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Fragment powieści: 



Druga podróż – poza źródła życia 
      Dwa tygodnie później   

 Zastanawiałem się, co właściwie robię znów w tym 
samym miejscu. Dlaczego tak uparcie brnę w poszukiwaniu 
przeszłości, przecież może być tylko iluzją mojego 
ciekawskiego mózgu, percepcją myśli i obserwacji, nie mającą 
potwierdzenia w realnej prawdzie. Czy prawda istnieje? Ile 
razy zadawałem sobie takie właśnie pytanie, tyle razy 
stawałem się takim malutkim człowieczkiem, którego rozum 
wydaje się być zbyt ciasny i okrojony, aby pojąć właściwości 
bytu, rządzącego naszym materialnym światem. Drzwi do 
przychodni były uchylone. Jeszcze miałem chwilę czasu dla 
siebie. Ogarnęła mnie jednak ciekawość a ona łamie wszelkie 
bariery. Wykroczyć za barierę jednego życia i rozwiązać 
nierozwiązaną zagadkę. Co jednak z moją wiarą, że żyje się 
tylko raz, raz się rodzi i raz umiera. Co powie mój Bóg, 
czyżbym był niedowiarkiem, Tomaszem, który musi zamoczyć 
palce w ranach Jezusa? Czy zamknie dla mnie wrota czasu i 
nie pozwoli postawić nogi na obcej ziemi. Oby nie była to 
ziemia szatana, wtedy lepiej nie byłoby się narodzić.  

Chyba już czas, spojrzałem na zegarek. Po chwili znalazłem 
się przed drzwiami do gabinetu. Naprawdę nie czekałem 
nawet sekundy, kiedy otwarły się i zobaczyłem, jak wychodzi z 
nich kobieta w średnim wieku. Minęła mnie uśmiechnięta. Nie 
zamknęła za sobą drzwi, więc nie namyślając się, postąpiłem 
kilka kroków dalej  i zapukałem w futrynę. 

  – Zapraszam – usłyszałem. 

  – Dzień dobry – przywitałem się, wchodząc do 
gabinetu. 



Siedziała na swoim miejscu, układając coś w szufladzie 
i w szafeczce obok, przenosząc do niej jakieś papiery. Po 
chwili podniosła głowę i spojrzała na mnie. 

  – Witam serdecznie. Jak się czujesz? 

  – Całkiem nieźle. Przesłuchałem kasetę i muszę 
przyznać, że moja podświadomość świadomie znalazła sobie 
miejsce w czasie, odpowiedzialne za niektóre moje relacje ze 
światem. 

  – Podświadomość wie lepiej, co nam potrzeba, jednak 
zagłuszamy ją i ignorujemy. Współczesna psychiatria 
wykorzystuje hipnozę na szeroką skalę... ale nie w Polsce – 
tutaj się zawahała na moment, jakby nie wiedziała, czy może 
mówić do mnie te słowa. Uznając jednak, że tak, zaczęła. – 
Żyjemy jeszcze w komunistycznym kraju. Nie możemy o 
wszystkim mówić i nie możemy wszystkiego robić. Oczywiście 
wiesz, że praktyka, jaką prowadzę w tej przechodni, po części 
bywa sprzeczna z socjalistycznym prawem. 

   – Oczywiście, wiem i nikt nie będzie wiedział o tej 
sesji – uspokoiłem ją. – Pewne sprawy, jakby nie było, musimy 
załatwiać poza służbą zdrowia. – odparłem, uwydatniając 
jakby moją dojrzałość w tej kwestii. 

   – Dobrze, przejdźmy do właściwej sesji. Jesteś 
oczywiście zdecydowany? – zadała pytanie, spoglądając na 
mnie. 

   – Jestem już dawno zdecydowany – wyrzuciłem z 
siebie odwzajemniając spojrzenie. 

  –  Proszę się położyć wygodnie na tapczanie, 
rozluźnić.  



Wykonałem polecenie terapeutki i wygodnie rozłożyłem 
swoje ciało na dość twardym tapczanie. Wydawało mi się, że 
poprzednio był bardziej przyjazny mojemu ciału. Trudno, 
czekało mnie na nim najwyżej sześćdziesiąt minut 
medytowania. Okropnie byłem ciekawy tej podróży a zarazem 
przestraszony, bo jeśli się odbędzie, może zmienić moje 
spojrzenie na życie właśnie tu i teraz. Niech się dzieje. W tym 
samym momencie z magnetofonu szpulowego popłynęła 
muzyka relaksująca. Powoli ogarniał mnie spokój, ale taki 
bardzo głęboki, wewnętrzny. 

