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Kamil Flammarion.
urodzony w 1842 r.

Flam m arion umarł!...
Niewiele zapewne znajdzie się 

przedstawicieli isfer wykształ
conych obojga płci, zarówno do 
starszej jak 1 obecnej generacji 
należących, którym imię Flam- 

I  mariona hyłohy nie znainem i n 
których wiadomość o jego śmier
ci żałosnem w sercu nie odbiła 
się echem.-.

Ileż bowiem umysłowej korzyś
ci tudzeż -wysokiego duchowego 
zadowolenia wynieśli o] wszyscy, 
którzy z uwagą czytali cenne i 
niezwykle pociągające jego wy
dawnictwa.

K am il Flam m arion urodził 
się w M ont ign y J1 e-R o i we F ran 
cji w 1842 r. — dożył więc po
ważnego wieku 83 lat. Życie swe 
poświęcił od wczesnej młodości 
badaniom Wiedzy Przyrodniczej 
i usiłowaniom dążącym do roz
wiązania niedoeieozomych zadań 
i praw rządzących Wszechświa
tem. K arierę swą naukową roz
począł jako asyst znanego astro- 

i  noma Karola Le Verrier, dyr- 
9 Obserwatorjum Astronomicznego 

w Paryżu. Zamiłowany w swym

— zm arł 1925 r.

fachu i niezwykłemi obdarzony 
zdolnościami;, wcześnie zwrócił 
na siebie uwaigę ogółu szeregiem 
cennych prac z dziedziny Astro
nom ji, z których jedna z pier
wszych p- t. Wielość światów za
mieszkałych, zyskała rozgłos i 
imię autora postawiła w rzędzie 
pierwszych powag naukowych. 
W r. 1887 powołał do życia To
warzystwo Astronomów Francu
skich, podczas gdy w r. 1883 o- 
trzymawszy od jednego z admira- 
torów swych obszerny teren ze 
wspaniałym parkiem tudzież od
powiednie m aterjalne środki, 
zbudował i urządził 'tamże, zdała 
od wielkomiejskiego gwa.ru, wła
sne obserwatorjum. w którem od
dawał się gorliwie ulubionym 
swym astronomicznym studjom. 
Poza wymienionym dziełem opu
blikował długi szereg innych 
prac w zakresie tak Filozof ji 
Przyrody, jak Praktycznej Astro 
nomji i innych dziatów Wiedzy 
Przyrodnicznej’, które szybko 
rozchodziły się nietylko w oj- 
czyźmie autora ale w całym cywi
lizowanym świecie, przynosząc 
mu oprócz zasłużnej sławy nie
zwykłe objawy ogólnego uznania

£ m
i
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i  rzecz można nawet pewnego ro
dzaju osobistego kultu.

Wysoki ten niezwykle płodny 
umysł nie wychodzący jednak w 
prześliczny ch bardzo publikacjach 
swych z granite ścisłej1 Wiedzy, 
posiadał jednocześnie dar rzadki 
przedstawiania najpoważniej
szych zadań, tyczących tajników 
i praw' przyrodniczych w tak 
przystępnej i interesującej for
mie, iż Flam m arion stał się 
wkrótce tak poczytnym na obu 
półkulach cywilizowanego świa
ta jak  mało który z romansopi- 
sarzy.

Albowiem obok ściśle nauko
wych podstaw wszystkich1 prac 
jego świadczących o głębokiej 
wielostronnej wiedzy, niepospo
licie rzutkim i  bystrym  umyśle 
i  sumiennych studjaeh autora, 
żywy i barw ny opite owych do
bytków wiedzy w’ przystępnej dla 
kulturalnego ogółu i dziwnie pię
knej ujęty formie, inaczej—pra
wdziwy i rzadki' tadent popula
ryzowania. W iedzy Przyrodni
czej, by1 przyczyną niezwykłej 
poczytnośai pomiemiOnych wyda
wnictw, w które Flam m arion po
tra fił wlać właściwy sobie, często 
romantyczny urok. Będąc pierw
szorzędnym uczonym posiadał 
jednocześnie ów naturalny  rzad
k i w' swoim rodzaju nastrój poe
tyczny, którym  niezależnie od 
kształcenia umysłów, podbijał 
i zyskiwał serca licznych zastę
pów swoich czytelników-

Lecz obok wymienionych stu
diów przyrodniczych, Flam m a
rion od la t wielu okazał się był 
również niezwykle czynnym i po
za granicami t. z. Oficjalnej Wie
dzy. J a k  każdy światły i badaw
czy umysł, zainteresowały go 
pewne objawy w sferze psychiki, 
noszące niewłaściwe miano nad
naturalnych, albowiem nic nad
naturalnego nie dzieje się w na
turze. W bliższej będąc nauko
wej łączności z wieloma znanymi 
badaczami na polu Metapsycihifci 
że wymienię prof- Richet, hr. de 
Rochas, Lombroso, Oroofces‘a, 0- 
livera Lodge, Ochorowicza i wie

lu innych. Flam m arion zaintere
sował się bardzo tym  przedmio
tem i gorliwą w tym kierunku 
rozwinął działalność, licznemi i 
eennemi pracam i wzbogacając 
odnośną literaturę. Pierwszą je
go tego rodzaju publikacją były 
wychodzące w „La Revue des 
Revues" rezultaty spostrzeżeń p. 
f . Nieznane S iły  Przyrody, — 
ujęte później \V odpowiednie dwu 
tomowe dzieło.

W r- 1889 ukazało się w bardzo 
poczynieni tygodniku francu
skim, AnnaSes Politique® et Lilt- 
teraires, redagowanym przez p. 
Adolfa Br i-ssom, wezwanie ido czy
telników, poprzedzone odpowie
dnim wstępem, następującej tre
ści:

Proisimy o przesłanie nam od
powiedzi na dwa następujące py
tania:

1) Ozy nie zdarzało się czytel
ników-i kiedykolwiek na jawie 
mieć dokładne wrażenie ujrzenia 
istoty ludzkiej (w nieobecności 
tejże w danej chwili i miejscu), 
słyszenia jej, lub być dotykanym 
przez nią, b e z  możności objaśnie
nia sobie tego wrażenia jakąkol
wiek znaną przyczyną?

2) Ozy wrażenie to było w 
związku z czyjąś śmiercią?

Toż samo wezw-anie zostało w 
krótkim czasie potem skierowane 
również i do czytelników dwóch 
innych poczytnych czasopism, 
czego rezultatem było otrzymanie 
przez - Flammariona 4280 odpo
wiedzi a w tej liczbie 1824 doda
tnich.

Pómieniona ankieta dostarczy
ła więc, jak widiZfimy, autorowi 
jej obfitego m aterjału, którego 
uporządkowaniem i zbadaniem 
zajął się Flam marion z właściwą 
sobie umiejętnością, rezultatem 
czego były, oprócz poszczegól
nych drobniejszych publikacji, 
idące po sobie większe niezwykle 
ciekawe i interesujące prace je
go, a mianowicie: IJJnconnu et
son Mystere, a następnie wyczer
pujące trzytomowre Studjum jego 
o Śmierci, w postaci trylogjiipod 
tytułem ogólnym: La Mort et son
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Mystere, jatko gruntownie z wła
ściwym autorowi talentem ujęte 
i opracowane, 'bardzo licznymi 
przykładami ilustrowane dzieło, 
bodące ostatnim przedśmiertnym 
literackim jego trudem.

Zarówno z poprzednich!, na po
lu Metapsycbiki odniesionych 
wrażeń, jak  przedewiszystfeiem ze 
studjów nad m aterjałem  otrzy
manym z owej ankiety, Flam- 
marion dochodzi do następują
cych wniosków, niezwykle ważne 
i cenne posiadających znaczenie, 
jako pochodzące od uczonego w 
dziedzinie przyrodniczych badań 
tak wysokie zajmującego stano
wisko.

Oto co mówi M amm arion w 
tym względzie:

1) Dusza egzystuje jako istność 
realna, niezależna od ciała-

2) Posiada ona właściwości 
nieznane jeszcze Wiedzy.

3) Może działać na odległość 
telepatycznie, bez, pośrednictwa 
zmysłów.

4) Znajduje się w przyrodzie 
ólement psychiczny czynny, któ
rego treść jest dla nas ukrytą.

5) Dusza przeżywa organizm 
fizyczny i może manifestować się 
Po śmierci.

Nawiązując zaś do faktów 
s t w i er dz on y ch doś w-iad czen-i em,
tyczących transcendentalnej łą
czności duchowej między żyjący
mi, i uważając ją  jako fakt nieu- 
legający wątpliwości, dochodzi 
Filammario-n do wniosku iż takaż 
sama _ transm iśsja telepatyczna 
ma miejsce również między istno 
ściami ducho-wemi zmarłych i1 
żyjących-

'Z głęboką czcią dla zasłużonej 
pamięci Zmarłego, pozostajemy 
po'd wrażeniem powyżej przyto
czonych słów Jego, w upragnie
niu stwierdzenia z poza progów 
śmierci, być może .przez samego 
duchowego ich autora, niezaprze 
czonej aktualności zawartej w 
nich tezy.

Pogrzeb Kam ila Flam mariona
miał miejsce w Juv isy  d. 7 b. m. 
Stosownie do życzenia zmarłego, 
ciało jego złożone zostało do gro
bu w parku przylegającym do 
obserwatorjum, hędącem osobi
stą jego własnością- Nad ginącą 
pod kwieciem trum ną, prezes m i
nistrów' francuskich, p. Poiinleve 
tudzież p. Karol Reilbel wysła
wili w podniosłych mowach wy
soki e zasługi- wielkiego uczonego-



DZIAŁ i.

Przyczynek do Znajomości tajemnej 
Wiedzy V o g a i jej Wyznawców

w Indjach.

Otrzymując uistne i  piśmienne 
zapytania od zainteresowanych 
Yagą w  przedmiocie znaczenia 
i  celowości jej' p raktyk  jako obe
cnie na czasie .będących i  zale
canych rzekomo w interesie 
zdrowia przez biegłych w owej 
Wiedzy, pozwolę sobie umieścić 
poniżej; objaśnienia dotyczące 
znaczenia prak tyki Yogi, tudzież 
charakterystyki! }i\ psycholagjl 
jej wyznawców.

Zaznaczyć przedewszystfciem 
należy, iż wiedza Yogów nie jest 
sama w isobie czemś odręlbnem a 
znajduje się w łączności z wyso
ką więdzą Braminów*, której Yo- 
gowie s.ą adeptami.

Wyznawcy Braminiztmu, Bu
ddy/.mu. Yoigowie., Fakirzy — 
wszystko to, jak  nas objaśniali 
wtajemniczeni, pochodzi z jednej 
kasty, rozbitej na grupy, stopnie 
i gradacje. Między ubształcoinym 
Braminem tudzież wysoko udu
chowionym Yogiem .a zwykłym 
Fakirem  jest jednak duże przej

ście, o czem jeszcze w dalszym 
oiąigu mówić będziemy.

Zresztą należy wziąć ipod uwa
gę, iż cały szczep Hinduski ma:, 
biorąc poszczególnie, w isobie tro
chę Fakira.-. Dzieję się to i 
przez tradycję i przez nadzwy
czaj silną koncentracje pewnych 
energij, skupionych w Indjach. 
Trudno, by zresztą było inaczej, 
gdzie nawet zwierzęta posiadają 
moc niezwykłą, jak  słonie, ba
woły, wielbłądy i niektóre ga
tunki ptaków, które są do dziś 
kultywowane przez pewne szcze
py w Indjach i  od których za
sięgają wróżb na podstawie po
rozumienia się wzajemnego-

'Zdarzyło się, iż bęąe w swoim 
czasie obecnym na posiedzeniu 
Członków Insty tu tu  Generalnego 
Psychologicznego w Paryżu  *),

*) In sty tu t Gemea-aliny Psychologiczny 
po dziś dzień egzystu jący  w  Pairyiżu dla 
odróżnienia od później powstałego 
Miądzymarodowugo ‘Instytutu! Motapsyl- 
chiczmeigo, daięlsi ofiarności parna Ja-
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jako ówczesny członek tego In 
stytutu', wysłuchałem wygłoszo
nego wtedy właśni© odczytu na 
ten temat iprzez osobę w spra
wach tych doświadczoną i  w1 od
powiednich kołach niezwykłym 
cieszącą isię autorytetem, a  mia
nowicie przez panią Annie Be
sant, zajmującą od wielu la t wy
sokie stainowilsko Przewodniczą
cej;. Międzynarodowej Ligi Teo- 
aoifieznej **).

Z pomienionego odczytu za
chowałem w papierach mych! ob
szerne notatki Wraz z komenta
rzami. tyczącymi interesującego 
nas przedmiotu i  charakteryzu
jącego Wiedzę Yoigów i jej 
adeiptów. Skorzystałem z, nich by 
przedstawić je w tern ujęciu 
ł formie jak  wypowiedziane by
ły ówcześnie przez p. Beisant.

Rozpowszechniona 'jest w In- 
djadh Wiedza Okultystyczna, 
której początki (sięgają wielu ty 
sięcy lat. Zwie się ona Yoga. 
Słowo to znaczy wiązać, łączyć, 
co w tym razie stosuje się do 
świadomości• Chodzi bowiem o 
zespolenie świadomości rozpro
szonej u ludzi z tą świadoaniośoą, 
która będąc czynnikiem dominu
jącym we Wszechświecie, stamo-

na .Meierą, podjceals gdy pierwiszy kreo
w any "był a (dobrowolnych. ofiar, zfbiie- 
ranyoh nietylko w całej Fra neji lecz i 
zagranicą), którego (honorowym (pre
zesem b y ł w  ow ym  czasie senator ii fb. 
prezes m inistrów1, L. Bourgeois, a  pre
zesem i  kierownikiem  prof. d'Arson- 
val. Przyjaciel nasz, dr. fil. J. Ocłio- 
rowitez;, p e ł n i ł w  tym że Instytucie  
przez pewien czas funkcje szefa Labo- 
raJtorjutm. Clziuijąc isie jednak zbyt krę- 
powainyim w działalności sw ej, gdy  
rzymione przez n iego Kom itetowi Dy- 
r akcyjnemu nwaigi n ie  odniosły isibu- 
tkiu a przeciw nie sta ły  'SliQ powodem  
do nieporozumień, ustąpił w tedy a je
dnocześnie ja również zrezygnowałem  
z ezłokowstwa (iprzypisek autora).

**) A nnie B esant — ur. w Londynie 
1847 r. — pierwiastkowo gorąr-a ade
ptka m istycyzm u li teiistka, potem ma 
terjałiiistfca a zdecydowana alteiisitka!, 
wreszcie zaigorzała sp irytystka, przy
sw oiła isobe doktryny teozoficzne prze
byw szy w  tym  celu dłuższy czas w  In
diach, pocE-eim odbywała podróże po

wi t. zw. Wszechświadomość. Yo
ga obejmuje (sposoby działania 
ma jące na  celu uskutecznienie 
pomienionego zespolenia-

Yoga przedstawia więc jako 
nauka, dane do powaiżlnyelh stu- 
djów; cdlem jej jest otrzymanie 
zupełnej łączności pomiędzy 
świadomością indywidualną ozło 
wieka, a nadświadomością, a to 
drogą istopniiowego wznoszenia 
się z nilziszeigo do coraz wyższych 
duchowych planów, aż do doj
ścia do (skutku owego związku: 
mówi (się wtedy, łż jest się w y
zwolonym.

Wychodzi się z założenia', iż 
świadomość jest jedna, powsze
chna. Wszędzie bowiem!, pod 
wszelką formą, jako punkt wyj- 
ścią każdego fenomenu, ujawnia' 
się pewna świadomość; bez 
względu jednak na różnorod
ność form pozostaje jedność świa 
doimościi; jedna energjai, jedna 
siła jest na świeie całym,— zaś 
to co się zwie świadomością 
ludzka, stanowi jedynie część _o- 
gólnej świadomości', wypełniają
cej Wszechświat i przyobleczonej 
w odpowiednią formę.

Świadomość albowiem rozdro
bniona jest na miljony cząstek, 
sitanowjących fragm enty, zarod
ki, kiełki życia duchowego po-

Ameryce, Francji Aniglji etc., propa
gujące odnośne (idee łza pomocą odczy
tów i konfereneyj. Po śm ierci znanej 
okultystikui, H eteny Bławatskiej; (slta- 
nejta na czele złożonej przez tą  oisita- 
tn ią Szkoły Teozofioznej. Po dziś dzień  
i>07.0ntając na tam stanowisku, A nnie 
Besant, obdarzona niezw ykłą inteli
gencją, w ym ow ą tudzież darem argu
mentacja; i talentem  liiiteraicikiimi, w yro
biła  sobie "w odnośnych sferach szero
k i rozgłos i  uizmanie niezmordowana 
czynnością sw ą w  rzeczonym kierun
ku i  licHnamii publikacjam i, z których  
waiżniejszemi (są: „(Próby Polityki
i 'Soc!jo0iOigji“, — „Świat i  jego Bogo
wie",—<„Brziez Buirrz© ido Pokoju", (ro
dzaj bioigrafjii aiultorki), — „Dla crae- 
go zostałam Teoizofistką — Śmierć 
i Życie pozagrobowe," etc- Przed fciłtou 
la ty  Aninie B esant obchodziła uroczy
ście plęćdzdesięeiotacd© działalności 
sw ej na polu Teozofji, w którena to 
świeca© przyjm ow ały udział delegacje 
stowarzyszeń Iteozofiicznych przybyłe  
niem al z© wszystkich stron św iata.
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sianego i  -wcielonego w materję 
—innemi słowami dusze (Jives) 
w teologieznem tego zrozumie
niu!. Każda Jłv-a, stanowiąca iist- 
ność siebie samej świadomą ;i- in
teligentną, przyobleczoną jest 
bezpośrednio W substancję bar
dzo delikatną', (stanowiącą mu
ter jalne jej podłoże. Takich o- 
pon (fcoshas) jest rzekomo sześć, 
z coraz- grubszego stopniowo- m a
terialnego is fo rmow-an ych isub- 
stratu. W miarę przyoblekania 
się w nie świadomości, zmniej
sza 'się w odpowiednim stopniu 
pierwiastkowy jej: wysoki zakres 
duchowy j  intelektualny; będąc 
w podłożu materjialneim najisulb- 
telniejszemi,, może działać i or- 
jemłow-ać się swobodnie, podczas 
gdy wcielona w materję grubą, 
traci pewną część s-Wydh właści
wości.

Ożłowdtek pragnący rozwijać 
się duchowo szybciej, aniżeli dro
gą naturalnej- ewolucji, oddaje 
się w tym  celu praktykom  stoso
wanym o-d tysięcy lat, za pomo
cą których usiłuje uwolnić sto
pniowo świadomość swą z ma
ter j j  najgrubszej, by mogła dzia
łać swobodnie, będąc przeniesio
ną na -podłoże delikatniejsze. S ta 
ra  on się łączyć sulbstr-at z sub- 
siratem dopóki nie dojdzie -d-o 
podłoża więcej' subtelnego, nie 
zatracając przyt-emi -własnej- świa
domości. W ytwarza się wtedy u 
niego podczas (głębokiego- snu 
wyższa świadomość, rozwijająca 
się i rosnąca stopniowo od planu 
do planu.

Teo-rją indyjska wychodzi z- za
łożenia., iż nie tylko człowiek jest 
iistn-oścdą Świadomą w .wszech! 
świecie, a -są prócz niego inne ist- 
nośoi inteligentne, bedąoe prze
jawem Wszechs-wiadomości i- za
pełnione są ni-emi-Wszystkie świa 
ty. Są one ozas-eim poidobne do 
cz-łowieką, czasem różnią s-i-ę od 
niego.

Wszędzie w okó-ł nas, w prze
strzeni, to znaczy w innych świia 
łach będących -w1 łąoznąśei ze

światem fizycznym, znajdują się 
w znacznej -liczbie podobne inte
ligentne istności, prowadzące ży
cie zbliżone ido naszego -czyli sa 
modzielne, -w świecie również 'Sa
modzielnym.

Istnieje możność łączności po
między tym i światami, i- zt-chwilą 
gdy świadomość u -człowieka po
czyna działać w planie nadświa- 
do-mym, tenże jest w stanie wejść 
w kontakt z- o-weimi istnościami 
a- nawet uczynić je p-od-atnemi 
swej woli, ponieważ wiele zn-ich 
duchowo stoi niżej od- -człowieka.

W Indja-ch -dwa główne syste
my Yogi najważtoiejisz-e posiada
ją  znaczenie,,, a miano-wieie H a
tha - Yoga- i- Radża-Yogai, oprócz 
innych podrzędniejszych, też -sa
me wszakże cele m ających na 
względzie.

Hatha-Y-oga, dąży -do tej łącz
ności. przez wysiłki, mające m iej
sce na pianie fizycznym, nato
miast Radżą - Yoga, Królewską 
zwana-, jest systemem czysta men 
talnym. Adeptami nauk tych są 
t- zw. Yogowie. H atha - Yogowie 
m ają dwa cele: pierwszym jest 
utrzym anie możliwie długiego 
życia w do-sko-nałem zdrowiu na 
ziemi, — drugim, opanowanie 
wspomnianych powyżej - istności 
należących do innych planów i 
pod względem świadomości niżej 
stojących, gwoli uczynienia ich 
podatnymi s-wej woli.

K ardynalnem  zadaniem H a
tha - Yogów -jest n j arzmicniie zu
pełne ciała swego [ Wszelkich ży
ciowych jego czynności, uczyni
wszy je Ibe-zwzględnie p-odległemi 
i p-o-słuszn-emii -swej- woli. Docho
dzą oni, -do- tego dwojaką dr-oigą: 
najwpierw’ -przez uregulowanie 
-oddychania, co się zwie Pranaya- 
ma. Słowo- Prana oznacza: oddech 
ale w rzeczywistości jestto poję
cie zbioru potęg życiowych wy
pełniających Wisz-echświa-t, i  dla 
tego P ranayam a m a znaczenie 
nierównie dalej idące aniżeli 
zwykłą regulację oddechu, która 
jako obecnie na czasie będąca, u- 
praw ia s-i-ę u nas na  szeroką ska-



281

lę; słowo .to posiada W sobie zna
czenie kontroli nad potęgami 
żyaiowemi, nie tylko czynnemii w 
ustroju lecz i poz.a nim  znajdu
jącemu się- D rugi isposólb, tak 
zwana Dharamt, polega na skon
centrowaniu doskonałem całej 
uwagi, 'i woli osobnika na pew
nej części ciała. Przez odpowie
dnie ćwiczenie się w tym  kie
runku Yogowie są w możności 
każdy pojedynczy mięsień w or
ganizmie uczynić zależnym od 
swej woli.

W yniki otrzymane przez kon
sekwentne stosowanie pomienio- 
nych sposobów są w rzeczy sa
mej 'zadziwiające: Yogowie są w' 
możności np. wstrzymać ruchy 
serca. Pod impulsem potężnym 
woli, ruchy serca stają się coraz 
wolniejszym' a wreszcie ustają 
zupełnie. Yogi rolbi wrażenie 
martwego, nieś w indom ym będąc 
chwilowo warunków egzystencji 
swej na tym  planie. Stopniowo 
i powoli ruchy serca rozpoczy
nają się n a  nowo, aż wreszcie 
stają się prawidłowe i Yogi 
wraca do percepcji- W podobny 
sposób Yogi wywiera kontrolę 
nad czynnościami płuc, zawsze 
na podstawie 'bezwzględnie sku
pionej uw agi nad niemi jak  
i nad każdym innym  organem, 
k tóry  życzy poddać swej: woli.
By dojść do tego rodzaju rezul
tatów1 potrzielba lat całych kon
sekwentnego ćwiczenia się w 
tym kierunku.

I

Jednym  z pierwszych warun
ków zapewnienia sobie zdrowia 
jest zachowanie idealnej czysto
ści nietylfco nazewnątrz lecz i na 
wewnątrz ciała. W tym  celu sto
sują Yogowie częste zewnętrzne, 
lecz niezależnie od mich że się 
tak wyrażę, i wewnętrzne k ą
piele- Te ostatnie polegają nie 
tylko na piciu znacznych illośei 
wody lecz ,i na wprowadzanie jej 
obfici© do- przewodu pokarmo
wego przez odbytnicę, i  wywoła
ną zmianę w tym celu ruchu ro

baczkowego kiszek w odwrotnym 
kierunku.

