństwa obecna osobowość syna osiąga dwa cele. Uzyskuje nie kończącą się pokutę, lecz 
równocześnie oddaje cios wywołując u ojca wyrzuty sumienia.

Aby podać jakieś logiczne wytłumaczenie symptomu wywodzącego się z poprzedniego życia, osoby często  
przywołują wydarzenia z obecnego życia, które mogą być wskazane przez podświadomość jako przyczyna.

[Tu następuje opis konkretnej sytuacji. Wydarzenie było banalne, a zyskało znaczenie jedynie z powodu 
wewnętrznych napięć naszego gościa. Seth stwierdził, że nasz gość świadomie nie przypomniałby sobie tego 
epizodu, ale podświadomie używał go w charakterze kozła ofiarnego odpowiedzialnego za jąkanie się, oraz 
uważał, że jąkanie zaczęło się od tego właśnie zdarzenia].

Komunikacja jest dziedziną, w której omawiana osoba odniesie niezwykle duży sukces, ze wszystkimi swoimi 
ograniczeniami w komunikacji werbalnej, odnajdzie satysfakcję w dziedzinach gdzie ukryte pragnienie 
komunikowania się może znaleźć swoje ujście.

[Seth zasugerował elektronikę, jako dziedzinę, w której nasz gość jest wykształcony].

Mężczyzna ten powinien opuścić dom ojca. Nie może się bowiem wyrazić w obecności człowieka, którego kiedyś  
zdradził. Obecnie nie jest ojcu nic winien ponad zwykłe synowskie obowiązki. Sztuczne zabieganie o względy 
ojca lub próby zadowolenia go w sposób, którym nie jest zainteresowany nie prowadzą do osobistego rozwoju 
ani tym bardziej do sukcesu.

Miłość jaka naprawdę istnieje pomiędzy ojcem a synem może zostać rozwinięta i podtrzymana gdy syn pójdzie 
swoją drogą, a ojciec będzie wiedział, że ten może to zrobić.

Bowiem wyrzeczeń nieświadomie wymuszanych przez ojca, żałuje ojciec. A wyrzeczeń czynionych przez syna,  
żałuje syn.

Ruburt nie wierzy, iż gość powinien zachować się w podobny sposób, jak ja się zachowuję, no ale ja nie jestem 
gościem tego domu. Jest to dla mnie raczej bolesny obowiązek, w dodatku nałożony przeze mnie samego,  
grzebania się w osobistych sprawach z przeszłości, ale uważam się raczej za psychicznego Pana Ciekawskiego.  
Bowiem niewielu jest takich, którzy potrafią spojrzeć w głąb siebie z absolutną szczerością, a jeżeli materiał ten 
ma osiągnąć cel, musi być skierowany na wiedzę, a wiedza musi być stosowana w kategoriach człowieka.
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Rozdział 13

Wydarzenia sugerujące przetrwanie osobowości człowieka. Kim jest Malba? Epizod Ojca Traynora. 
Seth doprawdy przemawia gromowym głosem. Zjawy podczas Sesji Setha.

W rozdziale tym będziemy zajmować się kilkoma przypadkami sugerującymi możliwość przetrwania 
osobowości człowieka po zmianie, którą nazywamy śmiercią. Opisane wydarzenia nie dają co prawda żadnego 
dowodu, sugerują jednak pewne pytania domagające się odpowiedzi. Poniższy rozdział będzie mówił o materii 
w ogólniejszy sposób, znajduje się w nim również kilka eksperymentów dla czytelników.

Wydarzenia które nas interesują mogą zostać podzielone na dwie główne grupy, te które związane są z 
automatyczną mową oraz te, podczas których mają miejsce określone efekty fizyczne. Zamieszczony tu incydent 
z Malbą jest interesującym przykładem samym w sobie, co prawda pośledniejszym, osobowości która 
utrzymuje, iż niegdyś pokrewna była materii fizycznej, ale obecnie istnieje niezależnie od niej.

Epizod ten był rezultatem pewnego eksperymentu, jaki przeprowadziłam wspólnie z Robertem, niezależnie od 
Sesji Setha. Pewnego wieczora siedzieliśmy po prostu w cichym salonie i czekaliśmy. Po chwili zaczęłam 
mówić. Podczas gdy głos był bez wątpienia mój, to dobór słów, rytm, tempo oraz naleciałości językowe 
zdecydowanie nie były moje. Sam głos był raczej słaby i rozdrażniony. Malba sprawiała wrażenie płytkiej, 
raczej mało inteligentnej, ale mającej jak najlepsze intencje kobiety.

Przypadek Malby obejmował dwie sesje, mające miejsce w ciągu dwóch tygodni. Podczas pierwszej 
uzyskaliśmy bardzo niewiele informacji. Dowiedzieliśmy się jedynie, że osobowość ta nazywa siebie Malba 
Brownstown i zmarła w roku 1946 w Południowej Dakocie w wieku czterdziestu sześciu lat. Druga sesja była o 
wiele bardziej interesująca i ona właśnie zostanie tu przedstawiona.

Przeliterowała swoje nazwisko panieńskie, które brzmiało Shilcock. Oto w skrócie jej historia. Razem ze 
starszym bratem dorastała w domu ciotki, wyszła za mąż w wieku osiemnastu lat i pracowała w jakichś 
zakładach tekstylnych czy odzieżowych, w mieście którego nazwa brzmiała jak Decatur, w Południowej 
Dakocie.

Owo Decatur sprawiło nam trochę kłopotu. Malba wymawiała je Dek-a-tur, z akcentem na pierwszej sylabie. 
Powiedziała że swojego męża spotkała właśnie w tych zakładach, gdzie był brygadzistą. Zmarł w 1962 roku w 
Marlboro w Anglii, u krewnych dokąd pojechał z wizytą. Po ich ślubie pracował w zakładach, ale prowadził 
również farmę, na której zamieszkali, poza Decatur. Według słów Malby ziemia tam była słaba, a jej mąż był w 
dodatku kiepskim farmerem.

Byli małżeństwem przez dwadzieścia osiem lat i doczekali się córki oraz syna. Syn mieszka teraz w Los 
Angeles. Chyba nie wiedziała co się dzieje z córką, natomiast wspominała, że syn ma dwie córki. Malba 
pracowała w zakładach tekstylnych jedynie kilka miesięcy.

Jej opis własnej śmierci był czymś fascynującym. Mówiła o tym płaskim, suchym tonem. Zgodnie z tym co nam 
powiedziała, umarła w 1946 roku w kuchni swego domu na farmie. Stała przy zlewie myjąc naczynia i 
spoglądając na „ponury" krajobraz. Przed domem st -1 zaparkowany pickup. Nagle poczuła ostry ból w k^tce 
piersiowej. Zmarła na atak serca.

Upadając na podłogę stłukła talerz. Następną rzeczą jaką kojarzyła był bieg przez pola w poszukiwaniu pomocy. 
Nie zdawała sobie sprawy, że nie żyje, dopóki nie wróciła do domu i nie ujrzała swojego leżącego w kuchni 
ciała. Kiedy Robert zapytał gdzie była w tym czasie jej rodzina, odpowiedziała: „Mąż razem z synem byli gdzieś 
na farmie". Robert zapytał o córkę i dowiedzieliśmy się, że „gdzieś poleciała".

Mąż w siedem miesięcy po śmierci Malby ożenił się ponownie, a Malba mówiąc o tym była wyraźnie 
poirytowana. Po śmierci męża jego druga żona wyjechała do Kalifornii i zamieszkała razem z synem Malby i 
jego rodziną. Malba była tym rozgoryczona.

Jej wczesne dzieciństwo, jak nam o nim opowiadała, raczej nie było szczęśliwe. Rodzice nie byli małżeństwem, 
a jej brata wychowywała ciotka. Malba wstydziła się tego, że była nieślubnym dzieckiem i powiedziała 
Robertowi: „To bardzo ważne mieć dobre nazwisko". Ze swoich rodziców nie miała żadnego pożytku i nie 
chciała o nich mówić.
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Nie potrafiła wyjaśnić w jaki sposób nawiązała z nami kontakt, ale dodała, że „polubiła nas ponieważ nie 
stroiliśmy sobie z niej żartów". Powiedziała nam też, że jej mąż próbował uprawiać lucernę, pszenicę, tytoń oraz 
kukurydzę.

Na naszych mapach drogowych nie znaleźliśmy miasta o nazwie Decatur ani w Północnej ani w Południowej 
Dakocie. Jednak w brzmieniu Decatur przypomina Dakotę, mogło to więc być zniekształcenie w nazwie. Nie 
próbowaliśmy już więcej eksperymentów tego rodzaju, z wyjątkiem jednego, ponieważ dużo czasu zabierały 
nam Sesje Setha. A także dlatego, że chociaż sesje takie są bez wątpienia interesujące, to nie dodają właściwie 
niczego nowego do naszej wiedzy.

Pojawia się tu istotne pytanie co do miasta, w którym rzekomo żyła Malba, bowiem bez tego nie można 
sprawdzić szczegółów jej opowieści. Możliwe że cały ten kontakt był jedynie podświadomym tworem mojej 
wyobraźni. Z drugiej jednak strony jest tak samo możliwe, iż była to prawdziwa osobowość, która w jakiś 
sposób przetrwała śmierć fizyczną.

Kolejne zdarzenie jest trochę bardziej skomplikowane, niezbędne zatem będzie krótkie wprowadzenie. Przez 
wiele lat gościem w moim rodzinnym domu bywał niejaki Ojciec Traynor. Były okresy kiedy nie widywaliśmy 
go, ponieważ był członkiem towarzystwa misyjnego i wiele podróżował. Aby zachęcić mnie do pisania poezji. 
Ojciec Traynor miał zwyczaj czytania mnie i matce starych wierszy. Do jego ulubionych należały Lepanto 
Chestertona oraz Elegy in a Country Churchyard Graya i nigdy nie omieszkał wykorzystać okazji, aby je 
przeczytać. Bardzo rzadko czytał nam jakieś inne poematy. Jako lektor był bardzo dramatyczny i dużo 
gestykulował, a mówił w dziwacznej angielszczyźnie irlandzkiej z dodatkiem raczej sztucznego akcentu 
bostońskiego.

Zanim wydarzył się opisany poniżej epizod, pracowałam nad szkicem poświęconym postaci Ojca Traynora. Nie 
żył już prawie od piętnastu lat, a podczas ostatnich pięciu lat jego życia nie widywałam go zbyt często. Ku 
memu rozczarowaniu moja pamięć nie była tak dobra, jak sądziłam. W rzeczywistości mogłam przypomnieć 
sobie o nim bardzo niewiele. Jego manieryzmy i cechy charakterystyczne całkowicie zniknęły z mojego 
świadomego umysłu.

Wtedy właśnie postanowiłam odczytać te dwa poematy, które tak bardzo lubił, w nadziei, że w ten sposób 
odświeżę nieco pamięć. A przynajmniej, pomyślałam, przypomnę sobie kilka jego gestów. Była dziewiąta rano 
pięknego słonecznego poranka. Okna były szeroko otwarte. Postawiłam na biurku filiżankę świeżo zaparzonej 
kawy, otworzyłam tomik wierszy na odpowiednim poemacie i zaczęłam czytać.

Ku memu całkowitemu zaskoczeniu głos mój dosłownie zagrzmiał - był bardzo głęboki i bez wątpienia męski. 
Czytając równocześnie szybko chodziłam przemierzając tam i z powrotem cały pokój. Po skończeniu drugiego 
wiersza głos umilkł.

Czy rzeczywiście był taki głęboki i głośny, jak mi się wydawało? Nie mogłam tego sprawdzić, bowiem prócz 
mnie w mieszkaniu nie było nikogo. A ponieważ było to nie zaplanowane, nie nastawiłam magnetofonu. Czy 
słyszałam głos Ojca Traynora? A może wszystko to było jedynie halucynacją? Postanowiłam sprawdzić czy 
zdarzenie się powtórzy przy włączonym magnetofonie, wtedy nagranie mogłoby służyć jako dowód.

Otworzyłam książkę, włączyłam magnetofon i zaczęłam czytać. Kilka początkowych słów wypowiedziałam 
normalnie, a potem raz jeszcze zagrzmiał ten sam głęboki głos. Powtórzyło się to samo co za pierwszym razem, 
chociaż teraz siła głosu zdawała się odrobinę mniejsza. Znajdowałam się wewnątrz tego głosu, zupełnie jakby 
otaczał mnie jakąś ożywczą energią.

Lecz był to dopiero początek epizodu Ojca Traynora. Następne wydarzenie miało miejsce kilka miesięcy 
później, pewnego niedzielnego wieczora. Puszczaliśmy taśmę z głosem Ojca Traynora naszym przyjaciołom, 
państwu Gallagher. Kiedy skończyliśmy słuchać, Bili Gallagher poprosił mnie abym odczytała kilka linijek 
jednego z wierszy, świadomie próbując pogłębić swój głos do tego samego stopnia.

Tak się złożyło, że byłam wtedy poważnie przeziębiona. Miałam wyschnięte gardło a z powodu gorączki 
przełożyliśmy zaplanowaną kilka dni wcześniej Sesję Setha. Wątpiłam zresztą by mogła się odbyć następna, 
zaplanowana na ten właśnie wieczór. Jednakże pomimo tego wszystkiego powiedziałam, że spróbuję. 
Chcieliśmy zobaczyć, jak bardzo głębokim głosem uda mi się mówić, jeżeli się postaram. Jednak gdy tylko 
zaczęłam czytać, na plan pierwszy ponownie wybił się głos Ojca Traynora. Pamiętam że pomyślałam wtedy: 
tego moje gardło z pewnością nie wytrzyma. Byłam tak przeziębiona, że nie wiedziałam nawet czy uda mi się 

94 / 115 „Parapsychiczne Przebudzenie” – Jane Roberts



odczytać cały wiersz normalnym głosem. Jednakże głęboki bas wydobywający się z mojego gardła nie 
przerywał swej deklamacji. Efekt był nawet bardziej zdumiewający niż na taśmie.

Pokój oświetlony był tak jak zazwyczaj. Z pewnością nie było ciemno. Siedziałam na bujanym fotelu z 
otwartymi oczyma i czytałam wiersz. Moje oczy, w zgodnej opinii Roberta i Gallagherów, były ciemniejsze i 
bardziej błyszczące niż zwykle. Często gestykulowałam lewą ręką. Subiektywnie ręka ta sprawiała wrażenie 
grubszej od prawej, ale gdy się na nie patrzyło były takie same. Jednak gestykulacja stanowczo nie była moja. 
Ponieważ wieczór był ciepły wszystkie okna były szeroko otwarte, a ten głęboki głos grzmiał z taką siłą, że 
wydawało się niemożliwe aby mogły to sprawić moje struny głosowe.

Głos ten posiadał osobliwy, śpiewny rytm. Miał również ową szczególną, porywającą właściwość osiąganą 
jedynie przez najlepszych mówców, których głos zawsze wybija się ponad gwar audytorium. A ja nie chodziłam 
przecież nigdy na żadne zajęcia z dykcji czy aktorstwa. Kiedy poemat dobiegł końca, głos zamilkł. Przez chwilę 
siedzieliśmy dyskutując o tym, czego byliśmy świadkami. W końcu rozmowa zeszła na temat Sesji Setha. Bili 
Gallagher miał w owym czasie wrzód, zastanawialiśmy się więc co Seth mógłby powiedzieć o jego stanie. W 
ten sposób, bez żadnego planu, pod wpływem chwili, rozpoczęła się jedna z najbardziej niezwykłych Sesji 
Setha.

Tym razem głos Setha był donośniejszy nawet niż głos Ojca Traynora. Głębokie, męskie tony były łatwe do 
rozpoznania. To wyjątkowe natężenie utrzymywałam około dwóch godzin. Równocześnie Seth mówił tak 
szybko, że Robert miał trudności z zapisywaniem słów. Kilkakrotnie prosił nawet Setha aby ten zwolnił przekaz.

