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Mojej rodzinie, która wci¹¿ mnie wspiera w moim doœwiadczeniu.
Panu Didier van Cauwelaert za pomoc,
jak¹ mi okaza³ i zaufanie, jakim obdarzy³.
Wszystkim osobom wymienionym w tej
ksi¹¿ce, które, uczestnicz¹c wraz ze mn¹
w nieprzewidywalnych, czasami bolesnych, czasami zabawnych doœwiadczeniach, darzy³y mnie ufnoœci¹, pomagaj¹c
mi tym samym wzmacniaæ mój dar percepcji niewidzialnego – wszystkim serdecznie dziêkujê.
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PRZEDMOWA

P

ozna³em Michèle Decker 30 stycznia 2002 roku na Festiwalu
Science-Frontières w Cavaillon, dorocznym rendez-vous, gromadz¹cym przysz³ych noblistów, dla których to spotkanie jest
okazj¹ do przedstawienia swoich odkryæ, publicznego postawienia
wa¿nych pytañ czy zapoznania widzów z interesuj¹cymi technikami badawczymi. Przyje¿d¿aj¹ tam astrofizycy, biolodzy, znawcy
naturalnych metod leczenia, a tak¿e specjaliœci od naturalnych katastrof. Zabieraj¹ g³os tropi¹cy podejrzane sekty socjolodzy, rolnicy niechc¹cy pogodziæ siê z hegemoni¹ OGM i inni nietypowi
eksperci. Wszystkich tych pasjonatów ³¹czy chêæ prze¿ycia tygodnia pe³nego przyjaŸni, tygodnia, kiedy wszyscy mog¹ dzieliæ siê
marzeniami, na jawie œniæ piêkny sen o tym, ¿e pewnego dnia
œwiat bêdzie lepszy, ¿e wystarczy zmieniæ œwiadomoœæ ludzk¹,
aby przeciwstawiæ siê beznadziei, fatalizmowi, racjom stanu…
Tego dnia do jednej z sal hotelu du Parc wesz³a pewna energiczna pani, w widoczny sposób nieco zagubiona, taszcz¹ca ze sob¹
trzy wielkie torby, z których wystawa³y jakieœ rulony, zeszyty,
klasery i luŸne kartki, i zwracaj¹c siê do obecnych g³osem, w któ9

rym pobrzmiewa³a nuta niepokoju, zapyta³a: „Dzieñ dobry, czy
tu s¹ jacyœ naukowcy?”. Znad talerzy zaczê³y podnosiæ siê zdziwione g³owy, unoszone do ust fili¿anki z kaw¹ zatrzyma³y siê w pó³
drogi, wszyscy obecni zamarli w bezruchu, zdziwieni t¹ niecodzienn¹ interpelacj¹. I wtedy Michèle Decker, przedstawiwszy siê,
zaczê³a chodziæ miêdzy stolikami i wypytuj¹c ka¿dego po kolei
o jego specjalnoœæ, wyci¹ga³a z przepastnych swych toreb ró¿ne
wykresy, dane, wyci¹gi i inne zestawienia: „Pan jest astronomem?
To w takim razie musi byæ dla pana”. I szczêœliwy wybraniec otrzymywa³ listê z danymi, jakieœ wykresy i inne wyliczenia, z naniesionymi rysunkami. „Proszê mi powiedzieæ, czy to coœ znaczy,
czy pan coœ z tego rozumie: ja to dostajê, ale nie mam pojêcia, o co
w tym chodzi”. Wszyscy obdarowani, odstawiwszy na bok œniadanie, zaczêli przygl¹daæ siê przyniesionym przez pani¹ Decker
papierom, wymieniali je miêdzy sob¹, staraj¹c siê, by trafi³y w rêce odpowiedniego specjalisty. „Nie chcia³abym pañstwu zawracaæ g³owy, ale przyjecha³am tu z Belgii, mieszkam na wsi, nie
mam z kim o tym porozmawiaæ i mówi¹c szczerze, mam ju¿ tego
doœæ”, t³umaczy³a siê, opró¿niaj¹c zawartoœæ swych toreb.
I mnie zdumia³a ta scena, by³em ju¿ jednak spóŸniony na swój
wyk³ad na temat zwi¹zków nauki ze œwiatem wyobra¿eñ. Dojadaj¹c w biegu kanapkê, przechodzi³em spiesznie pomiêdzy stolikami, sk¹d dobiega³y mnie strzêpy komentarzy obdarowanych
nietypowymi prezentami konsumentów. W hotelowym foyer zobaczy³em, jak Patrice Serres, znakomity rysownik, a przy okazji
sinolog, siedzi w fotelu i wpatruje siê w rozwiniêty rulon, ca³y
zapisany tajemniczymi znakami. Podszed³em bli¿ej. „To niesamowite – mrucza³ pod nosem brodaty olbrzym w okularach. – To
przecie¿ alfabet staroegipski. Napisa³a nawet imiê genera³a Bebi…
10