W ynikiem zarówno tych jak  
i wielu innych stosowanych pra 
ktyk jest w rzeczywistości za
chowanie zdrowia u Yogów i ro
zwinięci© is‘i:l cielesnych a v  Zna
cznym stopniu- Chodzą o nich le
gendy, iiż są w możności prze
dłużyć życie swe ido stu la t 1 wię 
cej .a równocześnie sta ją  się zu
pełnie nieczuli na ból fizyczny. 
Yogj układa się nago na łożu 
najeżomem ostrymi kolcami, prze 
wraca się na niem z boku na bok 
nie raniąc się i  nie odczuwając 
bólu; bierze w pałce rozżarzony 
węgiel i Ikładżie go sobie na  dło
ni, na której niepozostaje śladów 
oparzenia i t. p_.

Podobną możność niiereago- 
wamia na ból fizyczny spotkać 
można w Indjach u osobników 
nie oddających się praktykom 
Yogi.. P an i Besamt przytacza ja 
ko przykład', pewnego wojskowe
go Hindusa ranionego ma polo
waniu wystrzałem w nogę i któ
remu wyjętą została kulą bez 
zastosowania wszelkiej tak ogół 
nej jak i miejscowej narkozy- Oo 
dla innych byłoby męką, przez 
niego nie zostało odczute. Obroni 
przypuszczali, iż jprzęz kastową 
dumę właściwą Indusom, potra
fił zapanować nad manifestacją 
bólu jedynie; przeciwrzeczył je
dnak temu przypuszczeniu abso
lu tny spokój' i zachowanie się 
operowanego, k tóry zapytywany 
kilkakrotnie czy nie cierpi, za
pewniał z uśmiechem p y ta ją 
cych, iż absolutnie bóllu nie ma!, 
przeniósł bowiem całą świado
mość swą z chorego w inne miej 
sea i nogi nie odczuwa zupełnie.

Pozwolę sobie przy tej sposo
bności zacytować podobny przy
kład, niezrozumiały ówcześnie 
dla mnie i  nie podobny do wia
ry, którego byłem naocznym 
świadkiem kilkanaście la t temu 
na publlicznem predstawienilu w 
przepełnionym cyrku Bulscba w 
Berlinie.

Produkującym  się był młody 
człowiek, Anglik, około 20 lat li-
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czący, blondyn jasny, o regular
nych rysach twarzy, przyjemnej 
powierzchowności), nieco anemi
czny, szczupły lecz (prawidłowej 
i zgrabnej budowy, spokojny i 
czyniący wrażenie obojętnego- 
Wniesiono na arenę rodzaj po
dwójnej pod ostrym kątem u gó
ry  złączonej drabinki, stojącej, 
jaką posługują się zazwyczaj ta
picerzy, z tą różnicą, iż stopnie 
jej stanowiły ostrzami ku górze 
ułożone pałasze ta k  ostre, Iż prze 
cinały trzym ane luźno w* pal
cach kaw ałki papieru.
Młodzieniec zdjął obuwie a  im- 

presarjo zaprosił Jklilku lekarzy 
dla bliższego Zbadania go. Zna
lazłem się w ich liczbie, zamienii- 
łem kilka zdań z Anglikiem,, da
jącym uprzejme acz krótkie od
powiedzi na  zadawane mu p y ta
nia; tętno i  oddech znalazłem u 
niego prawidłowe,, lubo nieco 
przyspieszone, — istopy utrzym a
ne w starannej kulturze, — skó
rę na podeszwach cienką, mięk
ką, bez śladu nagniotków lub ja 
kichkollwiek zgr uhień.

OPo ukończonych oględzinach), 
młody człowiek postawiwszy sto 
pę na ostrzu klingi palaisza sta
nowiącego1 pierwszy stopień o- 
wej dralbinkit, uniósł się i stanął 
na niej, poczem postawiwszy 
drugą nogę na następnym ostrzu 
stopnia powyżej; będącego, 
wszedł wolno w podobny sposób 
po 10, jeśli mnie pamięć nie m y
li, tego rodzaju improwizowa
nych stopniach, na szczyt d ra 
binki a następnie zszedł z niej 
tafcilmże sposobem -po drugiej' 
stronie. Dziwne wrażenie wywo
ływał ten pochód. Stojąc bezpo
średnio przy drabince, widzia
łem wyraźnie jak  ostrze zdawa
ło się zagłębiać w' stopię, tak , Iż 
młody człowiek unosząc nogę z 
owego ostrza, by  ją  postawić na 
następnem), _ czynił to  z wido
cznym wysiłkiem.Żadnego wzru
szenia ani g ry  mimicznej twa
rzy w trakcie tego, nie byłem w1 
możności zauważyć; czynił wię
cej wrażenie pełniącego czynno
ści swe automatu, aniżeli świa

domie działającego człowieka,— 
i podczas gdyim poprzednio ro
zmawiał z nim jeszcze, od obwili 
rozpoczęcia osobliwej; tej' wę
drówki, przestał reagować na za
dawane m u pytania.

Gdy zszedłszy wreszcie z d ra 
binki, siadł spokojnie n a  poda
nym mu stołku;, podszedłem doń 
w celu obejrzenia stóp, przeko
nałem się, iż skóra na pode
szwach okazała się jedynie lek
ko zaróżowiona bez jakichkol
wiek uszkodzeń lub skaleczeń-

Ale nie koniec na  tern...
Po chwili] wniesiono i położo

no na płask podjium areny szero
ką deskę, nabitą w  odstępach 
mniej więcej, paęeioeentymetro- 
wyeh, długiem! n a  palec, w sze
regach stoj_ąoemi|, bardzo ostry
mi gwoździami- Anglik obnażo
ny do pasa, legł spokojnie pleca
mi na_ owej1 desce, z głową spo
czywającą po za n ią na  podłożo
nej mu poduszce, poczem ułożo
no mu na poprzek przez piersi in 
ną szeroką i długą deskę, po któ
rej wolno, noga za nogą, prze
wodnik, koniak, przeprowadził 
dużego słonia. Eksperyment ten, 
jak łatwo zrozumieć, wywołał 
wstrząsające wrażenie, albowiem 
normalnie, człowiek znajdujący 
się w tych warunkach zostałby 
poprzebijany na, wylot długiem! 
gwoździami n a  których - leżał, 
pod ciężarem słonia, a tułów je
go zmiażdżonym by został ! za
mienionym w (bezkształtną m a
sę. A jednak po przeprowadze
niu słonia, i zidjęciu grubej de
ski, po której tenże przechodził, 
z przewodnikiem swym', z piersi 
młodzieńca, tenże po podaniu mu 
ręki przez im presarja, uniósł się 
bez trudu z madejowego łoża 
swego i  stanął swobodnie ma no
gach. Na. skórze pleców oprócz 
lekkiego zaczerwienienia, żad
nych zmian również wykryć nie 
zdołałem.

Obserwowałem z uwagą twarz 
dziwnego tego człowieka, pod
czas gdy słoń ipo nim przecho
dził i  w chwili gdy deska na 
piersiach jego unosiła się je-
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dnym kańcem w górę a drugim, 
opadała, na podobieństwo hu- 
śtawki, pod wpływem przesu
wającego się wolno straszliwego 
po nim  ciężaru; an i jeden m u
skał nie drgnął na jego twarzy, 
która _jedynie lekko była konge- 
stjonowana; oczy szeroko otwar
te, utkwione (były w dal 1 źreni
ce bardzo- rozszerzone- Oto wszy
stko co mogłem zauważyć.

Na zapytanie moje w jak i spo
sób doszedł do fenomenalnych 
tych produkcyj,, odpowiedział mi 
krótko, iż uroflźił się i wychował 
w Indjacih i tam wyszkolił się w 
tym  kierunku. Więcej) się od nie
go dowiedżiieó nie mogłem-

(Przytoczone powyżej fabta, bę
dąc© w owym czasie dla mnie 
niezrozuimiałem ze stanowiska fi- 
^oloigiiczneigo zagadnieniem, ob
jaśnione mli zostały ,winastępst
wie ze strony sfer w sprawy te 
wtajemniczonych, w sposób na
stępujący:

— Ja k  stygniatyzacja, wywo
łana, być może, czy na podsta
wie ekstatycznego uniesienia czy 
też silnej wyobraźni, przed
stawiającej jakąś bolesną ranę, 
następstwem, której! będzie po
dobna rana lub piętno, szrama 
lub znak oparzelizny,—tak w pe
wnych wypadkach siła woli pod
porządkowująca organizm pod 
psychikę, może nietylko usunąć 
ból ale nawet katastrofy zwią
zane z niebezpieczeństwem u tra 
ty  życia jak właśnie w tym  ra 
zie.

H indusi za pomocą praktyk 
tracą wrażliwość nerwową o ty 
le, że nerwy są u nich posłusz
nymi istrażnikami całego organi
zmu i  tam, gdzie przeciętnie są 
one przyczyną niezliczonych cier
pień a co najm niej niepowodzeń 
w życiu, dla. Hindusów natomiast 
są posłuszną bronią.

Na uwagę moją, iż objaśnieni© 
to dotyczy jedynie zaniectzulćnia 
nerwów skórnych, podczas gdy 
niezrozumiałą pozostaje dla; mnie 
odporność zarówno części mięk
kich, t. j. w danym przypadku 
stóp przy staw aniu na ostrzach

a tern mniej owe przejście sło
nia, które w zwykłych w arun
kach winno zmiażdżyć człowie
ka, otrzymuje taką odpowiedź:

—Zapewne,—-ale należy wziąć 
pod uwagę, że wasza ekspertyza- 
dotyczy Avłaściwie tylko egzy
stencji naskórka. Trzeba bowiem 
mieć na względzie, iż pozatem za 
czyna się dopiero istota fakltu 
i że podobnie jak dematerjaliza- 
cja nie zawsze polega na rozpra
szaniu w atomy ciała stałego,— 
tak  na podstawie skoncentrowa
nej woli ma miejsce w tego ro
dzaju przypadkach proces nastę
pujący:

Ciało, stałe, nie będąc rozłożone 
na atomy, przestaje w  funk
cjach swoich być materjalnem; 

.przez silne emanowani© jest ono 
zabezpieczone jak niby warstwą 
niewidzialną, która oddzielając 
ciało od ciężaru lulb ostrza, bro
n i go. Jestt© niezmierni© suibtól- 
na warstwa kosmiczna, ni© dają
ca się w rozłożeniu uchwycić 
najdoskonalszym) mikroskopem 
W ten spoisób zabezpieczone cia
ło staje się najkompletniej odpo- 
rnem tak na kule, jak  i  na wszel
kie ostrza. Czyli, że ciało ma- 
terjaline otaczane zostaje sub- 
stratem niematerjalnym a jed
nak ścisłym, i w tej sytuacji 
ciało znajduje się w warunkach 
nadmaterjalnych. Ta sama spra 
wa zresztą, co w znanej: biogra- 
fji męczenników: nieczułość pod 
czas tortur, przez stan czy to 
ekstazy, czy woli.

Ale wracam y do przedmiotu:
Oprócz p rak tyk  związanych 

z Hatha-Yogą i mających na 
względzie ku lt ciała i  zdrowia 
są inne, których celem jest od
powiednie przygotowanie się 
i wyszkolenie, by módz podciąg
nąć pod władzę istnoiśei duchowe 
z innego planu. P rak tyk i te wy
chodzą z założenia, iż przez cier
nie fizyczne doskonali się i  po
tężnieje duch ludzki; noszą one 
nazwę Tapas, i są w rzeczywi
stości procederem męczeńskim. 
Polegają one np. na trzym aniu 
bez przerwy w oiąlgu miesięcy i 
la t całych ram ienia nieruchomo
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wzniesionego ku górze, aż do za
niku -w niem muskulatury i  sko
stnienia kończyny w tej pozycji 
i na innem podobnem torturowa
niu się.
• Yogowie utrzymują i stwier

dzają to przykładami, iż przez 
podobne konsekwentnie prowa
dzone ćwilcizenia zyskują oni mo
żność nabycia i rozwinięcia nie
zwykłych: własności duchowych 
w stopniach odpowiadających 
wyższym planom aniżeli nasz fi
zyczny, co pozwala im korzy
stać z danych jakie przedstawia 
najbliższy nam przedewiszyst- 
kiem plan, t. zw. astralny, i w 
razie potrzeby posługiwać się dla. 
swoich celów istnościamii podrzę 
dnemi, należącemi do tegoż pla
nu.

Yogowie unoszą się w górę i 
pozostają ezais jakiś w zawiesze
niu w tej pozycjii; wywołują po
ruszania na odległość lub apor
ty różnych przedmiotów, a tak
że wykomywują wiele niezrozu
miałych sztuk na podobieństwo 
naszych t. zw. „profesorów Ma- 
gjl“, z tą różnicą, iż Yogowie ro
bią to bez żadnych -zgoła przy
rządów, sarni będąc prawie na
dzy. A czynią to wis^ystko wła
śnie, jak utrzymują, przy pomo
cy owych jestestw a. planu a- 
stralnega, będących ną ich usłu
gach.

Przy tej okazji przytacza pani 
Besant odpowiednie przykłady, 
między innemii, jak sama osobi
ście wrzuciwszy na zlecenie Yo
ga produkującego się w towarzy
stwie kiilku osób, odebrane ód 
nich zegarki, ido studni znajdu
jącej się w pobliżu,, gdy Yogi, 
nie _ ruszywszy się z miejsca,, 
wzniósł ramiona kń górze, w-rę- 
kaclh jego znalazły się owe ze
garki-

Drugi przykład dotyczył apor
tu cukierków wyrabianych w 
Indjach w jedlnem tylko jedy- 
nem mieście, odleglem od miej
sca eksperymentu o 100 mil an
gielskich, aportu dokonanego w 
chwil kilka, stosownie do żąda
nia jednego z uczestników.

Cytowane bywają przez wia- 
rogodnych świadków przykłady, 
że _Yogi w obee otaczających go 
ucinał głowę ptakowi, a gdy po 
oliwili wyciąignąl ręlkę nad 
okrwawionym ptasim kadłubem, 
ptak momentalnie okazywał się 
żywym, Zdaje się, iż w tym i po
dobnych wypadkach Yogowie 
stosują kolektywną hypnozę 
obecnych), — i .w tym kierunku 
są mistrzami;. Posiadają możność 
liypnotyzowania nie tylko in
nych ale i samych siebie i wpro
wadziwszy się w st«n potrzebne
go transu, komunikują się z 
wyżlszemi planami, jak o tem po
wyżej była mowa. Przepowiada
ją zwykle ścisłą datę swej, śmier 
ci:; mają albowiem możność opu
szczenia chwilowo, ciała, t. j. 
podczas transu i powrócenia doń 
po pewnym czasie, albo też nie 
powracania doń więcej, t. j. od
dania ciała śmierci-

Druga metoda, Radża - Yoga, 
na innych oparta jest podsta
wach. Obejmuje ona ośm stopni, 
z których pierwszy w narzeczu 
samsfcrycbiem zwany Asam , po
lega na przyjmowaniu przez Yo- 
gę pewnych pozycyj ciała w ce
lu ułatwieniu funkcji prądom 
życiowym. Zachowanie owych 
pozycyj ma ważne znaczenie:nie 
mają one jednak nic wspólnego 
z męczeńskiemi pozycjami stoso- 
wanemi w Hatha-Yodze i na o- 
gół są wygodne. Równocze
śnie służą dwa pierwsze sto
pnie Radża - Yogi do podnie
sienia strony moralnej da
nego osobnika, najprzód w 
kierunku negatywnym, t. j. 
przez wstrzymanie się od Wszel
kiego złego, a następnie w do
datnim, przez dobre uczynki ko
rzyść ludzkości mające na wziglę 
dzie. Wybraną zaś po wstępnych 
praktykach pozycję ciała, nale
ży starać się zachowywać możllir 
wie długo i przyzwyczaić się do 
niej, obserwując związane z pra
ktyką powyższe przepisy.

Następne dwa stopnie (Pra
na yarna i Pratyhara) polegają 
na doskonaleniu własności men-
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łałnydh przez kierowanie ich od 
świata zewnętrznego ku wnętrzu 
osobnika, t. j. uczynienie go o- 
bojętnym na działanie zmysłów.

Początkowo ułatw ią się to za
danie przez stosowanie odpowie
dnich u ki i jen ta fizycznych za
biegów, jak zawiązywanie oczów, 
— zatykanie uszów, nozdrzy, 
wstrzymywanie się od pewnych 
pokarmów i ograniczenie się w 
żywieniu do koniecznego tylko 
minimum i t- d. Z chwilą je
dnak nabycia już pewnej w pra
wy w tym  kierunku, wszelkie te
go rodzaju zabiegi sta ją  się zby- 
tecznemi i zmysły przestają dzia 
lać same w odpowiednich chwi
lach.

.Rzeczona (koncentracja staje 
się zupełną -w następnym sto
pniu (Dharaną) jako efekt wywo 
łamy jedynie tylko za pomocą 
wysiłku myślowego, w przeci
wieństwie do podobnego stanu 
spowodowanego Hypmozą i  po
legającego na zmęczeniu zmy
słów- P raca ta  nosi nazwę Zbie
ra nia SU lub inaczej Zwróce
nia Mentolu ku  Weicnątrz.

Ipomienione niższe' stopnie R a
dża - Yogi m ają na celu unie
zależnienie świadomości od ciała 
Gdy zmysły już nie działają i 
świat zewnętrzny istnieć prze
stał dla danego Osolbnika,, świa
domość jeigo poczyna przyjm o
wać charakter i cechy subtelniej 
sze, niemniej pozostając czynną 
i jako taka nosi nazwę Nadświa
domości. Owa nadświadomość ro 
zwija działalność swą w sferach 
pozaświatowych, czyniąc tamże 
swe spostrzeżenia i doskonaląc 
się w dalszym ciągu. Stanowi to 
siódmy stopień tej wiedzy, no
szący nazwę Dhyaną, czyli Me
dytacji.

W ostatnim.n ajwyżiszym wre
szcie stopniu (Samahdi), dany o- 
sobnik dochodzi do możności zda 
wania sobie w świadomości swej 
sprawy ze spostrzeżeń z owych 
pozaświatowych wędrówek po 
powrocie sw ym  do da la  i zapa
miętaniu, za pośrednictwem mó
zgu, wrażeń wyniesionych z in

nych planów. Yogi w tym sto
pniu inicjacji, posiada możność 
opuścić świadomie ciało swe, po
dobnie jak. się poizIbyWa odzieniu 
i przenosić się dowolnie z miej
sca na miejsce, bądź na naszym 
planie fizycznym, bądź przecho
dząc na  piany poza granicami 
świata naszego będące, by czynić 
tamże swe spostrzeżenia, które 
zachowuje w pamięci.

'Zastanawiającym jest W tych 
warunkach fakt wypowiadania 
się identycznie i niezależnie - od 
siebie całego szeregu Yogów w 
jednych i tychże samych kwe- 
stjacli transcendentalnych, dostę 
pnych jedynie wysokim w’y- 
ksizałconym umysłom, z niezna- 
cznemi jedynie różnicami w de
talach, zrozumiałem! ze wzglę
du na indywidualny charakter 
lub sposób ujęcia kwestj i przez 
danego osobnika.

Jeśli w zasadzie dopuścimy 
możliwość tego rodzaju ducho
wych- pozaświaltowyoh wędró
wek, czynienia tamże swych spor 
strzeżeń i zachowywania ich w 
pamięci po powrocie do ziem
skich swych powłok, to otrzyma
my Objaśnienia niniejszego cie
mnego dla nas fenomenu, będą
cego przedmiotem badań psychi
cznych a przede wSzystfciem zro
zum, iemy dla czego świadomość 
w transie jest często znacznie iin- 
tenzywniejsza i obejmuje zakres 
wiadomości o wiele obszerniej
szy aniżeli :na jawie. Z chwilą 
wszakże, gdy zdołamy przekonać 
się na zasadzie osobistego do
świadczenia o nadświadomości i 
powrócić po eksperymencie tym 
do formy cielesnej, otrzymujemy 
tern samem niezbity dowód, iż 
świadomość trw a rzeczywiście 
niezależnie od fizycznego ciała-

tNiie bez, słuszności utrzym ują 
w Indjach, iż dzieje się szkoda 
mózgowi jeśli tenże nieprzygoto
w any odpowiednio znajdzie isję 
nagle wobec wrażeń związanych 
z, nadświadomością. Zrozumia
łem jest bowiem, iż istność ludz
ka rzucona pod wpływem gwał
townej emocji niespodzianie w
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Zaświaty, znalazłszy się po po
wrocie swym do ciała w zwy
kłych znowu warunkach, cierpi 
często wtedy n.a mniej luk wię
cej przykre przypadłości nerwo
we będące skutkiem silnego 
-wstrząsu mózgu spowodowanego 
niezwykle szyibkiiemi i int-enzy- 
wnemi Avibraojiami, jakich mózg 
nieprzygotowany ipo temu po
przednio, nie może zazwyczaj 
znosić bezkarnie- Natomiast zno
si mózg emocje te rzekomo bez 
szkody po odbyciu owych pra
ktyk, t, j. idąc wskazanemi przez 
Yogę drogami stopniowego tre
nowania się w potrzebnym kie
runku-, podczas gdy- niezłomna 
wola powoduje, hart całego sy
stemu nerwowego, móizg -suibteli- 
zuj-e- się), pozostając jednak zu
pełnie zdrowym.

Tyle w tej sprawie pani Be- 
sant.

Odmienną nieco charaktery
stykę Yogów i celów działalno
ści ich jako wtajemniczonych, 
znajdujemy w starodawnych 
skryptach hinduskich a przede- 
wszyistfciiem w Księdze Wiedzy 
Okultystycznej Braminów (A- 
gruszada - Parukczaj). Według 
obowiązującego regulaminu, Yo- 
giem może zostać jedynie mło
dzieniec z kasty Braminów, któ
ry  po odbyciu nowicjatu meldu
je się w' tym zamiarze u Zgro
madzenia Najwyższego W tajem
niczonych, ślubując zachowanie 
absolutnej czystości. Po odbyciu 
związanej z aktem tym eere- 
monjft, przewodniczący Zgroma
dzenia -daje mu odpowiednie 
nauki i- instrukcje, wręczając 
jednocześnie siedm-iowęzłową -la
skę, będącą symbolem magic-zinej- 
wiedzy i służącej do wywoływa
nia zjawisk okultystycznych. No
wo kreowany Y-ogii, któremu 
prócz _owej la-ski, w-olno posiadać 
jedynie tylko tykwę do picia wo
dy i skórę gazelli, służącą mu w 
dzień za ubranie u w nocy aa ło
że do spania, pędał życie na za
stanawianiu isię j- kontetnoplacji 
w samotności we -dnd-ą (tudzież

po k-i-lka godzin nocą w  podzie
m iach pagody. Żyje je-dynie z 
jałm użny dawanej m u dobro
wolnie, — nie obchodzi go nic,— 
i jedynem  jego zadaniem  jest u- 
doskona łamie um ysłu  swego j, n-a 
bycie m ądrości w stopniu udu- 
ch-ownieniia talk wysokim, iż sta
je się -o-n zdolnym do złączenia 
się z fcóstwe-m,, o-d którego dzie
lą igo w  innych w arunkach
ziemskie wpływy i aspiracje.
By dojść do wego stanu  w inien 

zapanować najzupełniej nad  swo 
im i zmysłami, nad gniewam, za
wiścią, skąpstwem, rozwiązło
ścią, wszelką żądzą i odrucham i 
niegodnym i wysokich celów do 
jakich dąży, albowiem inaczej 
śluby jego i życie to męczeńskie 
do niczego nie doprowadzą.

Takie oto Yogi w inien pę
dzić życie, i jeśli po doj
ściu 80-ciu lat, przypadek lub 
świętość jego znana spraw ią, iż 
przez głosowanie Zgromadzenia 
W tajem niczonych w ybranym  zo 
stanie na najwyższą godność 
władzstwa kapłańskiego-, to jest 
na t. z. stanowisko bramsutmy, 
w tedy poAvraca, że się tak  w yra
żę-do życia, i pędzi- je  p-nzezi -osta
tnie swe la ta  z nile wysłoiwio-n ym 
przepychu i  rozkoszach wlszel- 
kego r o d z a ju B r a m in  o-wie z-a 
peAAmiają iż długie owo w naj- 
Avyższym ascetyzmie pędzone ży
cie, pozwala jednakże zachować 
do -późnej starości Yogom przy
m ioty dojrzałego- męskiego wieku 
i że często B ram atm a przeżywa 
granice SAve-go stulecia pozosta
w iając liczne- po sobie potom
stwo-.