Seth powiedział Robertowi aby obserwował rysy mojej twarzy. Ten starał się jednak pisać jak najprędzej, nie 
miał więc czasu równocześnie patrzeć na mnie. Na nieszczęście nie mieliśmy nowej taśmy do magnetofonu. 
Wobec tego naprzeciwko mnie usiadł Bili Gallagher a Peggy usadowiła się nieco z boku, aby obserwować mój 
profil. Bili powiedział, że istotnie ujrzał zmianę w rysach mojej twarzy. Peggy ze swojego miejsca nie była tego 
pewna. Robert bardzo rzadko unosił wzrok znad notatek.

Już jako Seth wskazałam na Billa i powiedziałam, że jego wrzód przez resztę wieczoru nie będzie mu dokuczał. 
Bóle z nim związane były stosunkowo częste, bez końca popijał więc mleko. Od momentu, w którym Seth 
oświadczył Billowi, iż wrzód nie będzie mu dokuczał, bóle rzeczywiście ustąpiły i powróciły dużo później, po 
tym jak z Peggy wrócili do domu. Mógł to być skutek sugestii, lecz mimo wszystko ta chwilowa ulga przyjęta 
została przez Billa z wyraźnym zadowoleniem.

Małżeństwo Gallagherów to inteligentni ludzie. Peggy jest reporterką lokalnej gazety a Bili również pracuje dla 
tej gazety, ale w dziale ogłoszeń. Peggy z racji swego zawodu potrafi szczególnie wnikliwie obserwować 
zdarzenia, ale Biil również daleki jest od łatwowierności.

Ta część sesji trwała przeszło półtorej godziny i nastąpiła natychmiast po epizodzie Ojca Traynora. 
Gallagherowie wyszli. Gdy tylko zostaliśmy sami, sesja podjęta została na nowo. Siedziałam twarzą do Roberta 
a moje oczy były szeroko otwarte. Oboje siedzieliśmy przy stole w salonie.

Poniższe wyjątki pochodzą z notatek robionych przez Roberta podczas pozostałej części sesji. Ponieważ 
wystąpiły tu pewne efekty fizyczne, których nie byłam świadoma, notatki Roberta będą bardziej efektywne niż 
jakiekolwiek próby wyjaśnienia tego z mojej strony. Spisywał swoje obserwacje na bieżąco.

Wyjątki z notatek Roberta Buttsa

„Jane zaczęła mówić siedząc na bujanym fotelu, ale wypowiedziawszy zaledwie kilka słów wstała i zajęła 
miejsce przy stole, naprzeciwko mnie. Jej oczy były szeroko otwarte, ciemne i błyszczące. Patrzyła prosto na 
mnie. Natychmiast poczułem, że w tej sesji pojawiło się coś nowego. To spojrzenie jej oczu było niepokojące. 
Efekt ten nawet nasilił się, ponieważ zaczęło mi się wydawać, że dostrzegam zmiany w rysach jej twarzy.

Próbując być obiektywny muszę zauważyć, iż być może zmiany te częściowo były fizyczne, a częściowo 
postrzegane subiektywnie z mojej strony. Ale rysy Jane istotnie wydawały się zmieniać. Podczas gdy nie 
zauważyłem żadnych zmian wcześniej, chociaż Bili Gallagher nie miał co do tego wątpliwości, to teraz twarz 
Jane utraciła nieco ze swojej kobiecości i stała się bardziej kanciasta i wydłużona, jak gdyby osobowość 
mężczyzny usiłowała się uwidocznić.

Równocześnie odniosłem wrażenie, że Jane jest starsza. Czułem jakbym za pośrednictwem jej oczu 
obserwowany był przez jakąś męską istotę. Owo poczucie obecności osobowości innej niż Jane było całkiem 

95 / 115 „Parapsychiczne Przebudzenie” – Jane Roberts



wyraźne. Ale tak naprawdę to byłem bardziej pochłonięty próbami rozszyfrowania, jaką zmianę właściwie 
obserwuję, niż zastanawianiem się, czy rzeczywiście jest to zmiana.

[Następnie wystąpiły pewne zaskakujące efekty głosowe. Poniższe wyjątki pochodzą z późniejszej części sesji. 
Są to notatki Roberta oraz kilka komentarzy Setha. Pamiętajcie proszę, że Seth zwraca się do mnie jako do 
Ruburta a do Roberta jako Josepha.]

Nigdy nie przejmuję zbyt wiele jego energii, a ty pod tym względem istotnie jesteś psem łańcuchowym, co zresztą  
jest słuszne. Niemniej jednak czułem, że warto poświęcić trochę więcej czasu aby z tobą porozmawiać, jako że 
raczej rzadko psychiczne zdolności i energie Ruburta dostrojone są na tyle odpowiednio, byśmy mogli pracować 
w taki wiośnie sposób.

Szkoda że jesteś tak zajęty robieniem notatek. Ta dzisiejsza sesja, razem wziąwszy, będzie bardzo korzystna dla 
Ruburta, tak samo zresztą jak dla ciebie. Muszę działać zgodnie z linią jego rozwoju. Nie mogę pomijać jego 
umiejętności. Nie będę go popychał. Na dłuższą metę spowodowałoby to jedynie szkodę.

Rozważaliśmy tu wariacje stanu transu, pragnąc w tym samym czasie kontynuować nasz własny materiał, stąd 
owe dwie sprawy stopiły się w jedną.

Czy nie masz dłoni zmęczonej notowaniem?

'Nie, wszystko w porządku.'

Tak naprawdę to byłem już bardzo zmęczony. Była to jednak jedna z tych sytuacji, w których łatwiej jest pisać 
dalej, niż zrobić przerwę, a potem zaczynać od nowa. Moja dłoń, w której trzymałem ołówek, była jakby 
odrętwiała. Seth/Jane siedziała wpatrując się we mnie, uśmiechając, zupełnie jakby była gotowa mówić całe 
wieki.

Lękam się po prostu twoich zwykłych ludzkich ograniczeń, a jeśli się uśmiecham, to nie z rozbawienia...

'Powiedziałem, że wszystko w porządku.'

...ale z podziwu dla hartu twego ducha. Niemniej jednak sugeruję abyś zrobił sobie przerwę.

Przez cały ten czas byłem świadom zmian w rysach twarzy Jane. Było to zupełnie tak jakby Jane, którą tak 
dobrze znałem, cofnęła się ode mnie o krok pozwalając, by do przodu wysunęła się inna osobowość powodująca 
w niej pewne nieznaczne zmiany fizyczne i o wiele większe psychiczne...

...Ku memu autentycznemu zdziwieniu głos Jane stał się jeszcze potężniejszy. Była w nim czysta moc i siła. 
Jednak Jane emitowała ów grzmot bez żadnego wysiłku. Nie byłbym wcale zdumiony gdybym poczuł, że na 
dźwięk tego głosu pulsuje każda komórka w mojej głowie. Efekt był dosłownie oszałamiający. Nie miałem 
sposobu aby zmierzyć natężenie głosu którego słuchałem, ale mogę stwierdzić, że całego mnie spowijał." 
(koniec notatek Roberta)

Cała sesja, wliczając w to epizod Ojca Traynora, trwała cztery bite godziny. Jednak po jej zakończeniu moje 
gardło wcale nie było obolałe czy podrażnione. Właściwie to było nawet w lepszym stanie, niż przed 
rozpoczęciem sesji. Był to pierwszy przypadek pojawienia się tak wstrząsających zmian głosu, chociaż przy 
kilku wcześniejszych okazjach podobne demonstracje, chociaż o wiele mniej gwałtowne, również były 
zauważalne. Od tej jednak sesji efekty głosowe zaczęły powtarzać się z pewną regularnością.

Przejawiło się również kilka efektów fizycznych, poza opisywanymi zmianami w rysach twarzy. Jeden z takich 
incydentów szczególnie wart jest wzmianki. Podczas pewnej Sesji Setha nasz przyjaciel, William Cameron 
Macdonell, pewny był iż ujrzał zjawę. Później efekty fizyczne Bili i Robert zauważyli w jasno oświetlonym 
pokoju. A oto jak się to odbyło.

Zjawę ujrzano w drzwiach do łazienki. Bili widział ją tak wyraźnie, że zrobił dwa rysunki nanosząc poprawki w 
trakcie sesji. Widział ją z krótkimi przerwami przez godzinę. Cały czas pokój oświetlała sześćdziesięciowatowa 
żarówka. Ja mówiłam jako Seth i niczego nie widziałam. Robert siedział za otwartymi drzwiami zapisując 
przebieg sesji. Miejsce, w którym Bili widział zjawę znajdowało się całkowicie poza polem widzenia Roberta. 
Drzwi do łazienki zasłaniały mu widok a nie mógł opuścić swego miejsca przy stole, ponieważ miał zapisywać 
słowo po słowie wszystko co słyszał.

Gdy Bili zaczął rysować zjawę, ja głosem Setha opisywałam zjawisko.
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Postać w progu to rzeczywiście moja podobizna, chociaż są pewne zniekształcenia. Postrzegacie mnie poprzez  
swoje zmysły wewnętrzne, a dane te muszą następnie zostać przekształcone w informację, którą można 
postrzegać zmysłami zewnętrznymi... Jestem o wiele serdeczniejszym jegomościem niż ten na portrecie. (Tutaj,  
jako Seth, studiuję rysunek patrząc nań ponad ramieniem Roberta.) Wzdłuż kości policzkowych przydałoby się  
więcej cienia. Jeżeli przyjrzysz się podobiźnie uważniej, mogę sprawić, że stanie się wyraźniejsza.

Układ warg sugeruje zbytnie zadowolenie z siebie. (Bili dokonuje poprawek w rysunku). Ach, bardzo dobrze;  
przekonacie się, że widziana przez was postać tworzona jest przeze mnie. Aby pojawić się na waszej  
płaszczyźnie, owa postać musi się składać z atomów i molekuł. Ich ruch i prędkość różna jest od tych w waszych 
stałych ciałach. W tym wypadku mówię poprzez Ruburta, lecz równocześnie stoję jako postać i obserwuję jak 
mówi. Mogę też mówić ustami owej własnej postaci. Wymaga to jednak treningu i współpracy.

To prawda, że w waszych kategoriach nie jestem może piękny, lecz nie możecie chyba powiedzieć, że jestem 
brzydki. Wizerunek ten jest rekonstrukcją tego, kim jestem. Przedstawia on postać jaką przyjmują wszystkie moje 
zdolności gdy mają bliski kontakt z płaszczyzną fizyczną. Nie oznacza to koniecznie, że na wszelkich 
płaszczyznach posiadam taki sam wizerunek.

Przez cały ten czas Bili starał się obserwować zjawę. Robertowi widok zasłaniały otwarte drzwi. Ja - jako ja - 
nie widziałam niczego. Podczas chwili przerwy dyskutowaliśmy o tym, co się wydarzyło. Przyznaję iż 
podchodziłam do tego bardzo sceptycznie. Pomyślałam że albo Bili wyobraził sobie tę zjawę, albo była to po 
prostu halucynacja. W takim przypadku jednak nie dało się oczywiście wyjaśnić komentarzy Setha. Ale 
ponieważ nie widziałam absolutnie niczego, trudno mi było przyjąć czyjeś słowo, że postać taka rzeczywiście 
się pojawiła. Nie miałam powodu aby nie wierzyć Billowi i czułam się winna powątpiewając w coś, czego 
wiarygodności był absolutnie pewien. Podczas przerwy jednak zaczęłam śmiać się i żartować. Wtedy właśnie 
miało miejsce następne zjawisko, które doprawdy trudno jest mi wytłumaczyć. Stałam w drzwiach łazienki. 
Zapaliliśmy jeszcze jedną żarówkę i pokój był doskonale oświetlony. „To tutaj widziałeś tego kogoś?" - 
zapytałam ze śmiechem.

Stałam w odległości trzech stóp od Billa i Roberta. Obaj doskonale widzieli moją twarz. Nagle, zgodnie z ich 
późniejszą relacją, tuż przed moją twarzą pojawiła się inna, całkowicie niepodobna do mojej. Wisiała w 
powietrzu, prawie przezroczysta, z widocznymi w tle rysami mojej twarzy. Ta twarz była wyraźnie twarzą 
mężczyzny.

Nie uświadamiałam sobie, że coś się dzieje dopóki nie spojrzeli na mnie z jawnym niedowierzaniem. Robert 
powiedział, żebym się nie ruszała. Poczułam lekkie mrowienie, lecz to wszystko. Gdy Robert i Bili porównali 
swoje notatki, ich obserwacje zgadzały się co do joty. Następnie Robert polecił abym postąpiła krok do przodu. 
Gdy to zrobiłam, twarz zniknęła.

Nie ulega wątpliwości, iż owe efekty fizyczne istotnie miały miejsce. A ponieważ twarz widziana była przez 
Roberta i Billa w dobrym świetle, wydaje się to wskazywać, że zjawa również była czymś realnym. Bili 
podarował nam wykonane przez siebie dwa rysunki owej zjawy. Bardzo trudno jest zrozumieć, w jaki sposób te 
efekty fizyczne mogłyby stanowić dzieło podświadomości. Lecz czy wystąpiłyby w pełnym świetle czy w 
półmroku, ich wiarygodność bez wątpienia pozostaje pod poważnym znakiem zapytania. Z drugiej jednak 
strony stosunkowo długi czas, w jakim widziana była zjawa oraz fakt, że działo się to w jasno oświetlonym 
pokoju przemawiają za tym, by uznać ten epizod za co najmniej intrygujący.

Zjawa oraz druga twarz pojawiły się podczas sesji, w której Seth rozprawiał o naturze materii fizycznej. Według 
jego słów obie materializacje miały za zadanie wykazać słuszność jego argumentacji. Główna teza wspomniana 
pokrótce wcześniej zakłada, że materia fizyczna jest tworzona podświadomie przez każdą jednostkę, ludzką czy 
inną, w obrębie pola bądź systemu fizycznego. Tak jak nie jesteśmy świadomi każdego naszego oddechu, tak 
samo nie jesteśmy świadomi naszego bezustannego konstruowania materii fizycznej. Stąd na poziomie 
podświadomości tworzymy i zachowujemy nasze wizerunki fizyczne. Aby pokazać, w jaki sposób materia jest 
konstruowana, Seth dokonał demonstracji ukazując zjawę.

Nawiasem mówiąc, zarówno sama zjawa jak i efekt drugiej twarzy stanowiły niezwykle przekonujący akcent 
dla omawianego podczas sesji tematu.

Okoliczności te, a także inne, o których wspomnę w następnym rozdziale, doprowadziły nas do przekonania, że 
ludzka osobowość istotnie posiada pewne zdolności wykraczające poza te, które są jej zazwyczaj przypisywane. 
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Zdolności owe wydają się wrodzone bez względu na to, czy osobowość działa w granicach materii fizycznej czy 
też nie. Istnieją oczywiście wytłumaczenia, które postawią nas przed mniejszymi problemami i mniej 
skomplikowanymi pytaniami, ale z drugiej strony takie konwencjonalne wyjaśnienia mogą skutecznie 
uniemożliwić nam zrozumienie takich epizodów, ponieważ powstrzymują nas przed poszukiwaniem odpowiedzi 
w innych obszarach.

Doznania poza ciałem, które były udziałem zarówno moim jak i Roberta, również prowadzą nas do przekonania 
o niezależności osobowości wobec ciała fizycznego. Wydarzenia te, z których część opisana została we 
wcześniejszych rozdziałach, zmuszają nas do zrewidowania naszego pojęcia rzeczywistości. Jeżeli nasza 
osobowość w obecnym życiu istotnie może oddzielić się od swego wizerunku i podróżować do innych, nieraz 
odległych miejsc fizycznych, to być może nie będzie nielogiczne założyć, iż może ona istnieć niezależnie od 
ciała po śmierci fizycznej.

