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Rebece, której miłość i przewodnictwo uczyniły to wszystko możliwym.
Duncanowi Roads i Ruthowi Parnellowi
z Magazynu NEXUS za ich zachętę i zainspirowanie
mnie do opracowania programu warsztatu,
który został rozwinięty w tej książce.
Dla wszystkich was, którzy używają zawartej tu wiedzy,
praktykują Sztukę Odzyskiwania, przeszukują niefizyczne obszary, aby pomóc wyzwolić się
swym współbraciom z osamotnienia w pułapce własnych przekonań, w której utknęli po śmierci.
Wszystkim fizycznym i niefizycznym Pomocnikom,
którzy umożliwili eksploracje przestrzeni niefizycznych
oraz powstanie tej książki.
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OD WYDAWCY

Niech nie zmyli Was tytuł książki. To nie jest podręcznik wywoływania duchów. Nasza rzeczywistość nie
jest odrębnym światem, to jedynie część systemu, jego centrum ze względu na stopień zagęszczenia
materii. Jako istoty duchowe istniejemy równocześnie w wielu różnych aspektach i wymiarach.
Podręcznik przedstawia techniki, które pozwalają nam postrzegać poza rzeczywistością fizyczną,
przekroczyć swoje własne granice. Zawiera poszerzony program warsztatów pierwszego stopnia oraz
wiele dodatkowych tematów. Dogłębnie porusza zagadnienie naszych przekonań ograniczających nam
dostęp do prawdy. Bruce w bardzo przystępny sposób opisuje, w jaki sposób to, w co wierzymy, lub
w co nie wierzymy – może ograniczać naszą moc i możliwości. Przedstawia techniki pozwalające nam
uwolnić się z niewoli przekonań. Jest to niezwykle trudny proces. Nasza podświadomość zwykle wraca
do tego, co wygodne i znane, choćby nawet nie pozwalało to nam być szczęśliwymi i żyć w pełni.
Żyjemy w świecie własnych iluzji i ograniczeń, trzymamy się ich kurczowo, jak gdyby ich utrata oznaczała kres naszego istnienia.
Istnieją dwie drogi: Droga Strachu i Droga Miłości. Miłość i Strach nie mogą istnieć jednocześnie
w tym samym miejscu. Wiele szkół mistycznych i ezoterycznych twierdzi, że uczyć się możemy jedynie
poprzez cierpienie. Jest to doskonały argument pozwalający ich adeptom usprawiedliwić swoje czyny.
Zwykle cierpienie to wynika właśnie z wyboru drogi strachu, z ucieczki przed miłością.
Ćwiczenia z Energią Miłości to jedne z najtrudniejszych w całym podręczniku. Nie pozwalamy sobie
na Miłość, bojąc się zranienia. Projektujemy swój strach na to, co kochamy.
Biegniemy przez życie, dokonujemy dramatycznych wyborów, ograniczamy samych siebie. Często
strach przed pokazaniem siebie takimi jacy jesteśmy powoduje, że rezygnujemy z cennych rzeczy, aby
zdążyć skosztować wszystkiego, co tylko możliwe. Nie potrafimy dostrzec tego, co mamy, szukamy coraz
mocniejszych wrażeń.
Coś, co było dla nas cenne wczoraj, dziś już nie ma żadnego znaczenia. Boimy się, że intensywność
wrażeń jest związana jedynie z aspektem fizycznym. Nie dostrzegamy, jak wielowarstwowe jest nasze
istnienie, uczucia, emocje.
W panicznym strachu, że czegoś nie zdążymy, biegniemy więc dalej, niszcząc po drodze wszystko, co
tylko zdążyliśmy zbudować. Często zaczynamy coś budować i od razu sabotujemy swoje czyny, bojąc
się, że trwała budowla może nam zabrać zbyt wiele czasu.
Ufamy jednie tym, którzy myślą tak samo, podziwiają nasze poglądy, widzą w nas swoich mistrzów.
Daje nam to poczucie bezpieczeństwa, gwarantując jednocześnie, że nie opuścimy więzienia własnych przekonań.
Trust is the first issue – Zaufanie to podstawa wszystkiego, twierdzi autor. Bruce zmusza do refleksji,
każe nam się zatrzymać, przestać się bać, że coś nam ucieknie, pokazuje, jak w prosty sposób zaufać,
jak zacząć kochać i żyć. Podaje receptę na świadome wywoływanie zdarzeń sprzecznych z naszymi
przekonaniami. Pozwala to na ich eliminację i pozbycie się ograniczeń.
Uczestniczymy w różnego rodzaju warsztatach. Niesieni energią grupy zaczynamy widzieć i rozumieć.
Zaczynamy dopuszczać energię miłości, wyzbywać się lęku. Mija jakiś czas i powoli, stopniowo wracamy
do starych przekonań, łudząc się jednocześnie, że wszystko się zmieniło. Wiele osób uważa, że widzi
już tak jasno i wyraźnie, iż żadne ćwiczenia nie są im potrzebne.
Bruce Moen od 2004 roku odwiedza Polskę, kilkaset osób uczestniczyło już w jego warsztatach.
Książka ta zawiera znacznie poszerzony program pierwszego stopnia tych spotkań. Umiejętności nabyte
dzięki metodzie Bruce’a pozwalają nam pomagać innym oraz sobie nawzajem. Większość podejmowanych działań niefizycznych to odzyskiwanie własnych aspektów oraz istot, które zostały zawieszone
w wykreowanych przez siebie iluzjach. Często zdarza się, że odzyskanie zmarłej osoby przyczynia się do
rozwiązania wielu problemów na płaszczyźnie fizycznej. Odprowadzanie tych istot na wyższe poziomy
przyczynia się w ogromnym stopniu do podniesienia wibracji całego naszego systemu.
„Świadome podróże w niefizyczne światy” to narzędzie, które pozwoli nam stanowczo i świadomie
uwolnić się z pułapki ograniczających nas przekonań. Wprowadzi nas też w arkana Sztuki Odzyskiwania
istot zawieszonych w świecie własnych iluzji, która jest jednocześnie Sztuką Odzyskiwania nas samych.
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Prolog