Z dhwillą więc, gdy Yogi -po 
przejściu potrzebnych m u do kan 
dydatu ry  na  Bram atm ę, trzech 
stopni -odpowiednich- wiaj-emni- 
-tózień (co trw a  latt 60) i  (stanie 
s'i-ę jednym  z człomkóiAv' N ajw yż
szego Zgromadzenia W tajem ni
czonych, przedstaw ia jako takil, 
według K sięgi Duchów, st-an 
psychiczny ta k  wysoko dosko
nały, iż wynosi- z życia tego dla 
siebie więcej -zasług i  korzyści
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aniżeli zwykli ludzie 'byliby zdol
n i nabyć idh podczas, milionów 
lat transm igracyjnych 'swych 
Ibytólw 1 Yogi na tym stopniu 
wtajemniczeń swyclu jeslt- na ty 
le wyższym od ws>zytsttSkśi‘cłi in 
nych wtajemniczonych o ile w 
porównaniu duchy wyzwolone 
wyższe są od żyjących.

IZ odczytu więc pani Annie 
Besant jak  również i  z (przy
toczonych powyżej danych, za
czerpniętych z zacytowanych 
ksiąg hinduskich!, należy iwydią- 
ignąć iwniosefe, iż głów nom za
daniem talk Yogi jak  innych 
tajemnych nauk w Ind ja eh  wo- 
igólle, stanowi dojiśeie drogą 
wskazanych w nich praktyk do 
możliwie wysokiego rozwoju du
chowego a jednocześnie o wy
robienie (sobie władzy nad przy
rodą.

IZwiódić jednak należy uwagę 
iż niezwykle ważny ten alt- 
ryfbut posiadania władzy nad 
przyrodą, nie stanowi jeszcze 
dowodu doskonałości duchowej- 
Dla opanowania bowiem przyro
dy wystarcza Instynkt naturali- 
śtvcz(nv — i uchwycenie jej ta j 
ników nie kryje się wśród wyż
szych sfer duchowych a raczej 
astralnych. I  właśnie im har
dziej oddalając się od ducha, 
zbliżamy się do instynktu, tern 
więcej przyroda staje się dla nas 
zrozumiałą.

Ale gdy mowa o W ładzy nad 
Przyrodą spraw a przedstawia 
się odmiennie. Instynkt bowiem 
jieslt również su bstra tern ducha, 
zastępującym u nilżlszych orga
nizmów samego ducha, o tyle do 
skonale celowo, iż stopniowo roz 
szerząjąc horyzonty i dążenia, 
instynkt staje się Wreszcie skoń
czoną duchową instancją. A da
lej każda, jednostka poszieziegól- 
nile poisiada w sobie instynkt i 
nieświadomość, — czyli wła
ściwe Pod—czy Nadświadomość 
dzieli się na dwie części: jedną
jest inistynklt dominujący, po
wiedzmy, strażnik w’ zakresie 
zmysłów; -— drugim świadomość

kosmiczna wyższa1, rządząca w 
sferze duchowych poczynań.

Tern się różni od ludzi Anima- 
lia, że nie posiadają tej drugiej 
wyższej świadomości. I  do niej 
przez Wszystkie byty dąży czło
wiek, by podbyć się tego szcząt
kowego pierwiastka dowodzące
go, l i  jest niezbędny ze względu 
na jego instynkty niższe,—a do
być natomiast jaśniejącą, peł
ną  Świadomość Wszechświata, 
którą zaciemnia instynkt zmy- 

. słowy.
Stanowi owa wyższa świado

mość dążenie wszystkich tajnych 
stowarzyszeń, za wyjątkiem je
dynie Fakirów. Ci operują in 
stynktem- Trzeba to odrólżhić: 
posiadają oni przezeń (przez in
stynkt) głęlblsza znajomość przyro 
dy, podczais gdy „Gwru“ *) wład
nie przyrodą przez wykrycie bo
skiego' pierwiastka świadomości 
Wszechświata i uniezależnieniem 
tejże od _ instynktu. I  ta jest ró
żnica między zwykłym fakirem 
a wtajemniczonym-

Yogowłe są adeptami t©j. Wie
dzy; jest to w każdym razie sfe
ra Białego Kapłaństwa,, — jest 
to M agja Przyrodnicza.

■Cel więc i zadanie Yoigi przed 
stawić sobie należy jako:

Dążenie do wyzwolenia się z 
kajldanów zmysłów, •— dążenie 
do doskonałości przez opanowa
nie najprzód pierwiastków wo
dy, ognia j, powietrza; opanowa
nie d a ł niebieskich; opanowanie 
śmierci; świadomość celu; rozwi
nięcie i, zapalenie we wszyst
kie m co jest — Iskry Bożej (A- 
ima).

iZ powyżej przedstawionych 
danych możemy isobie obecnie 
zdać sprawę jakie cele i zadania 
przedstawia Yoga, Ibędąca jęk 
widzimy eltapem jedynie ną cier

*) Guru, ipo isamskryeku znaczy: cię
żki, (poważny iiżyty ,w tem  znaczeniu 
zanucizy Milstea, NauczyiciieOi, wtafliaminie 
czony w (kisioigi i sk ryp ty  Vedy i  ar- 
kaua Wiedzy tajem nej.
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nistej drodze aspiracyj niepo
miernie wysokich a jednocześni e 
zachodnio - europejskiej psycho
logii do pewnego stopnia' obcych 
i zlbył mało z n ią ł  z odręlbnem 
usposobiieniem naszem wspólne
go mających.

Zapoznawszy się więc bliżej z 
ow'emi zadaniami, wypada nam 
.zastanowić się nad znaczeniem 
tychże przy ©went, stosowaniu 
praktyk Yogi w naszych .warun
kach życia, tak odmiennych od 
życia w Indiach i  w;zlięeiiu pod u- 
wagę odnośnych konfeekwencyj 
tak pod względem korzyści dla 
zdrowia jak  i doskonalenia się 
duchowego w zastosowaniu do 
europejskich jej adeptów.

H ath a - Yoiga niezależnie od 
geograficznych i socjologicznych 
warunkóiw' może przynieść ko
rzyść przy zastosowaniu prak
tyk je j w dwóch kierunkach, 
inianowioJie odnośnie prawidło
wego oddychania a  następnie 
oddawania się kontemplacji, 
przy odpoiwiiedniem unormowa
niu owych praktyk.

Natom iast co do stosowania 
zalecanych przez Yoigę innych 
systemów, należy zroihić zastrze
żenie, allbowiem trudno jest po
święcić się tak dalece, by  za je
dyny cel życia uważać postępo
wanie wedle jej! WskazoKvek.

Zaznaczona w H atha - Yodze 
rytm ika oddychania zasługuje 
przedewszy sitkiem na uwzględnię 
nie. albowiem racjonalny i nor
malny wdech i wydech wpływa 
niewątpliwie dodatnio nietyliko 
na prawidłowy rozwój wszyst
kich organów' ale i na psychikę. 
Należy zatem mieć na uwadze, 
iż racjonalne oddychanie zasa
dza się na tein, by równocześnie 
i rytmicznie otrzymywany zasób 
tlenu i ozonu, przedtem zanim 
'zostanie przyjęty i przetrawiony, 
miał czas do odpowiedniego prze 
niknięcia tkanek i zetknięcia się 
z ciałkami krwi w system© ka
pilarnego krwioobiegu w' płu
cach- Gdy natomiaist wdech sta
je się zbyt głębokim, może na
stąpić przekrwienie tkanek w

związku z dafezemi tegoż nastę
pstwami. Dla tego też kto nie 
może_ miarkować rytm u oddy
chania,- nie powinien stosować 
H atha - Yogi lub w każdym ra 
zie zacząć ją  stosować pod kie
runkiem umiejętnym-

Talk samo podkreślić należy 
wartość Kontemplacji stosowa
nej codzienni© w jednej mniej 
więcej porze w  ciągu paru  mir 
nut. Stanowi ona najradykalniej 
szy zabieg przeciw t. zW. CJierpie- 
nioim Psychicznym. Kontempla
cja daje dostęp wiszystkim najle
pszym utajonym  pierwiastkom 
przyrody, niezbędnym Itak dla 
o-rganizmu jak dla psychiki.

Przez kontemplację poznajemy 
przadewszystkiem siebie i zda
jemy sobie sprawę z 'Wartości, na
szej, —- usypiam y niepokoję 
przez ogromny wypoczynek sy
stemu nerwowego; przez wypro- 
mieniowanle czystych ducho
wych emanacyj otaczamy się nie 
mi, niby murem i złe wpływy-nte 
mają do nas dostępu. Pogłębia 
się jasnowidzenie, roawijia prze
nikliwość i czuwanie; siła t. z w. 
Złego Losu — przytępia się, —■ 
czary jego słabną, obijając się 
bez skutku o ów m ur dobrych 
emanacyj.

Kontemplację jednak należy 
stosować róiWniież b. uważnie i, z 
ostrożnością, by się nie stała bro 
nią obosieczną, gdyż nieumieję
tnie stosowana może doprowa
dzić do rozstroju nerwowego óo 
naj|mniej- I  ten, kto- medytacje 
tego rodzaju organizuje, w tym 
celu, by zdobyć Wiedze Tajemną 
i tern samem posiąść klucz do 
operowania nitm dla swej w ła
snej1 wygody, stanie się właśnie 
tych dążeń ofiarą. Forsując się 
niepotrzebnie dla tego rodzaju 
korzyści, wyczerpuje ,się jj szamo
ce, albowiem w tych warunkach 
własnych korzyści nie pozyska.

„Ostrzegamy Wais, przed tego 
rodzaju eksploatowaniem', sły
szymy od komunikujących się z 
nam i z odnośnych sfer, gdyż ce
lem do jakiego dążyć winniście 
jest harm onja wewnętrzna i po-



znanie Najwyższej Istoty; w mia 
rę zaś osiągania tej harmonj.i zo
staje się dla Was możność po
znania ukrytych prawd... Kon
templacja w talki sposób pojęta i 
praktykowana jest to faktycznie 
obcowanie z Bogiem...!“

A teraz jeszcze słowo w zwią
zku z tymże tematem:

Oto uświadomiony w należy- 
tem stopniu adept Yogi jak  I po 
dobnych jej innych itajeimnydh 
nauk,, isita je się wtedy zdolnym do 
wejścia W  bliższą tąlcizuośe z 
W ielkiem Stowarzyszeniem W  ta 
jemniczonyehy którego początek 
powstania ginie w  mroku W ie 
ków- Biblijne postacie Noego, 
Abrahama, już były ‘dziedzicami 
ailanekieh wtajemniczeń, tak, iż 
sięgając wetecz przez tradycje, 
początek interesujących nas wta 
jemniezeń znajdujemy już przed 
30000 lat, nie mówiąc o Budhdzie 
tudzież współczesnych z nim i 
zwalczającego go Leo - Tseu.

Wszakże1 Ailka Noego jeist nie 
ozem innem jak  symbolem W ta
jemniczonych. których P an  pod
czas ogólnego poltopu Nieświado
mości unosząc w arce po
nad wodami ocalił, by nie wy
gasł, jak głoszą cytaty, rodzaj 
ludzki czyli gatunek doskonal
szy Uświadomionych-

Właściwe zaś odpiero zorga
nizowanie się i zespolenie Wiel
kiego Stowarzyszenia świadome
go swych celów i zadań, sięga X I 
wieku przed Chrystusem. Począ
wszy od owych czasów, Stowarzy 
szenlie nieustającą swą wysoce 
celową i konsekwentną pracą, 
kształcąc i potęgując duchowe i 
intelektualne swe zdolności, u- 
Ira walało stopniowo przemożne 
swoje wpływy na Globie w nieu
stającej walce z niebędącymi już, 
według zdania Stowarzyszonych 
na czasie ustrojam i: ispołecznym, 
politycznym, religijnym, z prze
starzałym i przesądami, dążąc 
skutecznie do przeprowadzenia 
wysokich swych zamierzeń.

'Silą niezłomną woli i konse
kwencją w działaniu, Wysocy ci 
Wtajemniczeni zdołali w długim 
szeregu wieków udoskonalić się 
na tyle, iż stały się dla nich przy 
stępnemi wysokie plany ducho
we i z chwilą tą zyskali jedno
cześnie możność połączenia i zje
dnoczenia działalności Stowarzy 
szonych s wy cli żyjących, z ty 
mi którzy odeszli, w jeden i ten
że sam potężny Związek.

Niema u  nich, jak nais zape- 
wniano różnicy między żyjący
mi a umarłymi: opanowali oni 
śmierć — i przejście dla nich z 
bytu W byt stanowi jedynie pe
wnego rodzaju wycieczką. Opa- 
nowali bowiem materję tak 
dalece, iż nie odczuwają różnic 
przejścia, przyczem są w możno
ści zachować formę cielesną do 
której następnie wracają. Jestto 
stan mniej więcej dłużej trw ają
cego letargu, jak  wtildzimy to 
właśnie z przedstawionych po
wyżej doświadczeń Yogów, będą
cych dopiero na pierwszym sto
pniu owego Wielkiego Związku 
Wtajemniczonych.

Dla zrozumienia lepszego ce
lów i tendencyj jakie ma przed 
soibą pomieniony potężny zwią
zek, objaśniają nas w pewnej 
mierze słowa jednego ze stowa
rzyszonych, które poniżej cy
tuję:

—• Cel naisz jest jeden jedyny, 
mówi,. Nie uznajemy narodów— 
uznajemy Wiszechduchia! Jeste
śmy regulatoram i zegarów, kltó- 
re nie oznaczają czasu lecz rytm  
serc ludzkich.-.Byliśmy już przed 
tern nim był Chrystus jako czło
wiek na ziemi; torowaliśmy Mu 
drogi przed zjawieniem się Jego, 
syntetyzowaliśmy tęsknoty _ du
cha ludzkiego dla Jego przyjścia 
w' kole naszem przez ókreis jak i 
odpowiadał pobytowi ,Tego_ na 
pustyni... Oto jakie związki łą 
czyły nas z postacią Boga - Pro
roka.

Ni 'e mówię tu  o tych—na wiązu 
je do przemowy swej tenże nasz 
interokutor,—którzy podszywają 
się pod firmę naszego znaku; dla
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produkowania swyidb politycz
nych odłów,, a o W ielkich W taje
mniczonych, których kolebką są 
Indje i których działalności 
nikt nie zna... Wiedzcie więc, że 
my bu jemy w Bryle Świata i nic 
nas nie obchodzą okruchy, które 
lecą z pod naszego kilofa, t- j. 
losy pojedynczych narodów, -ich 
plany, strategjie i polityczne am
bicje, — wzajemne usterki lub 
ustępstwa, — walki partyjne ozy 
ideowe... Nam chodzi o Avyciśnie
cie kropli krw i z jednego serca: 
wszystkiego co żyje! A z tej. kro
p li krwi wyjdzie duch Wielkie
go Miłowania, — ta krew. odku
puje Golgotę! Nam chodzi, o to, 
by nie stało na Globie piędzi zie
mi dla mogiły!

A dalej wiedźcie, że to co 
robią owi pierwsi, o których 
wspomniałem, robią również 
celowo; gdyby bowiem dzia
łalność ich w ostatniej instan
cji okazała się szkodliwą dla 
rezurektywnego rozwoju ducha, 
byłaby już zniszczona. Nam 
dyktuje potrzeba, — potrzeba 
Ducha Ludzkości, a właści
wie my go wypromieniamy 
i my go kształtujemy... By 
zaś nie było tutaj mylnych poj- 
mowań, .pozwolimy sobie wypo
wiedzieć jasno i  w piełnem 
brzm ieniu:

— Nlieioh będzie pochwalony 
Bóg i Jego Boski Syn!...

Dr. Fr■ H ab dank.

Medja Malujące.
Coraz częściej pojawiają się 

w literaturrze m et aplsychicznej 
wzmianki lub dłuższe artykuły  
o przejawach tak zwanego m a
larstw a ■ medjumieznego.

Najobszerniej! ujmowano te 
sprawy w szeregu artykułów 
w młleisieCzudhu jPlsychii'sicbie 
Studien“ (Nr. 10- z 1924 r. oraz 
2 i, 5 z 1925 r. 1 w Revue Meta- 
psychiąue" a 1924 u  Nr. 6). A r
tykuły  Joisofa Petera), prof. 
Ni Oesterreicba i Wilhelma 
voin T rajd ler - Tor da j , ujm ują 
sprawę malarstwa medjumłezne- 
go, lub też, tak  zwanego, m alar
stwa automatycznego w sposób, 
dający dokładne pojęcie o tego, 
rodzaju objawach.

Badanie praejawólw m alar
stwa medjumicizinego, czy taż 
medjuimi/zmu artystycznego nie 
zdaje się być łatwe chociażby 
z tych względów, że przejawy 
te zazębiają się z najzwyczaj
niejszą w świecie twórczością 
malarską- Stwierdzić więc, czy

dane medjum nie poisiada nor
malnych zdolności malarskich, 
lub też, czy malarz tworzy w 
stanie, kltóry nazwaćhy można 
medjurnicznym i niezależnym 
od jego świadomej woli w da
nej chwili, należy do tych), któ
rzy badają przejawy m alarstwa 
medjumiezneigo.

Wiadomo jest bowiem z histo- 
rji_ malarstwa, że niektórzy z 
njajwiękśzych mlilsftraów niejed
nokrotnie tworzyli arcydzieła, 
w stanie, w którym  nie zdawali 
sobie sprawy z tego, co czynią-*)

Na podstawie różnorodnego 
matter jału  publikowanego przez 
wymienionych autorów, oraz 
matierjału, zebranego przez pol
skich badiaiozy, możnaby ustalić 
pewną ilość koniecznych warun-

*) Znany m alarz renensansowy, 
m m ic ih  N ra  Angelieo tworzył arcydzie 
la w stanie zbliżonymi do transu  me- 
dljoimiicznego.
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ków clo stwiiordzeniia, w którym 
wypadku ma się do czynienia a 
■niewątpłiwemi przejawami -wła- 
śedwośoi meldjumieznyeh, w któ
rym ® świadomą twórczością a r
tystyczną, a kiedy z jednym ii z 
drugim.

Pierwszym sprawdzianem wła 
śdiwośoi medjuini eznyeh zdaje 
się być zdolność dobierania przez 
medja środków ptomoeuicznyoh 
z zamknięitemi oczami lu!b w cie 
inności. I  tak dr- K rey ( z Bre
my), u którego zdolności te wy
stąpiły w 4'2igim roku życia (do 
którego to czasu nigdy nic nic 
rysował, ani wogółe nie intere
sował się małarstwiem), posłu
guje się najczęściej kilkudziesię
ciu kołorowemi kredkami!, które 
dobiera z zamfcniętemi cezami, 
niigd'y się nie myląc. Podobnie 
zachowuje się znane polskie me- 
djum  M arjan Grużewtski, u któ
rego stwierdzono, że dobiera ko
lory w zupełne j, ciemności lub W 
przyómjionem świetle, nie m y
ląc się i bez namysłu powraca
jąc do koloru, który mu jeist po
trzebnym w dalszym ciągu. 
Następnym sprawozdaniu zda
je się być niezwykła szybkość, z 
jaką medja tworzą swoje obrazy. 
Medja, jiaik dr. Krey, Teresa 
Valient, Helena W ajditsch, Jan  
F ranyeezky*) i M arjan Gruże- 
wśkji . potrzebują przeciętnie o- 
boło20 m inut na wykonanie obra 
zu. Medjum Teresa Valient), na 
wymalowanie obrazu, pełnego 
olbrzymiej1 ilości najdiobniej- 
szezych szczegółów (o przecięt
nej powierzchni 1 i pół 
metra -klwudraitowelgo1), zużywa 
najwyżej pół godziny. Protokó
ły  z seansów z medjum Marja- 
nem Grużewskim stwierdzają, 
że sipoil rzebował on iprzeiętnie 12 
m inut na wykonanie obrazu w 
kilku kolorach o skomplikowa
nej kompozycji figuralnej.

Trzecim najpowabniejszym

*)> O pisyw ano przez. au to rów  wy- 
anioniiomych n a  w stąpię.

**) S tw ierdzono w  pro tokó łach  z se
ansów  z medijuan M. ©mżawslkim. N ie 
k tó re  z ty c h  [protokołów trodaigowa-

sprawdzianem jest, wiąpólny u 
tych wszystkich medjum, brak 
jakiegokolwiek systemu; p rzy ję
tego w malarstwie. Dotyczy ito 
jednostajnego^ a p rzy tem . bły
skawicznie szybkiego rozkłada
nia plam i lin ji w sposób, który 
do samego końca seansu nie po
zwala przypuszczać, co to będzie 
za obraz- U medjów tych uje 
istnieje system rozkładania 
płaszczyzn lub też szkicowania.
Z równam zacięciem i rozma
chem rysowane są oczy, uista i 
wogólne podkreślany wyraz twa 
rzy, jak  j< najdrobniejsze i sto
sunkowo najmniej znaczące ak- 
cesisorja. Wykonywane ito jest 
pozornie bez ładu, bez namysłu 
i bez poprawek, przyezem spra
wią wrażenie**), jakby medjum 
miało rozłożoną j, gotową wizję 
obrazu na papierze, czy płótnie 
i odpowiednio pokrywało ją  lin- 
jarui i barwą.

Na uwagę zasługuje taż nie
zwykła płodność tych medjów, 
z których np- dr. K rey w przecią 
gu 22 duj; wykonał przeszło 150 
obrazów. Uderza też bardzo du
że zróżnicowanie w1 traktowaniu 
obrazów, które najczęściej by
wają zupełnie niepodobne do s io , 
bie, jakby każdy obraz malował 
kto inny.

Zastanawiająeom jest i to, że 
medja przeważnie poza stanem1, 
w którym tworzą, nie są w moż
ności nie tylko nic narysować 
ani namalować, leća nawet 
skopjować najzwyczajnieszego 
wzorui, przyezem najczęściej zu
pełnie nie interesują się m alar
stwem, (medjum K athie F i
scher).

Kownie ciekawym jest fakt, 
że u medjów malujących bardzo 
rzadko występuje pp seansie 
zmęczenie w tym  stopniu, w ja 
kim  zwyczajnie odezuwaćby je 
musiał malarz po podobnym wy 
siłfcu.

no i' podpisyw ano b y ły  przez aa.wodo- 
wyldh a rty stó w  m ala rzy  a m iedzy  im- 
Tza, a zarazem  an tropo loga fi ardheolo- 
iga p. M aryana  W aw rzenieekiago. 
nytmi przez, znanego w Polsce m ala-

2
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Trudno mi jest rozwodzić się 
nad treścią, oraz nad wartościa
mi artylstyezinemł*), które ce
chu ją miewąitPwi© przeważną 
iiość. okazów uzyskanych dr ogą 
malarstwa anedjumiiczneigo. Nie- 
mmiejisze trudności sprawia pó
źniejsze sprawdzanie, o ile uję
cia poszczególnych kompozycyj 
dokonane zostały pod wływem 
tych czy innych, (nieżyjących 
już mistrzów malarstwa. - W 
wielu 'bowiem wypadkach u me- 
djów (również i u medjum M. 
Grużewskiego) występują wyja
śnienia (bądź przez uista uśpio
nego medjum, bądź za pośredni- 
twem innych medjów **)l, że nie
które obrazy mają być rzekomo 
malowane przez zmanych, a 
zmarłych malarzy, którzy mieli 
kierować ręką uśpionego me
djum.

W takich wypadkach spraw
dzanie mogłoby się odnosić znów 
tylko do tych obrazów (posiada
jących dechy twórczości zmar
łych malarzy)), które zostały u- 
zyskane w warunkach, w któ
rych i najbieglejiszy malarz nie 
byłby w możności nic podobne
go wykonać.

Obrazów uzyskanych w ta
kich warunkach istnieje poka
źna liczba*)- Zbiory ich znajdu
ją tsię przeważnie w prywatnych 
rękach lub w 'towarzystwach 
zajmujących się badaniami me- 
tapsychicznemi kilkanaście bar
dzo ciekawych eksponatów tego 
rodzaju znalazło się na wy 
stawie psychicznej w Kopenha
dze .w styczniu b. r. oraz na po
dobnych wystawach w Pra-

*> >0 jednym  ia oihraizów imiaiowainym 
przez medduim Kathiie Fischer '(Psych. 
Stad- Nr. 10 z  1934 oraz „Rewaie Met. 
Nr. G z 1924 r.), Jeden z  'wyhiitmywh 
m alarzy niemieckich wydaje naisltupu- 
jącą opinjq: „Trudno je s t . uwierzyć,
ażeby dzieło tej m iary  wylkonane zo
stało w tak  krótkim  ezaisie. Niektóre 
p a rtje  ohrazu potraktowane zostały 
tak,, jakby to mogła uicizynić jedynie 
rekia w ytraw nego artysty".