Znam te ideogramy, te cztery nastêpne te¿, to wersja uproszczona… Ale te trzydzieœci nastêpnych? Nigdy wczeœniej ich nie widzia³em…”.
Wyjaœni³ mi, ¿e w 1997 roku, kiedy myœlano, ¿e linearny alfabet staroegipski jest najstarszy ze znanych, w Dolinie Królów
odkryto jeszcze jeden, podobny, co prawda, do staroegipskiego,
ale inny, pochodz¹cy z roku 1 800 p.n.e. Najprawdopodobniej
stworzy³y go nieznane plemiona koczownicze, opieraj¹c siê na
egipskich ideogramach oznaczaj¹cych miesi¹ce ksiê¿ycowe. Podzieli³y ka¿dy ze znaków na dwie czêœci, otrzymuj¹c w sumie
dwadzieœcia cztery ideogramy, pozwalaj¹ce im na zapisywanie
odpowiednich dŸwiêków swego jêzyka. Jeœli chodzi o genera³a
Bebi, którego historycznie umiejscawia siê w konkretnym, znanym, okresie, to by³ on odpowiedzialny przed faraonem za handel w Dolinie Królów. Tym niemniej, piêæ lat po owym odkryciu
nie ukaza³a siê jeszcze ¿adna publikacja na ten temat. Zatem ta
prosta kobieta z Belgii nie mog³a w ¿aden sposób znaæ tych ideogramów. Patrice Serres poœwiêci³ wiele lat swojego ¿ycia na badanie pocz¹tków pisma chiñskiego, co sprawi³o, ¿e zaj¹³ siê, wraz
z innym uczonym z CNRS, tak¿e i tym alfabetem. Znawców tych
ideogramów mo¿na by³o policzyæ na palcach jednej rêki. „To jeszcze nie wszystko – ci¹gn¹³ dalej. – Niech pan popatrzy na charakterystyczn¹ strukturê tego pisma: dok³adnie tak pisali twórcy tego
alfabetu. Sk¹d ona mog³a o tym wiedzieæ?”.
I tu zaczynaj¹ siê problemy. M¹¿ Michèle Decker jest ¿andarmem, ona zajmuje siê trójk¹ swoich dzieci, domem i prac¹
w ogrodzie, mieszkaj¹ w jakieœ ma³ej wiosce przy granicy z Luksemburgiem. Jest osob¹ z charakterem, samoukiem, twardo stoj¹c¹ obiema nogami na ziemi, realnie patrz¹c¹ na otaczaj¹c¹ j¹
11

rzeczywistoœæ. Któregoœ dnia, w okolicznoœciach, jakie poznamy,
czytaj¹c jej œwiadectwo, ni st¹d, ni zow¹d, sprawy „z tamtej strony”, jak zwyk³a o nich mówiæ, nagle pojawi³y siê w jej ¿yciu. I nagle zaczê³a wieœæ podwójn¹, potrójn¹ nawet egzystencjê. Zaczê³y
siê mediumiczne konsultacje, „oczyszczanie” ze z³ych duchów
nawiedzonych domów, pomoc b³¹dz¹cym, zagubionym duszom,
udzielanie porad medycznych wtedy, kiedy medycyna konwencjonalna okazywa³a siê bezsilna, a na dodatek, pomiêdzy praniem
a robieniem porz¹dków, notowa³a automatycznym pismem
wszystkie dochodz¹ce do jej œwiadomoœci „dane”, wzglêdnie rejestrowa³a je intuicyjnie na swoim komputerze. By³y tego ca³e stosy; papierów zapisanych tajemniczymi hieroglifami, dziwnymi
znakami, jakimiœ chemicznymi formu³ami, wspomnieniami o zaginionych cywilizacjach, architektonicznymi wyliczeniami objaœniaj¹cymi zasady konstrukcji piramid czy katedr, opisami
leczniczych bakterii, przepisami na nieznane dot¹d stopy metali… Wszystkie te papierzyska, z których nie rozumia³a niczego,
trafia³y do koszy na bieliznê.
Kto do niej mówi? Jej podœwiadomoœæ, pamiêæ zbiorowa, niematerialni „przewodnicy”, przodkowie, pozaziemska cywilizacja,
jakiœ geniusz pogr¹¿ony w œpi¹czce, komunikuj¹cy siê z ni¹ telepatycznie? Nie uzyska³em na to odpowiedzi. Staram siê zachowaæ
obiektywizm, z jednej strony czujê instynktown¹ nieufnoœæ wobec wszelkich jasnowidzów i wró¿bitów, a z drugiej trudno mi siê
oprzeæ pogodnej osobowoœci Michèle, mojej do niej sympatii. Jej
wrodzona uczciwoœæ, dobrowolne poddanie siê wyj¹tkowej, wcale nie komfortowej sytuacji, w jakiej siê znalaz³a, s¹ dla mnie dowodem na prawdziwoœæ jej s³ów. Autentyzm i skala niektórych
przekazów, a tak¿e natura zapisanych przez ni¹ innych „danych”,
zupe³nie wymykaj¹cych siê jakiemukolwiek wyjaœnieniu, spra12