Minessota, upalne, bezwietrzne popołudnie... Wyruszyliśmy z moim ojcem na ryby, nasza łódź utknęła
na środku jeziora. Nagle rozmowa potoczyła się w stronę zagadek dotyczących tego, co dzieje się z nami
po śmierci. „Myślę, że nie dowiemy się o tym, dopóki nie umrzemy” powiedział ojciec. Wiele lat później
siedziałem w Hospicjum przy jego łóżku, był w stanie śpiączki. Jego łódź szybko dryfowała ku końcowi
życia w tym ciele. Nagle ujrzałem nieżyjącą od kilku lat mamę – przybyła, aby ułatwić mu przejście. Gdy
po jego odejściu pierwszy raz spotkałem się z nim niefizycznie, powiedział: „Cóż, Bruce, chyba jednak
miałeś rację... to miejsce naprawdę istnieje”.
Przez wiele stuleci religie utwierdzały nas w przekonaniu, że wiedza o miejscach niefizycznych jest
dla nas nieosiągalna. Nauka zaś twierdziła, że ich istnienie to czysty wymysł. Te same autorytety kazały
nam wcześniej wierzyć, że ziemia jest płaska i stanowi centrum wszechświata. Krzysztof Kolumb, Mikołaj
Kopernik, Galileusz oraz inni im podobni przeprowadzali badania na własną rękę i odkryli prawdę. Lecz
jeśli mamy odkryć prawdę na temat naszej egzystencji wykraczającej poza obszar fizyczny, potrzebujemy
przekonywających dowodów. Jak i gdzie możemy je znaleźć?
Dowody są dostarczane poprzez bezpośrednie doświadczenie. Książka ta zawiera pojęcia, techniki i ćwiczenia umożliwiające zebranie możliwych do zweryfikowania informacji i udowodnienia prawdy samemu
sobie. Udowodnienie sobie, że nasze życie rozciąga się poza obszar fizyczny jest zaledwie początkiem
przygody, która może nas zawieść do poznania i pojęcia Źródła Istnienia. Jak więc gromadzimy prawdziwe
dowody? Proponuję kierować się następującymi Podstawowymi Przesłankami:
• Znajdź sposób na skomunikowanie się z osobą, o której wiesz, że nie żyje.
• Wydobądź od niej informacje, których nie mógłbyś zdobyć w żaden inny sposób.
• Zweryfikuj ich prawdziwość, precyzyjność i dokładność.
• Jeśli będziesz kontynuował gromadzenie takich materiałów dowodowych, ich waga doprowadzi cię
w końcu do prawdy.
Wydaje się to zadaniem nie do wykonania. Jednak od 1999 roku, gdy zacząłem prowadzić Warsztaty
Eksploracji Życia po Życiu stało się to rutynową czynnością dla setek zwykłych osób, bez żadnych wrodzonych zdolności parapsychicznych. Przewodnik jest zbiorem sprawdzonych metod, które rozwinąłem,
ucząc moich technik. Dowodem ich efektywności jest to, iż podczas każdego z warsztatów uczestnicy
doświadczają bezpośrednich, potwierdzonych i udowodnionych kontaktów z osobami, które opuściły
już wymiar fizyczny. Setki osób kierują się Podstawowymi Przesłankami, aby udowodnić sobie samym,
że ich egzystencja nie kończy się wraz ze śmiercią ciała. Rozmawiają oni ze zmarłymi przyjaciółmi, ukochanymi, obcymi. Dowiadują się od nich rzeczy, które później potwierdzają prawdziwość tych kontaktów.
Wielu z nich nie poprzestaje na tym, zgłębiają również naturę niefizycznych przestrzeni, stając się ich
badaczami. Inni podążają jeszcze dalej, udając się daleko poza granice ludzkiej egzystencji.
Techniki, pojęcia i ćwiczenia same w sobie są bardzo proste, jednak ścieżka Życia po Życiu jest zarówno
prosta, jak i złożona. Lubię powtarzać, że nauka badania przestrzeni niefizycznych jest rzeczą tak prostą, iż najtrudniej po prostu uwierzyć, że faktycznie możemy to robić. Nasze przekonania – a właściwie
nie nasze, bo przejęte od rodziców, narzucone nam przez religie, szkołę, naukę, kulturę i inne źródła –
sprawiają, iż rzeczy proste stają się trudne i złożone. Przekonania, wierzenia mogą zmieniać, blokować
i zniekształcać naszą percepcję, zdolność postrzegania.
W miarę tego jak nasze zweryfikowane doświadczenia eliminują te wpływy, polepsza się również nasza
percepcja, zdolność postrzegania rzeczywistości, również tej niefizycznej. Komunikacja ze zmarłymi
i innymi istotami przebywającymi po tamtej stronie staje się po pewnym czasie rutyną. Wiemy już ponad
wszelkie wątpliwości, że nasze istnienie nie ogranicza się do obszaru fizycznego.
Mam nadzieję, iż ciekawość zawiedzie cię w pełną przygód podróż poprzez obszary niefizyczne i dalej,
poza ich granice. Chciałbym, abyś dzielił te informacje z innymi, aby wiedza o tych obszarach rozprzestrzeniała się tak daleko i szybko jak to tylko możliwe.
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Sztuka Odzyskiwania