**) U znanego medijiunn jaisuowńidzą- 
eego (p. Wiśniewskiej z Białej) posia
dającego też zdolności malowania w 
transie, w ystąpić m iała zjaw a M atej
k i i pnzez usta medjum. miała. stw ier

dzę czeskiej Niezliczone ilo
ści obrazów i  rysunków ro
bionych przez mod,ja. reprezen
tują taką różnorodność j boga
ctwo form, nieraz zupełnie fan
tastycznych,, że stanowią one 
przedmiot zai)n teroso wania nie- 
tyiliko dla malarzy lub badaczy 
metapsy chicany oh.

Gdyby przejawy malarstwa 
medjumdcznego traktować jako 
luźny objaw, należałaby poprze
stać na przytoczonym materjale. 
Ściśle bowiem i objektywue ba
dania wymagają posługiwania 
się zupełnie rzeczowym ma ter ją 
łem dowodowym, zebranym w 
warunki1.eh stwierdzających nie- 
wątpdiwoiść wystąpienia właści
wości m Cdj umiicznyeh-

Mnie się jednak zdaje, że ca
łokształt przejawów medjumicz- 
nych stanowi nierozerwalny 
splót, w którym Wszystkie rodzą 
je objawów łączą się zupełnie 
wyraźnie.

Podobne wrażenie odnosi, zna
ny badacz metapsycMczny dr. 
Geley, który na Wstępie swojej 
,,L‘Ectoipla!smde et la elairvoyam- 
ce“, przypuszcza, że takie, po
zornie różne -objawy, jak mater- 
jalizacje i j as,no widzenie zdają 
się mieć gdzieś niedaleko swój 
wspólny mianownik.

Poparciem tych przypuszczeń 
b y ły b y  i objawy występujące u 
Franka Klusklogo, uchodzącego 
za najwszechstronniejsze, ze zna 
nyeh medjów. Objawy te, mimo 
pozornie dużego zróżnicowania, 
łączą się w wyraźną przyczyno
wą całość.

Jeżeli chodzi o malarstwo mc-
ćtziić, iż kilkakrotnie wcielała s1q 
w medjum M. Grużewiskieigo i pro
wadzała jetgo rqlkQ w czasie snu tiram- 
soweigoi, (paitiriz, „iZaigaidinietala Meta- 
PisycMcane" Nr. 3 z 11924 r.).

*) Poi ważny zibior obr azów, wykona
ny  w transie medjuui'iieznym, po
siada prezes Warsz. T-wa Psychofi
zycznego p. Prosper Siamurło. Zlbiión 
tein stanowią otaraizy w ykonane nie 
tylko przez polskie imedjum M. Gr,u- 
żewiskiego, ate i  pxz«z metdj-a zaigtramii- 
eanie. Przeważna ilość tych  ohraz-Ow 
została w ykonana w w arunkach 
stw i er dizon ych protokół,armie
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djum iezne, czy t. z,w'- autom aty
czne, to zastanaw ia W nim  przie- 
dewiszylstkliem w yraźna łączność 
z pism em  antom atycznem , wy- 
stęipującem równocześnie u wię
kszości m edjów m alujących.

Wspólność cech oparta  tu  jest 
najpierw  na pewnem -podobień
stw ie warnnikóiw:, w jak ich  w y
stępują ta k  m alarstw o, jak  i  pii- 
smo • autom atyczne **). 'Zachodzi 
jedynie pewna różnica w spraw- 
dzianacih. Jeżeli bowiem chodzi 
o sklasyfikow anie pism a auto
m atycznego, jako objawu m edju 
mioznegoi, to spraw dzianem  
przedewszyistfciem jest tu  chara
k ter pism a i  treść kom unikatów 
czy relacytj. Spr awdzianam i zaś 
w m alarstw ie  antom atycznem  są 
w arunki, w jakich obraz został 
wykonany.

D alszym  podkreśleniem  łącz
ności Wszystkich objawów me- 
djwmitcznych byłyby fak ty  
stwierdzone, np. u medjuim Klu- 
skiego. U tegoż m edjum  w 
czasie seansów materjializa- 
cyjnych w ystępują wyczu
wa! n e i wiidoczne zjawy, któ
re (w kilkum etrow ej n ieraz odle
głości oid medjum) piszą, nieje
dnokrotnie bardzo interesujące

kom unikaty. Oprócz, stwierdze- 
mia kom unikatu, jako objawu 
medjuimiiezneg'o, dotyczącego np- 
odległego zdarzenia, k tóre m ia
ło miejsce w czasie odbywania 
seansu, (co iest już rodzajem  ja 
snowidzenia) ten sam  charakter 
pism a w ystępu j e u  tegoż m edjum , 
ale już nie w czasie seansu m a
te rjalizacyjnego, lecz seansu p i
sanego (w pełnem  świeltle), k ie
d y  kom unikat, czy relacje zosta
ją  napisane ręką m edjum  **)•, Po
zostającego w stan ie  lekkiego 
transu , czy też pewnego rodzaju 
oszołomiemiia. W chwili zaś, k ie
d y  i ten drug i kom unikat zosta
je skwaliiflikowany, jako  niewą
tpliw y objaw m edjalny, znów u- 
derza łączność między temi oibja 
wami. T rzy, silne dotąd zróżni
cowane, rodzaje objawów, jak  
m aterializacja, jasnowidzenie i 
pism o autom atyczne w ystępują 
w tym  wypadku w wyraźnej łą 
cz noś cli-

Podobna łączność zaznacza się 
między wszystkiemi rodzajam i 
Objawów, co zresztą stw ierdzane 
by ło  przlea ;wiielu badaczy i to 
przy  różnych medjach.

Norbert Okolowicz.

**) U medijum m atająeego K. F i
scher wystąpiło wpierw  pismo aajito- 
anatyezne a dopiero potem zdolności 
m alarskie, (patrz „Psych. Stud.“ N-r 10 
z 1904 r. i „Revue Metapsch. N-r 6 
z 1924).

**) Obairaikter piism występujących 
tą  drogą u Kknsfciego* różni się z u p i 

nie od eharalkitem pism a imedijum, 
przy  ozem stwierdzono niejedinolkirot- 
niia, że występowało pismo oisóib zm ar
łych, fctoirydh ami niiedijdm ainl ume- 
stinicy danego seansu nie tyfflko ni o 
znali ale nawet nie wiedzieli o ich 
istaieniiu.



D Z I A Ł  II.

Sprawozdanie z Seansów i Doświadczeń.
O Magnetyzowaniu Roślin.

Umieszczamy poniżej isłreszieze- 
nie sprawozdania z nadesłanych 
do Warszawek. Toiw. Psyeho-Pi- 
zycznego rezultatów doświad
czeń z magnetyzowamiem roślin.

Doświadczenia te były dokona
ne przeważnie przez członków 
T-iwa na skutek propozycji ze 
strony Zarządu oraz instrukcjii, 
opracowanej1 przez tenże Zarząd, 
którą podaliśmy w' Nr. 2 „Zagad
nień* Początek doświadcfateń 
przypada na rok 1922, w którym 
Toiw. otrzymało sprawozdanie od 
4 osób z dokonanych przez nich 
12 doświadczeń. W roku 1923 na
desłało sprawozdania 9 osób z 12 
doświadczeń. Magnetyzowhno 
przeważnie 'groszek pachnący. 
Nadto były rolbioue próby ma- 
gnetyzowania jęetzjmdeniia, reze
dy!, sałaty, balsaminy. Piróibj 
tych byfo zaorało by można było 
sądzić coś o znaczeniu gatunku

rośliny n,a wynik doświadczenia. 
Przypisując rezultat tylko wpły
wowi magnet yzer a, mamy na H 
doświadczenia: 19 z wynikiem do 
datnim dla roślin magnetyzowa- 
nych (79,1%), 3 — z ujemnym
(12,5%) 1 2 z wynikiem zerowym 
(8,4%). M aksymalna nadwyżka 
wysokości roślin magnet yzowa- 
nych wynosiła 78%, maksymalna 
nadwyżka wagi 106,6%. N ajsil
niej zaznaczony ujemny wpływ 
maignetyzowania wyraził się zni
żką długości o 150,7% i wagi o 
450%. U osób, które dokonały k il
ku doświadczeń, rezultaty nie 
zmieniały swojego znaku. Nale
ży dodać, że u wszystkich „po
ciągi* były dokonywane prawą 
ręką.

W 1923 r- została opracowana 
instrukcja dla maignetyzowania 
kiełkujących nasion. Z tego do-
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(świadczenia! nadesłały rezultaty 
tylko 3 osoby. Z nich jedna oso
ba powtórzyła doświadczenie 13 
razy i zawsze z wynikiem ujem- 
nym dla. magnetyzowianyclh na 
sion; druga 33 doświadczenia, 
trzecia 1. Wszystkie z wynikiem 
ujemnym. Magmetyzowanie, pro
wadzone zgodnie z instrukcją po
daną w Nr. 3 „Zagadnień" doko
nywało się przez wszystkie oso
by jednakowo, zanurzeniem do 
wody palców lewej: ręki. Na ra 
zie więc trudno sądzić, czy ów 
znamiennie zgodny wynik był 
wywołany Właściwością indywi
dualną magnetyzującychi, czy 
jest wskaźnikiem ujemnej 'biegu
nowości ręki lewej.

Z powyższego czytelnicy widzą 
że Wpływ magnetyzowania jest

niewątpliwy, natomiast wykona
no doświadczeń za mai o. by moż
na było sądzić o innych właśei- 
wośeiach tego wpływu, zwłaszcza 
o znaczeniu a nawet o istnieniu 
wogółe w magnetyzmie bieguno
wości-

Komunikując piowyiżiszel, Tlow. 
Psycho - Fizyczne jeszcze raz 
prosi czytelników „Zagadnień" o 
zainteresowanie się spraw ą ma- 
gnetyzowana roślin lub kiełku
jących nasion i dostarczenie 
T-wu jaknajwięcej m a te ria łu sta 
tystycznego z dokonanych do
świadczeń.

G- P.
Warszawskie Towarzystwo 

Psycho-Fizyczne

Doświadczenia z medjum panią Marją N. 
w Warszawie.

Z końcem lutego b. r. kilku zna 
nyeh Eksperymentatorów' meta - 
psychicznych rozpoczęło doświad 
ożeni a z panią M arją N-, która 
zdradzała silne właściwości me- 
djalne. — Po odbyciu paru 
seansów1 w warunkach wyklucza
jących, ponad wszelką wątpli
wość,, możność jakiegokolwiek 
oszustwa is twierdzono , .występo
wanie całego szeregu objawów.

W czasie pierwszych seansów 
najsilniej wystąpiły objawy ru 
chowe (telekinetyezne) i dotyki. 
Na. następnych manifestowały się 
objawy świetlne,' ciemne postacie 
oraz zjawy ludzkie oświetlające 
się sztucznym ekranem. Wśfcód 
postaci przeważały typy kobiece. 
Wszystkie zjawy zdradzały dużą 
inteligencję i różniły się wyraź
nie między solbą. Najczęściej 
występowały dwie małe figlarne 
zjawy dziewczynek (nazywają

siebie „Zosią* i „Hanią"). Z -in
nych objawów zanotować należy 
aporty owoców (przez zamknięte 
drzwi, z sąsiedniego pokoju) o- 
raz dwa ciekawe doświadczenia, 
dokonane w następujący sposób: 
zwyczajną obrączkę owinięto- pa
pierem, zalakowano i włożono do 
papierośnicy, którą jeden z ucze
stników seansu, schował do kiesze 
n i na  piersiach. Drugi: z ucze
stników siedzący na seansie na
przeciw pierwszego, schował do 
kieszeni małe pusite pudełeczko, 
owinięte papierem i opięczętowa- 
ne. W czasie seansu zażądano, a- 
żaby pierścionek został przenie
siony z papierośnicy znajdują
cej się _w kieszeni pierwszego z 
uczestników i  włożony do pudeł
ka znajdującego się w kieszeni 
drugiego uczestnika, bez n aru 
szenia pieczęci. Do seansie 
stwierdzono, że żądanie zostało
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■Wypełnione nie ty lko bez, n a ru 
szania pieczęci, lee® przeprow a
dzone zostało w sposób tak  deli
k a tny , że żaden z zainteresow a
nych uczestników nie zauważył 
tego mimo, iż przez cały  czas se
ansu  zw racali n ieustanną uw a
gę, jeden n a  papierośnicę a d ru 
g i n a  pudełko.

D rugie doświadczenie polegało 
na  tern, że jeden z uczestników 
trzym ał silnie (w cziasie seansu) 
naznaczoną i  zakorkow aną butel
kę piwa,, d ru g i zaś z uczestników 
siedzący również, w  zam knię
tym  kole seansowem, lecz na 
przeciw' pierwszego, trzym ał mię 
dzy kolanam i, też naznaczoną, 
lecz zato pustą  butelkę- W  cza

sie seansu zażądano, ażeby piwo 
z pełnej bu telk i zostało przelane 
do pustej. P o  seansie stwierdzo
no, że rzeczywiście uczyniono 
zadość prośbie uczestników i  p i
wo zostało przelane w sposób jed 
nak  nieznaczny tak, że n ik t z o- 
beenyoh nie zauw ażył kiedy się 
to stało, jak  rówinież żaden z u- 
ezestników trzym ających butelki 
nie odczuwał an i na chwilę, by  
ktokolwiek s ta ra ł się je  im  cho
ciażby na chwilę odebrać.

S laby  stan  zdrow ia nie pozwa
la jednak p an i M arji N. syste
m atycznie poświęcić się bada
niom.

N. O.



D Z IA Ł  III.

Rewelacje o ir z p s e  na seansacii.
Z Wysokich sfer Myśli i Słowa.

W dwóch broszurach niżej pod 
pisanego p. t- „Rewelacje i Dal
sze Rewelacje Grzegorza VII ,  
papieża, za lata 1919/20 i  1921, 
pomieszczone zostały zapowiedzi 
'bliższych i  dalszych faktów prze 
widywanych przez papieża tak 
dotyczących naszych wewnętezi- 
nyoh i zewnętrznych stosunków 
jak i  ogólnej międzynarodowej 
polityki-

Przeważna część pomienionych 
Rewelacyj, jaik i następnie przez 
nas otrzymywanych, komuniko
waną nam  bywała przez papieża 
w oktawie w łączności będącej 
z d. 25 maja, poświęconym przez 
Kościół ów'. 'Grzegorzowi Wiielk., 
podczas której istność papieża, 
począwszy od' 1919 r., corocznie 
pojawia się przy nas i  wypowia
da, ,t. j. w ciągu ostatnich sze^ 
ściu lat z rzędu.

Znamion nem wydarzeniem by
ło ipojawiienie sie niespodziane 
Grzegorza V II w sierpniu, 1920 
r., w celu uspokojenie has tu 
dzież zapowiedzi zwycięskiego 
rozgrom u bolsze wickich hord w 
chwili, gdy były już pod m uram i 
stolicy 1 groziły jej zajęciem.

Rewelacje jakie otrzymali
śmy za ostatnie cztery la ta  z po
wyższego źródła, nie zostały do
tąd  opublikowane z powodu, iż zia 
równ osnowa wynurzeń istności 
Grzegorza w sprawach Kościoła, 
stanowisko,jego w stosunku do 
K leru i  Hierareibji Kościelnej, 
jak  .1 drażliwe strony sporu to
czącego na. terenie najwyższych 
duchowych założeń, stanowiły 
m aterjał na razie niepodatny do 
publikacji i dla togo pozostają
cy dotąd w' rękopisie- 

Ponieważ powyższe refleksje 
nie stosują się do przepowiedni
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w y po wie dzianych j ednoeześnie
przez papieża a przedstawiają
cych w każdym ''a z id niezwykły 
interes, pozwalam sobie przyto
czyć je tu taj za ów czas cztero
letni włącznie z rokiem bieżą
cym, w którym  tak z powodu 
niedomagania na* zdrowiu Me- 
dijum, jiak i dla inny cli niezale
żnych old nas przyczyn, owe za
powiedzi do szczupłych zreduko
wane zostały rozmiarów-

Przy ocenie tych zapowiedzi i  
Uczeniu się z niemi n a  w’ażną o- 
koliezność należy zwrócić uWagę- 
Jest nią kwestja czasu ich ewent, 
spełnienia się- Niem a bowiem 
pod tym względem m iarodajne
go kry terium  do orientowania 
się. Pojęcie czasu nie egzystuje 
poza granicami ziemskiej naszej 
percepcji i  dla tego term iny speł 
niania faktów' anonsowanych 
nąm z poza dostępnych dla nas 
sfer, ściśle oznaczone być nie mo 
gą. Owe zdarzenia następują naj 
częściej, lubo- nie zawsze, zna
cznie później, co nie upoważnia 
nas jednak aby za błędne z po
wyższego względu uważane być 
miały.

I  jeszcze kilka słów objaśnie
nia w kwestji narzucającej się 
mimowolnie naszej uwadze. Oo 
powoduje istność wysokiego do'- 
stojnika Kościoła i  Sternika Ło
dzi Piotrowej z drugiej połowy 
X I wieku, do ewent. wchodzenia 
w kontakt duchowy z nami, 
skromoemł jednostkami polskiej 
narodowości, żyjącemi zdała od 
życia politycznego, w warunkach 
jakie X X -ty wiek, zwłaszcza w 
obecnym swoim przełomie, z so
bą przynosił

Otóż Grzegorz V II, H ilde
brand, był tym, który w pa
miętnej historycznej chwili rzu
cił był anatemę na potężnego 
w ładcę. Niemiec, cesarza H enry
ka IV, ale k tóry  ukarał również 
klątwą kościelną króla Polskie
go, Bolesława Śmiałego. K lątwa 
rzucona na panujących, mści się 
na całych narodach, jak nas tern 
że papież objaśnia, czego byliśmy 
i bodaj jeszcze jesteśmy przy

kładem. I  oto obecnie n a  mocy 
Wyższego Zlecenia, istność te
goż samego papieża, drogą, któ
rą  uważa za odpowiednią dla 
wejścia w łączność duchową z 
narodem pokutującym setki la t 
za winę swego króla, spełnia tę 
misję, by oznajmić nam o ostate- 
cznem zdjęciu zeń anatemy i  jej 
dalszych skutków i  podania do 
wiadomości narodu tego, co, dla 
dobra jego i  korzyści duchowych 
za potrzebne i  pożyteczne dlań 
uważa.

Zadaniem z a ś  myślących, ten
że naród składających jednostek, 
winno być wzięcie pod uwagę i 
zastanowienie się nad znacze
niem pomienioinych enuncjiacyj, 
'by dojść do wniosku, czy liczyć 
się z niemi należy poważnie czy 
zlekceważyć je, jako rzecz b la
chą i bezpodstawną.

Należy więc przedewszystkiem 
by fakt otrzymywania podo
bnych rewelacji i treść ich wia
dome były1 szerokiemu ogólotwi, 
— któremu założeniu Według sil 
i  możności sprostać usiłujemy.

Przechodząc do interesującego 
nas tematu i  otrzymywanych od 
papieża w dalszych latach wia
domych zapowiedzi, zaznaczyć 
wypada, ulż Widoczne trudności 
jakie tenże ma do zwalczania z 
powodu prowadzonej przeciw nie 
mu czynnej opozycji ze _ strony 
potężnej organizacji Wielkiego 
S towarzyszenia W  tajemniczo-
nych *), n;ie dozwalają mu Wy
powiedzieć -się swobodnie, jak to 
miało miejsce za pierwsze lata, 
tem węcej, iż pomienionej
sprawie zdają się niejednokro
tnie konkurować również -i inne 
czynnki nie pozostające bez uje
mnych wpływów na własności' 
medjalne pani Domańskiej w od 
powiednfreh chwilach- 

Podaję poniżej szereg enun
cjacji mających charakter zapo-

*j Patrz  zamieszczony w tymże nu
merze artyku ł niżej (podjp. o tajem nej 
wiedzy „Yoga“ w Indjach.

i
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viedzi oczekujących nas przy
szłych wypadków, w chronologi
cznym porządku, tak j,ak były 
wypowiadane mam przez medjum 
i zapisywane w odnośnych pro
tokółach z każdego poszczególne
go seansu-

W d. 25 stycznia 1922 r-, w' 
przerwie podczas zwykłego sean
su, rozmawiamy z p. Dorn. o roz
poczynającym się (Konklawe w 
sprawie wyboru następcy świe
żo zmarłego^ papieża, Benedykta 
XV. W tejże chwili medjum, 
której ręka spoczywała na ekier
ce z abecadłem, poczyna przema
wiać:

— Pokój Wam!
Ponieważ zdaniem tern witał 

nas zwykle papież Grzegorz V II, 
zapytuję zdziwiony j  niedowie
rzający, czy rzeczywiście jego 
istność komunikuje się z nami, 
w wyjątkowo innym  czasie nliiż 
zwykle?

— Tak jest, mówi papież, j  po 
chwili! rzecze dalej:

— Ten co przychodzi i  podej
muje tjarę, będzie m iał otwarte 
dla was serce. Dni jego nie będą 
długie, lecz zrobi dużo dla Was... 
J a  będę mu daw.ał myśli a on je 
zmieni w czyn...

Po krótkiej przerwie mówi 
znowu papież:

—_ Dni Stolicy Piotrowej w 
dziejach Świata już mię długie- 
Ten który odszedł, rozważa ozy- 
ny^ swoje w odosobnieniu... Jak  
każdy Ojciec Kościoła oddany 
jest pod sąd W-s z echib-oskości... 
Praw dą jest rówtniież, że Pasterz 
Boży bierze na -siebie odpowie
dzialność za wszystkie grzechy 
swych* owieczek.

Papież żegna nas słowem; 
„Pax!“ poezem ruchy ekierki u- 
stają.

W ostatnim dniu bytności swo 
jej u nas w tymże 1922 r-, w cza
sie zwykłej swej oktawy, papież 
żegnając siię z nami, mówi:

—Rok ten nie przyniesie Wam 
nie takiego, o ozem tu miałbym 
mówić specjalnie. Czas, który 
nas dzieli od nowej oktawy, bę
dzie o tyle przejściowym, iż się 
nawet n a  nim  nie zatrzymuje; 
ni korzyści, n i strat nie przynie
sie Wam; więcej może stra t niż 
korzyści.

— Ozy znajdzie się nareszcie 
w Polsce człowiek, pytam, który 
potrafi silną dłonią ująć ster 
Państwa i  pokierować niim jak 
należy?

— Jeszcze nie! — otrzymuję 
w odpowiedzi-

Proszę, by papież zechciał, jak 
to corocznie zwykł czynić, udzie
lić nam cennych swych rad i 
wskazówek-

— W dwóch słowach je zam
knę, rzecze: W ierzyć j miłować; 
wT naj krytyczniiejszych chwilach 
nie wątpić! W iara — to siła, — 
i czy trudno Wam zrozumieć, że 
to Wy w y promie m a c i e ją  z sie
bie, jako jednostki — przecię
tnie, a  jako- naród — ogólnie- 
Przyszłość wasza jest w Wierze, 
w Pracy i w  Jedności.

—Czy możemy włerzeć w zdol
ność i dobrą woilę tego, który re
prezentuje Państwo?

— W dobrą wolę — tak, — 
lecz nie w umiejętność kierowa
nia tą wolą,

— A czy krajowi nie grozi 
zguba, jak tak dalej pójdzie

— Nie,—mówi papież, — Was 
zgubić może Hamletyzm, a zba
wić jedynie silny kontakt z na
rodami Słowiańskiemi.

— Ozy ewentualnie -i z Rosją? 
— pytam.

— Dziś, w żadnym razie! W 
tym  czasie do<piieTo gdy pierwia
stki kultury zostaną przez nią 
na nowo przyswojone i  gdy 
wpływy Judaizm u upadną przez 
wielką -a przezemmiie przepowie
dzianą Crisis w' jego sferach. Bę
dzie to porażka spowodowana u- 
padkiem wielkiego kapitalisty 
żydowskiego, którego finansowa 
potęga dzisiejsza obowiązuje do 
pewnego stopnia narody eumpej 
skie. Z chwilą jego upadku, po-
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lUyka wschodnia ulegnie śmia
nie całkowitej, co się odbije 
przede wszystkiem na wewnętrz- 
nycli sprawach Rosji.