  – Skieruj uwagę na swoje ciało, odpręż się, 
odpręż coraz bardziej i bardziej. Obserwuj swoje 
samopoczucie, swój oddech, pracę swoich płuc i rozluźniaj 
się. Oddychaj głębiej do przepony. Wciągaj powietrze nosem, 
poczuj jak przechodzi przez nozdrza i dostaje się do płuc, 
niosąc ze sobą dobrą energię i wydychaj przez usta, przez 
usta trochę wolniej, wszystkie złe emocje wydostają się na 
zewnątrz. Odprężasz się coraz bardziej. Wyobraź sobie, że 
jesteś jak balon, z którego uchodzi powietrze a wraz z każdym 
wydechem odchodzi w przestrzeń coraz więcej ciała, umysłu. 
Relaksujesz się coraz bardziej i głębiej. Zapadasz się, bo ciało 
staje się ciężkie, rozluźnione. Twój umysł jest 
skoncentrowany, trzeźwy i jasny jak słońce. Nie zapada w sen 
i jest gotów na przedziwną, prawdziwą podróż, która wykroczy 
poza przestrzeń i czas w poszukiwaniu ważnego 
zapomnianego fragmentu swojej przeszłości. W odleglejszym 
czasie, zanim przyjąłeś obecne swoje ciało, żyłeś w innym 
wcieleniu, w innym miejscu, w innym wymiarze czasu. Teraz 
masz okazję znów odwiedzić to miejsce, aby zrozumieć, w jaki 
sposób twoja inna, odległa przeszłość ma wpływ na obecne 
twoje życie, relacje z bliskimi. Dzięki temu będziesz żył 
bardziej mądrze i naprawdę świadomie. Twoje ciało staje się 



coraz cięższe, czujesz się przyjemnie zrelaksowany. Twoja 
historia, która się wydarzyła, czeka na ciebie, raz jeszcze 
stając się życiem trwającym, możesz do niego się zbliżyć i 
zobaczyć, poczuć zmysłami smak emocji i minionych 
wydarzeń, ulokowanych w historii istoty wszechświata. 
Podążasz do nich świadomie i wolno. Niczego się nie boisz, 
wszystko to już się wydarzyło i niczego nie jesteś wstanie 
odwrócić. Jesteś obserwatorem i poniekąd arbitrem własnej 
historii. Zabierzesz stamtąd naukę, która pozwoli ci lepiej 
zrozumieć obecne twoje życie a wnioski pozwolą poprawić 
jego jakość. Będziesz mógł korzystać z wszystkich 
doświadczeń i wiedzy, jaką posiadłeś. Dawniej, zanim 
przyjąłeś obecne ciało, żyłeś w innej postaci, w innym miejscu 
i czasie. Jeśli chcesz, znów możesz się tam znaleźć i 
odwiedzić te miejsca bez żadnych emocji i strachu. 
Wydobędziesz z tego spotkania wiedzę i mądrość, która 
pozwoli przejść w zgodzie z naturą w obecne życie. Dzięki 
otrzymanej mądrości będziesz mógł uwolnić zatrzymaną w 
przeszłości część siebie. Stare emocje zostaną rozpuszczone 
a powstałe rany zagoją się. Ten powrót pomoże twojej 
przyszłości, która przyjdzie i już układa się przed tobą. Nie 
powtórzysz błędów, które popełniłeś i pójdziesz o krok dalej 
niż zakładałeś. Oddychaj spokojnie, powoli i głęboko, twoje 
ciało jest przyjemnie ciężkie i zrelaksowane. Nie musisz się o 
nie martwić. Podążasz w przeszłość, w której nie jest ci 
potrzebne. Praktycznie już przestajesz je czuć. Jest ci dobrze i 
lekko. Twoja wyobraźnia przenosi cię na plażę. Jest cudownie 
ciepło i jasno. Słońce świeci a niebieskie niebo maluje kolorem 
morze. Rześki wiatr owiewa cię i pokrzepia. Fale rozbijają się 
o brzeg z delikatnym szumem. Stopy opierają się na ciepłym, 
nagrzanym piasku. Fale powoli zbliżają się do twoich stóp. 
Jesteś zupełnie sam, ogarnia cię zewsząd cisza i spokój, tylko 
fale rozbijają się o brzeg. Czasem słychać krzyk mew. Tutaj 