wi³y, ¿e nad jej zbiorami pochylili siê z zainteresowaniem naukowcy z ró¿nych dziedzin. W³aœnie na tle trudnych do zrozumienia czy wyjaœnienia przekazów, dane, które wspó³czeœni
naukowcy s¹ w stanie rozszyfrowaæ, tym bardziej œwiadcz¹ o prawdziwoœci jej zapisów. Jakie by³y jej motywacje, jaki sens jej dzia³ania? To chyba przede wszystkim by³ instynkt przetrwania. Pani
Decker, rozdarta miêdzy œwiatem ¿ywych i tym drugim, martwych
z naszego punktu widzenia, miêdzy presj¹ ze strony swojej rodziny, nagabywaniem ze strony uzale¿nionych od tarota, wypytuj¹cych j¹ nachalnie o sw¹ przysz³oœæ, prosz¹cych o uzdrowienie czy
powodzenie w mi³oœci, a naleganiami „z drugiej strony”, sk¹d,
niepytana o zdanie, musia³a przyjmowaæ przekazy, w chwili, gdy
j¹ pozna³em, by³a na skraju za³amania nerwowego i mia³a wszystkiego serdecznie doœæ. Nie mia³a ju¿ si³ znosiæ tych wszystkich
godzin spêdzanych na spisywaniu dyktowanych jej objawieñ, dla
niej ca³kowicie bezsensownych, bezu¿ytecznych tak¿e dla innych.
W pewnej chwili nawet postawi³a swoim „informatorom” ultimatum: „Jeœli nie pojawi siê ¿aden naukowiec, który wyjaœni mi, o co
w tym wszystkich chodzi, to ja koñczê tê historiê!”. Osiem dni póŸniej zadzwoni³ do niej uczeñ Rémy Chauvin, biolog Gilbert Maury,
który zas³ysza³ by³ o dziwnym przypadku tej nieznanej prawie nikomu Belgijki, i zaprosi³ j¹ na Festiwal Science-Frontières, aby tam
mog³a skontaktowaæ siê ze specjalistami mog¹cymi jej pomóc.
Dzisiaj, w dwa lata po szokuj¹cym spotkaniu w Cavaillon,
Michèle Decker pozostaje nadal w kontakcie z niektórymi badaczami, którzy próbuj¹ odszyfrowaæ jej tajemnicze przekazy, zapraszaj¹c j¹ do uczestniczenia w prowadzonych przez nich pracach.
Ale opóŸnienia, przeszkody ró¿nej natury, nieporozumienia, a tak¿e instynktowny sprzeciw ze strony kartezjañskich naukowców
o ciasnych umys³ach, s¹ równie silne, jak w czasach fizyka Yves’a
13

Rocarda, wychwalanego z jednej strony pod niebiosa jako ojca
francuskiej bomby atomowej, a z drugiej obwinianego za to, ¿e
wspó³pracowa³ z ró¿d¿karzami, którzy pomagali mu zrozumieæ
mechanizm wychwytywania bardzo s³abych sygna³ów geofizycznych. Michèle zatem jest w tym samym punkcie, rozdarta miêdzy
tym, co chcia³aby sama robiæ, a tym, czego inni siê po niej spodziewaj¹, nie wiedz¹c, dok¹d to wszystko prowadzi, poœwiêcaj¹c
swój czas, swoje zdrowie, tak¿e swoje ¿ycie jako ma³¿onki, w dalszym ci¹gu pozostaj¹c do dyspozycji badaczy, odpowiadaj¹c na
proœby o pomoc pochodz¹ce st¹d, jak równie¿ nie uchylaj¹c siê
od wezwañ „z tamtej strony”.
Ta ksi¹¿ka, bêd¹ca czymœ wiêcej ni¿ chêci¹ wykrzyczenia swej
jaŸni, sta³a siê dla niej g³êbok¹ koniecznoœci¹, potrzeb¹ zapanowania nad wykorzystuj¹cymi j¹ si³ami. Dla czytelnika jest bulwersuj¹c¹, pobudzaj¹c¹ lektur¹, ukazuj¹c¹ portret wspó³czesnej
kobiety, dziel¹cej swój czas pomiêdzy sprawy duchowe a obowi¹zki
rodzinne, w ¿yciu której szlachetne porywy serca mieszaj¹ siê ze
zniechêceniem. W codziennej egzystencji Michèle Decker, kieruj¹cej siê instynktown¹ wspania³omyœlnoœci¹, nie brak ró¿nego
rodzaju w¹tpliwoœci, granicz¹cych wrêcz z próbami rzucenia tego
raz na zawsze, by móc wreszcie zaj¹æ siê naprawdê swoimi sprawami. Co robiæ, by utrzymaæ kontakt z rzeczywistoœci¹, kiedy
wszystko wokó³ zdaje siê przeczyæ uznanym prawom fizyki? Rzeczy „naturalne” i „nadnaturalne” s¹ tylko punktowymi, subiektywnymi pojêciami; to, co dzisiaj jest dla nas czyst¹ nauk¹, wczoraj
zdawa³o siê byæ czymœ „paranormalnym” i nikt teraz, na pocz¹tku kolejnego wieku, nie mo¿e twierdziæ, ¿e zjawiska mediumiczne nie bêd¹ któregoœ dnia zbadane, opisane i oswojone, zupe³nie
tak, jak to siê sta³o z si³¹ ci¹¿enia, elektrycznoœci¹, flor¹ bakte14