Jak pojawiają się takie widziadła? Jak osobowość może być niezależna od materii fizycznej i do jakiego stopnia? 
Czy nasza osobowość jest obecnie niezależna od tej materii? Na pytania te spróbujemy odpowiedzieć w 
następnym rozdziale, w którym będziemy również szukać pewnych wskazówek umożliwiających nam 
zerknięcie w podstawową rzeczywistość istniejącą poza wszechświatem fizycznym. W rozdziale tym zawarte 
też zostaną eksperymenty dla czytelników.

Na zakończenie rozdziału zamieszczam kilka wyjątków z trzydziestej czwartej Sesji Setha, w której opisuje on 
własną rzeczywistość i strukturę.

Jeśli powiem, że jestem energią, nie będzie to kłamstwem. W rzeczywistości jest to prawdziwsze od wielu opisów, 
które mogłyby zabrzmieć autentyczniej, ale dużo bardziej skomplikowanie. Jestem osobowością w formie samej 
esencji owej energii. W żadnym wypadku nie oznacza to, iż jestem „duchem", rodzajem ukochanego dziadunia z  
filmów science-fiction. To czym jestem trudno jest wytłumaczyć z powodu ograniczeń nałożonych nie tylko przez  
waszą wiedzę, ale również z powodu waszych obecnych metod komunikacji...

Niemniej jednak posiadam pewną strukturę i mogę zmieniać bądź wymieniać składniki tej struktury, tak aby 
jawić się lub działać w warunkach całkowicie różnych. Podczas naszych sesji korzystam z moich podstawowych 
komponentów energii w sposób inny, niż robiłbym to w innych okolicznościach. Innymi słowy mogę zmieniać 
ułożenie moich komponentów koncentrując moce na jednym kierunku.

Gdy wy chcecie się przedostać w jakąś małą przestrzeń to zakładam, że najpierw opadacie na czworaki,  
zginacie ramiona a następnie wpychacie się w tę wyimaginowaną dziurę głową do przodu. Związane z tymi  
czynnościami ruchy mięśni powodują chwilową zmianę kształtu, cokolwiek sztuczne ale prawdziwe 
dostosowanie ciała fizycznego do przestrzeni, oraz wynikającą z tego zmianę skupienia lub kierunku o tyle, by 
wcisnąć ciało w otwór.

Choć na całkiem odmiennym poziomie, jednak rzecz ta podobnie ma się ze mną, gdy próbuję przecisnąć się  
przez wąskie przejście prowadzące na waszą płaszczyznę. W moim przypadku jednak niezbędne manipulacje  
oznaczają transformację, stąd posiadam więcej swobody. To tak, jakbyście potrafili uczynić swoje ciało 
mniejszym niż sam otwór w o wiele bardziej dogodny sposób.

Mam do dyspozycji nieograniczoną energię, ale wy również ją macie. Różnica polega na tym, że jestem lepiej  
przygotowany do posługiwania się tą energią, a to dlatego, iż posiadam dodatkową wiedzę, którą wykorzystuję.

Wasi naukowcy wiedzą, że wszelka materia składa się z tych samych elementów. Dzięki metodom, które opisałem 
mogę zmieniać swoją formę. Widzieliście jak woda zamienia się w parę. To bardzo prosta analogia. Istnieję jako 
energia, istnieję elektronicznie a czasami chemicznie. Powiedziałem że mogę zmieniać ułożenie moich 
komponentów. Jeżeli miałbym być uważany za ducha, wtedy wszelka energia musiałaby być duchem.

Wasze pojęcie ducha, jak mi się wydaje, to coś co nie ma formy, a ja posiadam formę. I z pewnością posiadam 
strukturę. Prawdą jest jednak, że w zwykłych okolicznościach nie możecie jej zobaczyć. Nie oznacza to, że jej nie  
mam. Czasami możecie doświadczyć mojej struktury. [Było to jeszcze przed sesją, podczas której pojawiła się 
zjawa.] Musicie zrozumieć, że zmysły wewnętrzne dostarczają bezpośrednich doznań. Zmysły zewnętrzne 
dostarczają zakamuflowanych zniekształceń przetworzonych już doznań, z drugiej ręki.

Ani wy ani wasi naukowcy nie jesteście jeszcze świadomi wielu podstawowych praw rządzących takimi 
zjawiskami jak moja struktura, chociaż niektóre z nich widzieli już przelotnie co oryginalniejsi wasi myśliciele.
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„W tym kraju?"

Za granicą. Niewiele osób w waszym kraju jest świadomych owych zjawisk, a jeśli to na bardzo kruchych 
podstawach teoretycznych, gdy rozważają możliwości rozbijania komponentów fizycznych na podstawowe formy 
energii. Teorie takie badane są, jak misie wydaje, w związku z waszym przyszłym programem kosmicznym.

Idea ta pomoże wam zrozumieć co mam na myśli mówiąc, że posiadam strukturę, którą mogę zmieniać. Mogę 
też spowodować przeszeregowanie schematów molekularnych na drodze bezpośredniej manipulacji. Nie jest to 
możliwe na waszym poziomie. Nawet w odległej przyszłości przeszeregowanie takie będzie wiązało się z 
kosztownymi, skomplikowanymi i prawie niemożliwymi dokonaniami, ponieważ zabierzecie się do tego 
problemu od zewnątrz. Rozwiązanie leży w manipulowaniu strukturami od wewnątrz, albo w bardzo 
bezpośrednim manipulowaniu całą jaźnią.

Wyjątki z Sesji 21

Zacznijmy od tego. że określenia typu „duch", „medium " i tak dalej są właściwie śmieszne. Używacie po prostu 
nieświadomie swoich zmysłów wewnętrznych. Nie są one wcale magiczne. Nie ocierają się też o religię w 
zwykłym znaczeniu tego słowa, a ja nie jestem jakąś wynaturzoną, drugą osobowością Ruburta. Nie można mnie 
też porównywać do jakiegoś długobrodego, z oczami jak paciorki ducha bujającego sobie w chmurkach.

Faktem jest, że żyłem niegdyś jako istota ludzka. To spotkanie i inne spotkania nie są seansami. Te tak zwane 
seanse, gdy są wiarygodne, stanowią po prostu ćwiczenia w stosowaniu wewnętrznych zmysłów. Różne kulty,  
jakimi otoczono takie wydarzenia, są niedorzeczne, a w niektórych przypadkach są przejawami niewybaczalnej  
głupoty ze strony mających co prawda dobre intencje, niemniej jednak zdecydowanie tępych osobowości.

Przesąd rodzi przesąd. Jeżeli chodzi o podświadomość Jane lub Ruburta, kontaktuję się z wami za 
pośrednictwem obu waszych podświadomości, poprzez większą ich część, która tak naprawdę istnieje pomiędzy 
płaszczyznami bądź polami, która jest własnością umysłu a nie mózgu, i która ma do czynienia ze zmysłami  
wewnętrznymi. Nie mam absolutnie nic wspólnego z tą częścią podświadomości, która przechowuje wasze 
osobiste wspomnienia czy tworzy wasz obecny wizerunek.

Pytaliście mnie dlaczego przekazuję wam ten materiał. Odpowiadam zatem, że robię to dlatego, bo prócz  
sympatii jaką do was czuję, nie jesteście skażeni żadnym kultem, religia czy określoną szkolą myśli. Macie 
otwarte głowy i nie jesteście głupcami; nie zamierzacie zaszeregować mnie jako brzuchatego amorka, Buddy,  
Boga, świętego czy diabla. Takich ludzi trudno jest znaleźć.
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Rozdział 14

„Świat Ducha" i przetrwanie osobowości człowieka. Zjawy zależne i niezależne.

Pewnego wieczora odwiedzili nas przyjaciele, państwo J. Wkrótce rozmowa zboczyła na tematy ESP. Pan J. 
powiedział, że czasami udaje mu się postrzegać ludzką aurę - subtelną emanację otaczającą ciało niczym 
świetliste halo. Twierdził że widzi aurę żony nawet teraz, podczas naszej rozmowy. Nigdy nie widziałam aury; 
nie miałam jednak zamiaru negować możliwości jej istnienia.

Zaciekawiona spróbowałam przeprowadzić mały eksperyment. Powiedziałam panu J., że skoncentruję się na 
aurze jego żony (chociaż jej nie widziałam) i spróbuję przemieścić ją wyżej, ponad jej głowę. Zgodził się ocenić, 
czy próba zakończy się sukcesem czy nie. Jednak zamiast tego, nikomu o tym nie mówiąc, skoncentrowałam się 
na próbie uczynienia tej aury jaśniejszą. Po około minucie pan J. powiedział, że co prawda aura nie 
przemieszcza się wyżej, ale staje się wyraźnie jaśniejsza.

Muszę przyznać, że byłam cokolwiek zaskoczona. Następnie postanowiliśmy przeprowadzić jeszcze jeden 
eksperyment. Pokój oświetlony był tak, jak zwykle. Usiedliśmy razem przy lampie i ujęliśmy się za ręce. „Czy 
jest tam kto?" zapytałam. Prawie natychmiast pani J. krzyknęła: „Ktoś chwycił mnie za rękę!" Równocześnie jej 
dłoń wyrwała się z mojej i uniosła do góry. Jej łokieć przyciśnięty był sztywno do stolika, podczas gdy sama 
dłoń uniesiona była do góry. Palce były lekko wykrzywione, jakby stykały się z innymi palcami. Sądząc po 
napięciu mięśni jej dłoni oraz przedramienia wydawało się, iż zmagają się z jakimś ciężarem. Przez cały ten czas 
pani J. wyraźnie drżała, a jej czoło zroszone było potem. Jednak żadne z nas nie widziało niczego niezwykłego, 
z wyjątkiem jej zachowania.

Wciąż powtarzała, że ktoś niewidzialny chwycił ją za rękę i naciska teraz na jej ramię. Była wyraźnie 
przestraszona. Nadal, chociaż pokój był dobrze oświetlony, nie widzieliśmy niczego. Pani J. z pewnością nie 
grała. Po jej policzkach zaczęły płynąć łzy. Nie wiedziałam czy jakaś niewidzialna osobowość istotnie jest tu 
obecna, czy po prostu ta młoda kobieta tak bardzo ulega sugestii.

Stanowczym głosem powiedziałam: „Puść teraz rękę pani J. i zostaw nas w spokoju." Powtórzyłam to 
kilkakrotnie wiedząc, że jeśli pani J. jest osobą podatna na sugestię, taka kontrsugestia powinna rozwiązać 
problem. Z drugiej strony, jeśli istotnie była tu obecna jakaś niewidzialna osobowość, to nakazując jej 
pozostawienie nas w spokoju miałam nadzieję, że to zrobi.

Gdy tylko wymówiłam te słowa jej dłoń opadła na blat stołu z takim hałasem, że aż wszyscy podskoczyliśmy. Z 
pewną nerwowością rozglądaliśmy się po pokoju. Wciąż powtarzałam: „Odejdź teraz, zostaw tę młodą kobietę 
w spokoju", dopóki pani J. nie uspokoiła się. Ze względu na stan jej nerwów nie sądziłam, aby kontynuowanie 
eksperymentu było w tym wypadku mądre. W rezultacie nie doszliśmy do żadnych wniosków. Pani J. 
rzeczywiście nie czuła się najlepiej przez resztę wieczora. Jeżeli naprawdę pojawiła się pomiędzy nami jakaś 
osobowość, to bez wątpienia należała ona do gatunku aktywnych.

Zmusza nas to do podkreślenia kilku punktów związanych z takimi eksperymentami. Sugeruję aby podobne 
seanse nie odbywały się w ciemności. Chociaż nie mogę tego udowodnić, to wydaje mi się, że każda 
osobowość, która przetrwała śmierć fizyczną nie pogniewa się na odrobinę światła. Ciemność sama w sobie 
rodzi podejrzenia i rozpala wyobraźnię. Osoby działające jako media od dawna upierają się przy ciemnościach, a 
to jedno właśnie żądanie jak nic innego przeszkodziło w badaniach tego zjawiska przez towarzystwa 
parapsychologiczne. Tak więc przeprowadzajcie swoje eksperymenty w dobrze oświetlonym pokoju. Wpłynie to 
na zachowanie poczucia bezpieczeństwa. Gdyby opisany powyżej eksperyment przeprowadzony został w 
ciemnościach, owa młoda kobieta mogłaby wystraszyć się o wiele bardziej.

Jest to jedyne wydarzenie podczas wszystkich naszych eksperymentów, które było w pewien sposób 
nieprzyjemne. Ważne jest, aby osoby biorące udział w takich eksperymentach wykazywały zdrowy rozsądek i 
stabilność emocjonalną. Ci zaś, którzy przeprowadzają te doświadczenia winni posiadać silny zmysł 
odpowiedzialności, by zachować odpowiednią atmosferę i czuwać nad prawidłowym przebiegiem 
eksperymentu. Nie wiemy jeszcze wystarczająco dużo o sugestiach czy samej osobowości, by podejmować 
niepotrzebne ryzyko. Na pierwszy znak niepokoju u któregoś z uczestników sesja powinna zostać natychmiast 
przerwana.
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Możliwe że sugestia odgrywa ważną rolę w takich poczynaniach; jednak sama sugestia musi być kontrolowana. 
Może być stosowana, ale nie powinna wymykać się spod kontroli. To oczywiste, że gdyby możliwość istnienia 
niewidzianych osobowości nie była brana pod uwagę, wtedy doświadczenia takie nie miałyby sensu. Stąd 
akceptacja takiej możliwości już sama w sobie jest sugestią, założoną jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Nie jest 
więc prawdą, iż sugestia nie odgrywa żadnej roli w takich poczynaniach. Sugestie są czymś ważnym w każdym 
aspekcie naszego życia, tak samo w prezentowanych tu eksperymentach jak na innych obszarach. Lecz jeśli 
poszukujecie wiarygodnych rezultatów, nie powinniście również dopuszczać, aby wasza wyobraźnia płatała 
wam figle.

Możliwe jest również, że niewidzialne dla nas osobowości mogą działać w pewien emocjonalny sposób, natury 
którego nie rozumiemy. Podczas przeprowadzania takich eksperymentów utrzymanie równowagi zależy 
wyłącznie od was. Nie zalecam abyście próbowali kontaktować się z osobowościami, z którymi wy lub wasi 
przyjaciele pozostawaliście w bliskich stosunkach, chyba że jesteście bardzo zrównoważeni. Emocjonalny stres 
związany z takim kontaktem może być tak silny, iż wpłynie to na obiektywną ocenę zarówno samego 
doświadczenia, jak i jego rezultatów.

Więcej o takich eksperymentach powiem pod koniec niniejszego rozdziału. Jednak zanim przedyskutujemy 
możliwość przetrwania naszych osobowości, rozważmy najpierw osobowość taką, jaką ją znamy w obecnym 
istnieniu; a zanim zajmiemy się tak zwanym światem ducha, przyjrzyjmy się bliżej naszym obecnym, 
subiektywnym doznaniom.

Jak bardzo fizyczne jest nasze zwykłe doznanie? Jak wiele z naszej rzeczywistości istnieje w materii fizycznej 
teraz, a jak wiele istnieje w rzeczywistości, której nie możemy dotknąć ani zobaczyć? Jako gatunek zbudowani 
jesteśmy z tkanki organicznej, ale na wiele sposobów nasza rzeczywistość wydaje się wywodzić swoje istnienie 
z jakiegoś ośrodka innego niż ciało i kość.