masz miejsce tylko dla siebie. Nic nie musisz i nigdzie się nie 
śpieszysz, oddychasz spokojnie i głęboko. Jesteś spokojny i 
rozluźniony. Fale ciągle uderzają o brzeg w rytmiczny i 
powtarzalny sposób, aż w końcu widzisz jedną inną falę. Jej 
woda dosięga twoich stóp i delikatnie obmywa całe twoje ciało. 
Jej woda ciepła i przyjemna w ten ciepły dzień jest kojąca i 
przynosi oczekiwaną ulgę. Dochodzi do głowy i zawraca, 
zabierając ze sobą wszystkie niepotrzebne myśli, 
nagromadzone emocje i złe wrażenia. Wypłukane zamieniają 
się w ciemny szlam i opuszczając twoje ciało odchodzą z falą 
w bezkres morza, gdzie znikają bezpowrotnie rozpuszczone w 
ogromnej masie wody. Dalej pojawiają się kolejne delikatne 
fale, obmywają kolejny raz twoje ciało, zabierając ze sobą 
wszystkie złogi i blokady, hamujące twój rozwój, bezpowrotnie 
oczyszczając ze wszystkiego, co ci przeszkadza. Czujesz, jak 
twój umysł staje się czysty i lekki, nie ma już nic, co mogłoby ci 
przeszkodzić w dalszej podróży. Twój umysł jest spokojny i 
nad wyraz skoncentrowany. Możesz już wyruszyć w drogę, 
kierując się w odległą przeszłość, w poszukiwaniu tej cząstki 
swojej historii, tego fragmentu, który pozwoli Ci zrozumieć 
obecne twoje życie. Dalej oddychasz spokojnie i głęboko. 
Będę liczyła od jednego do dziesięciu. W tym czasie umysł 
twój będzie się otwierał i postrzegał ze zdwojoną percepcją 
obszary leżące do tej pory poza twoją możliwością odbioru. 
Wyobraź sobie ogromne drzwi, otwierające się bardzo wolno. 
Kiedy moje liczenie dojdzie do końca, drzwi będą całkowicie 
otwarte a przed tobą pojawi się obraz, jakiś wycinek twojej 
historii, dowolne miejsce, które zechcesz odwiedzić. Czas ten 
minął już bezpowrotnie. Będziesz oglądał zdarzenie zupełnie 
bez emocji. Pozwoli to twojemu umysłowi na spokojną analizę 
wszystkiego, co zobaczysz. Jeden... dwa... trzy... cztery... 
pięć... sześć... siedem... osiem...  dziewięć... dziesięć... 



…Drzwi do twojej historii zostały otwarte, otworzyłeś 
tym samym dostęp do całej swojej przeszłości i wszystkich jej 
etapów, niezależnie od czasu, kiedy się wydarzyły. Historia 
wszystkich twoich wcieleń jest dostępna dla twojego umysłu, 
wystarczy podążyć do jednej z jej cząstek, swobodnie i bez 
ograniczeń. Jeśli chcesz odwiedzić jedną z tych cząstek, w 
myślach wyraź swoją intencję i wypowiedz słowami – chcę 
podążyć do jednego z moich wcieleń, które wywarło 
największy wpływ na moje obecne życie, może na jego 
cząstkę, w której nie mogę się odnaleźć, przez co moje życie 
nie jest dla mnie do końca zrozumiałe i pojęte, do tej sfery, 
która stwarza w obecnym życiu barierę w pełnym realizowaniu 
planu mojego istnienia i drogi wyznaczonej przez Boga. Chcę 
podążyć do cząstki mojej historii dotyczącej uczuć, rodziny, 
moich relacji z bliskimi, pracy, twórczości, duchowości. 
Oddychaj głęboko i przygotuj się do tej wędrówki. Czy jesteś 
już gotowy? 

  – Jestem. 

  – Jeśli jesteś gotowy, wstań i odwróć się w stronę 
morza, tak aby twoja twarz skierowana była na błyszczącą 
srebrną poświatą taflę wody. Patrz i obserwuj, jak miarowo i 
rytmicznie kołyszą się falę. Teraz weź głęboki wdech a z 
wydechem obróć się do siebie.  W przestrzeni przed sobą 
zobaczysz jakiś wysoki budynek. Możesz podejść do niego. 
Jeśli rozpocząłeś marsz, każdym krokiem jesteś bliżej i 
przekonujesz się, jak bardzo ten budynek jest wysoki. Kiedy 
podnosisz wzrok do góry, nie możesz zauważyć jego końca, 
jest tak bardzo wysoki, że jego zwieńczenie sięga chyba 
nieba. Przekonujesz się, że tak jak jest wysoki, tak samo 
głęboko sięga w przestrzeń ziemi… 



…Pojmujesz w tym momencie, czym jest ta budowla, 
to wielki czasoprzestrzenny portal prowadzący we wszystkie 
strony czasu, jaki kiedykolwiek był od początku świata. Jeśli 
doszedłeś już do niego, poszukaj drzwi wejściowych i wejdź 
do jego wnętrza. Tam poprowadź swój wzrok w poszukiwaniu 
windy. Drzwi do niej umieszczone są na jednej ze ścian. Jeśli 
staniesz przed nimi, same się otworzą. Wejdziesz do środka i 
zrozumiesz, że jest to twój wehikuł czasu, który zawiezie cię 
na odpowiednie piętro – tam, gdzie twoja podświadomość 
poprowadzi twój umysł. Na ścianie znajdziesz ekran, sterujący 
tą przedziwna maszyną czasu, o której marzyłeś od dziecka. 
Znajdziesz tam klawisz oznaczający miejsce, do którego 
chcesz podążyć. Nie spiesz się, upewnij się, że naciskasz ten 
najbardziej odpowiedni dla ciebie przycisk. Twoja 
podświadomość rozpozna go bez trudu, będzie inny od 
pozostałej reszty. Już jesteś pewny, przybliżasz swoją dłoń i 
palcem naciskasz. Jesteś spokojny i niczego się nie boisz. 
Przypominasz sobie cel podróży i miejsce, do którego idziesz, 
oddychasz ze spokojem i równomiernie. Winda po chwili 
rusza, ruch jest wyczuwalny, i czas zaczyna płynąć. Oddalasz 
się od miejsca, w którym trwałeś. Opadasz w dół coraz dalej, 
głębiej i głębiej. Mijają chwile a ty jesteś coraz bardziej 
zagłębiony w przeszłości i zbliżasz się do właściwego 
momentu historii, która odegrała ważna rolę w twoim 
poprzednim wcieleniu. Po którejś z następujących po sobie 
chwil, winda zatrzyma się sama, pamiętaj, że jest to miejsce 
wybrane przez ciebie. Czujesz delikatne wahnięcie i 
rozumiesz, że zatrzymałeś się właśnie w tym miejscu. Nie 
wahaj się i śmiało otwórz drzwi, wyjdź na zewnątrz, otwórz 
oczy szeroko, ze spokojem. Przejdź kilka kroków przed siebie i 
z uwagą rozejrzyj się wokoło. Powiedz, gdzie jesteś, co cię 
otacza, jaki świat otwarł się przed twoimi oczami?  