Swoje eksploracje rozpocząłem w 1992 roku, po ukończeniu sześciodniowego kursu „Lifeline” (linia życia)
w Instytucie Monroe’a w Faber w Wirginii. Założyciel Instytutu, Robert A. Monroe, pisarz i wynalazca
techniki OBE (doświadczenia poza ciałem – out of body experience) opracował program tego kursu
w oparciu o doświadczenia zdobyte podczas swoich podróży poza ciałem do wielu niefizycznych sfer,
łącznie z tą, do której udajemy się po swoim ziemskim życiu.
Monroe stwierdził, że odkrył obszary, w których przebywają niedawno zmarłe osoby. Wydają się
one tam być osamotnione i uwięzione. Powodem tego są często okoliczności ich śmierci, ich wierzenia,
przekonania i inne czynniki. Ich egzystencja w tych miejscach opisana przez Monroe’a przywodzi na myśl
uczucie bycia uwięzionym we śnie. Odkrył on, że można im pomóc w uświadomieniu sytuacji, w jakiej
się znajdują, oraz przeniesieniu się do przyjemniejszego miejsca w obszarach niefizycznych. Pomoc tę
Monroe nazwał odzyskaniem.
Po ukończeniu kursu Lifeline przez trzy i pół roku gromadziłem doświadczenia poprzez przypuszczalne
kontakty ze zmarłymi (opis tych doświadczeń znaleźć można w „Podróżach w nieznane” oraz „Podróży
ponad wszelkie wątpliwości”, moich dwóch pierwszych książkach z serii Badań Życia po Życiu). W miarę
jak dowiadywałem się coraz więcej o tym jak i dlaczego ludzie wpadają w niefizyczne pułapki, główną
motywacją moich działań i odzyskań stało się współczucie dla nich. Niektórzy z nich tkwią po prostu
w izolacji i osamotnieniu, niektórzy stracili orientację, czują się pogrążeni w smutku i zagubieni, niektórzy
odczuwają niekończący się lęk, a nawet przerażenie. Uświadomiłem sobie, że wiele z tych istot pozostanie w swoich pułapkach, dopóki nie zostaną odzyskane. Świadomość ta stanowi odtąd motywację
mojej praktyki Sztuki Odzyskiwania.
„Świadome podróże w niefizyczne światy” pozwolą ci opanować prosty i efektywny system, dzięki
któremu uwierzysz ponad wszelkie wątpliwości, że światy niefizyczne istnieją naprawdę. Będziesz mógł
to sobie udowodnić, praktykując Sztukę Odzyskiwania. Mam nadzieję, że kiedy już ci się to uda, będziesz
kontynuował odzyskiwanie powodowany współczuciem i chęcią niesienia pomocy ludziom zawieszonym
w wykreowanych przez siebie koszmarach.

w

na
a
.m
w
w

. co
a
w

l
p
.
m

9

Jak korzystać z tej książki

Informacje i ćwiczenia ułożone są w takiej kolejności, aby umożliwić postęp w nauce poprzez własne
doświadczenie. Każdy kolejny rozdział oparty jest na wiedzy i zrozumieniu gromadzonym w trakcie pracy z materiałem zawartym w rozdziałach poprzednich. Namawiam gorąco, abyś nie opuszczał żadnego
z rozdziałów, ani też nie przystępował do ćwiczeń, do których nie zostałeś jeszcze przygotowany poprzez
wcześniejsze doświadczenia.
Czemu do tego namawiam? Po prostu zmiana przekonań na temat tego, co jest prawdziwe, a co nie, ma
decydujące znaczenie w procesie nauki zgłębiania wiedzy o przestrzeniach niefizycznych. Każdy rozdział
tej książki jest kolejną częścią procesu, który ma na celu wywołanie doświadczeń sprzecznych z twoimi
dotychczasowymi przekonaniami. Przekonania, które zniekształcają, koloryzują i blokują percepcję, mogą
być usunięte w takim stopniu, w jakim będziesz w stanie zaakceptować prawdziwość swoich nowych
doświadczeń będących w konflikcie z tym, w co dotychczas wierzyłeś. Gdy tak się stanie, wgląd w rzeczywistość niefizyczną poprawi się, spowoduje wyostrzenie percepcji i dostarczy dalszych dowodów.
Ćwiczeniom towarzyszą również relacje z doświadczeń, moich lub innych osób. Jest to w pewnym sensie
miecz obosieczny. Jeśli przeczytasz o czyimś doświadczeniu po samodzielnym wykonaniu ćwiczenia,
może to w pewnym stopniu potwierdzić twoje doświadczenia. Lecz jeśli zapoznasz się z doświadczeniami
innych zanim przeżyjesz coś sam dzięki wykonaniu ćwiczenia, wówczas będziesz mógł deprecjonować
to, co widziałeś, tłumacząc sobie, iż zobaczyłeś to, kierując się przeczytaną uprzednio relacją. Polecam
więc nie czytać z wyprzedzeniem.
Przed rozpoczęciem pracy z „Przewodnikiem wiedzy o obszarach niefizycznych” powinieneś zaopatrzyć
się w notatnik, w którym będziesz zapisywać swoje doświadczenia, ich zrozumienie, pytania i wątpliwości. Zrób z niego dobry użytek! Nauka badania obszarów niefizycznych stanowi proces. Zapisywanie
doświadczeń, myśli równocześnie z ich pojawianiem się może być niezmiernie cenną częścią tego procesu.
W miarę gromadzenia swojej wiedzy możesz zaglądać do wcześniejszych notatek, co pozwoli jeszcze raz
spojrzeć na te doświadczenia, tym razem z innej perspektywy, ujrzeć je w innym świetle i uzyskać głębszy
wgląd. Swoje notatki rozpocznij od odpowiedzi na poniższe pytania. Pomoże to wyrazić intencję, która
będzie tobą kierowała w trakcie procesu. Nie spiesz się. Zanim zapiszesz odpowiedzi, zastanów się, jak
je jasno i zwięźle wyrazić. Napisz więcej niż tylko kilka słów.
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Czemu kupiłeś „Przewodnik wiedzy o obszarach niefizycznych”?
Co chcesz uzyskać dzięki ćwiczeniom i wykorzystaniu zawartych tu informacji?
O czym chciałbyś się dowiedzieć?
Niezwykle ważne jest twoje podejście do tego materiału. Należy mieć umysł otwarty na nowe doświadczenia, jednocześnie powstrzymując się od zbyt szybkiego ich osądu oraz formułowania ostatecznych,
niepodważalnych wniosków. Wyobraź sobie cały ten proces jako gromadzenie wielu kawałeczków
układanki, puzzli. W momencie gdy znajdujesz pojedyncze elementy, możesz nie mieć jeszcze zielonego
pojęcia, gdzie mają one pasować, co z nimi zrobić, ale najprawdopodobniej najlepszym wyjściem jest
zatrzymanie ich wszystkich. Nie pozbywaj się więc żadnego z nich.