ryjn¹ czy falami radiowymi. A przecie¿ dawniej by³y niczym innym, jak tylko heretyckimi hipotezami, za g³oszenie których sz³o
siê na stos, czy ten prawdziwy, kiedy nieprawomyœlni badacze
byli rzeczywiœcie paleni ¿ywcem, czy póŸniej, kiedy bywali niszczeni prasowymi publikacjami. Wa¿nym pozostaje jednak fakt,
tak myœlê, ¿e istniej¹ wci¹¿ „nawiedzeni”, którzy nara¿aj¹c siê na
utratê zdrowia czy wystawiaj¹c na szwank swój publiczny wizerunek, nie wahaj¹ siê poœwiêciæ badaniom nieznanego, wzbogacaj¹c
dotychczasow¹ wiedzê. Takie jest stale odnawiaj¹ce siê przeznaczenie ludzkoœci, stoj¹cej wci¹¿ wobec nowych wyzwañ, wci¹¿
walcz¹cej o przezwyciê¿enie wszystkiego, co j¹ krêpuje, izoluje
i przewy¿sza.
Czy siê wierzy, czy nie, w potêgê umys³u, komunikowanie siê
z „drug¹ stron¹”, niewidzialne si³y, w odwieczn¹ walkê dobra ze
z³em, œwiadectwo Michèle Decker stawia nas wobec zasadniczej
kwestii: co my byœmy zrobili, gdyby to nas w³aœnie, na nasze
nieszczêœcie, ale dla dobra bliŸnich, któregoœ dnia spotka³ taki
„dar”?

Didier van Cauwelaert
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WSTÊP

P

rzez d³ugi czas wydawa³o mi siê, ¿e œwiat jest taki, jakim go na
co dzieñ ogl¹dam. „Druga strona”, „kraina duchów”, „niewidzialne”, to wszystko by³y rzeczy, których nie zna³am. I nagle,
w kwietniu 1984 roku, ca³y mój œwiat siê zawali³. Zaczê³am ogl¹daæ
obrazy i wyczuwaæ si³y, których istnienia nawet nie podejrzewa³am. Dlaczego tak siê sta³o? Dlaczego to do mnie w³aœnie przysz³o?
Nie wiem, nie umiem odpowiedzieæ, ale tak po prostu siê sta³o.
O tamtego czasu widzê „tê stronê ¿ycia”, ale widzê te¿ i to, co siê
dzieje „po drugiej stronie”, widzê œwiat zamieszkany przez niewidoczne dla innych istoty, ¿yj¹ce tu¿ obok nas, towarzysz¹ce nam
dzieñ po dniu, tak jak my poddane biegowi czasu. Wiele osób stawia sobie pytanie, czy jesteœmy „sami na tym œwiecie”, czy istnieje
„coœ innego”, jakiœ œwiat „równoleg³y”, niewidoczny. Ja nie mam
takich w¹tpliwoœci. Nie, nie jesteœmy sami. ¯ycie jest ca³oœci¹, w której to, co widoczne i to, czego nie widaæ, istnieje razem, jest nieroz³¹czne, stanowi jednoœæ. Ewoluuj¹, a my, czy o tym wiemy, czy nie,
ewoluujemy wraz nimi. To s¹ dwie strony tego samego ¿ycia. To
mo¿e wydawaæ siê nieprawdopodobne, dziwne i ca³kiem niewiarygodne, ale ja funkcjonujê w obu tych sferach.
17

Poniewa¿ tak postrzegam ¿ycie, tak te¿ w³aœnie do niego podchodzê. Przyzwyczai³am siê ju¿ do tego. Ta swego rodzaju wymiana, z pocz¹tku zupe³nie mnie zdumiewaj¹ca, teraz wydaje mi
siê czymœ zupe³nie naturalnym. W swej ksi¹¿ce opowiem, jak ja
to czujê, jak to prze¿ywam. Nie mam najmniejszego zamiaru udowadniaæ czegokolwiek. Nie chcê te¿ niczego t³umaczyæ. Chcê tylko opowiedzieæ o moim doœwiadczeniu.
A jest to doœwiadczenie, które sprawi³o, ¿e ju¿ przesta³am mówiæ
o przypadku. Codziennie s³yszymy, ¿e szczêœliwy traf sprawi³, ¿e
coœ siê wydarzy³o. Czasami siê mówi o nieszczêœliwym przypadku.
Od czasu mojego pamiêtnego pierwszego kontaktu z „tamt¹ stron¹”
wiem, ¿e ka¿dy element i ka¿de wydarzenie ma swoje okreœlone
miejsce, tak w œwiecie postrzegalnym, jak i tym niewidocznym.
Zmieni³o siê nawet moje podejœcie do kwestii œmierci. Teraz wierzê, ¿e œmieræ jest tylko przejœciem z jednego stanu do innej formy
istnienia. To przejœcie, co ciekawe, mo¿e byæ bardzo o¿ywczym doœwiadczeniem; mo¿e nam przydaæ spokoju i wewnêtrznej harmonii.
Jeœli mówiê, ¿e nieznane mi s¹ powody, dla których zosta³am
„wybrana”, to nie wiem tak¿e, jaka bêdzie moja przysz³oœæ. Czy¿by
przewidziano dla mnie „pójœcie jeszcze dalej”? Ta sprawa pozostaje
dla mnie tajemnic¹. Za to jestem absolutnie pewna, ¿e muszê tutaj
czegoœ dokonaæ, ¿e powierzono mi pewn¹ misjê, której odda³am siê
ca³¹ sw¹ dusz¹, której poœwiêcam wszystkie swe si³y.
Wszystko siê zaczê³o w dniu, w którym odziedziczy³am dom
po moich dziadkach. Wiele osób co chwila coœ dziedziczy. Tym
niemniej ich egzystencja nie nabiera kszta³tu nieprawdopodobnej przygody! W moim przypadku ten spadek zmieni³ wszystko.
Zaczê³o siê nowe doœwiadczenie, piêkne, ale zarazem bardzo trudne. Od tej pory moja codziennoœæ toczy siê zarówno po „tej stronie ¿ycia”, jak i po „drugiej stronie”.
18