  – Ulica, domy, kilku ludzi dziwnie ubranych, samochód 
ciężarowy. Jest piękna pogoda. 

  – Spójrz na swoje stopy, co masz na nogach, jakie 
obuwie, co jest pod twoimi stopami? 

  – Mam czarne, robocze buty, mam spodnie o dziwnym 
kroju, a pod stopami jest kostka brukowa. Stoję na moście. 
Stalowa konstrukcja w formie łuku, podtrzymująca przejście 
przez rzekę po obu stronach jezdni, za którą jest chodnik dla 
pieszych z balustradą… 

  – Co widzisz jeszcze? 

  – Jednopiętrowe domy po obu stronach ulicy. 

  – Wiesz już, gdzie jesteś? 

  – Most na rzece Białej... 

  – Przyjrzyj się sobie, kim jesteś i co tu robisz. 

  – Jestem Stanisławem i czekam na kogoś. Jest druga 
wojna światowa, skończyłem niedawno dwadzieścia lat. Mam 
blond włosy, trochę duży nos, mam na sobie sweter z łatami 
na łokciach i czapkę z daszkiem na głowie. 

  – Co robisz w tym miejscu, na tym moście? 

  – Czekam na kogoś cierpliwie. Jest piękna pogoda, 
czuję się szczęśliwy. Mijają mnie ludzie, kobiety chodzą w 
długich spódnicach. Wiem, że już tu byłem, ale było inaczej, 
czyściej i domy były piękniejsze. Idę w stronę Białej, na ścianie 
pierwszego budynku jest napis Hauptstrasse m. Brücke. 
Przygląda mi się jakiś chłopiec, ale ja szukam kogoś. To 
wyjątkowa osoba, którą kocham. Jestem już za mostem. 



Markizy jednego ze sklepów wystają na drogę. Jestem 
cierpliwy a w dłoniach trzymam kwiaty – piękne róże. 

  – Dla kogo są kwiaty? Przyjrzyj się sobie, poznaj 
swoje obecne życie. Kim jesteś i dokąd zmierzasz? 

  – Czekam na Halinkę. Jest więcej niż moją 
dziewczyną, dzisiaj ma imieniny. Chcę się z nią ożenić, ale 
wiem, że jest wojna, że musimy zaczekać na wolność. 
Rozmawialiśmy już o tym kulka dni wcześniej. Obracam się, 
aby spojrzeć na Bielsko. Teraz widzę posterunek niemieckiej 
policji za mostem. Nad rzeką unosi się zapach farby. Wóz 
ciągniony przez konia wjeżdża na most. Policja zatrzymuje go 
do kontroli. Znów patrzę na ulicę, biegnącą między piętrowymi 
domami. Jestem szczęśliwy, będziemy mieszkać razem 

  – Oglądaj akcję, jaka rozgrywa się wokół ciebie, jakby 
to był teatr i scena, na której rozgrywa się spektakl z twoim 
udziałem. Jesteś reżyserem i możesz wszystko zatrzymać i 
przejść dalej. Twoje życie potoczyło się dalej, pokonując czas. 
Podążyłeś za nim szukając tego momentu, który jest ważny 
dla ciebie w nowym życiu, aby zrozumieć wszystko, co się 
zdarzyło, pojąć jego sens i wybaczyć sobie a może i innym. 
Droga, na której stoisz, rozmywa się a ty odnajdujesz się w 
innym miejscu i w innym czasie. Kiedy skończę liczyć od 
trzech do zera, wszystko ulegnie zmianie. Pamiętaj, że jesteś 
tylko obserwatorem, nic, co się wydarza, nie zagraża twojemu 
życiu. Jesteś bezpieczny i spokojny… Trzy... dwa.. jeden... 
zero... Otwierasz szeroko oczy. Zobacz powoli, ale powoli, 
gdzie jesteś tym razem. W tym przedstawieniu jesteś 
reżyserem wszystkich scen, ale one już się wydarzyły i nic nie 
możesz na to poradzić. Jesteś reżyserem a zarazem głównym 
aktorem całego spektaklu, jaki powtórnie odgrywa się na 



twoich oczach. Zobacz, co się tutaj dzieje, jakim jesteś 
człowiekiem. 