10

CZĘŚĆ I
Pojęcia świadomości
Rozdział l
Pojęcie świadomości

Jeden z moich przyjaciół, profesor uniwersytecki, stwierdził, że dyskusje naukowców na temat przetrwania świadomości po śmierci organizmu prowadzą zwykle donikąd. Dzieje się tak, ponieważ już same
próby zdefiniowania, czym jest świadomość, grzęzną w martwym punkcie. Mnie jako inżyniera bardziej
interesuje praktyczna strona rzeczy. Jeśli uproszczenie samego pojęcia umożliwi postęp, może to być
pomocnym narzędziem w wykonaniu zadania.
Wyznawcy religii zwanej nauką wierzą, iż pochodzenie świadomości wywodzi się z fizycznej substancji
mózgu. Gdy mózg umiera, nie ma już obszaru, w którym świadomość mogłaby istnieć. Według takich
naukowców, gdy twój mózg umiera, ty również przestajesz istnieć. Większość religii twierdzi, że świadomość istnieje nadal po śmierci ciała, istnieje w sposób podyktowany ich własnymi zasadami i wierzeniami.
Innymi słowy, kontynuujemy naszą egzystencję w ich wersjach wiecznego Nieba lub wiecznego Piekła.
Myślę, że ani nauka, ani religia nie mają zbyt wiele do zaoferowania, jeśli chodzi o użyteczne pojęcie
świadomości. Aby ułatwić ci eksploracje, chciałbym przybliżyć tu swoją koncepcję świadomości, którą
uważam za praktyczną.
Nasz wszechświat fizyczny jest uważany za niezwykle wielki. Astronomowie twierdzą, że sięga on co
najmniej 15 miliardów lat świetlnych, to jest około 8.790.000.000.000.000 .000.000 mil odległości od
naszej Ziemi. Liczba trudna do ogarnięcia. Istotnie, jest to olbrzymi fizyczny wszechświat. Sugeruję, że
wszystko, co istnieje w jego obrębie, jest formą lub manifestacją wszystkiego tego, czymkolwiek jest
świadomość. Czymkolwiek by ona była, musi być, co najmniej, tak wielka, jak wszechświat fizyczny, aby
móc to wszystko w sobie zawrzeć. Wynika z tego, że każdy obiekt w obrębie naszego fizycznego wszechświata – Ziemia, Księżyc, planety, Słońce, gwiazdy, galaktyki – może być rozumiany jako mały obszar
świadomości w obrębie większej Świadomości. Podobnie kamień, drzewo, wiewiórka, jezioro, istota
ludzka lub góra istniejące w obrębie naszego wszechświata mogą być pojmowane jako małe obszary
świadomości w obrębie Świadomości.
Moje badania sięgające poza rzeczywistość fizyczną dowodzą, że ten nasz wszechświat nie jest jedynym
wszechświatem, jaki istnieje, choć bardziej precyzyje byłoby zdefiniowanie tych innych wszechświatów
jako wymiarów niefizycznych. Wymiary te są dla ich mieszkańców tak samo rzeczywiste, jak nasz wszechświat dla nas. Według mojego pojęcia świadomości wszystkie te inne wymiary i wszystko, co zawierają,
to także są małe obszary świadomości w obrębie tej samej, pojedynczej, większej Świadomości, zawierającej w sobie nasz fizyczny wszechświat. Moje obecne rozumienie Świadomości wykracza daleko poza
wszechświat fizyczny. Każdy z tych niefizycznych wymiarów, ich mieszkańcy i wszelkie istniejące tam
obiekty mogą być definiowane jako obszary świadomości zawarte w pojedynczej, większej Świadomości.
Uważam takie ujecie za przydatne, ponieważ nie musze już dokładnie definiować, czym jest świadomość.
Zamiast tego mogę swobodnie badać to wszystko, czymkolwiek świadomość może być i pozwolić, aby moje
odkrycia doprowadziły do jaśniejszego zrozumienia, czym jest ona w rzeczywistości. Ponadto pozwala
mi to przekazywać, w jaki sposób możemy w naszych eksploracjach wyjść poza rzeczywistość fizyczną.
Chcąc poznać pewien obszar świadomości wchodzącej w skład naszej rzeczywistości fizycznej, na
przykład księżyc, moglibyśmy obserwować go przez teleskop. Można byłoby również wysłać tam sondę
z kamerami i sensorami lub człowieka, który zbierze próbki, będzie ten obiekt obserwował i doświadczał
go. Każdą z wymienionych metod badawczych możemy nazwać przesunięciem ośrodka uwagi do obszaru
świadomości zwanego księżycem. Gdy już skoncentrujemy uwagę na księżycu możemy gromadzić informacje o nim obserwując nasze otoczenie w obrębie obszaru świadomości zwanego Księżycem. W taki
sam sposób nauczymy się badać poza obszarami rzeczywistości fizycznej dzięki „Podręcznikowi wiedzy
o obszarach niefizycznych”.
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Wszystko, czego potrzebujemy, żeby eksplorować rzeczywistości niefizyczne to, po pierwsze opanowanie sztuki przemieszczania centrum uwagi z jednego obszaru świadomości do innego jej obszaru,
a wszystko to w obrębie jednej wszechogarniającej Świadomości. Następnie musimy nauczyć się, w jaki
sposób obserwować otoczenie z wnętrza tego niefizycznego obszaru Świadomości. Niektórym czytelnikom
może to się wydawać zbyt proste, lecz jest to inżynierski pomysł. Ten uproszczony sposób pojmowania
rzeczy pozwala uczynić postęp na drodze do celu.
Pojęcie przenoszenia centrum naszej uwagi będzie cały czas używane jako narzędzie badań rzeczywistości niefizycznych. Skoncentrowana Uwaga to nazwa metody, której uczę. Umiejętności opanowanych
dzięki tej książce możesz użyć do badania obszarów świadomości Życia po Życiu, lecz sięgnąć możesz
także daleko poza obszary ludzkiej świadomości, o wiele dalej...