— I  z innych źródeł sygnali
zowaną nam została ow'a kata
strofa, po jakichś trzydziestu la
tach, robię uwagę-

— Zmiany w Rosji, rzecze pa
pież, nastąpią o wiele prędzej.

—• Ale jakże strasznie cięży 
nam to nieszczęsne i niezdecydo
wane położenie,, w którem poru
szamy się jak w błędnem kole, 
bez żadnych widoków na lepsze! 
Wzdychaliśmy do wolnej Ojczy
zny!.- Ozy taką wyobrażaliśmy 
ją  sobie?!-..

— W narodzie powołanym do 
samodzielnego życia polityczne
go w obecnych warunkach, po 
tylu latach niewoli, nie mogło 
być inaczej, — ii1 musicie pirze- 
cierpieć ten st-an przejściowy.

Ohwila przerwy z, powodu sil
nego zmęczenia medjum, poezem 
mówi papież:

— Dzieci moje ! Nie mogłem  
dać W am  tego, co dać pragną
łem; różnorodne wpływy osła
biły możność wypowiedzenia się 
mego w zakresie, w jakim rozpo
rządzałem.

Danem .m i jest niekiedy czytać 
w' Księdze Przeznaczeń, przeto 
pamięta jcie, że każdej chwili nie 
bezpieczeństwa i łęku jestem z 
Wami. Powiem więcej: z dzisiej
szym Ojcem Kościoła jestem w 
związku: szeroko dla■ Was otwo
rzyłem jego serce...

I  oto Wzywa mię głos już, idą
cy z Syonu-.- Jest on donośny, 
gdyż jest on wiecznością-.. Iść 
muszę za nim.-. Zostawiani Was 
z błogosławieństwem mojem, po
w tarzając raz jeszcze, iż nie da- 
nem mi było wypowiedzieć tego, 
co pragnąłem...

Pax!
d. 2 czerwca 1923 r.

P rzy końcu zwykłej oktawy 
swej, jaką Grzegorz V II przeby
wa na Ziemi, komunikując się 
w tym czasie z nami, oświądcza

nam tenże, żegnając się z nami 
co następuje:

— Słowa które m i wolno wy
powiedzieć, będą głosiły błogo
sławieństwo dla was i  narodu, 
dodając, iże chwile w których 
wolno mj je było rzucić wśród 
Synów _ Ziemi, nie zostały wyzy
skane jedynie dla przyczyn o 
których wiecie.-. Może ci, którzy 
podjęli walkę z Duchem Prze
szłości, operując term inam i wa
szymi, stworzą w Duchu P rzy
szłości pełną harmonję w Reii- 
g jł i  Socjołogji-..

A Wam, Polacy, pragnę od
chodząc zostawić Pokój, — ów 
głęboki Spokój i Wiarę... Wierz
cie mi, dar to największy!

U schyłku tego rofcu możecie 
mieć okres (przykry ze względu 
na wasz wewnętrzny nastrój po
lityczny... Wogóle jednak będzie 
to rok odpoczynku..-

Kończę... K ładę Wam ręce na 
głowy-; Nieście _ Światło i bierz
cie Światło!-.. Niech dni waszych 
strzeże Pan!... Pax  et henedictio!

W d. 5 czerwca, t. j. ostatnim 
dniu pobytu między nami papie
ża w roku 1924, tenże przemawia 
jak następuje:

— Pokój Wam! Dziś mogę 
Was już tylko pożegnać...

Będziecid mieli u Was pokój, 
mówi po chwili- Stopniowy ro
zwój waszej Ojczyzny postępo
wać będzie, acz powóll- Ku ar
mię będziecie mieli nieco niepo
kojów: ci których odparliście i 
których zwyciężenie przepowie
działem, jak w gnieździie os, nie
spokojnie roić się będą..- 

Spraw y Beligjd, sprawy Ko
ścioła, ucierpią mocno w • przy
szłości przez powstawanie coraz 
nowych Kanonów, które rozbi
jać będą Owczarnię, — i przeto 
dojdzie do tego, że jeden Pa
sterz Trzody swej nie ogarnie-.. 
Ale to jeszcze nie zaraz...

Mówić mi nie wolno... Mogę 
Wam zatem, odchodząc, dać je
dynie pełne, absolutne błogosła
wieństwo i  słowo Wam prze-
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słać, zawarte w król kłem zda
niu :

-Trw ajcie w Duchu i czuwaj
cie w Duchu!... Bądźcie Świąty
nią Pana nad P any  i  głosem Je
go dla tych, którzy nie Wiedzą 
gdzie zacz Go szukać...

P a x !
Niezmiernie ciekawe, w zupeł

nie niespodziewanym dla nas 
rozwinięte kierunku, enucjaoje 
udzielone nam  w r. 1925 tak przez 
papieża jak opozycjonistów, pod
czas zwykłej Gregoriańskiej Ok
tawy, nie nadają się w żadnym 
razie do publikacji. Wywołują 
one potężne wrażenie, wykazu
jąc niewzruszoną bezwzględność 
pewnych odwiecznych praw  obo
wiązujących w Wszedhś wiecie w 
zastosowaniu swem do 'istnośei 
tak inkarnowanyeh jak wyzwo
lonych- Przez długie wieki bo
wiem, ciągną się nieprzerwanie 
skutki pewnych przeciw nim u- 
ohybień, spowodowanych, zda
wałoby się nawet, nieuniknione 
koniecznością — i wstrząsają nie
bywałym w skutkach swoich tra 
gtizmem, związanym z losami i!st- 
nośei w dramacie tym  przyjm u
jących udział.

W ostatnim dniu swej bytnoś
ci z- nami, papież więcej jeszcze 
niż zazwyczaj krępowany w moż 
mości wypowiadania się swobod
nego, zaznacza żegnając nas di 
błogłosawliąc, iż rok bieżący bę
dzie dla nas względnie spokojny; 
ku zimie być może, będą m iały 
miejsce pewne wewnętrzne rozte 
rk i jak to się wydarzało i za la t 
poprzednlłchl Bok ten będzie 
„biernym", jak się wyraził.

JENUNCJACJE OJCA IWANA
W d. 17 V I 25 r., słuchając 

z P- Domańską ślticznej kompo
zycji fortepianowej Rufeimstejma, 
ułożonej' ną podkładzie dźwięku 
dlzjwonów cerkiewny cih rosyj
skich, p. t- „Kamdennyj Ostrow“, 
odczuwamy w pewhej chwili 
wrażenie znane nam, świadczące 
o obecności przy nas pewnych 
istnośei duchowych, z kióremi

nde porozumiewamy się jednak 
z powodu obecności osób trzecich 
w maszern towarzystwie.

Gdy w dniu następnym rozma
wiamy z sobą w tej sprawie od
bieramy w pewnej chwili ponow- 
niie owo wrażenie sinego ogarnia
jącego nas zihima a jednocześnie 
odczuwa P. Domańska obecność 
ilstnośei mało dla miej sympaty
cznej, tak iż z niechęcią tylko 
kładzie rękę n a  ekierce-

iNa zapytanie: Kto jest przy 
nas? Medjum. poczyna dyktować 
powoli' urywkowo z wdoczmą tru 
dnością:

—- J a  raskolnik, mówi. Proszę 
ja was istotę poznać Matuszkd" 
Rossiji i oświecić ludy, którym 
Pan nakazał ziemię rodzinną m i 
łować, że czas bliski, gdy ziemia 
Krem la i. Bożej M ateri Pdeczer- 
skiej, i gród nad Newą położony, 
Samodzierżca mieć będzie z naro
du innego, który tron Romano
wów' jeszcze raz krwią skropi.

Będzie on wybrany przez n a
ród innej Ziemi i pomazan — 
ale naród zbywszy się rychło 
— i raz jeszcze jeden grad Krem
lów płonąć będzie, a i  Newa się 
zburzy krwawą pianą. Boigomol 
niie i Kreml przez proch zdra
dziecki i rozerwane zostaną!

Wltedp |już Matuszka .Rossdija 
ułoży 'się do długiego snu — bę
dzie leczyć rany. — A potem za
władnie w niej duch republiki 
Zachodu — ii stanie się dobrze...

Ale i W y nacderpdedie się na P d  
wilśłiinju."

— A kto mówii, zapytuje po
nownie — jak i wy raisfcolnlik?

— Raskolnik ja bożiji i  syn 
cerkwi. Ojcem Iwanem  mnie 
zwijcie.-. A znany ja boiżliiji sługa 
Archim andryt Iwan. Ozy Wy 
niie słyszeliście o mnlie?

Medjum, które robi wrażenie 
bardzo wyczerpanego, prosi o 
przerwanie seansu, skarżąc się 
ną ból i  uczucie obezwładmientia 
w1 calem prawem ramieniu. IX- 
względniamy jej życzenie i i  prze
rywamy seans.

Zdaje się nie ulegać wątpliwo
ści, iż specjalny charakter kom-
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pozycji osnutej na dźwięku cer
kiewnych dzwonów', sprowadził 
do nas pomieniiomą distność rosyji- 
skiej narodowości. Jest to tern 
więcej prawdopodobnem, iż przy 
odgrywaniue tejiże melodjii kilka 
dni temu, zamani Ifest o w ała się 
rówtaież przy nas istność m ianu
jąca się jednym z carów rosyj
skich.

P rzy  porozumiewaniu się na
stępnie z Ocher owi ezem, ducho

wym mentorem Medjum i  przy
jacielem naszym, co do owej 
przepowiedni zakomunikowanej 
nam przez rzekomego Ojca Iw a
na. — Oświadcza tenże.

— Owszem, — to prawdopo
dobne... On związany hytem z 
Rosją, może właśnie najlepiej 
wyczuwać jej przyszłość. O ile 
się jednak orjentuję, przepowie
dnie jego nie pozbawione są pod
staw.

Rewelacje na czasie.
Dnia 17 maja r. b. rolbiąie w o- 

be en ości p, Domańskiej korektę 
będącej w druku książki zawie
rającej rewelacje Wieszczów i 
Mistrzów Siłowa Polskich1, którym  
sprawy ojczyste nie tylko aa ży
cia ale i obecnie tak  bardzo leiżą 
na sercu i w wypowiedzeniu 
się których dźwięczy nuta 
szczerego i prawdziwego zainte
resowania się i troska o los i do- 
brobyt ukochanej Ojczyzny. Na 
powyższy temat czyniony >z p. 
Domańską odpowiednie uwagi 
nasze,, zdając sobie sprawę, iż 
podobnego nastroju zdaje się nie 
posiadać obecna polska, (genera
cja,...

P rzy  okazji tego rodzaju 
wymiany między sobą my
śli. utrwalonym od la t zwycza
jem, zwykły przyjmować udział 
blizkie umysłom i psychice na
szej istności duchowe, zaintereso
wane bądź przedmiotem rozmów 
i refleksji naszych bądź waruuka 
m i w jakich się znajdujemy, j za 
pośrednictwem własności medjal- 
nyeh pani Dom. przyjm ują u- 
daiaił czynny w rozmowach i po
rozumieniu się z nami.

Tak i obecnie w poruszonym ' 
powyżej, przedmiocie tyczącym 
patriotycznego nastroju u na,s w 
Polsce, zabiera glos znana już

czytelnikom n a iszy m  z enuncjacji 
zawartych w poprzednich zeszy
tach naszego pisma, ilstność wy
powiadająca się pod literą Q.

Co do pojmowania ojczyzny w 
znaczeniu czysto patrjotyczmem, 
mówi, należałoby się 'zastanowić 
ozem jest czysty patrjotyzm  i 
zastrzedz się odnośnie do patrjo
ty  zmu opartego na przeszłości 
dziejów, ukutego, że się tak wy
rażę w pokolenie drogą przykła
dów historycznych i rodzinnej 
tradycji, a patrjotyzimu płynące
go z. czystego uczucia, bez onej 
przymieszki -suggestyjmej history 
cznej świetności narodowej-

Niestety, — patrjotyzm  polski 
opierał się dotąd z nielicznymi 
wyjątkami, przeważnie n,a —; 
silva rerum!, na  portretach przód 
ków„ na przechowywaniu reli- 
kwjł rodzinnych, jak  starych o r 
derów, kosztownych tabakierek 
i  pożółkłych gaiiganów prababek-

Praw da —patrjotyzm  uczucio
wy rozwinął isię najbujniej pod
czas stulecia niewoli; — gdy mi
nął ten kres niewoli,,, pat-rjotyzim 

. poszedł do igaiblotkii i, istni się 
znów relikwiarzem przyszłych po 
koleń.

Tymczasem jako rys psycho- 
logjii: narodowej, przeciwstawię 
tu ta j organizm społeczny i- socjo-
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loigilczny narodów u których gest 
ojczystego umiłowania dający 
wyraz w słowie, najm niej jest 
gioiszony przez usta. Lojalnie pa- 
trjotyzm  ga-llliijislki np., nie uja^ 
wlnia się zupełnie w egzaltacji!,;— 
ujaw nia się natomiast w pozna
niu narodowej wolności, -—• ale 
wolności kez wardholstwa, wyłą
czając naturalnie rewolucje, któ
re  są potrzebą organizmów zbio
rowych i  nadm iaru wybujałości'.

.Jeśliby cofnąć wszelkie prze
słanki;, szeroki gest, szlachecką 
pozę, gadulstwo i kwietyzm, py- 
szałkowatość i przelewanie z pu
stego W próżne Sarmatów, n ie
wiele by się dało wyciągnąć tre 
ści z teigo. Polak w przeciwień- 
śtwie do narodów Zachodu;, w ła
zi' na drabinę swej pyszałkoWato- 
ści, dla satysfakcji znalezienia 
się na jej najiwylźJszym szczeblu; 
sam  zresztą nie wie po co lezie,—• 
a, często isipada. na złamanie kar
ku! Gdy takie ek wi 10 > r ysi ycz n e 
intencje nawiedziłyby Francuza, 
najwpierw przekonaliby się czy 
drabina mocno istoi, • potem 
piąłby się a>o jej szczeblach 
wzwyż dla tego, by  z wysokości 
ogarnąć większy horyzont wła
snej ojczyzny.

— A jakie zdanie masz o tych, 
którzy prowadzą u nas obecnie 
politykę i stoją na czele rządu a 
o których jeden ze znanych mę
żów stanu, zdaj0 -tni się Taille- 
rand, m iał powiedzieć, -iż każdy 
naród ma taki rząd na jaki; za
sługuje1?

—To jest znów względne otrzy 
mu jemy w. odpowiedzi, g rę poli
tyczną bowiem można obserwo
wać gdy akcja jej' przestaje być 
akcją czynną 1 często bezsenso
wne nawet posunięcia, mogą wTy 
dać owoce1 dobre.

Wasza obecna polityka nie jest 
zła w założeniu, — może jedynie 
nieudolna;, — raczej i to  nile: jest 
w pewnych rzutach przeciągnię
to, w pewnych natomiast niedo- 
ciągniętą...

—- No;, ale w’ rezultacie do cze
go nais doprowadził pytam  jesz
cze.

— Do politycznej rutyny, co 
zdaje się jest najważniejszym ce
lem w tej grze...

— Tak, że obecni© nie , grożą 
nam, zdaniem Twem, z zewnątrz 
żadne hliizibie niebezpieczeństwa?

— Przynajm niej jak  j;a widzę,
— nie.

Nastaje chwila przerwy, pod
czas której Medgnm odpoczywa, 
poezem mówi Oeihorowłóz:
— No—a teraz wprowadzę Wam 
kogoś innego.

— Któż będzie tym  gościem? 
zapytuje?

— A. — przepraszam bardzo! 
następuje odpowiedź- Nie chciał
bym u was być uważanym za 
zwykłego gościa a za serdecznego 
przyjaciela, który pragnie czuć 
-się u Was jak u siebie w domu..-

— Wszakże z całego, serca tego 
■pragniemy, odpowiadam, pozna
jąc po sposobie manifestowania 
się i  przemawiania, istność H. 
Sienkdewiczaa- I dziękowałbym 
Wam, Mistrzu, gorąco za pamięć 
o -nas, gdyby dziękowanie ze stro
ny przedstawicieli waszych sfer, 
nie było mi kategorycznie wzbro
nione !

— J-ak się przekonywam, trze
ba  tam do Wa-s zaws-ze być wpro
wadzonym, mówi dalej S., gdyż 
inaczej napotyka się na znaczne 
trudności i jeszcze- znaczniejsze 
towarzystwo...

Niechże więc i nadal obowiązu
je „prawo niedziękowania".. —• 
gdyż i my również moglibyśmy 
Wam dziękować. Ponieważ je
dnak wśród żywych, niestety, to 
zdawkowe słowo zastępuje wdzię
czność, to znów jes-t odrzucone, 
gdyż bez podziękowań umiemy 
być wdzięczni, jak wiemy, iż z 
waszej strony również na to pięr 
kne uczucie łjezyć mażemy.

— Czyż mogłoby być inaczej?.-
Chwila przerwy poozam znowu

przemawia Medjum:
—• Doktorze, mówi, jak -tu jest 

pięknie i  dziwnie;-., jak s tanów i-e- 
my wszyscy jedną rodzinę, jedną



grupę, — odczuwamy zbiorowo,
— porozumiewamy się tu  bez 
słów, — rozkwitamy bezustannie 
nie ofcwi tając, — nie przechodzi
my przez wrażenie a przez sumę 
wrażeń... Dochodzi tu i  cierpie
nie,, — ale takie inne, przejrzy
ste, a tak poigłębicne, że krystali
zując się z niem sami, wychodzi
my z niego jak z, zimnej ale krze
piącej kąpieli.

Przekonaliśmy się też jak ma
leńkim i nieznacznym procentem 
od wartości wielkiego szczęścia 
jest t. zw. objawiona Radość Ży
cia; ■— i przekonaliśmy się dalej, 
że wielkie szczęście idzie w parze 
z welkiem cierpieniem...

Wam to zapewne wyda się tam
— absurdem. — conajmnie i zaś 
przystosowaną do Warunków ży
cia w r aiżliwości ą ...

Gdy zostanawiiam się nad tern, 
c-o przez wszystkie sfery, — po 
przez wszystkie załam ania lu 
dzkiego ducha, — co prez usta
wiczną walkę dziejową i społe
czną, — po przez walkę ras, na
miętności, dochodzi i tam  — i 
chwytane jest, czy to jako nastę
pstwo głębokich rozmyślań, ozy 
błyskawicznych olśnień intuicji 
lub talentu, czy dolbyte z fan ta
zji! — wszystko to jest zaledwie 
słabym i bladym odlbłyskiem te
go, co tu adept Wielkiego My- 
sterjum Śmierci zdobywa wów
czas. gdy już tam, wśród Żywych 
pozostawił swą treść zamkniętą

*) Tyrteusz  — wyisoko ceniony poeta 
grecki w V II  w. przed Chrystusem, 
sławny przez pieśni swe wojenne, któ- 
rem i budził odwagą S partan  w wojnie

czy w żywe. słowo, ozy w prace 
ispołeczą, ozy w pracę narodor 
wą, — a w pracę narodową zwła
szcza-

To jest jedna strona medalu: 
druga jest nieco inna... Pozosta
wił dużo dla innych, — ale pozo
stawił też i za dużo siebie.- Moje 
odczuwanie tutaj, aczkolwiek sil
ne i pełne, zdawałoby się w rze
czywistości, że pełnem nie jest!

J a  żyję, Doktorze, w Wołody
jowskich, Kmicicach, Zagłobie,— 
żyję w Petronjuszu; — Wraz z 
nim się trefię j muskam; błaznu
je z Neronem, i obmyślam szel
mostwa z Chilonem Chilonide- 
;sem..- Ale to, nie jestem ja, — to 
sĄoni! I  aiboibym ich musiał 
wszystkich zakląć w jedno i zni
szczyć jakiemś szalonem cięciem, 
— jakiemś gestem Tyrteusza*) 
by się odnaleść w całej pełni,— 
albo żyć tern. polew ioznem szczę
ściem twórcy, widząc jednocze
śnie, że tyle mego własnego 
„Ja" pozostawiłem tam, żywem!

Byłem, analitykiem, w dodatku 
analitykiem  przeczulonym, — ,i 
nie czem Innem jest dzisiejsza 
m oja rozmowa z Tobą, jak  ana
lizą tych stanów ducha, na które 
tam, na Ziemi pada cień, a któ
re jaśnieją tu pełnym blaskiem!

Oznaki silnego zmęczenia u p. 
Domańskiej, zmuszają nas do 
przerwania seansu.

D-r F. Habdank-

z Messyną i przyczynił «ią do pokona
n ia tej ostatniej, za co przez wdzięcz
ność zwycięzców, otrzym ał bejdąc A- 
teńozykiem, obywatelstwo Spartańskie-



Złowróżbne sny  —  Sny prorocze 
—  Dokładna data śmierci prze- 
widziana we śnie  —  Przeczucie 
niebezpieczeństwa  —  Dziwne 
zwiastuny choroby  —  Strachy 
w klasztorze  —  Dom, nawiedza

ny  —  W idmo zmarłego 
1) Złowróżbne sny 

B yw ając nieraz, zagranicą, po
znajom iłem  się wypadkiem  wr 
1886 r. w Medjodanie ze słynnym  
psych ja trą  Lomlbroso. Otólż razu 
pewnego w jednem towarzystwie 
zaczęła się rozmowa o snach i 
spraw dzaniu isię talkowych. Obe
cny p rzy  tern prof. Lomlbroso 
Wypowiedział sw,e zdatnie, ż© tru 
dno jest absolutnie wierzyć w 
spraw dzanie się snó'w, i  jeżeli 
takowe się 'sprawdzają, to nale
ży to przypisać  ̂  tylko wypadko
wi- O jednym  śnie tylko tw ier
dzi, że należy ,go uważać za spra 
wdzająicy się. a  m ianowicie: je 
żeli komu śn i -się, że bliski kre
wny woła go we- śne i gw ałtem

chce go prowadzić ze sołbą, nie 
zważając an i na jego opór, ani 
na usilne prośby, •— to wówczas 
ten, którem u isię śn i tak i sen — 
niech pisze testam ent, gdyż zwy 
kle wkrótce potem umliera. O 
prawdzilwości tego zdania prof. 
LombPoso przekonałem  się dwa 
razy  w życiu, a  m ianwicie: 

M atka m oja rodzona, m ając 
la t  40 i  będąc zupełnie zdrową 
(ja m iałem  wówczas 18 lat) w h 
działa we śnie, że jej, nieboszczyk 
ojciec gw ałtem  chciał j ą  upro
wadzić ze sobą z domu. 'Nie 
chciała iść z nim  i  prosiła, by 
nie nalegał, gdyż w domu u  sie
bie m a  dużo roboty z dziatw ą i 
gospodarstwem1, lecz on gwał
tem, złapawszy ją  za ręce po
ciągnął ze solbą w jakieś zupeł
nie niezane jej miejisca,

2) P ierw sza m oja żona, z k tó 
rą  żyłem tylko dw a la ta  w 1914 
roku pewnego dnia ’po obudze
n iu  się opowiadała mi swój, sen:

DZIAŁ IV.

Odpowiedzi na Hnkiety
Warszaw. Towarzystwa Psychofizycznego

(Vide tenże dział w NrNr. 1, 2 i 3 „Zagadnień".
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Śniło jej się, że jej1 pierwszy1 mąż 
(byłem żonaty z wdową) przy
chodzi do niej w mojej nieobe
cności! i każe jej iść ze sobą. 
Przerażona jego Inagłem zjawi
skiem (wszystko to we śnie) iść 
nie chce i stanowczo jiemu od
mawia. Wówczas on ją  bierze 
przemocą za rękę i pomimo 
gwałtownego oporu, pociąga ze 
sobą i  prowadzi w jakieś iskte- 
pione poidziemią ciemne i  wilgo
tne- Z początku jest trochę świą- 
tła,_ następnie robi się coraz cie
mniej i  nareszcie ciągnie ją 
wśród zupełnego zmroku i  - wte
dy ona traci całkiem (przytom
ność- A dalej sen rozwiewa się.

I  m atka moja i lżona wkrótce 
Po tych sennych widziadłach 
zmarły. M atka w dwa tygodnie 
po śnie, a żona w  10 dni. Obie 
chorowały przedtem: m atka na 
zapalenie płuc, a żona n a zapa
lenie mózgu.

