
Wstêp

„Niech bêdzie b³ogos³awiony Bóg, który zechcia³ wzi¹æ
mnie w swe ramiona, a jednoczeœnie pozostawi³ w wa-
szych… bo jestem nadal z wami, bardziej, ni¿ kiedy
przebywa³em na ziemi. Zbyt wiele rzeczy mnie pasjono-
wa³o, wzywa³o, budzi³o we mnie pragnienie, by ¿yæ w pe³-
ni, i ¯YJÊ w pe³ni!”.

To s³owa zmar³ego, zapisane przez jego matkê, której
rêkê prowadzi³. W tym samym zeszycie zanotowa³a w³as-
n¹ odpowiedŸ. Potem syn znów przej¹³ kontrolê nad jej
d³oni¹ i dialog toczy³ siê, toczy³…

Szaleñstwo? „Zwyk³a” projekcja podœwiadomoœci? Je-
steœcie pewni?

Sytuacje tego rodzaju zdarzaj¹ siê czêœciej, ni¿ s¹dzi-
cie, i nie daj¹ siê tak ³atwo wyt³umaczyæ. Jeœli przeczy-
tacie tê ksi¹¿kê, zrozumiecie dlaczego. I mo¿e dziêki
niej ¿ycie nabierze dla was nowego sensu, mo¿e poczu-
jecie odwagê, której dot¹d wam brakowa³o. Tego z pew-
noœci¹ pragn¹³by m³ody „zmar³y”, którego s³owa w³aœnie
zacytowa³em. To jedyny powód, dla którego napisa³em tê
ksi¹¿kê.

Z pewnoœci¹ straciliœcie kiedyœ osobê, która by³a dla
was bardzo wa¿na, bez której nie wyobra¿aliœcie sobie
¿ycia. Przydarza siê to ka¿demu z nas. Znacie odg³os
ziemi spadaj¹cej na drewniane wieko trumny i pustkê
domu, której nic nie potrafi zape³niæ.
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Jak ja, jak my wszyscy, zadawaliœcie sobie wówczas
pytanie, co sta³o siê z tymi wszystkimi doœwiadczeniami,
radosnymi i bolesnymi, z drobnymi zdarzeniami codzien-
noœci i wyj¹tkowymi doznaniami. Co zosta³o z prze¿y-
tych wra¿eñ, emocji, uczuæ, trosk, nadziei, myœli, rado-
œci i cierpieñ? Czy naprawdê wszystko to obróci³o siê
w nicoœæ, jakby nigdy nie istnia³o?

Mówi siê czêsto, ¿e zmarli ¿yj¹ w pamiêci tych, któ-
rzy ich znali i kochali. Nie ok³amujmy sami siebie! Ni-
czego nie udawajmy! To wspomnienie o nich ¿yje, nie
oni! A kiedy ci, którzy ich pamiêtaj¹, sami odejd¹, czy
wówczas bêdzie tak, jakby nigdy nie istnieli, czy prze-
sz³oœæ zniknie, jak znikaj¹ z powierzchni wody zmarszcz-
ki po wrzuconym kamieniu?

Jestem przekonany, ¿e nie.
Powiecie, ¿e nie jest niczym dziwnym, i¿ wierzê w ¿y-

cie wieczne, jestem przecie¿ ksiêdzem (niew¹tpliwie wy-
czytaliœcie o tym na ok³adce). No có¿! To nie takie proste!

Przede wszystkim dlatego, ¿e nasze teksty liturgicz-
ne wymagaj¹ interpretacji. Mówi siê w nich o zmar³ych,
którzy „bêd¹ spoczywaæ” a¿ do ostatniego dnia, kiedy to
Bóg ich „obudzi”. Czyli mieliby spaæ pod ziemi¹ przez stu-
lecia i tysi¹clecia! Wybaczcie, ale rzeczywistoœæ jest inna.
Nasi zmarli s¹ bardzo zajêci. Wiemy o tym od nich sa-
mych. Ich zajêcia to g³ównie opieka nad nami, ¿ywymi.
Odgad³a to œwiêta Teresa od Dzieci¹tka Jezus, która
twierdzi³a, ¿e w niebie bêdzie czyni³a dobro na ziemi.
Gdyby mia³a spaæ a¿ do ostatniego dnia, obudzi³aby siê
za póŸno! A z biografii œwiêtych wynika, ¿e nieustannie
pomagali im inni œwiêci, którzy poprzedzili ich na ziemi
i wczeœniej trafili „do raju”.