Zaufanie
Kilka słów o zaufaniu. Rozpoczynając naukę eksploracji światów niefizycznych stajemy twarzą w twarz
z najbardziej podstawową kwestią zaufania, z którą wszyscy ludzie muszą się kiedyś zmierzyć. Musimy
odpowiedzieć sobie na pytanie:
Czy mogę ufać temu, że informacje wnoszone do mojej świadomości przez zmysły są prawdziwe?
Chcąc eksplorować przestrzenie niefizyczne, powinniśmy nauczyć się używać naszych zmysłów niefizycznych: wzroku, słuchu, dotyku, smaku, powonienia i innych. Ja sam, opanowując posługiwanie się
moimi niefizycznymi zmysłami miałem ustawiczny problem dotyczący zaufania temu, co mi przekazywały.
Każda ludzka istota już we wczesnym dzieciństwie przechodzi proces nauki i zaufania swoim zmysłom
fizycznym. Być może warto prześledzić sposób, w jaki przechodzimy przez ten proces, aby móc zrobić to
raz jeszcze, tym razem w odniesieniu do zmysłów niefizycznych. Pomyślmy o naszych fizycznych narodzinach jako o wkroczeniu w nieznaną rzeczywistość, w ciele wyposażonym w nieznane nam zmysły. Powoli
zaczynamy posługiwać się nimi, dzięki nim badamy nasze otoczenie, oddziałujemy na siebie wzajemnie.
Żeby to było w ogóle możliwe najpierw musimy uświadomić sobie ich posiadanie. Następnie przekonujemy się, czy to, co mówią nam one o otoczeniu, jest prawdą. Poznałem ten proces głębiej obserwując
moją córeczkę, gdy była niemowlęciem, towarzyszyłem jej, gdy uświadamiała sobie posiadanie zmysłów
fizycznych, gdy uczyła się im ufać.
Początkowo nie reagowała prawie wcale na dźwięk grzechotki. Nie przerywała swoich rutynowych
czynności, takich jak wymachiwanie raczkami, ssanie palca u stopy, nawet jeśli potrząsałem grzechotką
w pobliżu jej ucha. Z czasem zauważyłem, że coś zaczęło się zmieniać, ten zagadkowy wyraz twarzy,
szeroko otwarte ze zdumienia oczy, tak jakby chciała powiedzieć: „Co to?”. Pierwsza oznaka, iż fizyczny
dźwięk grzechotki zaczynał docierać do jej świadomości. Uświadamiała sobie powoli, iż posiada fizyczny
zmysł słuchu, co więcej, dzięki niemu zaczynała kontaktować się z otaczającą ją rzeczywistością fizyczną.
Po pewnym czasie już sam widok grzechotki wywoływał to urocze zaciekawione spojrzenie. Zaczynała
wodzić oczyma za przemieszczającą się zabawką. Było to dla mnie dowodem, że zaczynała uświadamiać
sobie obecność grzechotki dzięki fizycznemu zmysłowi wzroku. Teraz już również wzrok pozwalał jej
kontaktować się z rzeczywistością fizyczną. Potrząsałem grzechotką tak głośno, aby moja córka zaczęła
spoglądać w stronę, z której dobiegał dźwięk. Obserwowałem, jak zaczyna kojarzyć dźwięk zabawki z jej
widokiem i łączyć je z określonym obiektem świata fizycznego.
Dorastając, moja córka osiągała coraz większą kontrolę nad swoim ciałem, mogła już przemieszczać
się w wybranym przez siebie kierunku. Z dużym zainteresowaniem obserwowałem, jak reagowała, gdy
grzechotka znajdowała się w jej zasięgu. Chwytała ją swoją drobniutką dłonią i potrząsała. Jej słodka, mała
twarzyczka rozpromieniała się uśmiechem pełnym satysfakcji. Już samo wyciągnięcie rączki w kierunku
grzechotki świadczyło o tym, iż ufa ona zmysłowi wzroku. Gdy nią potrząsała i słyszała dźwięk, miała
dowód, że informacje wnoszone do jej świadomości poprzez wzrok i słuch są prawdziwe.
W wymiarach niefizycznych nasze fizyczne zmysły nie przydadzą nam się zbytnio. Chcąc poruszać się w tych
obszarach i badać je, musimy najpierw uświadomić sobie, że faktycznie posiadamy zmysły niefizyczne. Ostatecznie
będziemy musieli zaufać im na tyle, żeby chcieć zweryfi kować i uzasadnić to, co wnoszą one do naszej świadomości. Jednym z moich najwcześniejszych i najpoważniejszych błędów popełnionych w praktyce eksploracji
było mniemanie, że sposób, w jaki powinienem postrzegać za pomocą zmysłów niefizycznych powinien być
identyczny z tym, w jaki postrzegam naszą rzeczywistość fizyczną zmysłami fizycznymi. Podobnie jak moja córka
bawiąca się grzechotką musiałem wiele razy powtarzać swoje doświadczenia, aby w końcu rozwinąć niefizyczne zmysły tak, aby stały się użyteczne i abym mógł im zaufać. Musiałem znaleźć sposób zweryfikowania tego,
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co dzięki nim postrzegałem. Musiałem znaleźć sposób, aby chwycić grzechotkę i porządnie nią potrząsnąć.
Przez pierwsze trzy i pół roku moich badań byłem w dużym stopniu przekonany, że niebawem okaże
się, iż sam się oszukuję, podświadomie kreując złudne wizje. Nie bądź zaskoczony, jeśli na początku
swojej pracy będziesz zadawać sobie pytanie, czy to wszystko aby nie jest jedynie twoim wymysłem, grą
wyobraźni... Celem, który przyświecał powstaniu tej książki było ułatwienie ci odpowiedzenia sobie na
te pytania o wiele szybciej niż zrobiłem to ja sam.