  – Jestem przywiązany do ławki, naprzeciw mnie siedzi 
Halinka, twarz ma spuchniętą a z zadrapań płynie krew. 
Jesteśmy na przesłuchaniu w gmachu gestapo po 
aresztowaniu, do którego doszło w naszym mieszkaniu. 
Jestem wściekły na siebie, że nie mogę jej pomóc, wydaje mi 
się, że trafiła tutaj przeze mnie. Chcę się wyrwać, ale sznury 
są mocno związane. Słyszę szyderczy śmiech Niemców. 
Ważne jest, abym ją ocalił, jest dla mnie największym 
skarbem, moją miłością, zapisaną do końca na moich kartach. 
Ogarnia mnie bezsilność i ogromne poczucie winy. Nie 
sprawdziłem się. Zawiodłem ją na całej linii. 

  – Spójrz na to z perspektywy, wszystko wydarzyło się, 
abyś coś zrozumiał i wyciągnął wnioski do dalszego życia. 
Zdarzenia, które widzisz odbiły się piętnem, palącym do dzisiaj 
ogniem nieogarnionym, który ograniczał cię i nie pozwalał 
rozwijać. Zobacz, jaką lekcję możesz wyciągnąć z tej historii, 
czy miałeś na wszystko wpływ, czy byłeś przyczyną tej 
tragicznej chwili? Oddychaj spokojnie, wiedz, że wszystko już 
minęło, spójrz na twoją Halinkę, zobacz jak jej serce cię kocha 
i nie obwinia żadną, ale to żadną winą. Jeszcze raz zastanów 
się i wyciągnij prawidłowe wnioski ze wszystkiego, co 
zobaczyłeś i poczułeś po raz drugi w swoim życiu. Pomyśl, że 
scena, której byłeś uczestnikiem i reżyserem ma zupełnie inne 
znaczenie niż to, które mu nadałeś błędną oceną.  Teraz 
wszystko się zatrzymuje i rozpływa w przestrzeni czasu a ty, 
kiedy skończę liczyć od trzech do zera, podążysz dalej. Trzy... 
dwa... jeden... zero... Jesteś w innym miejscu i w innym 
czasie, tam, dokąd twoja podświadomość pragnie cię 
zaprowadzić, abyś nie popełniał już błędów z przeszłości i 



śmiało mógł się rozwijać, jako człowiek i podążać w stronę 
doskonałej samorealizacji, wyznaczonej przez Boga. Otwieraj 
pomału oczy i rozglądnij się, co widzisz? Twoje życie dobiega 
końca. To ostatni dzień twojego życia. Przyjrzyj się sobie, 
poznaj swoje emocje. 

  – Jestem na placu, jest zimno, drżę z zimna, jednak 
nie czuję chłodu tylko wiem o tym. Czytają nazwiska z listy, 
pada na mnie. Rozkaz wystąpić przed szereg. Jest mi 
wszystko jedno, pogodziłem się ze śmiercią, ale nie 
pogodziłem się z myślą o zawiedzeniu Halinki. Nie uchroniłem 
jej przed bólem, uświadamiam sobie, że nie żyje już od dwóch 
miesięcy, ale jestem pewny spotkania tuż po zamknięciu oczu. 
Trzymam w dłoni stokrotkę, jest dziwnie żywa, choć wszystko 
w około wydaje się być martwe.  Pada głośny strzał, czuję 
krótki ból, że wszystko się kończy, jednak łagodnieje wraz z 
moim upadkiem. Wiem i znam to uczucie nadchodzącej 
śmierci. Jest jak powiew wiatru w gorący dzień, dając 
ukojenie, ale nie ciału, lecz duszy. Czuję jak dusza oddziela 
się od ciała. Jestem spokojny, wolny, nieskończony, chociaż 
powinno być inaczej. Czuję zbliżenie czegoś doskonałego i nie 
mogę się oprzeć, aby iść właśnie w tę stronę. 

  –  Czy czujesz potrzebę podążania dalej w tym 
kierunku? 

  – Moja podróż kończy się.  Dalej nie podążę. To kres 
wędrówki. Za murem materii znajduje się wszystko. 

  – Co to znaczy wszystko? 

  – Nie wiem. Zamknięto drzwi… Czuję to wszystko w 
sobie. 