Wiara nie jest zak³adem, jak chcia³ tego Pascal, czy
te¿ projekcj¹ naszych pragnieñ, sposobem na odrzuce-
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nie brutalnej rzeczywistoœci. Gdyby tym w³aœnie by³a,
nie moglibyœmy k³amaæ samym sobie bez koñca. Wiara
nie jest oczywiœcie aktem samego tylko rozumu, ale nie
mo¿e równie¿ byæ w opozycji do rozumu. Intelekt rów-
nie¿ jest wa¿ny. Aposto³owie uwierzyli w Chrystusa prze-
de wszystkim ze wzglêdu na jego niezwyk³y majestat
i cudown¹ treœæ jego przes³ania. Ale pewn¹ rolê ode-
gra³y tak¿e „dowody mocy”, których im dostarczy³. To,
¿e ewangeliœci opowiedzieli nam o tych znakach, œwiad-
czy, i¿ mia³y dla nich du¿e znaczenie, i¿ widzieli w nich
jedno ze Ÿróde³ swojej wiary.

Och, wiem! Dziœ lepiej widziane jest twierdziæ ucze-
nie, i¿ wierzymy raczej wbrew cudom ni¿ dziêki nim. A po-
niewa¿ Ewangelie i ¿ywoty œwiêtych s¹ pe³ne cudów, lu-
dzie robi¹ zak³opotane miny i próbuj¹ widzieæ w nich
tylko symbole. Liczy siê sens cudów, powiadaj¹, a nie
one same. Ale Bóg staje siê wówczas filozoficzn¹ abs-
trakcj¹. Czy jako taki mo¿e byæ dla kogokolwiek intere-
suj¹cy?

Ale kiedy z³o triumfuje, kiedy patrzymy na trumnê,
której wieko na zawsze zakry³o ukochan¹ twarz, kiedy
absurdalnoœæ wszystkiego staje siê oczywista, kiedy nie-
nawiœæ, lêk przed œmierci¹ pustosz¹ ludzki œwiat, za-
czynamy mieæ Bogu za z³e, i¿ nie objawia siê inaczej,
wyraŸniej. Wówczas wo³amy do Niego z oburzeniem, by
uczyni³ cud.

Otó¿ Bóg objawia siê nieustannie, nie tylko w ludz-
kich sercach, co jest oczywiœcie najwa¿niejsze, ale tak¿e
poprzez znaki, ca³kiem materialne, konkretne, nawet
jeœli ich cel, ich sens jest duchowy. To mo¿e nawet jed-
na z wielkich ³ask naszej epoki. A skoro Bóg naprawdê
zsy³a nam te znaki, skoro pochodz¹ one od Niego, trud-
no mi nie uznaæ, ¿e ma On ku temu powa¿ne powody,
których nie powinienem lekcewa¿yæ.

WSTÊP
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Stanowisko samego Koœcio³a uleg³o zreszt¹ w tej kwe-
stii znacz¹cej przemianie. Oœwiadczenie na ten temat
z³o¿y³ w listopadzie 1996 roku ojciec Gino Concetti. Aby
oceniæ wagê tej deklaracji, nale¿y wzi¹æ pod uwagê, ¿e
ojciec Concetti jest teologiem, sta³ym wspó³pracownikiem
„L

,
Osservatore Romano”, na wpó³ oficjalnego organu pra-

sowego Watykanu. Oœwiadczenie nie by³o zatem tylko
przedstawieniem osobistej opinii. Zosta³o wyg³oszone
w imieniu Koœcio³a. Cz³owiek o takim autorytecie i spe³-
niaj¹cy takie funkcje nie czyni nic bez porozumienia
z prze³o¿onymi. Prasa w³oska rozpozna³a te okoliczno-
œci, nadaj¹c rozg³os s³owom Concettiego. Oto najwa¿-
niejszy fragment jego oœwiadczenia:

„Bóg pozwala naszym drogim zmar³ym, ¿yj¹cym w sfe-
rze pozaziemskiej, kontaktowaæ siê z nami i doradzaæ
nam w trudnych momentach naszego ¿ycia. Bior¹c pod
uwagê ostatnie odkrycia psychologii dotycz¹ce zjawisk
paranormalnych, Koœció³ zdecydowa³ nie zabraniaæ d³u-
¿ej eksperymentów polegaj¹cych na poszukiwaniu kon-
taktu ze zmar³ymi, pod warunkiem ¿e próby te bêd¹ po-
dejmowane w celach religijnych i naukowych”1*.