Model świadomości Hemi-Sync
Uczestnicząc w programach Instytutu Monroe’a (TMI) zdobyłem podstawowe narzędzie nawigacyjne
użyteczne w przemierzaniu niefizycznych światów. Nazywam je Modelem Świadomości Hemi-Sync.
Jeżeli jesteś w stanie zidentyfikować odczucia związane z jakimkolwiek obszarem świadomości,
to przywołanie ich w pamięci oraz ponowne przeżycie automatycznie przeniesie twoją świadomość
z powrotem do tego obszaru świadomości.
Hemi-Sync to opatentowana technologia audio posługująca się określonymi wzorcami dźwiękowymi,
które, jak zostało to udowodnione, automatycznie przenoszą naszą uwagę w kreślone obszary świadomości.
Robert Monroe (pionier OBE – podróży poza ciałem, pisarz i wynalazca metody Hemi- Sync) nazwał
poszczególne obszary świadomości Focusami i nadał im kolejne numery, tak wiec mamy np. Focus 10, Focus
12. Uczestnicy programów w instytucie uczą się przenosić swoją świadomość w obszary kolejnych focusów
posługując się dźwiękami Hemi-Sync, aby później móc robić to samo, ale już bez ich pomocy. Trenerzy w instytucie tłumaczyli nam, iż każdy z focusów ma charakterystyczny dla siebie zestaw odczuć. Dźwięki miały nas
prowadzić, umożliwić doświadczenie tych odczuć. Przypomnienie go sobie miało automatycznie przenosić
naszą uwagę na określone poziomy świadomości, poziomy focusów. Jak się oczywiście domyślacie, nie wierzyłem w to ani trochę. Byłem święcie przekonany, że nigdy nie uda mi się tam dotrzeć bez pomocy magicznych
nagrań. W miarę nabywania przeze mnie doświadczenia okazało się, że się myliłem, ludzie z Instytutu mieli
rację. Zaowocowało to powstaniem Modelu Świadomości Hemi-Sync.
Każdemu stanowi świadomości przypisane są ściśle określone odczucia z nim związane. Przypominając
je sobie nauczysz się powracać do wybranego poziomu. Koncentrując się na doświadczeniu jakiegokolwiek
z odczuć związanych z ćwiczeniem w tej książce, nauczysz się przenosić swoją skoncentrowaną uwagę
w określone obszary świadomości. Dzięki Modelowi Świadomości Hemi-Sync nauczysz się podróżować
na Tamtą stronę.
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Pamięć Określonego Stanu
Jeśli rozpatrujemy temat poruszania się po świadomości, mam dla ciebie pożyteczną radę. Wiele razy
wracałem ze swoich niefizycznych podróży pamiętając jedynie urywki tego, czego doświadczyłem. Usiłując przypomnieć sobie coś więcej, czułem się trochę tak jakbym właśnie się obudził i próbował przypomnieć sobie o czym śniłem. Obecnie rozumiem , to zjawisko jako coś, co badacz świadomości Charles
Tart nazywa „pamięcią określonego stanu”.
Pamięć o konkretnym wydarzeniu przechowywana jest w tym obszarze świadomości, w którym wydarzenie to miało miejsce.
Budzenie się więc ze snu można rozpatrywać jako przeniesienie uwagi z jednego obszaru świadomości –
nazwijmy go – do obszaru świadomości świata fizycznego. Kiedy śnimy sen i zaczynamy się powoli z niego
wybudzać, jest on wciąż bardzo intensywny. Uwaga skoncentrowana jest wciąż na obszarze świadomości
snu, czyli tam gdzie sen się śni, gdzie następuje konkretne wydarzenie. Dopóki się nie obudzimy, wszystko
jest bardzo jasne i wyraźne. Na przykład: Jest gorąco i wilgotno. W powietrzu słychać brzęczenie natrętnych
owadów. Jesteś w dżungli, wewnątrz małej chaty, przyglądasz się przywiązanemu do krzesła mężczyźnie.
Za nim stoi na baczność dwóch mężczyzn z bagnetami na karabinach. Inny, stojący naprzeciw krzesła mężczyzna przesłuchuje więźnia, nad którego lewym przedramieniem, w odległości ułamka cala, dostrzegasz
żarzący się papieros.
Powoli zaczynasz się wybudzać, kolory i dźwięki bledną. Jesteś coraz bardziej rozbudzony, scena zaczyna
się rozmywać. Jeszcze przez moment pamiętasz o czym śniłeś, lecz szczegóły nie są już wyraźne. Za chwilę
będziesz pamiętał jedynie, że śniłeś o czymś. Pojęcie pamięci określonego stanu wskazuje nam, w jaki sposób
możemy przypomnieć sobie sen.
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Nasz sen miał miejsce w obrębie obszaru świadomości snu i w tym właśnie obszarze przechowywana
jest pamięć o tym wydarzeniu. Wybudzanie się jest procesem przenoszenia koncentracji uwagi z obszaru
świadomości snu do obszaru świadomości rzeczywistości fizycznej.
Kiedy już jesteśmy całkowicie rozbudzeni zwykle okazuje się, że nie pamiętamy prawie nic, ponieważ
nasza uwaga jest teraz skupiona na obszarze rzeczywistości fizycznej, a nie tam przechowywana jest pamięć
o śnie. Przypomnienie sobie snu z perspektywy świadomości fizycznej może okazać się bardzo trudne.
Chcąc przypomnieć sobie więcej, będziesz musiał znaleźć sposób, aby przemieścić swoją świadomość
z powrotem do obszaru, w którym sen miał miejsce. Ułatwić to może Model Świadomości Hemi-Sync.
Kiedy próbujesz przypomnieć sobie sen, może się nagle okazać, że ni stąd ni z zowąd czujesz gorąco, tak