MALI POS£ANNICY
Z DRUGIEJ STRONY
01

Mi³oœæ jest wieczna. Nigdy nie umiera. Wibruje zarówno
w sercach, jak i duszach. Jej energia przekazywana jest dalej, wci¹¿ istnieje, tak w œwiecie postrzegalnym, jak i w tym
drugim, niewidzialnym.

M

ali Pos³annicy z zaœwiatów komunikuj¹ siê ze mn¹ dziêki
sile mi³oœci. Za ka¿dym razem bardzo to prze¿ywam.
Wizyty tych ma³ych duchów napawaj¹ mnie wielkim szczêœciem,
odczuwam to w bardzo szczególny sposób, gdy¿ sama jestem
mam¹.
Wiem, ¿e utrata dziecka jest ciê¿kim prze¿yciem. Jednak nie
jest dobrze zamykaæ siê we wspomnieniu ma³ej twarzyczki, której ju¿ wiêcej siê nie ujrzy, której nie bêdzie mo¿na poca³owaæ czy
przytuliæ do serca. To b³¹d.
Nie powinno siê mówiæ: „Straci³am dziecko, ju¿ wiêcej go nie
zobaczê”. Przeciwnie, rozpacz powinna ust¹piæ nadziei. Trzeba
zmieniæ nasze podejœcie, a zmieni siê i wizja naszej straty. Zaczniemy wtedy postrzegaæ to wydarzenie jako czêœæ sk³adow¹
ewolucji ducha. Otworz¹ siê wówczas bramy mi³oœci. To w³aœnie
jest najcudowniejsze w tej komunikacji miêdzy dwoma wymiarami: dziêki wymianie zaczynamy patrzeæ inaczej, a nasze ¿ycie
nabiera nowego sensu.
Taka ma³a istota, któr¹ straciliœmy tutaj, na ziemi, po drugiej
stronie roœnie dalej, tam ewoluuje, tam nabiera si³. Tam uczy siê
¿ycia, przechodzi do kolejnego etapu, stadium „m¹droœci”, tak
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jak na ziemi z wieku dzieciêcego wkracza siê w wiek doros³oœci.
Po tamtej stronie duch w dalszym ci¹gu siê rozwija, nadal pracuje
nad zdobywaniem wiedzy. Nie ¿yje wspomnieniem, lecz poszukuje harmonii.
Tak, k³adê nacisk na takie widzenie spraw: musimy zast¹piæ
nasz¹ wizjê œmierci wizj¹ ¿ycia. ¯ycia, które idzie naprzód swoj¹
drog¹. Dlatego te¿ duchy rozwijaj¹ siê tu¿ przy nas. Kr¹¿¹ miêdzy
naszymi myœlami, naszym sercem i nasz¹ œwiadomoœci¹.
Kiedy zwraca siê do mnie duch zmar³ego dziecka, przyjmujê go
tak, jakby ma³a istota przychodzi³a przywitaæ siê ze mn¹. Wiem, ¿e
zale¿y mu na rozmowie ze mn¹. Wiem, ¿e za pomoc¹ obrazów poka¿e mi swoje krótkie ¿ycie na ziemi, za ka¿dym te¿ razem bêdzie
mnie prosi³ o to, by przestaæ po nim rozpaczaæ. Smutek bowiem
hamuje jego rozwój w zaœwiatach. Wiem, co siê mówi, kiedy siê
traci ukochan¹ osobê. Zwyk³o siê wtedy mówiæ, ¿e odesz³a po to,
by spotkaæ siê z Bogiem. Ale Bóg jest wszêdzie! Bo Bóg jest ¿yciem.
Poznanie jest celem ¿ycia. Mamy zdobywaæ wiedzê, aby zbli¿yæ
siê do poznania pocz¹tków ewolucji wszystkiego. Istnieje bowiem
kilka ró¿nych form egzystencji, kszta³t materialny jest tylko jedn¹
z nich. A poniewa¿ jest w zasadzie jedyn¹ form¹ znan¹ rodzajowi
ludzkiemu, ludzie zwykli wierzyæ, ¿e jest jedyn¹ form¹ istnienia!
Skrajn¹ pozycjê w tym wzglêdzie zajmuj¹ materialiœci, którzy
twierdz¹, ¿e cz³owiek po œmierci przestaje istnieæ, ¿e wraca tam,
sk¹d przyszed³, czyli do niebytu. Jednak takie widzenie œwiata
jest zbyt proste, by mo¿na by³o daæ mu wiarê. Œmia³o mo¿na powiedzieæ, ¿e jest wrêcz absurdalne.
W takim wypadku, powiedz¹ niektórzy, pozostaje religia! Ja
odpowiem, ¿e jeœli w religiach znajdujemy czêœæ prawdy, to proponuj¹ one jednak naiwne i wyrywkowe wizje tego, co rzeczywiœcie istnieje.
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W rzeczywistoœci bowiem istniej¹ ró¿ne formy istnienia, tak
samo jak istniej¹ ró¿ne formy œwiadomoœci. Te wszystkie formy
koegzystuj¹ i ¿adna z nich nie jest bardziej realna ni¿ inna. Ka¿dej z form istnienia przypisany jest inny poziom wiedzy. Kiedy