Nikt z nas nie zaprzeczy rzeczywistości naszych myśli, a jednak myśl nie wydaje się być fizycznym obiektem, 
takim jak szklanka, którą możemy objąć dłonią. Kiedy usiłujemy zbadać myśl, natychmiast ją zmieniamy. 
Oryginalna myśl zanika i zostaje zastąpiona nową. Możemy jedynie poznać czym jest myśl poprzez własne 
doznanie.

Nie negujemy również wiarygodności psychicznych przeczuć, emocji czy snów. W żadnym wypadku nie są one 
obiektami stałymi, a jednak stanowią ważną część naszej podświadomości. Takie subiektywne doznania wydają 
się pozostawać w związku z materią fizyczną, ale równocześnie nie tkwią ściśle w jej obrębie.

Mówimy że sny „istnieją w naszych głowach". Ale bez wątpienia sny nie tkwią w naszych głowach w taki sam 
sposób, jak fizyczna tkanka naczynia krwionośnego czy kości czaszki. Chirurg może wtargnąć w tkankę mózgu 
skalpelem, ale żadne fizyczne badania czy operacja nie odsłoni snu, myśli czy doznania psychicznego. Żaden 
skalpel nie może naciąć snu, tak jak może to zrobić z widocznymi tkankami wewnątrz naszej czaszki. Co zatem 
chcemy tak naprawdę wyrazić gdy mówimy, że sny i myśli znajdują się wewnątrz naszych głów?

Idea ta oparta jest na założeniu, że ludzka osobowość ograniczona jest materią fizyczną i trzymana w ryzach 
przez fizyczną jaźń. Stąd wszystko co należy do osobowości musiałoby istnieć wewnątrz organizmu fizycznego. 
Jeżeli jesteśmy stworzeniami czysto fizycznymi, to musimy przyznać, że posiadamy pewne cechy, które nie są 
fizyczne, w przeciwnym bowiem wypadku owe myśli i sny wewnątrz nas musiałyby również być obiektami 
fizycznymi, a takimi przecież nie są.

Naukowcy wysuwają teorie, iż świadomość może być rezultatem sposobu, według którego funkcjonuje nasze 
ciało. Gdyby to była prawda, a wierzę że nie jest, to i tak musielibyśmy przyznać, że część naszej rzeczywistości 
nie jest fizyczna, lecz została zrodzona poza materią fizyczną i nie może być ani zobaczona ani dotknięta. 
Niemniej jednak z powodu takiego podejścia mamy wrażenie, iż rzeczywistość określona jest jedynie przez 
egzystencję fizyczną. Uważamy za wiarygodne jedynie te rzeczy, które mogą zostać oszacowane zmysłami 
fizycznymi.

Naukowcy odkryli co prawda, iż same zmysły zniekształcają rzeczywistość, oraz że tworzymy jedynie schematy 
z atomów i molekuł postrzegając je jako obiekty i nadając im nazwy, ale nie wydaje się to sprawiać jakiejś 
większej różnicy. Wciąż jeszcze zachowujemy się jakby rzeczywistość fizyczna była jedyną normą mierzenia 
doznań.

Trudno nam odnieść się do czegoś, co wydaje się nierealne. Mówimy że doznania istnieją jedynie w pewnych 
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perspektywach, a nie w innych. Wiele snów jest jednak tak samo żywych i wiarygodnych jak doznania na jawie, 
i mają równie głęboki wpływ na naszą osobowość. Sen może nie posiadać rzeczywistości fizycznej, ale bez 
wątpienia posiada rzeczywistość psychologiczną.

Rozważmy teraz jak bardzo realne lub nierealne są pewne nasze doznania. Za przykład niechaj posłużą 
pojawiające się w naszych snach miejsca. To prawda, że takie miejsca nie istnieją w naszych głowach w taki 
sam sposób, w jaki fizyczna ulica istnieje w określonej części miasta. Jeżeli jednak zaśniemy, to takie miejsce 
wydaje się pojawiać natychmiast. We śnie możemy spacerować ulicami nie istniejącymi w kategoriach 
fizycznych. Uzyskujemy dane, które gdybyśmy byli przebudzeni, nazwalibyśmy zmysłowymi. Słyszymy, 
dotykamy, smakujemy, widzimy i w ogóle działamy w taki sposób fizyczny, jak na jawie. Spacerujemy, 
rozmawiamy, pracujemy i bawimy się, podczas gdy nasze ciało fizyczne odpoczywa.

Mogę odnaleźć Water Street za każdym razem gdy tego zapragnę, jest przecież stałym miejscem w mieście, w 
którym mieszkam. Jednak do miejsc z moich snów nie mogę powracać zgodnie z własnymi życzeniami. Czy 
zatem możemy powiedzieć, że miejsca z naszych snów różnią się od miejsc fizycznych ponieważ nie możemy 
do nich wrócić? Nie całkiem, bowiem w powtarzających się snach wielu z nas odwiedza te same ulice i domy, 
jakie poznali we wcześniejszych snach. Jeżeli nie potrafimy zlokalizować miejsc ze snu gdy znajdujemy się w 
stanie jawy, to nie możemy również odnaleźć miejsc fizycznych gdy śnimy. Jesteśmy w stanie jednak z dużym 
prawdopodobieństwem założyć, iż możemy powrócić do miejsc ze snów po prostu sugerując to sobie przed 
zaśnięciem. Tak więc świat snu również może posiadać zorganizowaną strukturę, tak samo jak świat fizyczny, a 
w dodatku taką, w której wszyscy dobrze się orientujemy - gdy śpimy.

Sprawy takie na pierwszy rzut oka wydawać się mogą nie związane z tak zwanym światem ducha. Ale być może 
dostrzegliście już jednak, że jesteśmy czymś więcej niż istotami zbudowanymi z materii fizycznej. Nasze 
bezpośrednie doznania przekraczają granice rzeczywistości fizycznej, jaką znamy. Stanowimy mieszankę 
substancji materialnej i czegoś innego, do czego możemy zbliżyć się jedynie poprzez subiektywne doznanie, co 
w pełni stwarza nas takimi, jakimi jesteśmy i bez czego świadomość pozbawiona byłaby znaczenia.

Świadomość jest dokładnie tą częścią nas, która nie istnieje jako obiekt we wszechświecie fizycznym i 
zbudowana jest z tych myśli, emocji oraz snów, w których urzeczywistniamy się najpełniej. Jest doprawdy bez 
różnicy, jak nazwiecie tę część naszych osobowości - duchem, duszą czy umysłem. Ważne iż najistotniejsze 
aspekty jaźni nie są materią fizyczną.

Prawdą jest jednak, że wskazówki co do istnienia tej właśnie części osobowości człowieka znalezione być mogą 
w obrębie materii fizycznej. Możemy wpływać na swoje emocje poprzez środki chemiczne bądź hormony. Do 
pewnego stopnia nasza osobowość może być manipulowana. Nawet subtelna zmiana w wyglądzie fizycznym 
wpływa na zmianę naszych wewnętrznych jaźni. Pozostaje jednak faktem, że pewne istotne doznania, od 
których zależna jest nasza świadomość i tożsamość, nie są fizyczne w zwykłym sensie tego słowa.

Jeżeli owa rzeczywistość nas samych nie jest utrzymywana wewnątrz materii lecz jest z nią jedynie połączona, 
wtedy z całym spokojem możemy powiedzieć, że istniejemy i działamy w wymiarze zarówno fizycznym, jak i 
niefizycznym. Czasami jesteśmy bliżej związani z wszechświatem materialnym, a przy innych okazjach mniej. 
Na przykład podczas snu nie jesteśmy tak blisko powiązani ze światem fizycznym, jak podczas jawy. Nasze 
zmysły fizyczne są wtedy bezczynne. Co prawda pozostajemy we wszechświecie fizycznym, ale poważnie 
ograniczamy naszą w nim działalność. Staje się on dla nas tak samo nierealny, jak stan snu na jawie.

Jest co najmniej możliwe, że ja z naszych snów jest po prostu odmiennym aspektem naszej tożsamości. Owego 
ja nie uświadamiamy sobie podczas jawy, lecz istnieje ono samo w sobie nawet teraz, pomimo czynionych przez 
nasze ego manipulacji fizycznego wszechświata, i będzie istniało nawet po zakończeniu naszego krótkiego 
aliansu z materią fizyczną.

Psychologiczne badania wtórnych oraz wielokrotnych osobowości pokazują, iż jest bardzo możliwe, że jedna 
jaźń może zawierać kilka różnych osobowości, z których każda nieświadoma jest pozostałych, każda 
funkcjonuje w oddzielnych sytuacjach a wszystkie przejawiają odmienne umiejętności i postawy. Śniąca jaźń 
oraz jaźń stanu jawy są częściami tej samej osobowości, z których każda funkcjonuje w odmiennych 
okolicznościach. Koncepcja wewnętrznego i zewnętrznego ego, wysunięta przez Setha, oferuje kilka całkiem 
rozsądnych odpowiedzi na niektóre z naszych pytań. Wewnętrzne ego działające w snach nie byłoby według 
tych informacji zależne od materii fizycznej ani pod względem świadomości, ani tożsamości. Po śmierci 
fizycznej owa wewnętrzna jaźń w dalszym ciągu działałaby tak, jak poprzednio - być może poprzez stanie się 
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dominującą częścią osobowości.

Ludzka osobowość jest czymś o wiele bardziej złożonym niż się to nam wydaje. Wasze eksperymenty, 
proponowane od pierwszych rozdziałów tej książki, powinny umożliwić wam uświadomienie sobie zdolności i 
rodzajów percepcji, z których prawdopodobnie nie zdawaliście sobie sprawy. Być może doszliście już do 
wniosku, że świadome ego jest jedynie częścią całej jaźni funkcjonującej w granicach materii fizycznej. Ale 
część osobowości zawierająca podświadomość, owo śniące ja, nie jest tak bardzo skrępowana i wydaje się 
postrzegać rzeczywistości nie znane zewnętrznemu ego działając w warunkach, w jakich jaźń stanu jawy nie 
dałaby sobie rady.

Pytanie zatem nie powinno brzmieć - czy istnieje świat ducha?, ale raczej -jaka jest natura tej sfery osobowości 
człowieka, która nawet teraz jest częściowo niezależna od materii fizycznej? Jakie są jej możliwości, 
ograniczenia i cechy charakterystyczne? Oraz być może najważniejsze, czy owa część jaźni istnieje dalej po 
śmierci fizycznej?

Jeżeli już teraz jesteśmy choćby częściowo niezależni od systemu fizycznego, to nie ma niczego nielogicznego 
w założeniu że osobowość, w całości lub częściowo, może istnieć nadal po śmierci. Jaźń nie jest przedmiotem. 
Bez przerwy ulega zmianom. Doznanie śmierci mogłoby ją zmienić, tak jak czyni to każde inne doznanie. A 
ponieważ nie potrafimy przewidzieć wpływu jakiegoś wydarzenia na jakąkolwiek osobowość, to nie potrafimy 
również przewidzieć sposobu, w jaki śmierć odmieniłaby ludzką świadomość.

Wiemy jednak, iż świadomość nie byłaby wtedy dłużej zorientowana fizycznie. Należy tu jednak pamiętać, że 
co najmniej jedną trzecią doby spędzamy we śnie, kiedy to nie działamy kierowani przez ego i zorientowani na 
rzeczywistość fizyczną, lecz w sposób podświadomie intuicyjny koncentrując się na subiektywnej 
rzeczywistości wewnętrznej. Wskazówki umożliwiające wyjaśnienie zachowania się osobowości po fizycznej 
śmierci mogą być znalezione na drodze systematycznego badania zachowań osobowości podczas snu i stanu 
transu. Ponieważ to ja stanu snu będzie musiało być ową częścią nas, która przetrwa - subiektywne ja, w jakiś 
sposób niezależne od materii fizycznej.

Badanie naszych dzienników snów z okresu dwu i pół roku niezbicie sugeruje, że podczas snu osobowość wcale 
nie jest niezorganizowana. Wewnętrzna logika, intuicyjne przeczucia oraz same konstrukcje snu przejawiają 
złożoność, bogatą różnorodność i cel. Z pewnością nie jest to jakiś stan chaosu, o którym dość długo sądziło się, 
iż charakterystyczny jest dla snu.

Jest bardzo możliwe, że ludzka osobowość, jeżeli przetrwa śmierć fizyczną, wykaże pewne właściwości 
przejawiane już w chwili obecnej podczas snu czy stanów transu. W takich chwilach istnieje określona 
świadomość, świadomość jaźni. Czasem występuje również świadomość ego, lecz tu linia graniczna pomiędzy 
poziomami osobowości nie jest tak wyraźna, jak podczas stanu jawy.

Bez wątpienia wyobraźnia oraz twórcze aspekty osobowości odgrywają dużą rolę w stanie snu. Rozwiązywanie 
problemów wydaje się następować raczej w sferze intuicyjnej niż rozumienia. W snach rozwiązujemy problemy 
tworząc na przykład całe sytuacje, podczas których wypróbowujemy różne rozwiązania danego problemu. 
Jednak sny takie i wypracowane w nich rozwiązania są często świadomie zapominane. Lecz z drugiej strony 
nierzadko budzimy się z już gotowymi rozwiązaniami. Takie działania podczas snu sugerują, iż śniąca 
osobowość posiada swój własny rodzaj kierunku, celu i porządku. Możliwe że osobowość po śmierci fizycznej 
może przejawiać ten sam rodzaj wewnętrznej aktywności.

Od dawna wiemy, iż umysł wpływa na materię, ale nie wiemy jeszcze jak i do jakiego stopnia. Nawet same 
słowa „umysł" i „materia" zmieniły swoje znaczenie. Z Sesji Setha wyłania się sugestia, iż materia fizyczna 
konstruowana jest na poziomie podstawowym przez wszystkie istoty żywe. (Osobniki innych gatunków 
przedstawiane są tam jako posiadające raczej zbiorową świadomość niż określone ego. Ich stan świadomości 
mógłby być porównany do naszego stanu podświadomości). Zgodnie z tą teorią, ego nie jest świadome 
bezustannego tworzenia materii fizycznej, tak jak świadome jest stałych narodzin i odradzania atomów w swoim 
ciele fizycznym. Koncepcja ta jest w pełni rozwinięta, chociaż tutaj z oczywistych względów mogę ją 
przedstawić jedynie pokrótce. Mieści ona w sobie szczegółowe wyjaśnienie sposobu rozmieszczenia obiektów 
w przestrzeni.

Koncepcja ta wcale nie wydaje się naciągana gdy rozważymy ją w oparciu o najnowsze odkrycia fizyki. Jeżeli 
materia fizyczna jest tak skonstruowana, wtedy z chwilą śmierci fizycznej jednostka przerywałaby po prostu 
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swoją podświadomą kreację wizerunku fizycznego. Osobowość istniałaby jednak dalej. Wewnętrzna jaźń 
pozostałaby istotą psychiczną, chociaż ego mogłoby nie funkcjonować dłużej jako dominująca część jaźni.

Byłoby zatem możliwe, że osobowość w pewnych okolicznościach mogłaby odtworzyć w przybliżeniu swoją 
oryginalną fizyczną jaźń, formując się w postać czegoś w rodzaju zjawy. Nie jest też wykluczone, że panowanie 
osobowości nad materią fizyczną nie byłoby tak skuteczne jak niegdyś, i że struktura molekularna mogłaby być 
przez to wadliwa. Ego nie zaniknęłoby, lecz po śmierci fizycznej zasymilowałoby się z resztą jaźni. A w 
przypadku ukazania się owej zjawy byłby to chwilowy powrót ego do jego starej pozycji reżysera aktywności 
psychicznej. Kontrola nad materią fizyczną nie byłaby w takich warunkach w pełni skuteczna, ale w pewnych 
okolicznościach mogłaby być na tyle wystarczająca, by zmaterializowaną postać mógł spostrzec obserwator.