Oprócz przytoczonych faktów 
o snadh takich i sprawdzaniu się 
ich słyszałem od kilku -osób-

Z poważaniem 
M. Paszkowski

pułkownik b. arm ji rosyjskiej 
Grodno, 18 m arca 1922 r.

3) Sny prorocze 
Mam lat około- 70. miałam 

więc ozais dużo widzieć, obser
wować i słyszeć. Z początku nie 
wierzyłam w żadne proroctwa, 
przepowiednie, sny i t. p., ale 
czas przekonał mnie, że jest coś 
nadprzyrodzonego i  niewytłu
maczonego w naturze, a może 
nie nadprzyrodzonego, a tylko 
dotąd niewyjaśnionego- Przyto
czę tu kilka, może kilkanaście 
faktów, których byłam naocz
nym świadkiem, albo tyczyły -się 
mojej os-oby.

Miałem b ra ta  la t 18, -który -u- 
częszczal ido Konserwatorjum i 
był ogromnie zdolny* Było to w 
czerwcu,, kiedy następowały e- 
gzaminy z muzyki. W pokoju, 
gdzie ma tka moja spała, sta ł for 
tepian. W nocy budzi się matka, 
siada i naraz słyszy smętny a-

kord w  minorowej tonacji G. 
(Brata imię, na G■ Gracjan). 
Bano ma miejlsce takiej treści 
rozmowa: (a była to niedziela). 
„Czy będziesz jeszcze w domu 
przed naszą wycieczką na Saską 
"Kępę?- — pyta matka. „Nie, ma
mo, mam interesy, możemy się 
tylko spotkać w’ Saiskim ogro
dzie o 3-ej na chwilę, a potem 
ja  pojadę z pp. R. na Saską K ę
pę, a, mama około 5-ej n-adjedzie. 
Dowidzenia!“ Wtem zatrzymał 
się łapiąc kółka z dymu od pa
pierosa laseczką- „Ale, ale, m u
szę mamie opowiedzieć mój sen 
dzisiejszy. Śniło m,i się, że wsze
dłem w Konserwatorjum na e- 
stradę, ;by odegrać swoją egza
minową sztukę, — juiż mam sia
dać do fortepianu —wtem estra
da załamuje się z trzaskiem ,i ja 
wpadam pod (egzamin
m iał być za trzy dni).

Sen jasny i wyraźny. O 5-ej 
m atka przybywa na Saską Kę
pę i zaistaje syna z głową roz
trzaskaną przez huśtawkę, na 
której huśtał się jego przyjaciel 
a on tylko podszedł nieostrożnie-
4) Wyszłam za mąż. Mieliśmy ap 

tękę na prowincji- Mąż mój efboiiał 
aptękę -sprzedać, by przenieść się 
do W arszawy dla edukacji podrai- 
stających dzieci; najistarlszn cór
ka, dwunastoletnia bardzo tego 
pragnęła. Umiera ukochana stry
jenka naszej córki- Stais-i- W nije- 
siąc potem pewnego wieczora S ta
sia nam mówił: „dobranoc", ale
wraca się ode drzwi i  opowiada 
swój sen z zaszłej nocy: „Śniło 
im-i się, że rodzice sprzedali apte
kę i wyjeżdżali, a  mnie zostawili 
tu. Zaczęłam, bardzo, bardzo pła- 
kć, bo ja  tak  pragnęłam tego wy
jazdu, wtem zjawią się nieboszcz
ka stryjenką i  mÓWii mi: „Sta
siu nie płacz, niech jadą, ciebie 
ja  zabieram, tam  ci będzie lepiej. 
Mamusiu, co to znaczył"-—Nastę
pnego- rana Sitais-ia budzi się b a r
dzo- -chorą,, a za tydzień umiera.

'5) B rat mój mila! sen. 'Grał ja 
koby w karty- Przy preferansie 
było dwóch panów, których p ier
wszy raz widział. P rzegrał i wy-
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płacili im 1300 mk Na drugi dzień 
spotyka rzeczywiście nieznanych 
dotąd dwóch panów, g rają  w tym 
samym pokoju, jak  śniło się i— 
przegrywa do mich 1300 marek.

z szacunkiem 
P. Ma tulewiczowa ■

Warszawa;, dn- 10. I I I—1922-

6) Dokładna data śmierci bra
ta, przewidziana we śnie.

W roku 1895 bra t mój choro
wał ma suchoty i -vv końcu roku 
stan  jego był tak ciężki, że kata
strofa spodziewana była w naj
bliższej przyszłości,

W końcu listopada śniło mil isię 
że zgromadzeni byliśmy w dzień 
wiigiłjli Bdżego Narodzenia na  wie 
czerzy u m atki i że tego wieczo
ru po wieczerzy b ra t umarł.

Sen ten sprawdził się o tyle, że 
rzeczywiście w dzień wligiljj wie
czorem brat zakończył życie1—nie 
p o . wieczerzy, gdyż z powodu 
bardzo ciężkiego stanu nie było 
zwykłego obiadu wigilijnego •—■ 
ale w każdym razie w dzień wi
gilii.

Nie mogę już powołać się na 
świadków, gdyż z najbliższej' mo
jej rodziny wszyscy juiż wymar
li1. — Za prawdziwość słów po
wyższych ręczę-

Z poważaniem 
Dr. W itold Szumlański• 

Warlszawa, 21. I I I  — 1922 r.

7) Przeczucie niebezpieczeń
stwa.

W czerwcu 1917 r- byłem do
wódca komipamjli jednego z rosyj
skich pułków piechoty, zajm ują
cych odcinki frontu na katniałe O- 
gińskim. W tym  czasie stałem 
z kompan ją  w rezerwie i  dla „za- 
b:icilal“ czasu ja, dowódca baonu ka 
pitan Odojewcew I jego adjutant 
zaczęliśmy grać w ipreferansa tuż 
około schroniska przed armat- 
niemi kulami. W toku gry, tknię
ty  jakąś dziwna, siłą, czy też prze
czuciem, schwyciłem obu partne
rów za ręce i wciągnąłem do 
schroniska z i akiom wrażeniem,

że coś im mam do powiedzenia, 
ale zapomniałem co. W kilka m i
n u t potem padł nieprzyjacielski 
pocisk, zdruzgotał stolik i wyko
pał w tern miejscu duży dół.

W ten sposób ja  i moi koledzy 
iindkndliśmy śmierci. •

Z  poważaniem 
N. J. b. kap. arm ji rosyjsk- 

1925 — Hajnówka.

8) Dziwne zwiastuny choroby, 
kilka faktów, zakomunikowane 
przez jedną osolbę.

Otrzymaliśmy old p, K- B- z 
Włodzimierza Wołyńskiego opis 
następujących faktów:

„W czerwcu 1893 r., w Bolszty- 
nie na Podolu, zostałem w nocy 
obudzony uderzeniem klawisza w 
fortepianie — zapaliwszy świecę, 
skonstatowałem iż nikogo w poko 
ju  nie było, wyjąłem klawiaturę, 
opatrzyłem ją  jak najstaranniej 
— nie mogłem zrozumieć powodu 
dźwięków. 'Gdy powróciłem do 
przyległego sypialnego pokoju, 
dźwięki; wciąż się powtarzały. 
Przelękniony, położyłem się wre
szcie do łóżka, gdy wtem łóżko 
poczęło się bujać tak silnie, iż są
dziłem;, że nastąpiło trzęsienie 
ziemi — dziwiło mnie tylko, dla
czego szklanki nie spadły ze sto
łu. Wtem posłyszałem: szelest, 
jakby sukni jedwabnej;, i  przy 
świetle księżyca ujrzałem przy 
drzwiach zamgloną postać, jakby 
damy jakiejś V niebieskiej; su k n i. 
które to widziadło niknęło sto
pniowo. 'Nie clicąc być wyśmia
nym, nikomu o tern nie wspo
mniałem- 

Po upływie 4-ch dni poczęłam 
niedomagać, wreszcie 6igo dnia 
zachorowałem na tyfuis brzuszny. 
Gdy m atka moja, która pielęgno
wała mnie w tej 'chorobie, siedzia
ła pewnego dnia przy minie o g. 
9 zrana, powstało nagle powtórne 
bujanie łóżka, tak silne, że m atka 
spadła, i  przestraszywszy się. o- 
bawtała się odtąd isamą przy 
mnie zostawać. Gdy opowiedziała 
o tern doktorowi, p. Ohłopeckie- 
mu, kazał on łóżko wraz ze mną 
przenieść do innego pokoju- Po u-

3
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pływa e pewnego czasu. o tej sa
mej godzinie zrana, łóżko znów 
poczęło się bujiać — 8-letnL mój 
braciszek, który sam  wtedy sie
dział przy mnie, spadł z łóżka i 
pobiegł po matkę- Pamiętam, jak 
mi. w ezaisie tego kujania noga się 
chwiała.

9) Mieszkałem z rodziną w Pło- 
skirowie na  Podolu. Gdy jeden ją 
moich synów poszedł pewnego 
dnia z dzibanlkiem po wódę, na
głe wypadło okno, w którem ro
zbiły siię 4 szyby. Po upływie pe- 
Wńego czasu syn mój zachorował 
i zmarł. Po jego śmierci ja , moja 
żona i jeden z isynÓw, który  był 
wówczais chory, (słyszeliśmy czę
sto jakby pisk kurczęcia, tuż na 
mydh piersiach łub gdzieś w otd- 
dalendu. Po zapaleniu świecy 
wszystko eicMo- Trwało to aż do 
śmierci drugiego syna. Było to 
w roku 1905. Pewnego razu w o- 
bęcnośei obcych ludzi (dały się 
słyszeć dźwiięki kławteza uderza
nego na ’fortepianie. Na drugi 
dzień żona moja zaipadła w cięż
ką chorobę, z której zaledwie u- 
dało się ją  wyratować.

10) Strachu w klasztorze-
W 1913 r- mieszkałam w Berdy

czowie w budynku klasztornym. 
W pobliżu mago mieszkania ma 
tymiże korytarzu było remonto
wane inne mieszkanie. Gdy raz 
około 11 wlecz. po skończonych 
zajęciach wyszedłem zamknąć 
drzwi zewnętrzne, usłyszałem w 
tamtem mieszkaniu rzucanie ce
gieł jak w czasie robót dziennych. 
W przekonani, że; robotnicy waię 
li- akordową pracę i śpieszą z jej 
wykończeniem, podszedłem do 
drzwi, chcąc się umówić o zary
glowanie wejścia, ponieważ na 
tym korytarzu mieszkałem sam z 
rodziną. Podszedłszy d0 owego 
mieszkania, ujrzałem tam  cie
mność, jednakże stuk cegieł sły
chać było ciągle- Przestraszony, 
uciekłem do siebie, na drugi dzień 
jednakże drzwi zastałem zaryglo
wane, innego zaś wyjścia z tego 
korytarza nie było.

Na tymże samym korytarzu, 
już po zaryglowaniu drzwi, usły

szałem krotki, obszukałem wszyst
kie zakątki i, nikogo nie znala
złem, a na drugi dzień drzwi, po
zostały. zaryglowane. — Innym  
razem usłyszałem kroki zmierza
jące do mojej kaneętarji, którą 
przed chwilą zamknąłem, pozosta
wiając klucz w zamku, usłysza
łem też i  zgrzyt klucza w zamku. 
W przekonaniu, że złodziej się 
zakradł, podszedłem pocichu do 
drzwi, przed którem! znalazłem 
klucz leżący ma ziemi, podnio
słem go i drzwi zamknąłem, a  że 
okna były zakratowane, sądzi
łem że złodziej isię me wymknie. 
Tymczasem nazajutrz -wszedłszy 
z zakrystjanem d stróżem znale
źliśmy pokój pusty i  okno niena
ruszone- Było to w r- 1914, na 
krótko przed wybuchem wojiny.

W 1918 r, na strychu klasztor
nym, w przeciągu 3-dh tygodni, 
od wczesnego wieczora do 'Wcze
snego ranka słychać było 
odgłosy jakby znajdującego się 
tam Warsztatu stolarskiego, (stuk, 
rzucanie deskami', których na 
strychu nie było. Badaliśmy, co- 
by to być mogło, weszliśmy raz 
z bs. karm elitą ICozlowlskim j 18 
żołnierzami, uzbrojonymi w ka- 
rabiiny, na ten strych i pomimo 
najpilniejszych poszukiwań nic 
nie znaleźliśmy. W ozaisie tych 
poszukiwań w miejscu gdzie sta
łem z moim sylnem, na dachu nad 
naszemi głowami jakby olbrzymi 
jakiś ©złowlek upadł j olsunął się 
na dół, 1 gdyby upadł z dwiipię- 
trowego gmachu napewno hy nie 
uszedł cało, jednakże nikogo nlie 
było -— va robota następnych no
cy szła tak samo jak przedtem. 
Po upływie 3-cłi tygodni wybu
chła rewolucja netlnrowska.wślad 
za nią przyszedł bolszewizm. k la
sztor zoistał zrabowany doszczę
tnie, Wielu mieszkańców -wymor
dowano. mnię zaś męczono w czre 
zwyczajfcach, lecz Bóg mię rato
wał ucieczką i dlatego pozosta
łem przy życiu-

Z igłębokilm poważaniem 
K. P.

Włodzimierz-Wołyńsfci.



11) Dom nawiedzony.
W ostatnim dziesiątku la t ubie
głego wieku, aa moich czasów ka
walerskich, bywałem częstem go
ściłem w Rudnikach, w gościn
nym domu państwa Józefostwa 
J- w* S and omiersikiem. Pewnego 
razu na zebraniu był miejlsoowy 
proboszcz ksiądz Nowicki z Mo
dliborzyc ii opowiadał nam, ż<> bę
dąc wikariuszem w Staszowie, 
miał pewnej niedzSelli kazanie ii 
przestrzegał parafian  żeby nie 
wierzyli W zabobony, gusła i s tra  
ehy, bo to wszystko nieprawda, 
a rełigjn zabrania nam  w to wie
rzyć, Po skończonern nabożeń
stwie przyszło do księdza kilku 
poważnych mieszczan i oznajmili 
że jeżeli Chce się przekonać o 
dziwnych rzeczach, które się dzde 
ją w’ pewnym domu, od dawna 
niezamieszkałym, w którym coś 
straszy — miech jedną noc tylko 
przenocuje w tym domu. Dom 
był parterowy, drewniany o kilku 
pokojach, zupełnie pusty.

W umówiony dzień, przed sa
mym wieczorem zebrał ksiądz 
Nowicki dziesięciu odważnych1 
mieszczan, poszli do owego domu, 
obejrzeli wszystkie pokoje, stry 
chy, piwnice, postawili! przy ka
żdym węgle domuiip'rzy drzwiach 
Po jednym stróżu, a  czterech 
mieszkańców z księdzem rozłoży
ło się do snu na słomie, przynie
sionej do jednego pokoju, mając 
pod ręką świece i zapałki.

Ody s’ię zupełnie ściemniło, po- 
wstnł na .strychu rwetes i' bałats, 
jakby bateria arty lerii manewro
wała cwałem., a potem zaczęło się 
coś sypać na leżących przez kil
kanaście .minut. Leżący na słomie 
poprzykrywalii sukmanami gło
wy. ksiądz, schował się cały pod 
kołdrę, a gdy po niejakim czasie 
zapalono świece, to zobaczyli na 
sobie i całym pokoju gruba war
stwę ml.ałldiego popiołu-

Strzepnąwszy popiół z. ubrania, 
znowu zagaszono świece — po 
niejakim czasie zaczęło się bom
bardowanie leżących pecynami, 
węgla, kawałkami drzewa i ce
gieł, wreszcie ktoś cichutko pod

szedł do kisliędza' Nowickiego, ujął 
rękami za poduszkę i zaczął 
wstrząsać głową księdza, a gdy 
momentalnie zapalono świece — 
wszystko ucichło i  tylko leżały 
na podłodze kawałki drzewa, ce
gły, pecyny węgla, rzucane nie
widzialną siłą w leżących.

Ksiądz Nowicki wystraszony 
miał tego dosyć, zabrał swoich 
kompanów i wrócili do domu.

Na. prawdziwość tego zdarzenia 
dawał słowo kapłańskie — um arł 
kilkanaście la t temu w Łagowie, 
gdzie był proboszczem.

z poWżaniiem 
Adam Ostrowski 

Rydzewo, 21 sierpaia 1922 r.

12 Widmo zmarłego-
Ojciec mój, w wieku la t 51, był 

człowiekiem o usposobiienliu nao- 
gół bardzo statecmem i  zrówno- 
ważonem, o silnych nerwach li 
należał do tej kaitegorji ludzi, co 
to dla opowiadających o t, zw. 
.strachach" m ają na ustach tyl
ko dobrotliwy uśmiech pobłaża
nia. Nilgdy iprzedtem jakichkol
wiek widzeń nie mliał, ani też ni
gdy nam w domu o czemś podo- 
bnem nie opowiadał. M atka nato
miast, wiekiem o 7 la t młodsza od 
ojca, była osobą, acz z usposobie
nia również bardzo poważna, ar 
.tali nerwowo już wrażliwą ma 
„strachy" ,4 lęfcliWą. Wujt, brat 
matki i  nieco młodszy od niej', 
należał ido osobników o t- zw. go
łębiem sercu, lubił używać ży
cia a przytem za często naduży
wał alkoholu.

A teraz przystępuję do wła
ściwego opisu sprawy. Naówc-zas 
włuj przebywał diężko chory w 
szpitalu św- Łazarza. Z tym  wu
jem łączyły poprzednio ojóa me
go nienajlepsze stosunki, a nawet 
na dłuższy czas przed chorobą 
wuja uległ ten stosunek' zupełne- 
mu_ zerwaniu, tak, że tytko m atka 
moja komunikowała się z nim 
stale, a  także Wspomagała go 
materialnie, jako człowieka wów 
cżas już biednego, a to rozumie 
się w ścisłej tajemnicy przed oj
cem- Ozy ojciec mój wiedział o
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tern, że wuj [przebywa w szpitalu, 
tego napewno powiedzieć nie mo
gę.

OPo kirótkilm, może tygodnio
wym, pobycie w szpitalu umiera 
w uj i: to pod cizia s nieobecności me
go . ojca w  Krakowie. Ojcu o 
śnderci jego nie było nic wiado
mo. P rzy  isekejii zwłok głowę 
zmarłego ogolono ozy też ido iskó- 
ry  ostrzyżono, U branie pogrzebo
we zakupliła matka naprędce, 
przyczem rękawy tużnrka okaza
ły  się tak krótkie, że całe m an
kiety koszu l i z pod nitek w ysta
wały. Zwłok i spoczywały w ko
stnicy szpitalnej.

Ojciec mój w tym czasie powró 
cił późną nocą. jako maszynista 
kolejowy, ze swojej tu ry  służbo
wej do Krakowa. Otworzywszy 
sobie, jak  zwykle, bramę domu 
własnym kluczem i1 przechodząc 
sienią, a następnie schodami na 
I  piętro do mieszkania, zobaczył 
na pierwszym zakręcie isehodów 
przy siabiszem odlbiiteiJu światła 
księżycowego stojącą i, jaki o pó
źniej się okaże, „pośmiertną" po- 
stać zmarłego wujo, spokojnie 
weń Wpatrzonego- W pierwszej 
chwili ulderzyło to ojca, opano
wał się jednak momentalnie i po
szedł dalej schodami na< I  piętro. 
Tu już przy samem oknie k ru 
żganku 1 w pełnym blaiskh świa
tła  księżycowego widzi Po raz 
wtóry i to najwyraźniej „tę sa
mą*11 postać zmarłego. W tedy do
piero doznał ojciec pewnego uczu
cia lęku i już trochę niepewnym 
krokiem doszedł do bliskich 
drzwli mieszkania.

Matce, wpuszczającej go do 
mieszkania, o zjawilsfcu tern nic 
w nocy nie wspomniał, chociaż 
mu matka o śmierci wuja zaraz 
powiedziała- Dopiero rano po 
śniadaniu i pot odejściu dzlieei do 
szkół, zaczął ją  bliżej wypyty- 
wać-

— A cóż z ubraniem, kupiłaś 
mu?

— Kupiłam.
— I  nadawało się na nieigo?
— ‘Oilasne i  krótkie.

— M ankiety koszuli (mówi oj
ciec) całe mir wyglądały, a głowę 
też miał, jak  łysą?! (Tu matkę 
ogarnęło dziilwne uczucie).

— Skąd to wiesz?
— INo tak. To przecież napra

wdę widziałem W icka dziś w no
cy dwa razy!

Przy tej rozmowie, jak  zazna
czyłem, nals dziecii nie było. O j
ciec z nam i nigdy o tern nie mói 
wił, tylko nam  później matka o 
tern powiedziała.

Z glęboldcm poważaniem 
Stanisław M.-. 

kierownik biura...
Kraków-

&
Próby wyjaśnienia rozmaitych 

zdarzeń i zjawilsk ndezwykłyeh, 
podobnych nieco do wyżeji przy
toczonych, jak  przewidywanie 
własnej lulb cudzej śmierdi1, albo 
choroby i  woigóle wypadków 
przyszłych, widzenie zjaw, ruchy 
przedmiotów niedolykąnyeli it.p: 
podałem już w; NN-raoh 1, 2 ii 3 
„Zagadnlień Metapsyohilelznyeh11, 
do nich też odsyłam ciekawych. 
Pozwalam sobie tylko przy po
mnie, że przytoczone tam hypote- 
zy, które i; tu dały by islię zasto
sować, polegały przeważń i© na 
różnych, właściwych naszej nad- 
śiyiadomoścli, zdolnościach nad- 
normalnych, jak  jaisno widzenie 
w czasie i przestrzeni, telepatja, 
czyli odczytywanie cudzych my
śli niezależlnlie od odległości, 
autoskopja, to jest widzenie wła
snych, a niiefciiedy i  icudzych or- 
ganów wewnętrznych, oraz od- 
ozuwanlie stanu organizmu i za
szłych w n i m  wskutek choroby 
zmian, eksterjoryzacja sliły, ideo 
plalstja, wydzielanie sobowtórów1 
etę.

Uderzenie w klawisz, oraz bu
jani© się łóżka przed i podczas 
choroby w wypadku 8-ym (•„.dzi
w n e zwiastuny choroby*1). jak  
rówtniież dźwtięikii podobne ido pi
sku kurczęcia w 9-yrn, można by
ło Iby tłómaezyć przejawieniem 
się niepodejrzewanyeh przez



311

autora listu jego własnych ukry
tych zdolności medjalmych, miia- 
nowiłciie tel ek iin e ty  czrnyoh i  fone
tycznych.

To samo, poniekąd, można po
wiedzieć i  o wypadku 10-ym 
(„Strachy w klaisiztonze“)>, tem- 
bardziej, że tajemnicze hałasy i 
sitaki słyszała również ta  sama 
osoba, choć, oczywiście, nie bę
dzie to jedynem. rozwiązaniem 
zagadki.

Najtrudnftejśży ii prawie nie
możliwy ido wyjaślnieinlla jest wy
padek1 11-y („[Dom nawiedzony*1), 
jeżelii odrzucić hypołezę sp iry ty
styczną, według któreji przyczy
ną zjawElsk (był by duch osoby 
zmarłej, i okultystyczną, przypi
sującą je elementalom, to jest nie 
widzialnym istotom astralnym  
niższego rzędu. Istotnie zjawiska 
w domach nawiedzanych, jak  s tu 

kania, hałasy, przesuwanie przed 
młotów, rzucanie kam ieniami il 
t- p. niepodobna tłomaczyć me- 
djalmośeią kogoś z lokatorów, 
gdyż zwykle takie doimy bywają 
zupełnie niezamieszkałe, trudno 
również przypuszczać, że wśród 
zwiedzających je przez ciekawość 
lub dla baldaniia osób zawsze znaj 
duje się medjuim- Molże więc dzia
ła tam jakaś nieznana nam  for
m ą energjli, jak  gdylby obalająca 
znane już nam  praw a natury? 
Ale w takim  razie gdzież jest jej 
źródło i kto n ią kieruje? Są to 
pytania, ;na które nie zdołano 
jeszcze dotąd znaleść zad uwal
niającej odpowiedzi i  dla tego 
kweistja ta zalicza się w rneta- 
psyohiće ido najtrudniiejlszyeh i 
najwięcej skomplikowanych.

Prosper Szmurło.



DZIAŁ V.

Korespondencje.
Jasnowidzenie umierającej.