jakby był duszny parny dzień. Najprawdopodobniej nie masz zielonego pojęcia skąd to odczucie się bierze, po
prostu je przeżywasz. Skoncentruj się na nim. Przypomnij je sobie tak dobrze, jak tylko możesz, tak abyś mógł
go ponownie doświadczyć. Gdy to zrobisz, twoja uwaga zacznie wracać do obszaru świadomości, w którym
sen miał miejsce. Być może mignie ci przed oczyma obraz zapalonego papierosa, lub poczujesz niepokój nie
wiedząc skąd się on bierze. Skoncentruj uwagę na jakimkolwiek odczuciu, które towarzyszy temu obrazowi.
Być może, w trakcie takiego koncentrowania się przemknie ci przez myśl obraz dwóch żołnierzy z bagnetami
na karabinach. Będziesz koncentrował się na uczuciach powiązanych ze wszystkimi obrazami jakiekolwiek
przyjdą ci na myśl, a twoja uwaga będzie sięgać coraz głębiej i głębiej w obszar świadomości, w którym sen
miał miejsce i gdzie przechowywana jest pamięć o nim. W pewnym momencie będziesz pamiętać sen. Nagle
znajdujesz się ponownie w chacie w sercu dżungli, widzisz wszystko jasno, ze szczegółami. Teraz nie tyle
przypomniałeś sobie sen, co ponownie go doświadczyłeś. Koncentrujesz uwagę na każdym aspekcie tego
snu i w pełni go sobie uświadamiasz.
Kilka słów na temat tego, co rozumiem przez „uczucia”. Często zdarza się, że ktoś poczuje konkretny
zapach, usłyszy starą piosenkę w radio i natychmiast przypomina sobie jakieś doświadczenie, przeżycie.
Dla wielu z nas jest to bardziej jak ponowne doświadczenie czegoś, o czym dawno zapomnieliśmy. Tak
więc definicja „odczuć” w Modelu Świadomości Hemi- Sync obejmuje doznania takie jak: zapachy, dźwięki,
może to nawet być swędzenie, które stanowią niejako „wyzwalacze” pamięci. Także pojęcie Pamięci
Określonego Stanu może nam pomóc łatwiej zrozumieć dlaczego określone wrażenia (smaki, zapachy)
powodują, że natychmiast przypominamy sobie ze wszystkimi szczegółami wydarzenia z przeszłości.
Technikę tę można wykorzystać również w celu przypomnienia sobie szczegółów doświadczeń
związanych z badaniem obszarów niefizycznych. Może się zdarzyć, że w żaden sposób nie będziemy
mogli przypomnieć sobie snu, lub szczegółów niefizycznej przygody i nagle zapach, dźwięk lub inne
tego typu „odczucie” pomoże nam przenieść się z powrotem do obszaru świadomości, w którym
wydarzenie to miało miejsce.
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Notatki
Wykonywanie szczegółowych pisemnych notatek od razu po powrocie z niefizycznej podróży jest doskonałym pierwszym krokiem do nauki zapamiętywania swoich doświadczeń (dotyczy to również doświadczeń
onirycznych, czyli pracy ze snami i jest polecane przez większość specjalistów w tej dziedzinie). Przeniesienie uwagi ze świadomości snu, do rzeczywistości fizycznej nie jest procesem natychmiastowym.
Tuż po obudzeniu część uwagi jest nadal skupiona na obszarze śnienia. Jesteśmy w stanie przypomnieć
sobie o wiele więcej szczegółów jeśli zaczynamy notować w tym właśnie momencie.
W podobny sposób powstają moje książki. Na początku moich doświadczeń zdarzało się, że wracając
do rzeczywistości fizycznej, nie byłem w stanie zanotować więcej niż trzy, cztery linijki. Jedno z takich
doświadczeń chciałem opisać w książce i okazało się, że będę musiał napisać cały rozdział w oparciu
o bardzo skąpe notatki. Odkryłem wtedy, że czytając fragmenty notatek i koncentrując się na odczuciach, które pojawiały się spontanicznie, byłem w stanie przypomnieć sobie o wiele więcej. Gdy pisałem książkę koncentrowałem się na odczuciach towarzyszących moim doświadczeniom, w rezultacie
przypominałem sobie je pełniej i ze szczegółami. Tak, że na podstawie kilkuzdaniowej notatki byłem
w stanie przypomnieć sobie tyle, aby napisać kilka stron książki. Było to jedno z doświadczeń, które
pomogły mi lepiej zrozumieć i wykorzystać pojęcie Pamięci Określonego Stanu doktora Tart’a.
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Nagrywanie relacji z doświadczeń
Po pewnym czasie, gdy nabierzemy wprawy możemy nagrywać nasze relacje. Ja sam używałem małego,
niedrogiego magnetofonu z wmontowanym mikrofonem, włączającym się na dźwięk głosu. Nagrywając swój
głos jesteśmy w stanie uchwycić wszelkie subtelności wypowiedzi (intonację głosu, zmianę jego tempa, itp.)
czyli o wiele więcej niż tylko informacje, które mogą być zapisane na papierze. Później odsłuchując nagrań
możemy łatwiej wczuć się w klimat omawianego doświadczenia, ponownie odczuć związane z nim emocje.
Ułatwia to znacznie przypominanie sobie większej ilości szczegółów doświadczenia, pomagając ponownie skoncentrować uwagę na obszarze, w którym miało ono miejsce.
Dokładnie tego, oczekiwałem używając równocześnie połączenia Modelu Świadomości Hemi-Sync
oraz koncepcji Pamięci Określonego Stanu, jako narzędzi ułatwiających eksplorację obszarów świadomości. Gorąco zachęcam do nagrywania swoich doświadczeń, zwłaszcza w ćwiczeniach zawartych
w dalszych częściach książki.