Teoretycznie możliwe byłoby również nakładanie się wizerunku zmaterializowanej osobowości na postać 
ludzką. W takim przypadku musiałby być nawiązany pewien rodzaj współpracy, psychiczny związek pomiędzy 
dwiema osobowościami. Medium byłoby wtedy osobą umożliwiającą ową współpracę. W takich 
okolicznościach nie pojawiłaby się niezależna postać, lecz pojawiająca się osobowość uzyskałaby pozwolenie na 
korzystanie z możliwości, jakie daje ciało medium.

Natomiast niezależna postać wykorzystuje materię fizyczną do sformowania własnego, swobodnego wizerunku; 
wizerunku, który w naszym pojęciu może - ale nie musi - być w pewien sposób wadliwy. Zjawa zależna 
mogłaby komunikować się jedynie dzięki współpracy człowieka. Zjawa taka mogłaby manifestować swoją 
obecność jedynie poprzez zmiany w zachowaniu osoby, z którą współpracuje,

O ile mi wiadomo teoria ta oraz klasyfikacja owych zjaw są czymś oryginalnym, powstałym z moich 
doświadczeń i przemyśleń. Jestem jednak pewna, że świat ducha, umysłu czy jakkolwiek zechcecie go nazwać, 
nie jest dla nas czymś całkowicie nieznanym. Po pierwsze istnieje już w granicach materii fizycznej, z której 
jesteśmy zbudowani, a może być i tak, że nadaje iluzoryczną właściwość życia samej materii fizycznej. 
Podświadomość posiadałaby wtedy wewnętrzną wiedzę o takiej rzeczywistości. Jedynie dla ego byłaby ona 
nieznana.

I tu ponownie wskazówki co do natury takiej rzeczywistości mogą zostać odkryte poprzez badanie naszej 
świadomości. Przedstawione wcześniej eksperymenty z Wewnętrzną Świadomością umożliwią wam oderwanie 
się do pewnego stopnia od silnego skupienia ego na otoczeniu fizycznym, przez co łatwiej będzie doświadczyć 
choćby części owej wewnętrznej rzeczywistości. Badania snów z waszego dziennika zapoznają was z 
wewnętrznym porządkiem osobowości, który istnieje poza pozornie chaotyczną naturą snów. A wszystkie 
eksperymenty zawarte w niniejszej książce umożliwią wam osiągnięcie większej giętkości.

W miarę postępów ego stopniowo będzie się stawać coraz bardziej świadome swoich związków z innymi 
częściami jaźni. Ponieważ w naszych eksperymentach jest to brane pod uwagę, dobrze będzie chwilowo 
skoncentrować świadomość na innych obszarach rzeczywistości, w których ego nie jest tak wyposażone by 
skutecznie działać.

Wspomniałam już wcześniej o zjawach zależnych i niezależnych. Podczas własnych eksperymentów musicie 
wziąć pod uwagę kilka ważnych czynników. Główny dotyczy określonych problemów w komunikowaniu się z 
takimi osobowościami, które postaram się pokrótce nakreślić.

Bardzo trudno jest udowodnić wiarygodność komunikacji z osobowościami, które przetrwały śmierć fizyczną. 
Po pierwsze, nawet jeżeli kontakt staje się faktem, to często przyjmujemy, iż osobowości takie działają w 
podobny sposób jak my, a to jak wierzę nie jest prawdą. Ich struktura psychiczna może być pod pewnymi 
względami odmienna; na przykład ego może nie być czymś niezbędnym istocie niefizycznej. Ego jest niezwykle 
wyspecjalizowane i jako takie skłania się wyłącznie ku orientacji materialnej.

Najbardziej prawdopodobne jest to, że osobowości takie przejawiają pewne cechy świadomości znane ze snów 
czy stanów transu. Komunikacja byłaby zatem bardziej skojarzeniowa, intuicyjna i symboliczna niż taka, która 
ma miejsce podczas stanu jawy. Nie możemy zakładać, iż psychiczna struktura osobowości, która przetrwała 
śmierć fizyczną jest taka sama jak nasza. Nie możemy stąd oczekiwać, że komunikacja postępować będzie takim 
torem do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni. Oczekiwanie czegoś podobnego może okazać się niewłaściwe i 
poprowadzić nas w złym kierunku.

Problem jaki musiałaby rozwiązać taka pragnąca się z nami skomunikować osobowość byłby o wiele większy 
niż nasz wysiłek uświadomienia sobie takich prób. Osobowość taka musiałaby bowiem pojawić się w systemie 
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fizycznym, w którym nie jest już aktywna. Jeśli chodzi o zjawę niezależną, to musiałaby ona tak przetworzyć 
atomy i molekuły, aby nadać im formę mniej lub bardziej trwałego wizerunku. Musiałby zostać wytworzony 
pewien minimalny system mięśniowy itd. Należy tu jednak pamiętać, iż jest to dokładnie to, co robimy 
rozwijając się od niemowląt do osób dorosłych. Pomnażamy materię fizyczną tworzącą nasze ciało. Budujemy 
je, pielęgnujemy i rozwijamy. Zjawa niezależna musiałaby zrobić to samo, i to od samego początku.

Zjawa zależna nie potrzebowałaby co prawda zmagać się z tak wieloma problemami. Musiałaby jedynie 
manipulować materią już istniejącą, działając w oparciu o pewien rodzaj psychicznej współpracy z osobą żyjącą. 
W takim jednak wypadku mogą wystąpić pewne zniekształcenia płynące z obszarów podświadomości osoby 
funkcjonującej w systemie fizycznym.

Eksperymenty z tablicą „Ouija" mogą wam dostarczyć doskonałych przykładów tego właśnie typu. Jeżeli 
otrzymujecie wiadomość wydającą się pochodzić od takiej osobowości, starajcie się uzyskać jak najwięcej 
informacji pamiętając, że wasze źródło może nie być zainteresowane naszym rodzajem faktów. Na przykład 
wydarzenia mentalne mogą być uważane przez taką osobowość za fakt dużej wagi, podczas gdy wy możecie 
nawet nie uważać ich za fakty. Czas również jest względny i dla rzeczywistości zjawy taki czas, jaki znamy, 
może nie mieć znaczenia.

Innymi słowy komunikująca się z nami osobowość może doświadczać czasu w taki sam sposób jak my, gdy 
znajdujemy się na przykład w stanie snu. Nie jest to tak dobrze nam znany linearny system czasu i być może 
będziemy musieli dokonać pod tym względem pewnych korekt mając do czynienia z informacją zawierającą 
element czasu.

Istnieją pewne standardy ocen zdobywanych informacji, czy uzyskane będą za pośrednictwem tablicy „Ouija", 
automatycznego pisania, automatycznej mowy czy w inny sposób. Zostały zamieszczone we wcześniejszych 
partiach książki i niezwykle ważne jest, abyście zawsze mieli je na uwadze podczas takiej komunikacji. Jest 
również możliwe, że istotne dane mogą być ukryte w materiale pochodzącym z podświadomości. W takim 
przypadku kontynuacja eksperymentów może prowadzić do stopniowego wyeliminowania danych osobistych z 
równoczesnym przepływem informacji mających dla nas większe znaczenie.

W przypadku zjawy zależnej, osobowość niefizyczna najprawdopodobniej objawi się poprzez podświadomość 
osoby eksperymentującej wpływając na autonomiczny system nerwowy i odruchowy system mięśniowy. Na 
przykład na tablicy „Ouija" rezultatem tego będzie ruch wskazówki. Zjawa niezależna posiadałaby większą 
swobodę, przynajmniej teoretycznie, chociaż jest możliwe, że istnieją pewne ważne związki psychiczne na 
poziomie emocjonalnym, które wpływają nawet na zjawę niezależną. Związki takie mogą mieć miejsce 
pomiędzy zjawą a obserwatorem.

Automatyczne pisanie również może zostać wykorzystane jako metoda komunikowania się osobowości 
niefizycznej. W takim wypadku zjawa byłaby zależna, tak samo jak w przypadku z tablicą „Ouija". 
Automatyczna mowa jest metodą najlepiej mi znaną. Jak na razie nie miałam większych sukcesów z 
automatycznym pisaniem. Podejrzewam że moje ego stworzyło pod tym względem specjalną barierę, ponieważ 
pisarstwo jest moim zawodem. Innymi słowy ego chce zachować przywilej własnej twórczości. Przemawianie 
słowami Setha nie wydaje się więc problematyczne, chociaż gdybym miała nawyk dyktowania tego co piszę, to 
być może powstałaby bariera uniemożliwiająca mi również automatyczną mowę.

Takie komunikowanie rodzi więcej pytań niż odpowiedzi. Dopóki obszary te nie zostaną poddane 
gruntowniejszym badaniom, nie będziemy mogli podać żadnego źródła owej komunikacji. Możemy oczywiście 
powiedzieć, iż komunikacja ta nie jest świadoma. Nie wydaje się ona również pochodzić z podświadomości, 
chyba że przyjmiemy, iż podświadomość jest terminem o wiele szerszym niż nam się wydaje. Mówię teraz o 
materiale najwyższej jakości, a nie o komunikacji będącej wyraźnym wytworem podświadomości. Bez 
wątpienia fenomeny takie wydają się wskazywać na istnienie osobowości, które przetrwały śmierć fizyczną, 
oraz potwierdzają istnienie wewnętrznej rzeczywistości znajdującej się w granicach żywej materii - 
rzeczywistości istniejącej niezależnie od struktury ciała, w którym niegdyś znalazła swoje odbicie.

Gorąco zachęcam do lektury innych jeszcze książek podejmujących tematykę ESP. Istnieje wiele 
udokumentowanych przykładów tzw. zjaw spontanicznych, jednak ponieważ zajmujemy się w tej książce tak 
wieloma innymi aspektami fenomenów fizycznych, postanowiłam nie podejmować tego dodatkowego tematu.

Zapytajcie swoich znajomych czy widzieli zjawę, albo co bardziej prawdopodobne czy może wydawało im się, 
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że widzieli. Kilku moich znajomych opowiadało mi o takich właśnie doznaniach. Nie możemy przyjmować za 
pewnik, że wszelkie „widziadła" są jedynie rezultatem przeciążonej wyobraźni czy wytworami 
podświadomości.

Jeżeli zaakceptowane zostanie w końcu, iż osobowość w całości lub częściowo przeżywa śmierć fizyczną - 
osobiście mocno wierzę, że tak właśnie będzie - wtedy przekonanie takie stanie się tak samo oczywiste, jak 
wiara w statki kosmiczne i rakiety. Człowiek przez wieki pokpiwał z myśli o podróży na księżyc. Dzisiaj takie 
pozornie niepraktyczne sny na jawie są rzeczywistością, która wpływa na nasze życie codzienne, naszą 
ekonomię, edukację i politykę.

Współczesna wiedza otwiera pole dla nowych dokonań. Nie możemy już dłużej pozwolić sobie na ukrywanie 
części doświadczenia człowieka w mrocznych katakumbach ignorancji oraz przesądów i udawać, że nie istnieją. 
Musimy realistycznie sondować wszystkie aspekty istnienia oraz badać stare i nowe teorie bez uprzedzeń lecz z 
wyobraźnią i polotem.

Dowody na istnienie wewnętrznej rzeczywistości można zdobywać w oparciu o eksperymenty zamieszczone w 
niniejszej książce. Ci z was, którzy są bezstronni lec? równocześnie niepodatni na sugestie mogą stwierdzić, że 
eksperymentalne seanse są najbardziej interesującą metodą takich badań. Przeczytajcie ponownie poświęcony 
temu tematowi rozdział trzeci. Możecie zastosować nawet prostszą jeszcze procedurę siadając po prostu z 
przyjaciółmi w cichym pokoju. Najlepsze dla waszych celów będzie umiarkowane oświetlenie. Jeżeli wolicie, to 
możecie przeprowadzać takie sesje w półmroku, ja jednak uważam, że dla ich przebiegu najlepsza jest atmosfera 
nie odbiegająca zbytnio od normalnej. Przy pełnym świetle nie będziecie się raczej czuć kierowani od wewnątrz, 
sądzę jednak że umiarkowane oświetlenie będzie równie wygodne. Jeżeli ktoś potrzebuje ciemności przy tego 
typu eksperymentach, to bardzo możliwe, że to on a nie „duchy" uważa ciemność za pomocną.

Bądźcie odprężeni, spokojni i otwarci na wszelkie doznania. Jeżeli chcecie, możecie usiąść w kręgu i trzymać 
się za ręce. Po prostu nie wiemy jeszcze dostatecznie dużo o takich sprawach aby bezspornie powiedzieć, czy 
jakieś kontakty są nawiązywane poprzez dotyk. Własne doświadczenia nie wydają się jednak skłaniać nas ku tej 
tezie. Potem po prostu czekajcie. Możecie też zapytać: „Czy jest tam ktoś?"

Eksperymenty takie wymagają od wszystkich uczestników przede wszystkim zdrowego rozsądku. Dyscyplina 
jest czymś wręcz zasadniczym. Nadmiernie wybujała wyobraźnia nie przyniesie wymiernych korzyści. Wzmoże 
jedynie podejrzenia, jakie już narosły dookoła takich seansów. Z drugiej jednak strony pewna doza 
spontaniczności również jest niezbędna. Eksperymenty z Wewnętrzną Świadomością powinny nauczyć was 
zmiany skupienia, które jest tutaj konieczne.

Zawsze pamiętajcie o zapisywaniu przebiegu wszystkich sesji, szczególną uwagę poświęcając 
eksperymentalnym seansom. Najlepszym sposobem jest nagrywanie sesji na magnetofon. Osoby zapraszane do 
wzięcia udziału w takich sesjach winne być godne zaufania, zrównoważone i bez uprzedzeń. Naturalnie muszą 
to być osoby, w których towarzystwie czujecie się po prostu dobrze. Możecie zauważyć, iż w obecności 
pewnych osób wasze sesje przynoszą lepsze rezultaty, a w obecności innych słabsze. Nasze doświadczenia 
wydają się jasno wskazywać, że porażka lub sukces w takim przedsięwzięciu w dużej mierze zależy od wyboru 
uczestniczących w nim osób.

Jestem przekonana, że osobowość człowieka naprawdę potrafi przetrwać zmianę nazywaną przez nas śmiercią. I 
chociaż nie posiadamy jeszcze na to żadnych naukowych dowodów, to nie ma powodu przypuszczać, że tak 
będzie zawsze. Musimy też pamiętać, iż w przeszłości dowód na istnienie osobowości po śmierci fizycznej 
uważany był za niepotrzebny. Religie trwały przy takim przekonaniu, jako głównym kanonie wiary. Istnieje 
jednak nadzieja, iż całkiem niedługo badania takich fenomenów doczekają się swego naukowego uzasadnienia. I 
tak jak współczesne odkrycia w dziedzinie fizyki zmniejszyły dystans pomiędzy materią a nie materią, a 
odkrycia biologiczne między materią ożywioną a nieożywioną, tak samo możemy natknąć się wkrótce na 
głębszą wiedzę, która otworzy przed nami nowe możliwości.

Poniższe wyjątki pochodzą z dwudziestej czwartej Sesji Setha, w której mówi o wewnętrznej jaźni oraz jej 
związkach z wszechświatem fizycznym i niefizyczną rzeczywistością.

Pewna część jednostki świadoma jest najdrobniejszych elementów oddechu, wie o najmniejszych cząsteczkach 
tlenu i innych komponentów wpływających do pluć. Myślący mózg tego nie wie. Wasze najważniejsze Ja nie wie.

W rzeczywistości jednak, moi drodzy przyjaciele, najważniejsze Ja wie. To wy nie znacie najważniejszego Ja i w 
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tym leży trudność. Nowocześnie jest uważać człowieka, albo ludzkie Ja, za produkt mózgu i wyizolowaną cząstkę 
podświadomości, z dorzuconymi tu i ówdzie drobiazgami.