Było to we Wschodniej Mało- 
poteee przed kilkunastu laity. W 
okolicy panował tyfus plamisty, 
zabierający dużo ofiar pomimo 
opieki lekarskiej i środków' olstro 
żnośei- Mieszkałem wóWczais nie
daleko Ikembowli w’ pobliżu mo
jej zamężnej^ siostry, i właśnie 
obchodziliśmy zapusty, podczas 
których miałem drużbować ma 
weselu fcrewiniakóiw we wsi, gdy 
przyjechała po mnie wystraszo
na m atka z wiadomością, że sio
stra  moją jest beznadziejnie cho
ra na tyfuls i obce mnie widzieć. 
N atychm iast wsiedliśmy w bry
czkę i pojechaliśmy-, W drodze 
matka m i opowiedziała, że sio
stra, m ając silną gorączkę i zo- 
stawsizy w 'domu sama;, zjadła 
kwaśnych ogórków', które stały  
na stole i to od,razu zaszkodziło 
jej tak, że znaleziono ją  nieprzy
tomną ma ziemi. Odtąd poigorisizy- 
Ło jej się znacznie i doktór prze

powiedział zaledwie parę dni ży
cia.

Kiedy jechaliśmy, dogoniła 
nas inna bryczką, w której: je
chał miejscowy ksiądz rulsiński. 
Spieszył się bardzo, ale kazał za 
trzymać komie i rozpytywał ma
tkę o zdrowie siostry. Matka ro
zpłakała się. opowiadając, on zaś 
powiedział w sposób taki), jakby 
rzecz najzwyklejszą:

— „Nie płaczcie, iSebaistjamo- 
wą, ona dziś jaszcze umrze, ale 
jest szczęśliwa prized Bogiem, nie 
ma się czego bać; kilkoro nals z 
okolicy pójdzie dziś na odwie
czerz z tego świata — wola Bo
ża! J a  sam zrobiłem testament, 
teraz spieszę, alby coś załatwić 
pirzeid końcem. Bywajcie zdro
w i!*1

Pojechaliśmy dalej wzruszeni 
i przejęci’. Siostrę zastałem bar
dzo słabą- Był u niej właśnie do
któr, który mnie uprzedził, że
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jest to czarny tyfus, żeby się izfby- 
tnło do chorej nie zbliżać, gdyż 
śmierć nie żartuje. Przypomnia
łem sobie to mimiowoilii, kiedy sio 
str,a znakiem przywołała mnie,, 
hy:m się ku niej przybliżył. Mi- 
mowoli zawahałem się pirzez 
chwilę, chora zaś z trudnością 
poruiszyła ustam i i powiedziała: ' 
— „Nie bój się, ty  się n'ie zara
zisz, ja  Widzę. Były tu  rano 
dwie kobiety, tom im sam a mó
wiła —• nie chodźcie! One umrą 
obie; jedna za 5, dni, druga za 
7 dni, ale ty  się nie bój nie! Bę
dziesz mnie jeszcze kładł do tru 
mny z moim mężem', 'ty weźmiesz 
za nogi, on z,a głowę i włożycie, 
bo inni będą się lękać- Nie patrz 
tak ną mnie, ja  widzę! Nic to, 
że doktór mówi, jakobym miała 
żyć do czwartku, umrę dziś jesz
cze i nie sama umrę, kilkoro jesz 
eze po wsiach stanie dziś przed 
Bogiem".

Około siódmej kazała, ziawołać 
dzieci i błogosławiła je wszyst
kie, potem zażądała, alby przy
szedł mąż-

•— ,,Jeiszcizem oczu nie zawarła, 
u ty  już o innej myślisz!" — po-' 
wiedziała, przy nais wszystkich,— 
„myślisz o K atarzynie i o tern, 
jak  będziesz się z n ią żenił. Oże
nisz się z nią|, to prawda, ale 
parobkiem jej będziesz nie mę
żem i Bóg ciię sroigio ukarze za 
krzywdę dzieci naszych, ho je u- 
krzywdziilsz! Sprawiedliwość bo
ska cię dosięgnie, choć ufny w 
sobie jesteś,, żeś siłacz i bogaty. 
Alle niema miejsca, nawet pod 
ziemią;, gdziebyś isdę ukrył przed 
sprawiedliwością!“ —

Nadmieniam tutaj;, że spraw
dziło się wszystko to co do słowa. 
Po pożegnaniu z rodziną siostra 
kazała mj usiąść przy 'sobie i 
czytać modlitwy, które isama 
wskazywała:, nie myląc się nigdy 
co do strony. Nagle szerzej etw'o 
rzyła oczy j podniosła rękę,

—„Stój, już idą,, myślałam, że 
ja  pójdę pierwsza i będę wołać 
innych, a tu już Anna z Semeuo- 
wa woła na mnie!"

Spytaliśmy,, co m a na myśli? 
Powiedziała, że właśnie w tej 
chwili wychodzi jeden chłop z 
sąsiedniego Semenowa i opowie 
nam, że A nna już umarłą. Za pół 
godziny znów przerwała czytanie 
i zawiadomiła nas;, że już i Sy- 
mon umarłjPotem już harzdo sta 
bym głosem powiedziała.

— Połóżcie minie tak, jakby 
już do trum ny, bo potem; ciało 
zakr aepinlie.

Ułożyliśmy ją  wygódnlie, leża
ła z zanik u ;ę!em| oczami', potem 
otworzyła je i rzekła:

— Wyjdźcie na dwór i  słuchaj
cie. W ruskim kościele zaraz bę
dą bić w dzwony, bo ksiądz, ru 
ski, kltóry z. m atką rano rozma
wiał, oddał Bo'gu duszę-

Wyszliśmy wszyscy przed izbę 
była już ciemna noo„ mroźna i  
cicha. Staliśmy chwilę nic nie 
słysząc, gdy w tern adalefca w 
głuchem milczeniu jięknęły dzwo 
ny ruskiej' cerkwi w sąsiedniej 
wsi i zaczęły bić raz po razi, jak 
za umarłego- Żałosny i  ponury 
głots rozchodził -się nocą od nieba 
do źiemi. 'Mieliśmy wrażenie, że 
sarna śmierć idze polami i  bije w 
pogrzebowy dzwon. Weszliśmy 
do iżby, a chora skinęła na mnie, 
żebym się nachylił i ledwie _ do
słysz, alinie szepnęła: —• Już idę i  
ja, Z BOigiem, bywajcie zdrowi'. 
Módlcie się za moja duszę".,-.

Zapaliłem gromnicę, dałem jej 
krucyfiks i zacząłem, klęcząc, od
mawiać modlitwę za konających. 
Przy ostatnich słowach — um ar
ła.

Nadmieniam, że człowiek z Se
menowa przyszedł istotnie i że 
ludzie, o których jsioistra przepo
wiadała, rzeczywiście zm arli w 
tym czaisie-

Z głębokim poważaniem

Józef Szczepański.
New-Hradec
Noirth-lDacolta, U. S- A.
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Powyższe niezwykle ciekawe 
opowiadanie nie wymaga, zdaje 
się komentarzy. Mamy tu dość 
jaskrawy przykład samorzutne
go jasnowidzenia tyczącego się 
nie_ tylko własnej śmierci, oraz 
śmierci szeregu osób obcych za
mieszkałych gdzieindziej, ale też 
i  innych wypadków', jak, naprzy- 
kład, wyjścia chłopa z Semenowa 
przeczucie, że zaraz uderza w  
dzwony w  odległym kościółku 
i  t. p.

Jak widać z opowiadania, ta 
kie sarnę jasnowidzenie miało 
w tedy miejsce i  u księdza rusiń- 
skiego, któr^ również przewidział 
dokładnie swój własny zgon-

We wspomnianem jasnowidze

niu charaktery stycznem jest to, 
że u obojga osób przejawiło się 
ono, może po raz pierwszy i  je
dyny w  ich życiu, właśnie wkrót
ce przed śmiercią podczas ciężkiej 
choroby, co pozwala, zdaje się, 
mniemać, że pewne naruszenie 
rówaiowagi w  naszym organi
zmie, z przewaga, widocznie, psy
chiki, ducha nad wycieńczonem 
ciałem, jest jednym z warunków 
sprzyjających ujawnieniu się u- 
tajonych w1 nas zdolności n&d- 
normalnych i że ciało jest jakby 
pewna przeszkoda dla przejawów 
naszej nadświadomości-

Prosper Szmurlo,



DZIAŁ VI.

Z Gazet i Pism polskich.
Większość pism polskich, jak 

warszawskich, Itak' również i  pro
wincjonalnych umieszczało W u- 
biegłym okresie, jak i przedtem, 
zdarzenia i  wypadki, zaczerpnię
te wyłącznie z prasy zagranicz
nej , badanie których wchodzi w 
zakres metapsychiki. Żadne p ra 
wie pismo nie próbowało tłum a
czyć tych zjawisk i  nie przyta
czało rólżnych hypotez dla ich 
wyjaśnienia,, ograniczając się do 
komunikowania, samych faktów, 
których tu powtarzać nie będzie 
my, gdyż mogą (być już naszym 
czytelnikom znane ze wspomnia
nych wyżeji źródeł. Nie możemy 
jednak zupełnie pominąć najcie
kawszych z nich. do których mo
żna zaliczyć niebywałej siły zja
wiska fizyczne, przejawiające się 
w obecności lS'-letniej Eleonory 
iZugon we wsi Talpa n a  Bukowi
nie.

Rodzice tej ciekawej1 dziewczy
ny są wieśniakami $ wiedli zwy
kły  wiejski żywot, dopóki przez 
dziewczynę nie zaczęło „stra

szyć", A zaczęło się całkiem nie
winnie- Dziewczyna, wracając z 
sąsiedniej wsi, gdzie odwiedzała 
swą sędziw'ą babkę, zgubilą 2 
koraliki ze sznura, ofiarowanego 
jej przez (babkę. Od tej właśnie 
chwili zaczęły się z dziewczyną 
dziać dziwne rzecy- (Gdziekolwiek 
się zjawia, zaczyna, nie wiado
mo skąd1, padać istny grad ka
mieni, wszystkie naczynia pęka
ją, meble zaczynają wirować i  
po pewnym czasie zawisają w po 
wietrzu. ■

(Proboszcz miejscowy, sądząc, 
że jest to masowa suggestja z 
powodu której1 cała wieś wpadła 
w istny szał, s ta ra ł się wpłynąć 
całym swym autorytetem, by się 
ludiność uspokoiła, lecz sam prze 
konał się naocznie o rzeczywi
stości zjawisk. Udał się dla Kon- 
systorza w Czermiowoaeh Ł tam 
sprawę przedstawił. !Za sprawą 
konsystorza oddano dziewczynę 
do pobliskiego klasztoru, lecz nie 
długo tam zabawiła; przeorysza 
zażądała jej wydalenia, pouie-
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waż cały klasztor został nawie
dzony dziwnemi zjawiskami. Lu 
dnośe urządziła pielgrzymkę do 
klasztoru św. Ja n a  w Buczą wie, 
iby modłami wyprosić odjęcie 
czaru od nieszczęśliwego dziecka. 
W łaśnie w chwili, gdy pie l
grzym ka wychodziła % klasztoru, 
dziewczyna zaczęła przeraźliwie 
krzyczeć: „moje włosy! moje
włosy!** I  oto. obecni ujrzeli jak 
gdyby jakieś niewidzialne ręce 
wyrywały dziewczynie włosy ;i 
rozrzucały pękami na Wszystkie 
strony. W nasępnej chwili w y
biegł z konfesjonału ksiądz 4 
oznajmił przerażonym ludziom, 
że obraz św. Jana, do którego 
wszyscy się modlili, został poszar 
pany niewidzialną ręką na
strzępy.
(Sprawą zajęła się władza-Spro

wadzono do wsi Tałpa d-ra Ran- 
nulera -— prymacr jusza zakładu 
dla obłąkanych w Ozerniowcach. 
Stwierdził on, po gruntownem 
zbadaniu, że dziewczyna jest zu
pełnie zdrowa- To samo orzekł 
inny psycihjatra ozerniowieeki 
dr. Flory. A tymczasem zjawiska 
trw ają w dalszym ciągu.

Wypadki podobne znane są w 
literaturze me taps yehiozne j , w 
przytoczonym jednak zasługuje 
na uwagę wyrywanie przy świe
tle w obecności licznych świad
ków przez jakąś niewidzialną si
łę włosów z głowy medjum. Jest 
to zjawisko bardzo rzadkie, mo
że nawet jedyne, gdyż ztwykile 
przy "wszelkich najburzliwszych 
nawet manifestacjach medjum 
bywa oszczędzane i nie ponosi 
żadnego szwanku. Można przy
puszczać, że nawet sceptycy nie 
będą tego wyjaśniać symulacją 
i podejrzewać, że dziewczyna po
mimo bólu i oszpecenia sama wy 
rw ała sobie włosy •/. głowy, żeby 
zadziwić otoczenie. Dziewczyną 
podobno zajęli się i  niektórzy 
spiirytyści rumuńscy.

Dość ciekawym jest również 
opis o pewnej damie w* Wiedniu, 
nazwaną kobietą o roentgenow- 
skiich oczach, gdyż widzi dokła
dnie organy "wewnętrzne innych,

ich stan, funkcjonowanie i  t. p., 
co ułatw ia określenie ich chorób, 
i świadczy, iż obdarzoną jest 
pewnym rodzajem jasnowidzenia 
spotykanym już wcześniej u in
nych i  niejednokrotnie opisywa- 
nem-

Wreszcie wiadomość, przedru
kowana z: paryskiego „Matin**, 
dokąd przedostała się z prasy 
angielskiej, o tajemniczej, podo
bnej' do człowieka, istocie, wyso
kości 35 cm,, znalezionej; w ko
palni węgla przez; górników, któ
ra  zabitą prziez nich, zniknęła 
przez noc •— wydaje się zanadto 
fantastyczną, brak zaś szczegó
łów nie poawnla nawet na stwo- 
rzanie jakiejś hypotezy dla w y
jaśnienia tego zagadkowego zja
wiska, o ile istotnie miało m iej
sce.

Do pism, umieszczających o- 
P'-sy zagadkowych zjawisk, na
leży dołączyć od niedawna wy
chodzące nowe pismo codzienne 
„Trybunę Polską*1*, w której; czę
sto spotykamy się z interesują
ce mi nas kwestjami.

Opisów jakichkolwiek wypad
ków, lub zdarzeń z zajmującej 
nas dziedziny, któreby m iały 
miejsce u nas w  'Polsce i  które 
chętnie przytoczylibyśmy „in- 
extenso“ — nie spotykaliśmy.

W jednym z numerów „Nao
koło świata** z zaciekawieniem 
przeczytaliśmy nowelkę p. A. 
Junoszy - Olszakowskiego p. t, 
„Alter ego**, treścią której jest 
wydzielanie się t. zw. sobowtóra, 
oraz arty k u ł p. 'Wł- 22-ckiego, p. 
t- „Magja miłości**.

Również w1 miesięczniku „Z  
całego świata" spotkaliśmy się z 
interesujące mi pracami p. Mie
czysława Jarosławskiego: „O
Tarocie** i „Tajemnice amuletów 
i talizmanów'**. W pracach tych 
au'tor zadał sobie trud zebrania 
i uszeregowania wskazówek po
danych przez, magów |  astrolo
gów' starożytności i średniowie
cza.

„Świątynia**, organ Wielkiej 
Loży Rycerzy Ducha, o której 
wspominaliśmy w zeszłym nu
merze naszego pisma, prąestała
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koja od kilku miesięcy nie otrzy
m ała ani jednego numeru.

Miesięcznik katowicki „Odro
dzenie*. redagowany od 5 już lat 
przez niestrudzonego p. Józefa 
Choibota, dążący stale w pew’nym 
wytkniętym już od początku, kie 
runku ideowym, k tóry  najlepiej 
określa sam  ty tu ł pisma, aczkol
wiek łam y jego stoją otworem 
dla łudzi różnych przekonań — 
staje się coraz ciekawszym i  wię
cej urozmaiconym. Wśród arty 
kułów astrologicznych, społecz
nych., historycznych;, o lecznic
twie, masonerii, oraz! czysto ideo 
wych, nawołujących do ducho
wego i cielesnego odrodzenia 
człowieka,, a przez to. narodu i 
całej ludzkości, arykułów o za
barwieniu przeważnie okulty&ty- 
cznem, spotykają się i takie, któ
re mogą zainteresować badacza 
metapsyehiki. Do takich należy 
umieszczony w zeszycie kwie
tniowym artyku ł pióra pani L. 
W- p. tl „Duchów obcowanie", 
w’ którym  autorka po krótkim 
rzeczowym wstępie i podaniu pa 
ru hypotez szczegółowo opisuje 
przebieg niezmiernie ciekawego 
seansu w Warszawie z, medjum 
F- (Kłus kim. Obserwowane na 
owym seansie zjawiska były tak 
niezwykłe, że mogłyby się wy
dać wprost nieprawdopodohnemi 
i bajecznemi, gdyby nie powsze
chni© zinane i bezsprzecznie 
stwierdzone przepotężne zdolno
ści nadnormalne tego znakomite
go medjum.

Do tegoż numeru kwietniowe
go załączony jest statut, .zareje
strowany przez władze, „B ra
ctwa Odrodzenia Narodowego", 
którego celem będzie zespolenie 
wszystkich ludzi dobrej woli pod 
hasłem: Prawda, miłość, i b ra 
terstwo. Organizacja ta, jak  o- 
piewa statu t, zamierza,, prócz 
pracy wydawniczej, prowadzić 
pracę oświatową prze® zakłada
nie różnych szkół i kursów., oraz 
budować domy zdrowotne i sehro

niska, zakładać czytelnie i t. p. 
Również przewidziane jest za
kładanie i  prowadzenie przed
siębiorstw’ handlowych, oraz prze 
myślowych i finansowych, opar
tych na zasadach wspóldzielezo- 
śei. Bractwo będzie prowadziło 
swoją działalność niiełylko w sto 
Boy, ale d — w całym kraju. Pod 
statutem  podpisani są założycie
le: Bolesław Trebor, Józet Cho- 
bot i  H enryk Rzewuski.

Za krakowskim „Ilustrowanym 
K ur jerem Codziennym" podaje
my oświadczenie wiedeńskiego 
prof, uniwersytetu, głośnego fi
zyka,, d-ra Thtirringa, uczestnika 
wiedeńskiej, komisji, powołanej 
dla zbadania zjawisk medjuuli
cznych. Komisja: ta, złożona z 
profesorów,, po sizeregu posiedzeń 
dokonanych z rnedjami Krau.s‘em 
ora® Wilhelmem Schneidrem, 
sporządziła protokuł, skwapli
wie ogłoszony przez cod,i 'line 
pisma wiiedeńskiie, orzekający że 
zjawiska, zresztą, jak  datych!- 
czas w takich wypadkach, nikłe,, 
nie przekonywają o realności 
zjawisk med jurni eznych- Zapyta 
ny w wywiadzie przez, korespon
denta jednego z tamtejszych pism 
piroif. Thiirring, w którego insty
tucie byty prowadzone doświad
czenia, oświadczył, że jest przeko 
nany o realności zjawisk medju- 
n ii eznych, uznaje konieczność 
dalszego badania i uważa, że 
zbyt pohopne umieszczanie w, pi
smach codziennych orzeczeń,, od
partych na nielicznych i niedo
kładnych doświadczeniach, m ija 
się z metodą naukową- Wywiad 
został zakończony słowami pro
fesora: „Mniejsze to nieszczęście 
dla nauki, jeśli jiafciś oszust b ie
rze na kaw ał kilku uczonych, niż 
gdyby cii uczeni ze strachu przed 
zhlamowaniem się zamknęli oczy 
na nowe zjawiska, przyrody. Kto 
nie ma dość odwagi, aby dać się 
wyśmiać, tem pie ma n a tu ry  p ra
wdziwego badacza".

W tymiż© „Ilustr- Kui'jerze Oo- 
dzienym“ zasługuje na uwagę
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artykuł „Warszawa i Guzin“ pió
ra sekretarza- Krakowsk. T-wa 
Metapsyehdoznego, red. p. Lud
wika Saeaepańskiego, w którym 
autor polemiEiuje z p. iaż Pio- 
itrem Lefbiedzińskiim z powodu 
uniieszezoneso w Nr. 4-ym „Za

gadnień" jago artykułu, zawiera
jącego pewne aarzuty, skierowa
ne przeciw1 metodom badania 
krakowskich metapsychików.

P. S. i Br. G.



DZIAŁ Vll.

Z prasy zagranicznej.
Revue Metapsychiąue Nr. 2, 

1925 (za m. Marzec i Kwiecień)!, 
zawiera w liczbie artykułów ory 
giimalnych komunikat 

D - ra Eugen. Osty, pod tyt- 
„Człowiek uposażony właściwo
ściami nadnormatoemi, i> Lu
dwik K a im T e n ż e  już w r< 1912 
zwrócił się był do protf. D -ra 
Scotteliusa w K arlsruhe, z 'pro
śbą o skonst atowanie ai niego 
niezwykłego daru „przepowiada
nia przyszłości'", 'tudzież „odczy
tyw ania myśli!“„ ma skutek czego 
właśnie wytoczoną mu została 
sprawa sądowa ex re rzekomego 
nadużywania dobrej w iary w r. 
1908. Otóż zarówno doświadcze
nia odbyte wtedy z Kahnem przez 
prof. Scotteliusa przy współu
dziale profesorów Emglera, Be
li ringera i  Eisele, opublikowane 
w czasopiśmie stutgardlskiim K o
smos, jak  i poprzednie rezultaty 
eksperymentowania z tym  pai- 
liem, dokonane przez D - ra Hay- 
manna a polecenia prokuratora, 
isltiwiierdzlily pieulegającą żadnej

wątpliwości) u p. K ahna możność 
odczytywania bez pomocy wzro
ku pisma umieszczonego na _ po
składanych! kartkach -papieru 
trzymanych w silnie zaciśnię
tych rekach eksperymentują
cych. Znaczenie pisma na owych 
kartkach było d la  P- K. 'Często
kroć zupełnie niezrozumiałe, gdy 
chodziło mjp. o formuły matema
tyczne lub jeżyk® obce nieznane 
temuż osobnikowi.

Obenie z tymiże p- K ahn miał 
miejsce cały szereg seansów w 
Międzynarodowym Instytucie 
Metapsychicznym w Paryżu 
przy współudziale wielu _wybi
tnych przedstawicieli świata 
naukowego. Doświadczenia z fctó 
rych częściowo sprawozdanie 
zdaje D - r Osty, potwierdzają 
najzupełniej niezwykłe powyżej' 
wymienione zdolności ni etyl ko od 
czytywanie w przytoczonych wa
runkach pisma na kartkach trzy 
imanych w zaciśniętych dłoniach 
uczestniczących! ł 'lecz. jednoczę^ 
śnie i rozpoznawanie autorów pi
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sma na kartce znajdującej się 
nie w' ręiku autora a  innego u- 
czestniha.

D - ra Q. Geley — Doświad- 
ozenia w Czerwcu i Lipcu 1924 r. 
z p. Ossowieckim, Ł opils podo
bnych doświadczeń z tymiże sa- 
mym (p. :Os»oWiecfeim odbytych 
z p. Charpenbier-

D-r Engen. Osty — Fałszywe 
Medjum zdemaskowane. Sprawni 
dotyczyła p. A lbertyny Bourni- 
quel], reklamującej się w pe
wnych kołach paryskich jako 
medjum inkarnacyjne. Zaanga
żowana dla doświadczeń w tym 
kierunku do iMiędzynrodoweigo 
lust. Metapisych. umieszczana 
bywała w oplombowanym wor
ku, z którego potraf ii a uwalniać 
S'ię_ chwilowo, sym ulując zmater
ializowane zjawy, do czasu przy 
łapania jej na oszustwie w obe
cności (kilkunastu osób.

Rene Sudre- — Metapsychika 
we F rancji i zagranicą.

W dziale tym daje BL sprawo
zdanie k ry  tyczne z całego szere
gu książek i dłuższych artyku
łów z, prasy  zagranicznej a mia
nowicie:

TF. P- Prince (Matka Doris), 
Ch. Schroder (Grundverisuohe 
auif d. Gobieie der pisychischen 
Wissensehaften), de Santa Cara 
(ITn itanteo en ei miislterio etc),

R. Lambert {(Die ooeulten 
Thatsaehen u- die. neuesten Me- 
di en eńtlar vungen).

Oesterreich (Die Bedeutunig 
der parapBychiischen Phanome- 
ne) A. Wagner (Bas Zweckge- 
setz in der Natur).