Ojciec Concetti wymienia rozmaite sposoby kontak-
towania siê z zaœwiatami, od poœrednictwa mediów lub
ekstrasensów a¿ po sny, wizje, wewnêtrzne g³osy itd.,
podaj¹c przyk³ady zaczerpniête z biografii œwiêtych. Wspo-
mina nawet o sposobach bardziej nowoczesnych. Na ko-
niec apeluje, i s³usznie, o przestrzeganie elementarnych
zasad bezpieczeñstwa.

Bóg nie porzuci³ swojego Stworzenia. Nieustannie sta-
ra siê pobudziæ nasz¹ uwagê, zasygnalizowaæ swoj¹ obec-
noœæ. W wiêkszym stopniu jednak¿e wymaga od nas
gotowoœci serca ni¿ inteligencji. Czynione przez Niego

* Wszystkie przypisy znajduj¹ siê na koñcu ksi¹¿ki.
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znaki nie odwo³uj¹ siê do naszego rozumu. Nie narzu-
caj¹ siê naszemu intelektowi. Samo uznanie, ¿e Bóg
istnieje, nie zapewni³oby nam zbawienia. Dopiero otwie-
raj¹c siê na mi³oœæ, mo¿emy siê z Nim po³¹czyæ.

Przedstawiê wam tutaj kilka takich znaków. Nie w¹t-
piê w ich autentycznoœæ, gdy¿ znaj¹c osobiœcie bezpo-
œrednich œwiadków, mogê wykluczyæ zarówno oszustwo,
jak z³udzenie. Znaki te maj¹ dla mnie znaczenie roz-
strzygaj¹ce – i w ksi¹¿ce tej postaram siê wyt³umaczyæ
dlaczego. Ale oczywiœcie wam wolno z ca³¹ swobod¹ przy-
j¹æ je lub odrzuciæ, a nawet zlekcewa¿yæ.

Ale uwaga! Jeœli ich nie rozwa¿ycie, nie twierdŸcie
przynajmniej, ¿e nic nie wiadomo ani o Bogu, ani o ¿yciu
wiecznym.

Poznacie œwiadectwa, które zmarli z pewnej rodziny
(zw³aszcza dwóch spoœród nich) przekazali dziêki pomocy
bliskich, pozosta³ych na tym œwiecie. W jaki sposób? Po-
przez zjawisko spontanicznej mediumicznoœci okreœla-
ne jako „pisanie automatyczne” b¹dŸ „pisanie intuicyj-
ne, natchnione…”. Ka¿da z nazw uwypukla inny aspekt
tego zjawiska.

Pisanie tego rodzaju nazywamy „automatycznym”,
poniewa¿ osoba odgrywaj¹ca rolê medium jedynie trzy-
ma d³ugopis, a jej rêka wydaje siê poruszaæ sama, re-
alizuj¹c wolê zmar³ego przebywaj¹cego na sta³e w za-
œwiatach, czyli w wymiarze rzeczywistoœci, do którego
przechodzimy po œmierci. Charakter pisma mo¿e byæ cha-
rakterem pisma zmar³ego. Ekspertyzy grafologiczne nie-
jednokrotnie to potwierdza³y, pozbawiaj¹c wiarygodno-
œci wyjaœnienie mówi¹ce o projekcji podœwiadomoœci
pisz¹cego. Przeciw tej hipotezie œwiadcz¹ równie¿ przy-
padki, gdy zapisuj¹cy notuje co drugie s³owo lub zapisu-
je co drug¹ linijkê, bez chwili wahania, od lewej strony

WSTÊP
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do prawej lub od prawej do lewej. Czasem ka¿da z r¹k
zapisuje inn¹ wiadomoœæ, czasem wiadomoœci s¹ w jê-
zyku, którego poœrednik nie zna. Zdarza³o siê nawet, ¿e
zapisane wiadomoœci by³y niekompletne, a potem od-
krywano, ¿e brakuj¹ce fragmenty zosta³y podyktowane
innej osobie, która nie zna³a pierwszego poœrednika.
Przypadki te s¹ dziœ dobrze znane specjalistom.