Stąd przy tak nienaturalnym podziale wydaje się człowiekowi, iż nie zna sam siebie. Mawia: „Oddycham, ale 
kto oddycha, skoro świadomie nie mogę nakazać sobie oddychać albo nie?" Mówi też: ,,Śnię, ale kto właściwie  
śni? Nie mogę polecić sobie przecież śnić albo nie śnić." Przecina się na pól, a potem dziwi się, że nie jest caly.  
Człowiek bezustannie upiera się przy akceptowaniu jedynie tego, co może usłyszeć, zobaczyć lub dotknąć i w 
konsekwencji uznaje tylko jedną swoją połówkę, co i tak jest wyolbrzymieniem. Tak naprawdę to jest świadomy 
jednej trzeciej siebie, bowiem pozostałe dwie trzecie istnieją w rzeczywistości, której nie zna...

Jeżeli człowiek nie wie kto w nim oddycha i jeżeli nie wie kto wewnątrz niego śni, to nie dlatego, że istnieje ktoś,  
kto działa w świecie fizycznym i ktoś drugi, całkowicie oddzielny, kto oddycha i śni. Dzieje się tak, ponieważ sam 
pogrzebał tę część siebie, która oddycha i śni. Jeżeli funkcje te są tak automatyczne, że wydają się być  
wykonywane przez kogoś całkowicie oddzielnego, to jedynie dlatego, że sam dokonał takiego rozdzielenia...

Wspominałem już wcześniej, iż często świadomość staje się podświadomością i na odwrót. Nie powinno to 
stanowić zaskoczenia. Znacie to z codziennego życia. Nie jest to jakieś odosobnione wydarzenie, które zdarza się  
raz w życiu; a jednak z reguły człowiek całkowicie ignoruje ten fakt. Podczas snu świadomość tak naprawdę 
staje się podświadomością, a podświadomość, w bardzo prawdziwy sposób świadomością. Każdy człowiek wie o 
tym instynktownie, a jednak uparcie nie chce tego przyznać.

Ta część was, która śni jest w takim samym stopniu wami jak ta, która działa w inny sposób. Część, która śni jest  
tą częścią, która oddycha. I jest z pewnością tak samo ważna, a w rzeczywistości niezbędniejsza, niż ta część,  
która grywa w brydża lub bazgrze po papierze. Wydawałoby się czymś niedorzecznym zakładać, że tak ważna 
sprawa jak oddychanie mogłaby zostać pozostawiona czemuś pośledniejszemu i to prawie całkowicie  
oddzielona, stanowiąc jakiś pokrewny rodzaj gorszej osobowości.

Tak jak oddychanie zachodzi w sposób, który wydaje się świadomemu umysłowi autentyczny, tak i ważna funkcja 
przekształcenia żywości wszechświata w schematy jednostkowe również wydaje się zachodzić automatycznie.  
Ale przekształcanie takie nie jest dla was tak oczywiste; stąd wydaje się jakby czynił to ktoś bardziej nawet  
odległy i obcy niż ta niepoznana część was samych, która śni...

A faktem jest, iż sami tworzycie owe kamuflujące schematy [świat fizyczny J. Kreujecie pozorny świat tą samą 
częścią waszej jaźni, która oddycha. Świadomie nie dajecie temu, kto w was oddycha prawa bycia częścią was,  
tak samo jak nie przyznajecie tego prawa twórcy owego kamuflującego wszechświata fizycznego.

Ponieważ wiecie, że oddychacie nie będąc świadomymi związanego z tym mechanizmu, jesteście zmuszeni,  
wbrew waszym skłonnościom przyznać, że to wy oddychacie. Kiedy przechodzicie przez pokój, musicie przyznać,  
iż to wy spowodowaliście wykonanie tej czynności, chociaż nie macie świadomej wiedzy o poruszaniu 
mięśniami. A jednak, nawet pomimo iż zdajecie sobie sprawę z tych rzeczy, tak naprawdę wcale w nie nie  
wierzycie. W chwilach zaskoczenia wciąż pytacie: ,,Kto śni?"

Ponieważ tak trudno jest człowiekowi rozpoznać tę część siebie, która porusza jego mięśniami i oddycha jego 
oddechem, nic dziwnego, że nie może on sobie uświadomić, iż jego jaźń tworzy kamuflujący świat materii  
fizycznej w podobny sposób, jak jego oddech tworzy na szybie pewien wzór.

Kiedy mówię, że w rzeczywistości sami tworzycie kamuflujące schematy waszego wszechświata fizycznego 
wykorzystując życie wewnętrzne w taki sam sposób, w jaki tworzycie oddechem wzór na szybie, to niekoniecznie  
musi to oznaczać, że jesteście twórcami wszechświata. Oznacza tojedynie, że tworzycie świat fizyczny jakim go 
znacie i w tym właśnie, drodzy przyjaciele, leży cały problem.

Ja również nie znam wszystkich odpowiedzi. Jest jednak faktem, że nawet rodzaj ludzki, na swój nieudolny 
sposób, odkryje w końcu, iż sam tworzy swój fizyczny wszechświat, oraz że mechanizmy ciała fizycznego są o 
wiele różnorodniejsze i posiadają więcej funkcji, niż się spodziewa.
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Rozdział 15

Profesjonalne badania ESP. Media i osobowości kontrolne. Konkluzje.

Parapsychologia jest gałęzią psychologii zajmującą się badaniem dowodów na istnienie telepatii, jasnowidzenia 
i tym podobnych fenomenów, a także eksperymentowaniem na polu postrzegania pozazmysłowego. 
Parapsycholodzy uważają, że ESP jest faktem dowiedzionym. Tacy ludzie jak J. B. Rhine ze Stanów 
Zjednoczonych czy Willem Tenhaeff z Holandii poświęcili swoje życie studiując ESP w warunkach 
laboratoryjnych. Poza kilkoma wybitnymi wyjątkami psycholodzy często podkreślają, iż ESP nie zostało jeszcze 
zademonstrowane w sposób naukowy. Tym z was, którzy przeczytali książkę Jacka Harrisona Pollacka Croiset 
the Clairvoyant z pewnością trudno będzie uwierzyć, że dowody na istnienie ESP mogą być podawane w 
wątpliwość.

Telepatia i jasnowidzenie demonstrowane były przez Croiseta w warunkach naukowych wiele razy, a 
eksperymenty Rhine'a z kartami Zenara również dostarczyły dowodów. Wiele doznań poza ciałem 
udokumentowanych zostało przez badaczy, których wiarygodności nie można podważyć. Zjawy naprawdę się 
pojawiają, nie bacząc na naszą konsternację. W kartotekach poważnych towarzystw parapsychologicznych 
znajdują się niezliczone przykłady takich zdarzeń.

ESP jest faktem dowiedzionym. Wiemy że postrzeganie takie istnieje i jest częścią świata, w jakim istniejemy 
jako istoty ludzkie. Nie wiemy w jaki sposób działa, kiedy i dlaczego, chociaż otrzymaliśmy częściowe 
odpowiedzi na te pytania. Często już sama próba zbadania takich zdolności sprawia, iż przestają one działać, 
przynajmniej chwilowo. Sukces badań w warunkach domowych to nie to samo co sukces w warunkach 
laboratoryjnych. Postrzeganie pozazmysłowe często przejawia się całkowicie spontanicznie. Dopóki nie 
będziemy wiedzieć więcej o jego cechach charakterystycznych, prawdopodobnie długo jeszcze napotykać 
będziemy trudności w testach laboratoryjnych. Na szczęście niektóre media są na tyle utalentowane aby używać 
swoich zdolności w praktyce i pozwolić, by talenty te były badane. Profesor Tenhaeff, pracujący z Croisetem, 
wiele wniósł do naszej wiedzy o ESP w połączeniu ze skojarzeniowymi procesami umysłu.

Nie ulega wątpliwości, że zdolności ESP pozostają w ściślejszym związku z intuicją i subiektywną jaźnią niż z 
logicznymi częściami ego. Jedna z teorii sugeruje, iż zdolności takie były dużo wyraźniejsze u człowieka 
prehistorycznego, ale zanikały stopniowo razem z rozwojem ewolucyjnym. Możliwe również, że po prostu 
zignorowaliśmy je, gwałtownie zanurzając się w materializm i technologię.

Im bardziej jesteśmy pragmatyczni i „obiektywni", tym mniej wykorzystujemy nasze zdolności ESP. To właśnie 
prowadzi nas prostą drogą do jednej z naszych trudności. Badacze ESP o podejściu ściśle pragmatycznym często 
pozostają uprzedzeni do takich zjawisk. Ci zaś, którzy nie są pragmatykami, oskarżani są o brak naukowej 
obiektywności. Idealnym badaczem byłaby zatem osoba działająca zarówno intuicyjnie, jak i posługująca się 
metodami ściśle naukowymi.

Ponieważ zdolności te są raczej podświadome niż świadome, przejawiają pewne cechy przypisywane 
osobowościom w stanach subiektywnych. Często obejmuje to podświadomy symbolizm. Książka Pollacka 
podaje doskonałe przykłady znaczenia skojarzeń (jedna myśl prowadzi do drugiej) oraz działania przy 
budowaniu wyobrażeń proroczych. Czasami występują oczywiste zniekształcenia. Język podświadomości musi 
zostać dopiero zbadany. Musimy nauczyć się rozszyfrowywać go z pewną precyzją.

O problemie osób medialnych zarówno parapsycholodzy jak i psycholodzy woleliby jak najprędzej zapomnieć. 
Niestety nie mogą tego zrobić, ponieważ spora liczba dowodów ESP uzyskana została właśnie za 
pośrednictwem mediów. Media mentalne to osoby, które zajmują się raczej zjawiskami mentalnymi niż 
fizycznymi, wiedzą dotyczącą przyszłych wydarzeń, a nie wywoływaniem duchów czy przesuwaniem 
przedmiotów.

Media mentalne są dużo wdzięczniejszym obiektem badań, ponieważ nie upierają się przy ciemnościach czy 
półmroku jako warunku ich działań. Po prostu nie wie my czy ciemność jest czynnikiem ułatwiającym 
pojawianie się zjaw. Ciemność jednak z pewnością sprzyja oszustwom. Uważam, że światło bardziej 
przeszkadza niektórym ludziom biorącym udział w sesjach, niż irytuje mające się ukazać zjawy.

W przeszłości psycholodzy oraz parapsycholodzy bywali tak często wystrychnięci na dudka przez 
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nieodpowiedzialne „media", że obecnie ich stosunek wyraża się następująco - „winny, dopóki nie udowodni 
niewinności". Bez wątpienia jest to przydatne dla naukowców, bowiem w istotnym stopniu podnieść może 
jakość naukowych dowodów, to jednak z innych punktów widzenia postawa taka jest godna pożałowania. 
Osoby o zdolnościach recepcyjnych lub podejrzewające, że takowe posiadają, ze zrozumiałych względów 
wykazują niechęć do ujawniania tego faktu. Porażka w takich okolicznościach prawie automatycznie zakłada 
bowiem podejrzenie o fałsz.

Większość mediów jest przekonanych, że gdy znajdują się w stanie transu to są kontrolowane przez osobowości, 
które przetrwały śmierć fizyczną. Osobowość taka zwana jest „kontrolną". Czasami podczas seansów uzyskuje 
się informacje zupełnie nie znane osobom żyjącym obecnie. Mówię tu oczywiście o takich przypadkach, w 
których nigdy nie dopatrzono się choćby śladu fałszerstwa. A ponieważ badacze poszukują takich fałszerstw z 
większym zapałem niż policjanci dowodów winy oznacza to, iż medium musi być czyste, jak przysłowiowy 
śnieg.

Jednak fenomeny takie mogą być wytłumaczone bez pomocy teorii o przetrwaniu osobowości. Medium w 
takich przypadkach może po prostu wykorzystywać zdolności jasnowidzenia. Jest również możliwe, że 
osobowość kontrolna jest podświadomym narzędziem medium umożliwiającym wykorzystywanie zdolności, w 
których ego nie ma swego udziału.

Chroniłoby to medium przed rozterkami dotyczącymi prawdziwości uzyskiwanych informacji. Porażka zatem 
nie byłaby porażką medium, lecz osobowości kontrolnej. Zważywszy czyhających na każdą pomyłkę badaczy, 
byłoby to bardzo skuteczne podświadome narzędzie uśmierzania psychicznego napięcia. Umożliwiłoby również 
intuicyjnym elementom jaźni całkowicie swobodne działanie, nie powstrzymywane nakazami ego. Dla 
niektórych osób taki psychiczny mechanizm byłby niezbędny.

Jest również możliwe, iż owe osobowości kontrolne są dokładnie tym, czym mówią że są. Chociaż żadna 
jeszcze zjawa nie zmaterializowała się w laboratorium parapsychologa, to wiele udokumentowanych 
przypadków ukazania się zjaw czyni tezę trwania osobowości po śmierci fizycznej bardziej prawdopodobną, niż 
jest to ogólnie przyjęte. Również udokumentowane przykłady doznań poza ciałem stanowią tu pomoc, ponieważ 
jeśli udowodni się ponad wszelka wątpliwość, że żyjąca osoba może pojawiać się w dwóch miejscach naraz, to 
równie dobrze może pojawiać się po śmierci.

Trans mediumiczny, bez względu na to czym jeszcze może być, podobny jest do transu hipnotycznego - a 
przynajmniej wydaje się podobny. Sama nie wkraczam jednak nigdy podczas naszych sesji w tak głęboki trans, 
jak ten przypisywany mediom. Może odważę się na to w przyszłości. Sam stan transu, bez względu na wszystko 
inne, jest niezbędny po prostu jako metoda koncentracji do wewnątrz oraz blokowania rozpraszających bodźców 
zewnętrznych.

Podczas bieżących Sesji Setha prowadzimy właśnie proste testy z nadzieją, iż umożliwią nam one przekonanie 
się do czego może dojść Seth w pracy z materiałem o charakterze proroczym. Podczas pierwszej próby byłam 
porządnie zdenerwowana wiedząc, że głębszy stan transu pozwoliłby na większą swobodę. W moim lekkim 
stanie transu świadoma jestem dwutorowości myśli, mojej oraz Setha, z tym że linia Setha jest ważniejsza. 
Podczas pierwszego testu, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, zaczęłam wykorzystywać oba te źródła. 
Okazało się, że informacje Setha były prawdziwe, a moje fałszywe. Nie podejmowałam żadnych świadomych 
prób wywoływania transu w trakcie lub przed sesjami, lecz pozwalałam, aby wydarzenia zachodziły w sposób 
naturalny. Ponieważ głębszy stan transu podczas sesji raczej nie występował, zarzuciliśmy ten temat. Jednak ta 
jedna prosta lekcja nauczyła mnie rozróżniania pomiędzy przekazami Setha a moimi zniekształcającymi je 
myślami, które mogą się wyłaniać. Doświadczenie to jest dla mnie bardzo cenne.

Trans czy to umożliwiając osobowości nawiązanie kontaktu, czy jako narzędzie psychiczne jest w takich 
okolicznościach niezwykle pomocny. Bez wątpienia psycholodzy, parapsycholodzy oraz media powinny 
połączyć swe siły w celu ostatecznego ustalenia, czym stan ów jest.

Badania ESP nie dotyczące mediów są dużo łatwiejsze do oszacowania. Na przykład Croiset nigdy nie 
kontaktował się z żadnym duchem, a naukowe dowody jego zdolności są niepodważalne. To samo dotyczy 
Petera Hurkosa, demonstrującego swoje zdolności w całych Stanach Zjednoczonych. Jeżeli osobowości, które 
przetrwały śmierć rzeczywiście istnieją i komunikują się z osobami żywymi, wtedy osobowości kontrolne są 
wiarygodne nie tylko z psychologicznego punktu widzenia, lecz również z powodów całkowicie praktycznych. 
Osobowości kontrolne oraz sam trans mediumiczny nie jest konieczny, ale ważny psychologicznie. Pewne 
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osoby z dużymi zdolnościami psychicznymi nie muszą zwracać się do takich „sztucznych" osobowości. Dla 
innych może to być pomoc w utrzymaniu ogólnych zdolności psychicznych.