duch opuszcza cia³o, wkracza w „formê oczekiwania”, w której
czas nie istnieje. Analizuje tam swój nowy stan. Dowiaduje siê, ¿e
opuœci³ swoj¹ ziemska pow³okê. Musi siê zaadaptowaæ do swej
nowej sytuacji.
To trudna faza. Wiele duchów uczepia siê wspomnieñ ze swego
ziemskiego ¿ycia na tyle silnie, ¿e póŸniej trudno jest siê im z tych
wiêzów wyzwoliæ. Niektóre z nich usi³uj¹ nawet powróciæ: nawiedzaj¹ wtedy miejsca, z którymi by³y zwi¹zane, przywi¹zuj¹ siê do
nale¿¹cych do nich kiedyœ przedmiotów – trwa to czasami wiele,
wiele lat, jak to by³o w przypadku Théophile’a, m³ynarza, czy Hansa, niemieckiego ¿o³nierza. Inne z kolei, nie mog¹c siê cofn¹æ ani
iœæ naprzód, tkwi¹ przygnêbione w miejscu. Takim duchom potrzebna jest pomoc i mi³oœæ, aby dziêki temu mog³y odnaleŸæ w sobie równowagê, niezbêdn¹, aby otworzy³y siê na inny wymiar.
Duch, kiedy ju¿ zrozumie tê koniecznoœæ, zaczyna akceptowaæ
swoj¹ now¹ to¿samoœæ. Interweniuj¹ wówczas duchy jego przodków i u¿yczaj¹ mu swojej w³asnej wiedzy. Zachodzi wtedy wymiana emocji, uczuæ, wspomnieñ i tego, co nieœwiadome. Mo¿e
wtedy pod¹¿yæ ku dalszemu rozwojowi, definitywnie oderwaæ siê
od wspomnieñ, od emocji, uczuæ, wszystkiego tego, co kojarzy
mu siê z jego pobytem na ziemi. Mówi siê, ¿e w tej fazie duch siê
regeneruje, czerpi¹c si³y z mi³oœci. Zlewa siê w jedno z duchami
przodków i rozpoczyna podró¿ ku pocz¹tkowi ¿ycia.
Duch, który opuszcza ziemiê, nigdy nie jest pozostawiony samemu sobie. Zawsze pomagaj¹ mu inne duchy, te, które fazê
oczyszczania maj¹ ju¿ za sob¹.
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Wszechœwiat jest jak dom: s¹ w nim ró¿ne poziomy. Na ka¿dym z tych poziomów istnienia duchy ¿yj¹, rozwijaj¹ siê i ucz¹.
Na ¿adnym z tych poziomów œmieræ nie ma znaczenia.
Duchy dzieci czêsto wyra¿aj¹ to samo ¿yczenie: ¿eby radoœæ
zast¹pi³a smutek. Niektóre bior¹ mnie za rêkê i rysuj¹ w ten sposób swój œwiat, ten wymiar, w którym siê rozwijaj¹. Wtedy odczuwam tak wielk¹ intensywnoœæ wibracji, ¿e czasami mam w oczach
³zy. Obieram to tak, jakby dzieci tañczy³y naoko³o mnie. PóŸniej
wibracje ulegaj¹ zmianie. Rysunki zaczynaj¹ przedstawiaæ symbole z wy¿szego poziomu – to ju¿ kolejny etap ewolucji. Czasami
moja rêka spisuje wspania³e wiersze…
Te duchy dzieci, ci Mali Pos³annicy z zaœwiatów, jak zwyk³am je nazywaæ, s¹ dla mnie dowodem mi³oœci i potêgi ducha.
Kiedy któryœ z nich pojawi siê ko³o mnie, rozpoznajê go od razu
dziêki wydzielanej przez niego energii: podobna jest do ciep³ego powiewu, przypominaj¹cego letni wietrzyk. Z pocz¹tku, niepewny przyjêcia, przybli¿a siê i cofa. Jakby mnie testowa³. Ale
zaraz powraca, szukaj¹c kontaktu z moimi mentalnymi wibracjami, niecierpliwi siê, chc¹c jak najszybciej „porozmawiaæ”.
Czasami dotyka moich w³osów, co natychmiast wyczuwam – to
doœæ dziwne, ale jednak mi³e odczucie. Gesty takiego ducha
wyra¿aj¹ czu³oœæ i harmoniê. S¹ jedyne w swoim rodzaju, bardzo prawdziwe. Kiedy indziej duchy mnie nie dotykaj¹, jednak¿e ich ³agodna energia otacza moje ja, przydaj¹c mi pewnoœci.
Czujê wtedy, jakby ktoœ okry³ moj¹ g³owê delikatnym welonem.
Niezale¿nie od tego, jaki sposób wybior¹, by siê ze mn¹ skontaktowaæ, pozwalam im dzia³aæ, sama zachowujê przy tym pewn¹
neutralnoœæ. To one wybieraj¹ w³aœciwy dla siebie moment,
w którym ma siê dokonaæ przekaz.
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MOTYLE MI£OŒCI
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T