Najczêœciej jednak charakter pisma jest nieporadny,
niepodobny ani do pisma medium, ani do pisma zmar³e-
go. Wszelako nawet wówczas pojawienie siê nowego
zmar³ego powoduje zmianê charakteru pisma, choæ po-
œrednik ziemski pozostaje ten sam. Zobaczymy wkrótce
kilka przyk³adów.

Czêsto to automatyczne „pismo” ewoluuje w doœæ szyb-
kim tempie. Charakter pisma ulega zmianie. Odbiorca
wiadomoœci mo¿e nawet wróciæ do w³asnego, ale tak czy
inaczej zapisuje s³owa cudze, wypowiadane przez g³os
w jego g³owie b¹dŸ ukazuj¹ce siê na ekranie œwiadomo-
œci. Najczêœciej nie rozumie sensu zapisywanego tek-
stu w chwili, kiedy notuje. Odkrywa go dopiero póŸniej,
odczytuj¹c ca³y zapis. Niew¹tpliwie dlatego wiêkszoœæ
tych wiadomoœci ma charakter d³ugiego monologu.

W naszym przypadku, przeciwnie, dwie osoby, które
na zmianê odbiera³y wiadomoœci z zaœwiatów, rozumia-
³y zapisywany tekst i mog³y reagowaæ na to, czego siê
dowiadywa³y. Po zakoñczeniu rozmowy pozostawa³o im
tylko wpisaæ z pamiêci w³asne pytania i komentarze po-
miêdzy wypowiedzi zmar³ych. Efektem jest p³ynny i bar-
dzo ¿ywy dialog.

Pierwszy chyba raz zdarzy³o siê te¿, ¿e wiadomoœci
przesy³ali z zaœwiatów kolejno przekraczaj¹cy próg œmier-
ci cz³onkowie jednej rodziny, zwracaj¹c siê zawsze do
tych samych dwóch kobiet. Mamy tu prawdziw¹ i na-
prawdê niezwyk³¹ rodzinn¹ sagê.
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Zauwa¿my zreszt¹ przy okazji, do jakiego stopnia ka¿-
dy ze zmar³ych zachowa³ ziemsk¹ osobowoœæ. Opusz-
czaj¹c materiê, nie stajemy siê bynajmniej, wbrew po-
wszechnej opinii, œwietlist¹ kolumn¹ wszechwiedzy
natychmiast wch³anian¹ przez Boga. Nie! ¯ycie na zie-
mi to ogólnie rzecz bior¹c pierwsza okazja nauczenia
siê mi³oœci, jednak zwykle nie jest to etap ostatni. Prze-
miana zainicjowana na ziemi trwa jeszcze d³ugi czas po
œmierci, etap po etapie, sfera po sferze2.

Jean Winter na przyk³ad, m³ody lekarz zmar³y w wieku
lat trzydziestu, z którym wkrótce zawrzemy znajomoœæ,
zachowa³ w zaœwiatach cechy œwiadcz¹ce o istnieniu
pewnych barier psychologicznych znajduj¹cych odbicie
zw³aszcza w opiniach na temat kobiet i bardzo silnym
przywi¹zaniu do matki. Nie cytujemy tych wypowiedzi,
nie przynosz¹ bowiem ¿adnych nowych informacji o za-
œwiatach. Zobaczymy jednak, ¿e ten sam cz³owiek by³
zdolny do myœli i uczuæ bardzo wznios³ych i ¿e jego postê-
py w królestwie zmar³ych nastêpowa³y bardzo szybko.

Gérald de Dampierre, zmar³y w m³odszym jeszcze wie-
ku (w chwili œmierci mia³ dwadzieœcia piêæ lat), emanu-
je werw¹, entuzjazmem i humorem. Wiadomoœci od nie-
go przepe³nia radoœæ i niewiarygodna ¿arliwoœæ. Przekaz
zacytowany przeze mnie na pocz¹tku jest w³aœnie jego
autorstwa.