Sugestie na temat Pamięci Określonego Stanu
Podczas jednego z moich warsztatów, zaraz po wygłoszeniu przeze mnie wykładu dotyczącego Pamięci
Określonego Stanu jeden z uczestników poprosił o głos. Oto, co nam opowiedział. W czasie studiów
dzielił on pokój w akademiku z palaczem „trawki”. Gdy jego towarzysz przygotowywał się do egzaminów
lub testów zawsze popalał sobie marihuanę. Wkrótce okazało się, że nie był on w stanie przypomnieć
sobie niczego z „opanowanego” materiału podczas samego egzaminu, jeśli wcześniej porządnie się nie
odurzył. To doskonały przykład i dowód na prawdziwość koncepcji Pamięci Określonego Stanu. Historia
ta równocześnie przedstawia błędne zastosowanie narkotyków dla udoskonalenia doświadczeń podczas
badania innych rzeczywistości. Wszystko czego nauczył się ów eksperymentujący student było przechowywane w obszarze świadomości, który możemy określić jako obszar świadomości totalnego odurzenia.
Jedynym sposobem, w jaki mógł on uzyskać dostęp do zgromadzonej wiedzy był powrót do tego stanu
świadomości, czyli porządne odurzenie się trawką po raz kolejny.
Nauczyciele technik metafizycznych sugerują, iż konieczne dla osiągnięcia sukcesu w tych dziedzinach są często: specjalna dieta, kadzidełka, narkotyki, substancje chemiczne, magiczny proszek, życie
w ubóstwie, lub innego rodzaju „pomoce”. Rzeczy te pomagają jedynie przenieść naszą uwagę w obszary
świadomości, do których wcale nie musimy docierać, aby osiągnąć sukces. Jeśli będziemy się nimi posługiwać w końcu uzależnimy się całkowicie, gdyż nie będziemy już w stanie przypomnieć sobie żadnego
z doświadczeń bez ich pomocy. Jeśli chcemy odnosić sukcesy w naszych poza fizycznych podróżach
i eksploracjach musimy nauczyć się przemieszczać świadomość. Osobiście wolę, aby tym przesunięciom
nie towarzyszyły żadne używki, cudowne diety, magiczne rekwizyty i im podobne. Są one niepotrzebne
i często nie przynoszą efektu.
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