ego jasnego, wiosennego dnia usiad³am przy klawiaturze.
Na zewn¹trz œwieci³o s³oñce. Ju¿ mia³am zacz¹æ pisaæ, kiedy
do mej œwiadomoœci dotar³o, ¿e pojawi³y siê w pobli¿u jakieœ ma³e,
niewidzialne istoty – motyle mi³oœci, pe³ne energii, ³akn¹ce kontaktu. Jedna z tych istot zbli¿y³a siê powoli do mojej aury. Nadszed³ moment, aby nawi¹zaæ rozmowê;
– Kim jesteœ?
– Mam na imiê Eric.
Eric przybli¿y³ siê bardziej. Wiedzia³am, ¿e muszê zachowaæ
spokój i naturalnoœæ, bo inaczej stracê kontakt. Energia tego ma³ego ducha by³a bowiem bardzo p³ynna i czu³a.
– Chcesz ze mn¹ porozmawiaæ, Eric?
Powiedzia³ mi, ¿e opuœci³ ziemiê, jak mia³ osiem lat, jecha³
wtedy samochodem ze swoim ojcem i mam¹.
– Odszed³em w zaœwiaty bez cierpieñ.
W tym pozytywnym przekazie zabrzmia³a jednak nutka smutku. Eric odszed³ z tego œwiata zdecydowanie zbyt szybko…
Kiedy o tym pomyœla³am, dozna³am silnej wizji. Zobaczy³am
Ÿle oœwietlon¹ drogê. To jakaœ w¹ska, ma³o uczêszczana wiejska
droga. Leje jak z cebra. Droga jest bardzo œliska. Nadje¿d¿a jakiœ
samochód. W œrodku, na tylnym siedzeniu, jakiœ ch³opczyk bawi
siê samochodzikiem. Z przodu siedz¹ doroœli. Doje¿d¿aj¹ do ostrego zakrêtu, hamowanie, poœlizg… Samochód z impetem wpada
na drzewo. Zapanowa³a kompletna ciemnoœæ.
Ta wizja sprawi³a, ¿e poczu³am siê nie najlepiej.
– Czego oczekujesz ode mnie, Eric?
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– Chodzi o mamê – odpowiedzia³ duch dziecka. – Ona jest wci¹¿
na ziemi. I bardzo rozpacza! To mnie boli. Wo³am do niej, ale
ona mnie nie s³yszy!
Pomyœla³am, ¿e nie znam przecie¿ mamy Erica. Jak pomóc temu
dziecku? W tej chwili doszed³ mnie jakiœ g³os.
– Dodaj mu otuchy. I mocno go kochaj!
Podjê³am:
– Wiesz, Eric, nie wolno tak siê smuciæ. Ju¿ wiem, co siê sta³o
w czasie tego strasznego wypadku. Wyszed³eœ z twojego ma³ego
cia³ka i powêdrowa³eœ prosto w zaœwiaty, jak ma³y, dzielny ¿o³nierzyk. Wykaza³eœ wielk¹ odwagê, wiesz?
Energia ma³ego ducha zaczê³a koncentrowaæ siê na czubku
mojej g³owy. Przyjmowa³ s³owa, które dyktowa³o moje serce.
Mia³am wra¿enie, ¿e jakaœ ma³a pi¹stka stuka³a mnie w g³owê.
To by³ znak, ¿e siê nie myli³am. Z wolna duch nabiera³ nieco
pewnoœci.
– Eric! – powiedzia³am jeszcze. – Bardzo ciê kocham. Masz ode
mnie mnóstwo buziaków!
Te s³owa wstrz¹snê³y energi¹ ma³ego ducha. Czu³am, jak zaczê³a dr¿eæ. Po chwili od³¹czy³a siê ode mnie i zaczê³a kr¹¿yæ
wokó³ komputera. Dotknê³a moich r¹k, a póŸniej wróci³a na czubek mojej g³owy. Mi³oœæ, jak¹ mu wysy³a³am, przechodzi³a przeze mnie jak pr¹d elektryczny, tak, ¿e zaczê³am odczuwaæ dreszcze.
Nasza rozmowa trwa³a nadal:
– Ktoœ jeszcze z tob¹ jest, prawda?
Do mojej œwiadomoœci dotar³y imiona: Mélanie, Justine, Bruno, Aurore, Virginie, Stéphanie…
– No ³adnie! – powiedzia³am. – Niema³o was tam! Mogê o coœ
zapytaæ? Co siê dzieje, kiedy dziecko opuszcza ziemiê i w zaœwiatach staje siê duchem?
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Na odpowiedŸ Erica nie musia³am d³ugo czekaæ:
– Œwietliste istoty prowadz¹ nas na drogê naszego nowego
¿ycia…
– Nie jesteœcie zatem tam same…
– Nie! Ca³y czas siê nami zajmuj¹. Duchy dzieci s¹ uprzywilejowane po tamtej stronie!
– I bardziej wyczulone na poznawanie prawdziwego ¿ycia…
– Dok³adnie tak. A poniewa¿ mamy niedu¿o wspomnieñ z naszego ¿ycia na ziemi, nie mamy poczucia, ¿e coœ Ÿle zrobiliœmy, nie
odczuwamy wyrzutów sumienia. Jesteœmy bardziej wolni! Naszym
jedynym baga¿em s¹ uczucia, jakie wobec nas ¿ywi¹ nasi bliscy.
W tym momencie wymiany duch Erica siê rozwia³, znik³. Nie
mia³am nawet czasu powiedzieæ mu „do widzenia”, kiedy wyczu³am inn¹ obecnoœæ, która szybko zajê³a jego miejsce. Co za zuchwa³oœæ! Ten duch na pewno siê nie krêpowa³!... Zapyta³am
³agodnie:
– A jaka¿ to urocza istota zagoœci³a w moich w³osach?
Dotar³o do mnie imiê: Mélanie.
– Potrzebujesz czegoœ, Mélanie?
– Nie. Chcê tylko porozmawiaæ.
Ukaza³o mi siê widzenie: Mélanie jest na spacerze ze swoim
dziadkiem Charlesem. Trzymaj¹ siê za rêce. Drug¹ r¹czk¹ dziewczynka ci¹gnie uwi¹zanego na sznurku pluszowego pieska. Wzd³u¿
drogi, któr¹ id¹, roœnie ¿ywop³ot. W dali widnieje ogród warzywny. Tam w³aœnie zmierzaj¹. Teraz Charles i Mélanie siedz¹ w cieniu jab³oni. Mélanie zbiera kwiatki i wk³ada je we w³osy staremu
cz³owiekowi. Ta chwila tchnie spokojem. Pomyœla³am, ¿e muszê
j¹ prze¿yæ, nie zadaj¹c pytañ.
Ale oto obraz nagle siê zmieni³. Mélanie podros³a. Czarne w³osy sp³ywaj¹ jej na ramiona. Wokó³ jej postaci, podobna do faluj¹174