Obaj jednak, ka¿dy na swój sposób, okazuj¹ – sami siê
przekonacie, jak wielkie – pragnienie bycia u¿ytecznym,
przynoszenia otuchy i pociechy tym, którzy pozostali na
ziemi. Wspania³e œwiaty, które odkrywaj¹, i nowe zada-
nia, które zosta³y im powierzone, nie s¹ w stanie wyma-
zaæ z ich pamiêci tych, których pokochali, wrêcz prze-
ciwnie!

Trzeba wreszcie podkreœliæ, i¿ to, ¿e osoby przemawia-
j¹ce w naszej ksi¹¿ce z zaœwiatów tak bardzo siê miêdzy

WSTÊP
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sob¹ ró¿ni¹, stanowi jedno wiêcej potwierdzenie auten-
tycznoœci cytowanych przes³añ. Gdyby by³y wytworem
podœwiadomoœci, nie cechowa³yby siê tak¹ ró¿norodno-
œci¹ stylu i tonu. Poza tym styl, charakterystyczny dla
ka¿dego ze zmar³ych, zostaje zachowany mimo zmiany
ziemskiego poœrednika.

Osoby, które zajmowa³y siê tymi tekstami, uzna³y, ¿e
warto podkreœliæ ich zbie¿noœæ z innymi przes³aniami
zza grobu, a tak¿e odwo³aæ siê do œwiadków innych do-
œwiadczeñ podobnego typu. Przygotowa³em wiêc komen-
tarze, które wydrukowano mniejsz¹ czcionk¹.

Generalnie rzecz bior¹c, konieczne jest dokonanie
selekcji wœród wiadomoœci przedstawianych jako pocho-
dz¹ce z zaœwiatów. Wybór taki ma oczywiœcie subiek-
tywny charakter, ja sam dokona³em go, opieraj¹c siê
na doœwiadczeniu, wiedzy i przekonaniach.

Niektóre wiadomoœci wyda³y mi siê w¹tpliwe, wzbo-
gacone przez poœrednika, a nawet ca³kowicie przezeñ
wymyœlone. Innych, niew¹tpliwie autentycznych, nie
uzna³em za interesuj¹ce, pochodzi³y bowiem od zmar-
³ych na niskim poziomie rozwoju duchowego.

S¹ jednak tak¿e przes³ania wspania³e, niezwykle po-
uczaj¹ce, prawdziwe kopalnie duchowego z³ota, w pe³ni
wspó³brzmi¹ce z zamieszczonymi w tej ksi¹¿ce. Te zna-
komite teksty s¹ czêsto mniej znane ni¿ tamte. Ha³as
i efekciarstwo maj¹ bowiem wiêksz¹ si³ê przyci¹gania.

W tych rozwa¿aniach o kontaktach z zaœwiatami chcia³-
bym tak¿e wspomnieæ o innym typie wiadomoœci. Chodzi
mi mianowicie o przes³ania przekazywane za pomoc¹ roz-
maitych urz¹dzeñ elektronicznych. Mimo wspólnych wy-
si³ków – moich oraz wielu innych autorów i badaczy –
zjawisko to jest jeszcze s³abo znane we Francji. Jedy-
nym francuskim naukowcem, który siê nim zaintereso-
wa³, jest profesor Remy Chauvin3. Jednak za granic¹,
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a zw³aszcza w krajach niemieckojêzycznych i we W³o-
szech, istniej¹ liczne stowarzyszenia i fundacje, które
wydaj¹ biuletyny oraz organizuj¹ kongresy poœwiêcone
tej tematyce. Kilku wysokiej rangi naukowców zafascy-
nowa³o siê tym odkryciem i pracuje ju¿ nad nim blisko
35 lat. Czy mo¿e dziwiæ, ¿e zmarli potrafi¹ wp³ywaæ na
bardzo czu³e urz¹dzenia elektroniczne, jeœli potrafi¹ pro-
wadziæ rêkê ¿ywego cz³owieka? Nie jest to zreszt¹ takie
proste. Wydaje siê, ¿e mamy raczej do czynienia z kilko-
ma ró¿nymi zjawiskami ni¿ tylko z jednym. Tak czy ina-
czej, kontakty ¿ywych z zaœwiatami s¹ faktem, który cza-
sem przybiera postaæ autentycznego dialogu.