Wszystko to są pytania, na które nie mamy jeszcze odpowiedzi; pytania niezwykle ważne dla naszego 
rozumienia fenomenu ESP. Parapsycholodzy i psycholodzy różnią się w swoim podejściu do tych spraw. 
Parapsychologia wciąż jeszcze nie jest uważana przez naukowców za naukę dostatecznie „poważną", chociaż 
nastawienie to powoli zaczyna się już zmieniać. Psycholodzy raczej nie są skłonni do pełnego obiektywizmu, 
przez co w rezultacie odmawiają często zaakceptowania bardzo wiarygodnych dowodów. Podczas gdy niektórzy 
psycholodzy mogą nie mieć uprzedzeń, generalną tendencją u psychologów wydaje się nieufność w stosunku do 
zjawisk ESP. Musieli oni bardzo ciężko pracować aby udowodnić autentyczność swojej dziedziny jako nauki i 
być może to właśnie jest powodem nieustępliwości w tym względzie.

Sytuacja ta jest szczególnie trudna dla osób świadomych swoich zdolności, ponieważ podejście zarówno 
psychologów jak i parapsychologów jest częściowo rezultatem napięć panujących pomiędzy tymi dwiema 
grupami. Pierwszą reakcją jest zazwyczaj: „Udowodnij to. Tutaj, zaraz." Nie ma oczywiście niczego złego w 
udowadnianiu przez parapsychologów takich przypadków. Jest to jedyny sposób na uzyskanie akceptacji.

W mojej opinii istnienie ESP udowodnione zostało wszystkim z wyjątkiem tych, którzy odmawiają akceptacji 
dowodów. Teraz potrzebna jest atmosfera współpracy i wzajemne zaufanie pomiędzy parapsychologami, 
psychologami a tymi. którzy przejawiają określone zdolności ESP. Podejście typu: „No dobrze, ale teraz mi to 
zademonstruj" nie jest odpowiednie przy podobnych zabiegach. Element ludzki musi być na tym polu 
rozważany o wiele gruntowniej niż pozostałe. Obiektywne demonstracje prawdopodobnie doprowadzą do 
przyjacielskich stosunków pomiędzy tymi grupami. Bowiem zdolności ESP nie będą przejawiały się efektywnie, 
o ile w ogóle będą się przejawiały, w atmosferze niechęci i podejrzeń.

Dziedzina parapsychologii nie musi być interesująca dla wszystkich ludzi. Należą jej się jednak szczere wyrazy 
uznania za stałe dociekanie unikanych w przeszłości kwestii przez zorganizowanych poszukiwaczy wiedzy. 
Jednak w przypadku poszukiwania naukowych dowodów należy mieć nadzieje, iż parapsychologia zachowa w 
przyszłości owego ducha pozytywnego awanturnictwa stanowiącego jej pierwotną siłę napędową.

Parapsychologia unika jednak tematu reinkarnacji, co jest zresztą zrozumiałe, bowiem teoria ta należy do 
wyjątkowo kwestionowanych. Jednak raz po raz temat ten wypływa ponownie, jak w przypadku prac 
nieżyjącego już Edgara Cayce'ego. Cayce był uzdrowicielem, który w stanie transu przepisywał kurację 
pacjentom, bez względu na to czy byli obecni na seansie czy nie. Chociaż trudno to zaakceptować, to jednak nie 
ma żadnych wątpliwości, iż często odnosił sukcesy tam, gdzie lekarze byli bezradni. W stanach transu mówił 
również o reinkarnacji potwierdzając, iż jest ona faktem. Diagnozy ocenione zostały jako wiarygodne. Czy 
sugeruje to zatem, że wskazania dotyczące reinkarnacji są również wiarygodne?

Obecnie skłonni jesteśmy uważać nieśmiertelną osobowość człowieka za temat godny poważnych badań 
naukowych - głównie dlatego, że coraz większa liczba faktów nie znajduje wytłumaczenia poprzez inne tezy. 
Reinkarnacja wciąż jednak znajduje się na uboczu, niczym nie chciany pasierb, który bez przerwy powraca by 
nas trapić. Na szczęście pewni wspaniali ludzie, wliczając w to drą lana Stevensona z Uniwersytetu Wirginia, 
poprzez własne badania wnoszą w ten obszar zarzewie światła.

Wciąż jeszcze prawie niemożliwe jest udowodnienie w sposób naukowy, że istniejąca obecnie osobowość była 
kiedyś osobą żyjącą, powiedzmy, w siedemnastym wieku, nawet gdyby wykazała się wiedzą niemożliwą do 
zdobycia w oparciu o istniejące materiały, co już samo w sobie jest zdecydowanie wiarygodne. Załóżmy na 
przykład, że John X. posiada informacje dotyczące biskupa Y, o którym wiadomo, iż żył w konkretnym mieście 
w osiemnastym wieku, informacje zaskakujące uczonych swoją ścisłością. W sytuacji takiej oprócz reinkarnacji 
teoretycznie w grę wchodzić by mogły jeszcze inne wytłumaczenia.

Na przykład informacje takie mogłyby zostać zebrane podświadomie, w sposób jeszcze nam nie znany. 
Mogłyby zostać uzyskane drogą jasnowidzenia (Croiset tak właśnie pomagał uczonym w ich badaniach starych 
manuskryptów); albo poprzez kontakty z niematerialną osobowością za pośrednictwem medium lub 
bezpośrednio. Chociaż wszystkie te tłumaczenia wydają się tak samo skomplikowane jak to o reinkarnacji, to 
jednak powinny być brane pod uwagę. Niektóre przypadki z Indii wydają się sugerować, iż żadne inne 
wytłumaczenie prócz reinkarnacji nie jest możliwe, a jednak w większości pozostałych krajów jest ona 
ignorowana, być może dlatego, że wymienione wyżej tłumaczenia również mogą się do niej stosować.
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Zjawy zdecydowanie należą do kręgu zainteresowań parapsychologów i każdy przypadek ich wystąpienia jest 
uważnie badany. W kartotekach towarzystw parapsychologicznych znajduje się wiele udokumentowanych 
przykładów wystąpienia zjaw. Nie jest to jednak dowód, że osobowość taka jaką ją znamy jest w stanie 
przetrwać śmierć fizyczną. Jest to jednakże dowód, iż coś z tej osobowości jest w stanie przetrwać, a to może 
być zupełnie inną rzeczą. Fenomen zjaw skłania nas do teorii o przetrwaniu osobowości człowieka, co do tego 
nie może być żadnych wątpliwości. Dużo łatwiej jest oczywiście ignorować takie przypadki, ale w żadnym razie 
nie zmieni to faktu, iż zjawisko to istnieje. Zjawy są przekonujące bez względu na to, czy teorie na ich temat 
zgodne są z obecnymi koncepcjami czy też nie.

Spirytyzm również w znacznym stopniu przyczynił się do badań na polu ESP, szczególnie w przeszłości. 
Atmosfera pewności i zaufania pomogła wielu osobom z takich kręgów w rozwinięciu zdolności. Oczywiście 
tam także istnieją oszustwa, jak w każdej innej grupie. Sama atmosfera seansów wydaje się przyciągać osoby 
zarówno samookłamujące się jak i poważne, bardziej wnikliwe w tym, co akceptują a czego nie.

Każde miasto w Stanach Zjednoczonych ma własne media. Działają w kręgach zbliżonych do spirytystycznych 
bądź całkowicie niezależnie. Wiele z nich to osoby uczciwe, mające jak najlepsze intencje, ale niewielkie 
zdolności. Inni mogą posiadać zdolności wysoce rozwinięte. W takiej sytuacji potrzebni są przedstawiciele 
instytucji parapsychologicznych, wyszkoleni w badaniu takich zjawisk, którzy wyszukiwaliby owych ludzi i 
zachęcali do dalszego rozwijania talentów, demaskowali oszustwa oraz nakłaniali wiarygodne media do 
poddawania naukowym badaniom ich parapsychicznych zdolności.

Oczywiście do takich poszukiwań niezbędne są fundusze. Bez wątpienia wystąpi również wiele innych 
trudności, prawdopodobnie ze strony samych mediów, z kręgów spirytystycznych oraz parapsychologów, którzy 
nie są jeszcze przygotowani do prowadzenia tak intensywnych badań. Błędem jest jednak zakładanie, iż 
wszystkie media są oszustami tylko dlatego, że ich zdolności nie zostały przetestowane.

Najchętniej wyizolowalibyśmy ESP w taki sam sposób jak biolodzy robią to z wirusami, lecz niestety nie jest to 
możliwe. Chcemy powtarzalnych eksperymentów, lecz osobowość ludzka nie jest przewidywalna. ESP wydaje 
się działać najlepiej, gdy nie polegamy na fizycznych sposobach komunikacji, gdy nie stosujemy logicznego 
myślenia, gdy nie jesteśmy zorientowani na bezpośrednią rzeczywistość fizyczną. Warunki te w naturalny 
sposób sprawiają, że badanie takich fenomenów jest wyjątkowo trudne. Uważam jednak, iż cechy 
charakterystyczne ESP mogą być do pewnego stopnia badane poprzez eksplorację ludzkiej osobowości, tak jak 
działa ona podczas snu i stanów oddzielenia, gdy skierowana jest do wewnątrz.

W mojej opinii osobowość ludzka, jeżeli rzeczywiście jest w stanie przetrwać zmianę jaką nazywamy śmiercią, 
będzie częściowo przejawiała ten sam rodzaj świadomości i zachowania, jaki przejawia osobowość żyjąca, gdy 
oddzielona jest od ego. A ponieważ język podświadomości również jest częścią struktury ESP, badania takie 
pomogą nam w interpretacji wewnętrznego symbolizmu.

Sposób w jaki osobowość działa w takich warunkach powinien nam powiedzieć więcej o zasadach na jakich 
postrzeganie pozazmysłowe jest otrzymywane i stosowane. Profesjonalne badania snów proroczych byłyby w 
tym względzie niezwykle cenne. Sny zaś, w których materiał wieszczy zmieszany jest z materiałem 
pochodzącym z warstwy podświadomości być może mogłyby powiedzieć nam sporo o sposobach, w jaki 
osobowość wykorzystuje taką informację. Psycholodzy podjęli już co prawda badania stanu snu, ale o ile mi 
wiadomo sny nie są analizowane pod kątem wieszczego materiału, jaki mogą w sobie zawierać.

Eksperymenty zawarte w niniejszej książce powinny wam umożliwić rozpoznanie i wykorzystywanie 
przynajmniej części waszych zdolności. Szczególnej uwadze polecam doświadczenia zawierające elementy 
prekognicji. Istnieje możliwość, iż eksperymenty takie pomogą wam w ujęciu waszych ewentualnych zdolności 
prekognicyjnych w pewnego rodzaju logiczne ramy.

Obecnie nie ma już bowiem żadnych wątpliwości, że niektóre sny są prorocze. Zamieszczone w tej książce 
eksperymenty dotyczące takich snów stosowane były, chociaż nie w szerokim stopniu, również przez innych 
badaczy, a w szczególności przez J. W. Dunne'a. Powszechna akceptacja takich doświadczeń byłaby zjawiskiem 
bardzo korzystnym, bowiem nie tylko zaznajomiłyby one opinię publiczną z faktem występowania snów 
prekognicyjnych, ale równocześnie uczyłyby, jak ich doświadczać na drodze bezpośredniego doznania. Razem z 
Robertem mamy powody by przypuszczać, iż sami możecie wywołać takie sny sugerując to sobie tuż przed 
zaśnięciem. Niestety dopiero niedawno rozpoczęliśmy badania w tej dziedzinie, nie posiadamy więc jeszcze 
odpowiedniej ilości danych aby wyciągnąć ostateczne wnioski.
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Z pewnością wielu z was stwierdzi, że posiada odpowiednie umiejętności, aby osiągnąć sukces w pracy z tablicą 
„Ouija", automatycznym pisaniem lub automatyczną mową, chociaż to ostatnie jest cokolwiek niezwykłe. 
Zjawiska te same w sobie nie są jednak dowodami na istnienie ESP, lecz metodami docierania do 
podświadomości. Czasami mogą one być również sposobami pomocnymi w rozpoznaniu i prawidłowym 
wykorzystaniu potencjalnych zdolności ESP. Uczciwa ocena uzyskanego w ten sposób materiału da wam niezłe 
pojęcie o tym, czy docieracie do własnej podświadomości czy może do innych sił, poza granicami waszej jaźni.

Przypuszcza się, że hipnoza potrafi umożliwić człowiekowi korzystanie z percepcji pozazmysłowej pomagając 
mu przesunąć punkt skupienia uwagi ze świata fizycznego na wewnętrzny. Należy tu jednak podkreślić, że w 
stanie hipnozy i pod wpływem pewnych sugestii równie łatwo wywołać zwykłe halucynacje. Człowiekowi w 
stanie hipnozy można na przykład zasugerować, iż stół unosi się na wysokości półtora metra, i on będzie 
przysięgał, że tak jest w istocie. Nie oznacza to oczywiście, iż stół uniósł się choćby o centymetr. Halucynacja 
taka została po prostu wywołana przez hipnotyzera. Znane są przykłady seansów spirytystycznych, podczas 
których widziano różne przemieszczające się obiekty fizyczne. Możliwe zatem, iż sugestia odgrywa w takich 
seansach niepoślednią rolę. Lecz z drugiej strony nie oznacza to automatycznie, że wszystkie takie efekty 
spowodowane zostały sugestią. Tym z was, którzy szczególnie zainteresowani są hipnozą polecam książki, w 
których przedstawione są zasady i reguły współczesnej hipnozy naukowej.

Autohipnoza umożliwi wam zapoznanie się ze stanem transu a także pomoże osiągnąć ów szczególny warunek 
oddzielenia się podświadomości, kiedy to zdolności ESP często przejawiają się całkowicie samoistnie. W stanie 
transu nie ma niczego nienaturalnego. Z całym przekonaniem mogę stwierdzić, że każdy z was wielokrotnie 
bywał już w stanie transu nawet nie zdając sobie z tego sprawy.

Ci z was, którzy nie darzą zaufaniem autohipnozy wcale nie muszą jej stosować. W książce tej znajdziecie 
alternatywne sposoby na zwiększenie koncentracji i kierowanie jej do wnętrza. Tym co potrzebne w 
doświadczeniach jest chwilowe uwolnienie się osobowości spod dyktatu ego. Nie ma żadnej różnicy jak 
nazwiemy taki stan świadomości czy metody, dzięki której go osiągnęliśmy.

Hipnoza prowadzi do wzmożenia wewnętrznej koncentracji poprzez wykluczenie zniekształceń fizycznych. Nie 
przypomina to stanu snu, chociaż prawdą jest, że oba stany posiadają pewne wspólne cechy. Jeżeli hipnotyzer 
wywołując hipnozę zasugeruje, by człowiek poczuł się śpiący lub zasnął, to oczywiście tak się stanie. Lecz jeśli 
nie podda takiej sugestii, to trudno będzie się poczuć bardziej śpiącym, chyba że - i to właśnie jest bardzo ważne 
- badany ma świadomość, iż trans hipnotyczny podobny jest do stanu snu.