  – Rozumiem. Odwróć się i spójrz za siebie. Teraz już 
wiesz, kim byłeś, co robiłeś, jakie odczucia towarzyszyły twojej 
śmierci. Zrozumiałeś, że śmierć ciała nie oznacza twojego 
końca, ale dopiero przejście do kolejnego etapu istnienia. 
Twoje życie minęło, jeszcze raz spójrz na nie, zastanów się, 
co było w nim dobrego, co złego, oceń wszystkie jego aspekty 
i zastanów się, co mógłbyś zmienić w obecnym twoim życiu. 
Wszystkie twoje doświadczenia czynią cię bardziej 
wyrozumiałym dla innych i bardziej mądrym. Wiesz, jak 
poprowadzić obecne twoje życie, aby pozbyć się lęków, 
uprzedzeń, które ograniczają cię w obecnym życiu. Dokonaj 
porównania i znajdź podobne wątki w obu życiach, zastanów 
się, co zrobić, aby uniknąć tego błędu ponownie. Pomyśl o 
osobie, którą byłeś, ze współczuciem i miłością. Wybacz sobie 
i wybacz wszystkim, którym jesteś coś winny. Pamiętaj, że 
cokolwiek się stało w tym życiu, zrobiłeś wszystko, na co cię 
było stać w tamtym czasie. Przeproś tych, którym wyrządziłeś 
krzywdę myślą, słowem i uczynkiem. Wybacz sobie swoją 
niedoskonałość i spojrzyj na swoje minione życie z 
szacunkiem. Wszelkie dobro, jakie wyrządziłeś innym, zostaje 
przez ciebie docenione. Wyobraź sobie, jak podchodzisz do 
siebie z tamtego wcielenia i obejmujesz siebie, wybaczając 
wszystkie swoje słabości, a miłością, jaką żywisz do siebie 
leczysz wszystkie złe emocje, przeniesione do obecnego życia 
i cierpienia. Zrozumiałeś, co naprawdę w życiu jest ważne i jak 
uniknąć kolejnych tych samych błędów, jak je naprawić. Nie 
spiesz się, zastanów się, czy poznajesz osoby w swoim 
obecnym życiu, które towarzyszyły ci w tamtym wcieleniu. Czy 
spotkaliście się znów a jeśli tak, to dlaczego? Czy możesz 
powiedzieć mi z poziomu twojej duszy, kto jest tą osobą? 



  – Nie wiem, szukam, szukam. Zasłona oddziela mnie 
od tych dusz, może nie ma ich teraz... Nie wiem, a 
powinienem. Gdzie ona jest? Kim jestem... Muszę wracać. 

  – Właśnie stoisz przed windą. Wejdź do niej i naciśnij 
klawisz z napisem powrót. Nie śpiesz się. Czujesz jak winda 
rusza i powoli wracasz na piętro swojego czasu. Podziękuj 
własnemu umysłowi za lekcję mądrości, którą mogłeś 
przerobić, odbywając niewiarygodną podróż do poprzedniego 
życia. Będę liczyć od dziesięciu do jednego a ty w tym czasie 
zaczniesz wracać do rzeczywistości bardzo powoli, bez 
pośpiechu. Dziesięć... dziewięć... osiem... zaczynasz 
odczuwać pierwsze wrażenia rzeczywistości. Winda 
zatrzymuje się i drzwi do niej otwierają się szeroko. 
Wychodzisz na zewnątrz, czujesz jak teraźniejszość obejmuje 
całe twoje ciało przyjemnym dotykiem rzeczywistości. Jesteś 
zrelaksowany i spokojny. Powoli budzisz się i odzyskujesz 
świadomość, jednocześnie pamiętając dokładnie wszystko, co 
widziałeś w minionym już czasie. Zapamiętujesz 
najdrobniejsze szczegóły. Budzisz się wypoczęty, spokojny i 
pojednany z samym sobą. Siedem... sześć... pięć... 
odzyskujesz władzę w mięśniach i powoli otwierasz oczy. 
Wszystko wraca do normy. Widzisz już światło padające przez 
otwarte okno w pokoju. Cztery.. trzy... dwa... jeden... Jesteś 
już w teraźniejszości. Odpoczywasz i relaksujesz się, 
nabierając sił do dalszego życia, mając za sobą ogromy bagaż 
doświadczenia, z którego zawsze, kiedy zapragniesz, możesz 
skorzystać. Teraz możesz już usiąść. 

Usiadłem na wprost terapeutki i jeszcze nie do końca 
zdawałem sobie sprawę z tego, co zrobiłem i gdzie moja 
świadomość wędrowała, swobodnie opuszczając 
teraźniejszość. Pamiętałem wszystko, moje odczucia, serię 



obrazów przesuwających się przed moimi oczami. Dziwnie 
zacząłem się z tym czuć. Rządziła mną prawda czy sugestia, 
a może zupełnie coś innego. Podróż w czasie odbyła się 
naprawdę. Szybko jeszcze raz wróciłem w ten świat, 
zahaczając o najważniejsze szczegóły. One wyłaniały się 
same jakby żyły swoim rytmem i czasem w mojej głowie. 
Zapanowałem nad nimi i spojrzałem na terapeutkę. Jeszcze 
coś notowała w papierach, nacisnęła klawisz magnetofonu, 
otwierając szufladę z taśmą, wydobyła kasetę, podnosząc na 
mnie wzrok pełen ciepła i przyjacielskiej energii. 