Znajdziecie tu tak¿e dla porównania œwiadectwa osób,
które znalaz³y siê na granicy œmierci czy to podczas wy-
padku lub operacji, czy te¿ opuœciwszy cia³o w efekcie
zmêczenia, relaksacji lub medytacji. ¯yciu tych dru-
gich nie zagra¿a³o prawdziwe niebezpieczeñstwo, jednak
ich doœwiadczenia równie¿ kwalifikuje siê jako prze¿y-
cia z pogranicza œmierci (NDE)4.

W tej dziedzinie prym, i to wyraŸny, wiod¹ Ameryka-
nie. Utworzyli Miêdzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz
Badañ Stanów Bliskich Œmierci (po angielsku IANDS).
Podobne stowarzyszenia istniej¹ obecnie w kilku innych
krajach, miêdzy innymi we Francji.

Stwierdzam, ¿e wbrew wysi³kom zagorza³ych racjona-
listów, peroruj¹cych w rozmaitych programach telewi-
zyjnych i radiowych, powoli zaczyna siê doceniaæ zna-
czenie tych zjawisk. Coraz rzadziej redukuje siê je do
halucynacji spowodowanych brakiem tlenu czy niejas-
nych wspomnieñ emanuj¹cych z nie do koñca uœpio-
nych obszarów mózgu. Amerykañscy badacze dawno ju¿
udowodnili, ¿e teorie te nie mog¹ byæ uznane za satys-
fakcjonuj¹ce, a niektórzy francuscy lekarze, niestety
wci¹¿ nieliczni, zaczêli interesowaæ siê tematem5.

WSTÊP
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Ja sam spotka³em wiele osób, które prze¿y³y to cu-
downe doœwiadczenie, zarówno we Francji, jak i w Sta-
nach Zjednoczonych, Belgii, Niemczech, W³oszech i Hisz-
panii, i jestem przekonany, ¿e mo¿na ich opowieœci braæ
ca³kiem dos³ownie. Jednym ze Ÿróde³ tej wiary, i to nie
najmniej istotnym, jest fakt, i¿ sk³adaj¹ce siê na nie ele-
menty pojawiaj¹ siê w licznych wiadomoœciach od zmar-
³ych, którzy definitywnie odeszli do zaœwiatów, a zatem
nie mogli wywrzeæ wp³ywu na ¿ywych.

Wiadomoœci, które przeczytacie, równie¿ potwierdzaj¹
autentycznoœæ prze¿yæ z pogranicza œmierci. Ich autorzy
przebywaj¹ ju¿ jednak na wy¿szym poziomie, z którego nie
ma powrotu. Co wiêcej, podobnie jak wiêkszoœæ wiadomo-
œci najbardziej wiarygodnych i wznios³ych, nie maj¹ za-
spokajaæ naszej ciekawoœci co do zaœwiatów, lecz maj¹
przypomnieæ nam o prawdziwym sensie ¿ycia i prawdzi-
wych wartoœciach: mi³oœci – mi³oœci Boga i mi³oœci bliŸ-
niego. Zauwa¿ymy te¿ nacisk k³adziony na modlitwê, ale
bez œwiêtoszkowatoœci, bez bigoterii. Odnajdujemy tu esen-
cjê chrzeœcijañstwa, ale z pewnym niedopowiedzeniem
i po³o¿eniem akcentu na religijnoœæ wewnêtrzn¹, na oso-
bisty sta³y kontakt z Bogiem. Jeszcze jeden detal wydaje
mi siê godny podkreœlenia: wezwanie do pok³adania ufno-
œci w Bogu. Jakiekolwiek czekaj¹ nas próby, a wiemy, ¿e
bywaj¹ one straszliwe, nie wolno nigdy zw¹tpiæ w mi³oœæ
Boga. Musimy pamiêtaæ, ¿e to Jego mi³oœæ je dla nas wy-
bra³a, zgodnie z zamiarem, którego tu na ziemi nie mo¿e-
my w pe³ni poj¹æ, a który na pewno istnieje. £atwiej po-
wiedzieæ, ni¿ wprowadziæ w czyn, zw³aszcza wówczas, gdy
cierpienie mia¿d¿y i przygniata. A jednak to w tym kie-
runku nasza wiara powinna pod¹¿aæ.

Pora jednak przedstawiæ we wszystkich szczegó³ach
tê niezwyk³¹ historiê6.

François Brune