Hipnoza istotnie może być stosowana do wywoływania stanu przypominającego sen, nie oznacza to jednak, że 
musi ten stan wywoływać. Z powodzeniem może być także stosowana do zwiększenia świadomości i 
kierowania uwagi, umożliwiając na przykład w ten sposób gruntowne przygotowanie się do trudnego egzaminu. 
Hipnoza może być również stosowana jako metoda budowania poczucia pewności siebie u potrzebującej tego 
osoby oraz przekonania jej, że może wykorzystywać wszystkie swoje zdolności. Może też być wykorzystywana, 
tak jak sugerujemy to w niniejszej książce, jako sposób na wyciszenie pochłoniętego sprawami materialnymi 
ego, tak aby postrzeganie pozazmysłowe mogło przejawiać się w pełni.

Sama dopiero zaczynam wykorzystywać moje zdolności. Należy tu pamiętać, że przed rozpoczęciem 
eksperymentów opisanych w niniejszej książce nie miałam żadnych doświadczeń z ESP. Robert również poznał 
ten fenomen dopiero przez nasze eksperymenty. Szczególnie interesujące są jego dzienne przepowiednie. 
Niedawno rozpoczęliśmy też inne próby, ale ponieważ na razie nie poświęcaliśmy im zbyt dużo czasu, 
postanowiliśmy nie zamieszczać ich w tej książce.

Na przykład, czy istnieje ciało astralne? Wiele osób uważa, że posiadamy niewidzialne ciało wewnętrzne, 
zbudowane z pewnej substancji znajdującej się na pograniczu materii i nie materii. Inni uważają, iż ciało astralne 
jest elektromagnetyczne. Muszę tu jednak wyznać, że dla mnie idea ta jest odrobinę naciągana. Z drugiej co 
prawda strony, niektóre z moich eksperymentów wydają się sugerować, że podróże astralne lub podróże w ciele 
astralnym są faktem. Do konkretnych odpowiedzi doprowadzić mogą jedynie dalsze doświadczenia.

Jeżeli chodzi o Sesje Setha, to oczywiście będą one kontynuowane. Jak na razie odbyliśmy około 200 takich 
sesji. Głos Setha słyszany jest ze wzrastającą częstotliwością. Już sam jego ton nasuwa ciekawe pytania. Albo 
Seth rzeczywiście jest tym, czym mówi że jest i posiada energię, która powoduje zmianę brzmienia mojego 
głosu, albo podświadomość posiada zdumiewającą zdolność manipulowania organizmem fizycznym w stopniu 
dużo większym, niż zakładamy.
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Przemawiam słowami Setha głębokim męskim głosem, który dosłownie grzmi godzinami, rozprawiając o 
różnych skomplikowanych sprawach logicznie i precyzyjnie. Nagranie jednej z takich sesji przekazane zostało 
pewnemu znanemu psychologowi, na jego prośbę. Właśnie z powodu siły, z jaką głos ten może przemawiać, 
Sesje Setha rzadko odbywają się w naszym mieszkaniu, lecz zazwyczaj w domku przyjaciół na wsi.

Seth twierdzi, że jest esencją energii osobowości nie działającej już w systemie fizycznym. Tak naprawdę to po 
prostu nie wiemy czym lub kim jest. Psycholog powiedział nam nieoficjalnie, że Seth nie przejawia typowych 
cech osobowości wtórnej. Różne efekty fizyczne i kilka przypadków jasnowidzenia, jakie miały podczas owych 
sesji miejsce, niczego w tym względzie nie udowadniają.

Pomimo mojej niechęci dotyczącej efektów fizycznych, w przyszłości mogą się one okazać ważne. Jeżeli Seth 
pojawi się - a ja go zobaczę - w pełnej krasie, pośrodku naszego pokoju i przy świetle, wtedy chętnie przyznam, 
iż rzeczywiście jest tym, czym mówi że jest. Robert podczas sesji widział zdecydowane zmiany w rysach mojej 
twarzy. Wspólnie z innym świadkiem obserwowali w oświetlonym pokoju dziwną materializację, jaka pojawiła 
się tuż przed moją twarzą tego samego wieczora, podczas którego świadek ów ujrzał zjawę. Ja jej jednak nie 
widziałam. A ponieważ inne materializacje nie były częste i związane były z moją osobą, nie zaobserwowałam 
ich również.

Nie wydaje się jednak by za te efekty odpowiedzialna była sugestia, choćby dlatego, że występowały one przy 
dobrym oświetleniu. Seth zasugerował ostatnio, iż owe zmiany rysów twarzy mogą zostać sfotografowane i 
istotnie planujemy kilka sesji pod tym kątem. Sam głos trudno jednak uznać za halucynację. Taśmy 
magnetofonowe z jego nagraniem stanowią niepodważalny dowód. Nie wydaje się wywodzić z 
podświadomości, chyba że przyzna my, iż posiada ona moce i zdolności daleko wykraczające poza te, jakie są 
jej dziś przypisywane.

Seth dyskutował o tych sprawach ze wspomnianym już wcześniej psychologiem w jednej z najdziwaczniejszych 
konwersacji, w jakich kiedykolwiek brałam udział. W gabinecie psychologa Seth, Robert, psycholog oraz ja 
prowadziliśmy kilkugodzinną dyskusje, w której przemawiałam raz jako ja, a następnie słowami Setha z 
gwałtownością, jaka zaskoczyła nas wszystkich.

Bez względu jednak na to czym Seth jest lub nie jest, sam Materiał Setha bezustannie intryguje nas swoją 
wysoce intelektualną zawartością, swoją logiką, psychologicznymi spostrzeżeniami, a także wysuwanymi 
teoriami naukowymi. Materiał ten jest analizą osobowości człowieka w stanach jawy, snu i transu, rozważa 
między innymi naturę materii fizycznej, teorię rozszerzania się wszechświata, antymaterię i naturę czasu. 
Nierzadko Seth sugeruje różne eksperymenty. Nie jest to jakiś wysoce generalizujący traktat w 
pseudonaukowym lub mistycznym języku, który z łatwością mógłby zostać zbyty wzruszeniem ramion. Kiedy 
Seth twierdzi, że materia fizyczna tworzona jest podświadomie, wyjaśnia dokładnie w jaki sposób to się dzieje, a 
nawet przeprowadza bardzo przekonujące demonstracje dla udowodnienia swojej tezy. Mówi również, że 
matematycy mogą także dojść do takich wniosków opierając się na posiadanych już podstawach.

Ponieważ niektóre z naszych najpraktyczniejszych teorii wyłaniają się z niczego - ze źródeł intuicyjnych bądź 
podświadomości - idee prezentowane w Materiale Setha winny zostać w poważny sposób rozważone, bez 
względu na ich pochodzenie albo właśnie z tego powodu, zgodnie z waszym punktem widzenia. Materiał 
przedstawia logiczne i możliwe do zaakceptowania teorie prezentując oryginalny model wszechświata, który jest 
możliwy do przyjęcia bez względu na osobiste przekonania religijne, a także proponuje pomost pomiędzy 
nauką, psychologią i parapsychologią. Sugeruje również eksperymenty laboratoryjne mogące udowodnić 
przedstawione tam hipotezy oraz w przystępny sposób tłumaczy ogólną naturę ESP.

Na nieszczęście parapsycholodzy zasypywani są rękopisami najprzeróżniejszej treści - część z nich jest 
śmieszna, inne poruszają niejasne tematy filozoficzne, a jeszcze inne są po prostu obsceniczne. Większość z nich 
otrzymywana jest drogą automatycznego pisania, rzadziej automatycznej mowy. Jest zatem całkiem zrozumiałe, 
że badacze bardzo rzadko traktują je poważnie. Jednak nie cały uzyskany tym sposobem materiał jest tak 
kiepskiej jakości - bliższe przyjrzenie się pewnym wartościowym rękopisom może przynieść nieoczekiwane 
rezultaty.

Upieranie się przy naukowych metodach badań ESP doprowadziło do braku wiarygodnych teorii tłumaczących 
określone, obserwowalne fakty. A teoria taka potrzebna jest aby nie tylko wytłumaczyć owe fakty, ale by 
położyć również podwaliny pod dalsze badania i eksperymenty. Teorie w dużym stopniu są częścią metod 
naukowych - chociaż jest to zbyt często niedostrzegane. Naukowcy bez przerwy testują teorie odrzucając je, gdy 
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nowe odkrycia wykazują ich nieadekwatność i tworząc nowe, dla objaśnienia bieżących faktów. Teoria nie jest 
koniecznie prawdą. Jest to po prostu robocze wytłumaczenie bezpośrednich faktów. Z takiego punktu widzenia 
Materiał Setha ma doprawdy ogromna wartość.

Czytelnik niniejszej książki odkryje poprzez eksperymenty, że posiada zdolności, z których w ogromnym 
stopniu nie zdawał sobie nawet sprawy, oraz że postrzeganie pozazmysłowe nie jest czymś nienaturalnym czy 
groźnym. Osobowość człowieka ma po prostu większą realność i większą świadomość niż to do tej pory 
zakładaliśmy. Jeżeli niematerialne osobowości zostaną udowodnione naukowo - a paru znakomitych 
parapsychologów twierdzi, że już się to stało - wtedy będą one musiały zostać zaakceptowane jako w całości 
„naturalne", istniejące w granicach Natury, którą dopiero zaczęliśmy badać.

Od chwili rozpoczęcia przedstawionych w tej książce eksperymentów razem z mężem doświadczyliśmy wielu 
prekognicyjnych snów, z których wszystkie zostały udokumentowane. Doświadczyliśmy doznań, które nie 
mogą zostać wytłumaczone inaczej, jak tylko przyznaniem, iż ludzka osobowość jest do pewnego stopnia 
niezależna od materii fizycznej, fizycznego czasu i przestrzeni. Zazdrościmy czytelnikom, którzy dopiero 
rozpoczynają te eksperymenty. W zachwycie wspominamy własną inicjację w owe rzeczywistości i oczekujemy 
dalszych postępów.

Ponieważ jeden z psychologów zasugerował nam możliwość przebadania Setha, niedawno podjęliśmy na 
własną rękę nieformalną serię eksperymentów obliczonych na przetestowanie między innymi zakresu 
proroczych i telepatycznych zdolności Setha. I chociaż rozpoczęliśmy je całkiem niedawno, rezultaty już 
okazały się niezwykle interesujące. Seth prawidłowo podał zawartość zaklejonej koperty, która w trakcie jednej 
z sesji ciśnięta została na moje kolana. Nie wiedziałam nawet wtedy, iż test taki był w ogóle planowany. Oczy 
miałam zamknięte, a pokój był dobrze oświetlony. Prawie nie dotykałam koperty. Planujemy również testy z 
ukrytymi przedmiotami.

Uzyskane rezultaty w dużym stopniu przyczyniły się do poprawy mojej pewności siebie w warunkach testu. Na 
razie nie wiemy jeszcze czy zdolności te są Setha, czy moje. Tak czy inaczej dopiero zaczynamy, ale mam 
nadzieję, że doświadczenie to umożliwi mi zachowanie spokoju podczas oficjalnych badań, o ile do takich 
dojdzie.

Do dalszych eksperymentów, również już rozpoczętych, zaliczają się testy telepatyczne i prekognicyjne 
przeprowadzane bez udziału Setha, a jedynie przeze mnie i Roberta, w których na zmianę podejmujemy rolę 
badanego. Ustanowienie pewnych naukowych procedur w normalnym domu wymaga sporo czasu i wysiłku, my 
jednak staramy się podejmować wszystkie niezbędne środki ostrożności wobec podświadomych „oszustw". Gdy 
zajdzie taka konieczność postaramy się o wiarygodnych obserwatorów.

Materiał Setha proponuje kilka sugestii dotyczących przyszłych linii badań, którymi zamierzamy się zająć. Seth 
twierdzi na przykład, że człowiek przy odpowiedniej sugestii wstępnej, może wywołać u siebie powstanie 
proroczych snów. Inne intrygujące koncepcje, wliczając w to terapię snem, sprawdzimy już wkrótce poprzez 
eksperymenty zasugerowane nam przez Setha.

Jeżeli jesteście zainteresowani fenomenem ESP, to oczywiście nie powinniście się ograniczać do przeczytania 
jedynie tej książki. Istnieje wiele wspaniałych publikacji na ten temat, które w znacznym stopniu poszerzą waszą 
wiedzę. Winni jesteście samym sobie sprawdzenie, czego dokonano już w dziedzinie ESP, jakie uzyskano 
dowody, jakie poczyniono postępy, a jakie postępy są dopiero zamierzone. Zdolności te są wasze. Stąd badania 
takie dotyczą właśnie was, w najbardziej osobisty sposób.

Tymczasem rozpocznijcie własne badania. Czy posiadacie zdolności spoglądania w przyszłość? Moja 
odpowiedź brzmi - tak. Nie przyjmujcie jednak mojego słowa na wiarę. Przeprowadźcie własne eksperymenty. 
Sprawdźcie sami. Czy komunikujecie się telepatycznie z przyjaciółmi lub krewnymi? Jedynie własne 
doświadczenia i własne notatki mogą przynieść wam odpowiedź. Samo wyzwanie i przyszła nagroda należy do 
was.

Przestrzeń wewnętrzna będzie naszą następną granicą. Nigdy tak wiele nie było jeszcze możliwe. Nigdy 
pojedynczy człowiek nie miał jeszcze takiej sposobności rozwinięcia swoich zdolności i powiększenia wiedzy 
całego rodzaju ludzkiego. Istnieje oczywiście ryzyko - jak w każdym przedsięwzięciu. Istnieje możliwość 
niepowodzenia. Jednak ewentualne rezultaty z pewnością warte są starań, ponieważ to czym jesteśmy, jedynie 
czasowo zawiera się w materii fizycznej. Wolni od przesądów i ignorancji, po raz pierwszy w historii ludzi jako 

114 / 115 „Parapsychiczne Przebudzenie” – Jane Roberts



rasy, spróbujemy poznać niewidzialne sfery samych siebie. Nie odkryty człowiek wciąż jeszcze czeka by w 
pełni odsłonić swoje możliwości. A wykorzystywanie owych zdolności może dopiero uczynić nas naprawdę 
mądrymi.

Podczas ostatniej sesji poprosiliśmy Setha o kilka komentarzy, które moglibyśmy przytoczyć na zakończenie tej 
książki. Oto jego odpowiedź.

Wyjątki z Sesji 180, 23 sierpnia 1965

Osobowość człowieka nie posiada żadnych ograniczeń z wyjątkiem tych, które sama akceptuje. Nie istnieją 
żadne ograniczenia jej rozwoju, o ile sama zaakceptuje, iż nie ma żadnych ograniczeń. Dla jaźni nie ma żadnych 
granic z wyjątkiem tych, które jaźń arbitralnie na siebie nałoży i uwieczni. Nie ma żadnej zasłony, przez którą 
percepcja człowieka nie może sięgać, z wyjątkiem zasłony ignorancji zaciągniętej przez materialistyczne ego.

To co wydaje się puste, tak jak wasza przestrzeń, puste jest jedynie dla tych, którzy nie postrzegają, którzy są 
ślepi ponieważ boją się ujrzeć to, czego ego nie potrafi zrozumieć. Ego jednak również zdolne jest do większej  
wiedzy, do powiększenia swoich możliwości. Przebywa we wszechświecie fizycznym, ale może również 
postrzegać i uznawać inne rzeczywistości. Ego jest częścią osobowości i jako takie może podzielać śmielsze,  
rozleglejsze i bardziej żywe rzeczywistości. Osobowość może przebywać i przebywa w wielu światach 
równocześnie.

Wnikliwa intuicja i poszukująca jaźń mogą, jak letnie wiatry, podróżować po małych i dużych przestrzeniach,  
mogą poznać rzeczywistości, które są mniejsze od łebka szpilki i większe niż galaktyka. Siła i zdolności  
osobowości człowieka, w najpraktyczniejszy sposób postrzegane być mogą jako nieograniczone.

* * * * * * *
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