  – Myślę, że podróż udała się, przestrzeń i czas otwarły 
się w niesamowity sposób. Byłeś dobrym podróżnikiem.  

  – O tak, z pewnością podróż ta zmieni moje spojrzenie 
na życie, chociaż moje odczucia jak na razie nie doprowadzają 
do zamknięcia wszystkich spraw.  

  – Właśnie, nie dowiedzieliśmy się, czy i jakie osoby 
żyją teraz obok ciebie… – zamyśliła się na chwilę. 

  – No właśnie, a na to liczyłem najbardziej. Może 
przeszłość nie chciała do tego dopuścić. Czułem, że jestem 
blisko poznania tej osoby, a jednak... 

  – Może spróbujemy jeszcze raz innym razem – 
zaproponowała, dodając – naprawdę nie miałam jeszcze 
takiego pacjenta, tak dobrze współpracującego ze mną.  

  – Nie, nie myślę o następnej takiej podróży i tak 
przekroczyłem granice, których nie powinienem przekraczać. 
Oby tylko to się dobrze dla mnie skończyło. 

  – Czujesz jakiś niepokój? 



  – Nie, ale jeśli mnie dopadnie, nie będę wiedział, jak 
mam postąpić. 

  - Odpręż się – uspokoiła mnie ciepłym aksamitnym 
głosem, tak że naprawdę poczułem ten spokój w moim 
umyśle. – Swoją drogą ciekawe, nie rozpoznałeś nikogo 
bliskiego w obecnym życiu? – powtórzyła sugestywnie swoje 
pytanie kolejny raz. 

  – Nikogo – potwierdziłem raz jeszcze zrezygnowany. – 
Ale poznałem przeszłość, o ile jest prawdziwa. 

  – Skąd ta nuta wątpliwości? 

  – Podsumowując całą sprawę, nie mam wątpliwości 
do tego, co widziałem i jakie odczucia temu towarzyszyły, ale 
czy rzeczywiście wszystko wydarzyło się naprawdę? 

  – A jednak wątpisz. Możesz sprawdzić szczegóły 
twojej wędrówki, nazwiska, adresy, sceny, obrazy, które 
widziałeś. Nie spiesz się, masz czas. Do większości wizji nie 
miałeś nigdy dostępu. Jak zwykle otrzymujesz kasetę z 
nagraniem. Możesz prześledzić swoje słowa od samego 
początku. Telefon masz i dzwoń w razie czego. Na mnie też 
twoja podróż wywarła ogromne wrażenie. Dotychczas 
próbowałam, ale tak wyraźnej podróży z pacjentem nie 
odbyłam, ale czytałam o nich i przygotowywałam się 
wewnętrznie, wiedziałam, że się w końcu uda w stu 
procentach. Dzięki tobie moje badania posuną się naprzód. 
Mam dla ciebie ankietę. Wypełnij ją po tygodniu, potem po 
miesiącu i po roku. Myślę, że się spotkamy wcześniej. 

  – I ja mam taką nadzieję – odparłem. 



Po tych słowach pożegnaliśmy się. Wyszedłem z 
przechodni jakiś inny, odmieniony. Na czym ta inność 
polegała, nie potrafiłem precyzyjnie określić. Długo myślałem, 
nim ostatecznie zrezygnowałem, oddalając na jakiś czas 
rozważania. Tak było za każdym razem, kiedy stąd 
wychodziłem. Teoretycznie rzecz ujmując, potrzebowałem 
czasu na konfrontację z rzeczywistością. Musiałem sobie go 
dać trochę więcej niż zwykle i ułożyć plan działania. Droga 
powrotna do Bielska była pierwszą taką okazją. W wagonie 
wróciłem myślami do mostu na rzece Białce. Wyglądał 
zupełnie inaczej niż ten obecny z ulicą Dzierżyńskiego w tle. 

Następnego dnia po pracy znalazłem się w bibliotece 
wojewódzkiej na ulicy Słowackiego. Wchodząc do niej znów 
zobaczyłem moją szkołę średnią, która mieściła się naprzeciw. 
Zostawiłem w szatni torbę i po schodach dostałem się do 
czytelni. Bardzo miła pani wyszukała mi album i książki ze 
zdjęciami Bielska i Białej z okresu tuż przed wojną i samej 
wojny. Nie był to oszałamiający zbiór, ale z zaciekawieniem 
zacząłem przeglądać stare fotografie w poszukiwaniu 
obrazów, tkwiących jeszcze w mojej głowie po hipnozie. 
Otwarłem pierwszą książkę. Po kolejnych stronach natknąłem 
się na zdjęcie, od którego nie mogłem oderwać oczu. Serce 
mocno załomotało. Wszystko, co zobaczyłem, przeniosło mnie 
w czasie, natychmiast potwierdzając prawdziwość mojej 
wędrówki pod hipnozą. Nigdy w tym życiu nie widziałem tego 
zdjęcia, byłem na sto procent pewny mojej oceny. Nikt nigdy, 
nawet terapeutka, nie mógł mi zasugerować tego obrazu. 
Most, na którym znajdowałem się czekając, jako Stanisław, na 
Halinę, miał prawdziwego odpowiednika w przeszłości. Byłem 
mimo wszystko zaszokowany, ciągle gdzieś w sercu byłem 
przekonany, że żyjemy tylko raz, a cała kwestia, dlaczego te 
dziwne podróże w czasie są możliwe, wymaga dodatkowych 