cego morza, promieniuje jej energia. Mélanie wyci¹ga ku mnie
rêkê, zapraszaj¹c, bym spojrza³a na jej dziadka. On siê nie zmieni³. Wci¹¿ odpoczywa³ w cieniu pod jab³oni¹.
Ta wizja doda³a mi otuchy. Mélanie i jej przyjaciele s¹ mocniejsi od was i ode mnie. Tak jest z pewnoœci¹ dlatego, ¿e nie
przygniata ich ciê¿ar odpowiedzialnoœci, zadawnionej urazy czy
innych negatywnych uczuæ. Poza tym wiem ju¿, ¿e jest ktoœ, kto
siê tam o nich troszczy.
Znowu jednak pojawi³y siê wibracje. Niektóre z nich s¹ bardzo
lekkie, inne o wiele silniejsze. Czy to jakaœ doros³a istota? Zrozumia³am, ¿e m³ody duch musia³ cierpieæ, zanim odszed³: poczu³am wokó³ niego doœæ znamienne, niskie wibracje. Jeszcze nie by³
ca³kowicie wyzwolony z uœcisków choroby. By³ jednak na dobrej
drodze, a to dziêki obecnoœci przy sobie energii innego, silniejszego ducha.
– Kim jesteœ, anio³ku?
Duch odpowiedzia³:
– Nazywam siê Justine. Jestem z babci¹ Rose. Ona chce z tob¹
porozmawiaæ…
– S³ucham pani¹, babciu Rose.
Z tej istoty emanowa³a ogromna witalnoœæ. Skoncentrowa³am
siê najmocniej, jak mog³am. Wkrótce pojawi³a siê wizja. Z pocz¹tku by³a jednak przes³oniêta gêst¹ mg³¹, to mi siê nigdy wczeœniej nie przydarzy³o. PóŸniej mg³a siê rozwia³a i ujrza³am stary
dom. By³a tam te¿ ma³a dziewczynka, która bawi³a siê przed
drzwiami. Czuwa³a nad ni¹ pani w pewnym wieku. Wizja siê dope³ni³a: dziecko siê przewróci³o. Kobieta wziê³a j¹ w ramiona.
Obie odwróci³y ku mnie uœmiechniête twarze. Zdaje siê, ¿e zrozumia³am przes³anie z zaœwiatów, mi³oœæ zawsze zwyciê¿a, nic
nie mo¿e rozdzieliæ dwóch kochaj¹cych siê istot.
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