dowodów.  Poznałem jednak historię lalki i koniecznie 
chciałem odnaleźć rodzinę Halinki i Stanisława. Kim są i czy 
zdają sobie sprawę, że ich krewni zginęli w tragicznych 
okolicznościach drugiej wojny światowej. Nie wszystko 
wiedziałem, czułem tylko intuicyjnie cały przebieg wydarzeń. 
Chronologia tkwiła w mojej świadomości a gdzieś na jej dnie 
było rozwiązanie całej zagadki, która nie opuszczała moich 
myśli, szarpiąc nimi w każdym okresie mojego istnienia, 
począwszy od siódmego roku życia. Wiedząc tak wiele, 
praktycznie nie wiedziałem nic. Jeśli tak jest, jak mówią, że z 
poprzedniego życia przenosimy się w inne wraz z tymi, którzy 
tam z nami byli, dlaczego ja nie poznałem obecnego wcielenia 
Halinki. Nie dawało mi to spokoju. Nie szukałem już więcej 
dowodów. Stalowa rama mostu i szereg domów, stanowiących 
dzisiaj ulicę Dzierżyńskiego a odartych z nowoczesności, była 
przekonującym elementem, pierwiastkiem czasu znów 
odwiedzonego przez wędrowca, podróżnika w czasie. Gdybym 
opowiedział tę historię mojemu bratu, mamie albo 
komukolwiek, pokiwaliby głową, uważając mnie za wariata. 
Byłem mądrzejszy niż miesiąc temu, ale nie na tyle, aby 
obnosić się ze swoimi teoriami. Oddałem książki i spokojnie 
pomaszerowałem w stronę ulicy Krasińskiego do 
Międzyzakładowej Przychodni Lekarskiej. Tutaj mieściła się 
siedziba Gestapo w Bielsku. Tutaj byli przesłuchiwani 
Stanisław i Halinka.  

Na razie wszystko wygląda jak w powieści science 
fiction.  Przeszklone aluminiowe drzwi wprowadziły mnie do 
środka przychodni. Na pierwszy rzut oka nie odnalazłem 
podobieństwa. Wszystko wygląda teraz inaczej. Na krzesłach 
siedzieli ludzie, czekając na swoją kolej do lekarzy a recepcja, 
w której pielęgniarki zapisywały pacjentów, całkiem zmieniała 
wygląd pomieszczenia. Możliwe, że została dobudowana a 



może zupełnie przebudowana. Usiadłem na chwilę, 
zastanawiając się nad porównaniami i odczuciami związanymi 
z tym budynkiem. Trwałem w zamyśleniu może kilka minut. 
Nie olśniło mnie, ani nowe informacje nie wtargnęły w tym 
miejscu do mojego mózgu. Odpuściłem sobie dalsze 
dociekania, ustępując miejsca staruszce o kulach.  

Wróciłem do Łodygowic pociągiem o siedemnastej. 
Usiadłem w fotelu i spojrzałem wstecz. Czułem mimo 
wszystko, jak zmienia się moje życie, mój stosunek do wielu 
rzeczy nabrał nowego wymiaru i inne wartości stawały się 
priorytetowe. Wydobyłem moje rękopisy z szuflady, z 
zapisanymi wierszami. Zastanawiałem się, czy nie 
odziedziczyłem tego talentu z przeszłości. Poczułem nagły 
przypływ sił, skojarzeń i postanowiłem rozwijać swoje 
umiejętności pisarskie. Przede mną lata dziewięćdziesiąte. Co 
przyniosą? Czy nastąpi w końcu koniec komunizmu i staniemy 
się wolni i znikną protekcje partyjne. Czułem pod skórą, że 
zanim nastąpi taka zmiana, musimy, jako naród, stanąć ponad 
swoje słabości i pójść za głosem naszego Papieża, nie 
lękajcie się, otwórzcie drzwi... wiedziałem, że jeśli przyjdzie 
Chrystus, otworzy pozostałe drzwi do naszej wolności. Nie 
lękałem się, nie lękał się mój szwagier roznosząc ulotki 
Solidarności, za co musiał zapłacić zatrzymaniem przez milicję 
i aresztem. Nigdy mu nie mówiłem, ale byłem z niego dumny. 
Władza partyjna zaczęła wymiękać, czułem swoim węchem 
krótki czas do końca tej farsy.  

 

 

 