Pascal Fortuny  daje sprawo
zdanie z faktów będących w' zwłą 
zku _ z wiedzą metapsycbieaną, 
'ptMlfcoiwanyoli w dąaisoplilsmach 
tyczących tej dziedziny. W dzia 
le korespondencji p. R . A. Fleu- 
ry  podnosi zasługi Kartezjusza 
(I) es cartes), k tóry  w iswych Za
sadach Filozofji już zwrócił był 
uwagę na wizje na jawie, dając 
ich określenie jak również na 
fakt a poruszania przedmiotów 
bez widocznego kontaktu. Zamy

ka numer wspomnienie pośmier
tne poświęcone pamięci prof. 
Sydney Alrutza. Hb.

Dziennik Am erykański Tow. 
Badań Psych, w N-rze 2, 1925 r-
zawiera:

Lydia Allison  — Posiedzenie 
z panią Travers Smith, (znanem 
med. w rodzaju p. Piper), odzna
czającą się specjalną łatwością 
wypowiadania imion własnych 
właściwych tak istnościom mel
dującym się na seansach za ży
cia ich, jaik i imion osób żyją
cych, podczis gdy, jak wiemy z 
doświadczenia, vry powiedz iane 
imion własnych sprawia dla me- 
djów niezwykłe trudności.

W alter Franklin Prince. — O 
Psychometrji- Refleksje autora 
w sprawie natu ry  Psych ometrji- 
tełeipatyczmej czy sp iry tysty 
cznej.

Mój Anioł Stróż — Sprawo
zdanie znanego redakcji autora, 
niezwykle inteligentnego praw ni
ka i adwokata, pragnącego za
chować incognito, posiadającego 
wybitne medjalne zdolności, z 
trwającego lata całe duchowego 
serdecznego stosunku swego z 
iistnośeią bardzo mu blizką. (ma
tką jego, zdaje się). Zjawia się 
ona na jego wezwanie j porozu
miewa za pomocą automatyczne
go pisma, Jest — tym  sposobem 
nierozłączomym prawie towarzy
szem jego, tak w warunkach ży
cia codziennego, jak w podró
żach, przy zwiedzaniu muzeów, 
galerji sztuk pięknych, etc. zfctó 
rym wymienia, odnośne wrażenia 
artystyczne często w przeciwień
stwie z sobą będące- Toż samo 
ma miejsce z odczuwaniem mu
zycznych wrażeń, na które autor 
jest mniej wrażliwy pomieniona 
zaś istność zdaje się być formal
ną entuzjastką. Ze smutkiem 
wreszcie zaznacza autor iż czu
jąc z wiekiem zanikanie właści
wości swych medjalnych odczu
wa również utrudnienie znaczne 
w komunikowaniu się ze swym
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Aniołem Stróżem w ostatnich 
czasach i przewiduje z boleścią 
możliwy jego koniec- Sprawozda
nie niezwykle interesujące.

Kotaro Shimomura. — Widze
nie bez oczów. Autor daje sprawo 
zdanie z seainisu z młodym chło
pcem w Tokio, będącym w sianie 
czytać i rysować z oibandażowa- 
nemi oczami', p/rzyezem okazało 
się, iż przez wyszkolenie umieję
tne mięśni twarzy, brwi j czoła, 
był w stanie przesunąć za
słonę na oczach w stopniu dosta
tecznym do orjentowania się w 
tych czynnościach- 

Hellen Lambert. — Sprawoza- 
nia z prasy bieżącej.

W N-rze 3 tegoż dziennika 
znajdujemy: między innemii:

Karol King. Dwa psycho- 
metryczne posiedzeniu z panią 
Bowdon. Badzo rozwlekłe i  dro- - 
biazigowo opracowane sprawozda 
ni-a z pomienionyeh udatnych po
siedzeń z krytyoznemi daleko 
idącemi uwagami autora- 

W. Franklin Prince. — Ser ja 
Świadectw Książkowych. Autor 
opisuje posiedzenia z medjum 
panią Sanders, duchownego rew. 
Franc-ilszka c- inspirowanego w 
tym celu rzekomo jprzez. nieżyją
cą matkę, k tóra za pośredni
ctwem Medjum Wskazywała nu
mer stronicy [ wiersz w jednej 
ż będących pod ręką książek, za
wierający odpowiedź na posta
wione przezeń pytanie- 

Natomiast większą część tego 
jak i następnego zeszytu N-ru 4, 
Dziennika zajm ują artykuły na
stępujące: pod ogólnym nagłów
kiem

Sprawa, Margery, na  które 
sk ładają  się a rtyku ły :

D-ra Med. L. E. G. Crondona 
z Bostonu• — Medjalność Mar
gery.

D-ra Med. Marka Wymarta 
Richardscma. — W rażenia z Me- 
djalno.ści Margery.

Mr. E. I. Dingwalla—iStudjum 
Margery- 

Malcolm Bird. — Margery. 
Streszczenie mojej książki! o Sła
wnem Bostońskiiem medjum-

Tegoż autora. — D r  Mc. Dou- 
gall i  medjalność Margery.

Wszystkie powyższe publika
cje dotyczą pani L R- G. Gran
dowi, sądząc z zalączionego por
tretu, młodej i  pięknej osoby, żo
ny znanego lekarza z Bostonu, 
posługującej isię pśeudonimem 
Margery i  obdarzonej własno
ściami; medjainemi w bardzo wy
sokim i niezwykłym stopniu.

Manifestacje medjaine pojawi
ły &i:ę u -niej w 1923 r- i  rozwh- 
nęły się b. szybko pod kierun
kiem duchowego mentgra, 
rzekomo brata je jW altera, zmar
łego w skutek przypadku przed 
12 la ty  i przy współdziałaniu 
męża jej znanego i  poważnego 
lekarza w1 Bostonie. Oto ważniej
sze objawy obserwowane przy p. 
M argery: stukanie silniejsze i
słabsze, tak bezładne jak  stano
wiące odpowiedzi na stawiane za
pytania; różnego rodzaju świar 
tła  bardzo ruchliwego charkteru; 
odgłosy muzycznych -instrumen
tów, dzwonów — pomimo nieobe
cności! ich w pokoju; pisanie pod
czas tranisu w dziewięciu języ
kach, poruszanie się mebli, lewi- 
tacje stołu z siedącą na nim oso
bą; przechodzenie m aterji przez 
ma ter je; aporty kwiatów (pe- 

'wnego razu żywego gołębia); s_a- 
m-oiistne przemawianie wspomnia
nego powyżej kontrolera ducho
wego medjum, Waltera. W ytwa
rzanie się teleplazmy (fotografo
wanej przy ezerwonem świetle w 
obecności partycypujących) oraz 
widoczne również telekińe-tyczne 
poruszania świecących przedmio
tów za pomocą formujących ąię 
często na poczekaniu i1 w oczach 
widzów, ruchomychi, wydłużają
cych się wyrostków' telepłasty- 
eznych. Wobec rozgłosu jaki zy
skało owe medjum, ’zainteresowa
ne nim sfery akademickie _ ame
rykańskie:, wyłoniły odpowiednią 
komisję, która pod mianem N a
rodowego Komitetu m iała zająć 
s-i-ę Wlilżlszem studjuni pomienio- 
nyeh objawów,Niefortunny skład 
owego komitetu, w którym wielu 
przyjmujących udział nie miało
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anii- doświadczenia, ani ru tyny  do 
orientowania się w obcoj dla nich 
dotąd, dziedzinie, nie tyilfco że nie 
przyczynił isię ido rozświetlenia 
sprawy medjałności p. Margeiry 
a przeciwnie zachowanie -się po
jedynczych członków komitetu 
wywołało nawet pewnego rodza
ju skandal, na  którym  zakończy
ła się, jak  się zdaje,, działalność 
pomienionej instytucji. P. Ding
wall, znany i u nas z bytności 
swej na Kongresie w Warszawie 
członek Królewskiego Angiel
skiego Tow- Badań Psych.., przy
były specjalnie z Londynu dla 
zbadania Własności medjalnyeh 
p. M argery, po odbyciu z nią pe
wnej liczby seansów wygłosił na 
meetihigui, w którym  przyjmowa
ło udział przeszło 1000 zaproszo
nych ze świata naukowego- osób, 
sprawozdanie z obserwacji 
swych, które wypadło w zupeł
ności na korzyść medjutm- Prze
wodniczący wszakże na owym 
meetingu, -pr-oł. Plsy-ch-ologji, D-r 
Mc- Bougalll, ib-ędą-cy jednoczę- 
śnie -członkiem wzmiankowanej 
powyżej Narodowej1 Komisji A- 
merykaiiskiej, zajął w kwestji 
tej stanowisko -opzycyjine. Spra
wa medjalności p. M argery w 
skutek różnicy zdań stała się o- 
statecznie przedmiotem dysku
sji polemicznych w Ameryce, za
taczających coraz -szersze kręgi 
i dalekiej od rozwiązania jak  to 
wido-cznem jest -z przytoczonych 
powyżej artykułóW trak tu ją
cych w ‘tym  przedmiocie.

W tymże N-rze 4-yim rzeoznne- 
go Dziennika znajdujem y intere
sujące sprawozdanie p. Kotaro 
Shimomura, podane- przez, W al
tera Franklin,a Prineeta, — p. t- 
p. M iyaka‘a mikroskopijne • p i
smo. Tenże p. M- z,a p-o-mocą o- 
str-o zakończonego patyczka, u- 
żywanegoi -do pisania w Japo-nji, 
produkuje pilsmo którego golem 
okiem -nie podobna j-eisit rozpo
znać a. dopiero pod iznacznem po
większeniem przedśtawi-a się ono 
jako doskonale -sformowane. Je 
dną z produkcji piania- M- stanowi 
100 w ten sposób spisanych poe

matów ze 100 również podobi
znami poetów, mieszczących się 
na przestrzeni kwadrata w ro
zmiarze jednego i trzech- czwar
tych angielskiego cala.

Numer 5-ty tegoż dziennika 
zawiera między innem-i: tło-ma-
cz-one a Revue Metiapsychiąue 
D-r a Geley'a Ostatnie posiedze- 
dzenie z- Frankiem  Kłus kim i  
prof• Hansa Drisctia Fenomeny 
m etapisychiczme z punktu widze
nia, Biologji; — dalej Herewarda 
Carringtana. Poświadczenia z 
Fotografia, psychiczna, interesu
jące stud jutru ilustrowane 21 -zdję
ciami fot-ogr. otr-zymian-emi przy 
udziale i w -obe-cn-ości mediów pp. 
Deane -i -Crewe; sprawozdanie 
Stani. de Brnth, o książce Erne
sta Bozzano, p, t. Fenomeny psy
chiczne w chwili- śmierci (tłuma
czenie C. de Veis-me Paryż-); Phi
lip Prescot Trosta—A lpy i Wło
chy, —• opis spełnionej zapowie
dzi zrobionej oficerowi angiel
skiemu podczas ostatniej w-oj-ny, 
przez, nieżyjącą żonę jego, iż u j
rzy Alpy i Włochy; -— wreszcie 
sprawozdanie z niektórych pu
blika cyj w czasopismach Psyche
1 Revue Spirite — przez Helenę 
Lambert. Hb.

Psychische Studien  zeszyt Nr,
2 z lutego 1925 zawiera artykuł 
dr.A. Schrenek-Natz'mga o ksią
żce, znanego neurologa 1 psy
chiatry, dr. O. Fischera, pełnej 
drobiazgowych danych z syste
matycznych doświadczeń ze zna- 
ne-m wiedeńshiem medium jais- 
nowid-zącem a zarazem grafolo
giem, Rafaelem Schermanem. Ze 
szyt ten zawiera w dalszym cią
gu szereg ciekawych artykułów: 
Dr. med. Redimginsa „O rehabili
tacji n a dnaturalności- Józefa 
Petered‘ Medja Malujące". Prof 
Oesterreicha „TJwagi o arty
kule o medjach malujących“ Dr. 
F■ Qua de „Od, jako klucz do pa
ra fizyki.

„Psychische Studien" zeszyt 3 
z marca 1925 r_ z,awiera: dr. A. 
vo-n Schrenck - No-tzlnga omó
wienie artykułu prof. K- Oeste-
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rreicha p. t. „Filozoficzne zna
czenie zjawisk rned jum iszny ch44

Józefa Petera „Zjawiska w 
lslandji“. Jest to streszczenie a r
tykułu zamieszczonego w czaso
piśmie wydawanem przez ame
rykańskie towarzystwo - badań 
iPsychicznych. Autor opisuje 
przedewszystkiem wrażenia p. 
Gudmundur‘a Hamiesson’a prof- 
uniwersytet, w Reykjavik, oso
bnika bardzo początkowo scepty
cznie usposobionego do zjawisk 
medjumicznych. N a iszeregu se
ansów urządzanych pod kierun
kiem p- Haraldur'a, Nielssonh 
prof. tool, na uni w. w Reykjavik, 
z nieżyjącym już dziś fenoimenał- 
nem, medjum islandzkiem, p. In- 
dridi lndridason, prof. Hannes- 
son wyzbywał się powoli seepty- 
zmu, aż wreszcie uwierzył w pra 
wdziwość zjawisk. Stosowaniem 
co raz to ściślejszej kontroli usu
wał wszelką możność oszustwa i 
zyskiwał niezbite dowody o ist
nieniu sił, których sobie nie u- 
miiał wytłumaczyć. Objawy ja 
kie w tym czasie zostały stwier
dzone na seansach z p- Indrida- 
son, kwalifikują go jako jedno 
z najsilniejszych medjów. O- 
próez wielkiej ilości niezwykle 
silnych objawów ruchowych (ki
netycznych^ na specjalną uwagę 
zasługują liczne i wyraźne lu 
dzkie' głosy, występujące równo
cześnie nie tylko w pobliżu m e
djum lecz w możliwie najdalszej 
od niego odległości. Występowa
ły też śpiewy, czasami nawet 
duety bardzo silnych i melodyj
nych głosów- Wszystko w wa
runkach jak  najściślejszej kon
troli.

Zeszyst ten zawiera w dalszym 
ciągu:

D-ra F. Debo „Występy jasno
widzącego Sovary“.

Tłumaczenie artykułu O. Lod
ge4 a ,,W illiam Orookes i! meta- 
psychologja44-

Heinrich1'a Geldnerth‘a „Pro
blem oszustwa medjów4. Autor 
opiera się w swej argum entacji 
na m aterjale zebranym w W ar

szawie u miarodajnych polskich 
badaczy, (przycizem radżi po
wściągliwość w wydawaniu s a 
dów  i w wypowiadaniu podej
rzeń oraz podkreśla, że w intere
sie nauki koniecznem jest stoso
wanie, w czasie wszelkich do
świadczeń, możliwie ścisłej kon
troli'.

H. Banicja „Ciało fluidyczne 
i jego badania doświadczalne“.

D-ra yon Freudenberga „Rza
dkie działania ludzkich wypro- 
mieniowań“•

D-ra von DrehePa „Energie- 
tyka  Psychiczna4‘. oraz artykuł 
przedrukowany z „Neues Wie
ner - Journal44 p. t- „Jasnowidza- 
cy jako detektyw

Psychische Studien  zeszyt Nr 
4 z kwietnia 1925 zawiera* wśród 
szeregu bardzo ciekawych arty 
kułów, pracę W. von Frejdler - 
T or dar a „O rysunkach medju- 
micznych“, (patrz artykuł av ni
niejszym numerze p. t. „.Medja 
malujące44) ilustrowany fotogra- 
Ijaimi rysunków wykonanych 
przez rozmaite medja mailujące.

Niemniej interesującym jest 
artykuł, (w tłumaczeniu) znane
go powieściopisarza angielskie
go A. Conan Doyle p. t. „Czy u- 
marli żyją?“ Dla poparcia swej 
hipotezy autor cytuje isitanawij- 
ska licznych uczonych i ich p ra
ce oraz wielką ilość medjów,przy 
których stwierdzono, że rozmai
tego rodzaju objawy sprawiane 
były przez zjawy osób zmarłych.

Znany z doświadczeń dokony
wanych z medjamj. przy pomocy 
busoli i magneisu, inż- Fritz Gru- 
newald z OharlotenJburga, opisu
je o barzdo dodatnich rezulta
tach uzyskanych przez docenta 
politechniki w Kopenhadze D-r 
Wiinthera z medjum Anną Ra- 
smusen. Autor przypomina przy 
tej sposobności swoje własne do
świadczenia dokonane z medjum 
J  oh anrasen em.. or az doś wiad oże
nią, które dokonano z angiel- 
skiem medjum Stellą C-.. Wszy
stkie te doświadczenia polega-

4
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ły  na stwierdzeniu przedewszy- 
stkiem oddziaływania ni od j 6 w a 
odległości na przyrządy w rodzą 
ju  wahadła, busoli. Stwierdzano 
■w ten sposób działania t. »  kine
tyczne (ruchowe) to znów działa
nie magnetyczne, (patrz -Nr 4 
ijZagiadlnlień1 Metapsyclhi caanytah* 
,.Doświadczęnia medjum F. Kilu1- 
skiego a igłą magnetyczną*1).

„Psychisehe Studi-e>i“ zeszyt 5, 
z m aja 1925 r. daje miedzy inne- 
mi, kilka ciekawych artykułów 
jak:

Prof, d -ra  Z im m e p a , „Telepa
tyczne próby ze zwierzętami i 
„zwierzęta myślące".

Józefa Petera „Sprawozdania 
Earl‘,a of Bunravenn (, doświad
czeniach z  medium, Danielem 
Home‘m.

A rtykuł obejmuje streszcze
nia z najciekawszych doświad
czeń z nieżyjącem już dziś anigiel 
skdrn medjum Homehn- Właści
wości tego medjum okazały się 
wszechstronnie bogate i  niesły
chanie silne.

„Psychische Studien“ zeszyt 6, z 
z czerwca 1925 r. zawiera między 
i ane m ii szereg niezwykle Ciek a - 
wych artykułów.

Dr Sckrenck - Notzinga:
Okultyzm  w  świetle k ry tyk i 

przeciwników“■
Ludwika Szczepańskiego:
„Dzieje i zdemaskowanie Gu

zika“. Autor opisuje, znane zre
sztą z wielu artykułów i odczy
tów, dzieje doświadczeń krako
wskiego T-wa Metapsycbieznego 
z medjum Guzikiem. A rtykuł ten 
zaopatruje uwagami dr. 
Sohrenck - Notzing stwierdzając 
że medjum Guzik, niezależnie od 
posiadania, silnych właściwości 
medjalnydh, jest zawodowcem, 
który niejednokrotnie uciekał się 
do sztuczek, gdy zawiodły jego 
właściwości- Dr Sctorencfc - No
tzing zauważa dalej, że winę, w 
wypadku stwierdzonego oszust
wa. nanosi raczej ten z kontrole

rów, k tóry był na tyle nieuwa
żny, że pozwolił się oszukać.

Zeszyt ten zawiera dalej: Dr. 
P. Sunner‘<t „Sprawozdanie z 
seansów z  W illy  Schneidrem i 
panią SUbert“.
' fPodpułfcown. K oneckiego  (z 

P ragi) „Zjawiska w Talpa" W 
artykule tym opisane są niezwy
kłe objawy ruchowe występujące 
niemal o każdej porze dnia i no
cy przy medjum. 13-letmiej dzie
wczynie, Leon orze Zugun.

.Miesięcznika „Psyche und
Uebersinnliche W elt“ zeszyt 6 i 
7, z m arca i kwietnia 1925 r. o- 
ibejlmują szeregi artykułów z za
kresu okultyzmu, astrologj i. h in
duskiej filozofji oraz próby do
szukiwania się w polityce pro
blemów metafizycznych lub mi
stycznych. A rtykuły ciekawe, je 
dnakowoż trudne do podania w 
streszczeniu-

W „Westermans Monatshefte (z 
lutego 1925) p. Otto Hauser opi
suje bardzo ciekawe zdarzenie P- 
t. „Thanatosphresia“ oparte na 
specjalnej odmianie psychimetry 
eznyck właściwości, polegają
cych na możności wyczuwania 
woni, którą wydzielają ludzie, 
m ający nieibaWem umrzeć-

Opowiadanie to oparte jest na 
notatkach, bohatera przygody, 
m arkiza Landi oraz na  starem 
dziele wyd- w 1734 r. w Sara- 
gossie p. t. „Thanatąsphres\a gi
ve Facultas cognoscendi morUu- 
ros odor atu nonunguam tres 
menses ante mortem“. („Thana- 
tosphresia czyli zdolność rozpo- 
znawaniila, przy pomocy woni, 
osób mających umrzeć niekiedy 
n a wet, na trzy miesiące przed 
śmiercią11).

Autor tego dzieła prof. Esaias 
Mulleruis wymienia wielką ilość 
wypadków tej- „Thanotosphre- 
sjd)“, zaczerpniętych z prac auto
rów łacińskich, arabskich, z 
pism kabalistycznych i nowocze
snej literatury,
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Wiele tyeh faktów zaczerpnię
tych z okresu największej cie
ni,noty umysłowej w Europie, d,o 
tyczy ludzi, którzy z przyczyny 
niezwykłych swych właściwości, 
podpadli ,pod zarzut ezamoksię- 
stwa i zostali na stosie spaleni. 
W tern samem dziele usiłuje Mul 
lerus, w myśl swej teorji, rozwi
kłać zagadka ostatnich la t ży
cia cesarza Tylberjusza, nadmie
n iając przytem, że właściwości 
specjalne, których badaniem się 
zajmuje, występowały zawsze 
prawie u ludzi o bardzo jasnem 
owłosieniu, wobec czego jest pe
wny że i Tyberjusz musiał być 
jasnym blondynem-

H istorja pouilżej przytoczona 
dotyczy markiza Landi ze znanej 
werońskiej rodziny, co do które
go teorja Mulłerusa mogła się w 
zupełności zastosować, gdyż w'ło 
sy jego m iały niezwykle jasny 
srebrzysty odcień. Jako dwuna
stoletni chłopiec stracił on m a
tkę i  wówczas to po raz pierw
szy wystąpiła na jaw jego nie
zwykła właściwość. Pewnego ra
zu siedząc w ogrodzie obok m a
tki, która od dłuższego już cza
su niedomagała, poczu1 nagłe 
szczególny jakiś zapach. Mając 
wielkie zamiłowanie do kwia- 
tów, zainteresował się tern i 
zwrócił do m atki wyrażając przy 
puszczenie, że w’ bliskości za
kwitł nowy kwiat jakiś nieznanej 
mu odmiany- Proste te słowa 
wywarły ną markizę nadspodzie 
wanie silne wrażenie, nie odrze
kła jednak nic isynowi; i tylko 
przycisnęła go mocno do siebie, 
a wówczas malec poczuł ów dzi
wny zapach jeszcze wyraźniej. 
Odtąd z dnia na dzień czuł go 
chłopiec w bliskości m atki coraz 
silniej i  silniej, lecz nie odwa
żył się już nigdy wspominać o 
tern, w obawie by jej znowu nie 
zmartwić. W niespełna dwa mie
siące potem, gdy jak zwykle sie
dział obok matki, zapach około 
niego wzmógł się nagle do tego 
stopnia, ż? poczuł gwałtowany zia- 
wrót głowy. Rzuciwiszy okieim-na 
matkę, spostrzegł że już nie ży

je. Prawdopodobnie markiza 
znała tajemnicę dziedziczną 
swej właściwości, nie wyjawiła 
jej jednak synowi-

Młody Landi miał ła t dwa
dzieścia trzy, gdy po raz drugi 
przeżył coś podobnego. Wkrótce 
po zaręczynach swych z hrabian 
fcą Gamba, poczuŁ-że narzeczoną 
jego owiewa stale dziwny jakiś 
zapach. Początkowo przypusz
czał że jest to nieznany mu ga
tunek perfum na zapytanie jego 
wszakże, narzeczona odparła, że 
nie używa żadnych. Przez dłuż
szy czas nie przywiązywał do te
go większego znaczenia, aż kie
dyś, gdy narzeczona jego zacho
rowała, zauważył że tajemniczy 
zapach wzmaga się wokoło niej 
z dnia na dzień, aż stał się wre
szcie wprost oszołamiający. Wów
czas dopiero przypomniał sobie, 
że był to ten sam zapach, który 
czuł przy umierającej swej m a
tce i  zrozumiał że jest to zapach 
śmierci. Wkrótce potem narze
czona jego skończyła życie.

M arkiz Landi Po stracie narze 
czonej. powrócił na wieś i żył w 
zupełnem odosobnieniu, uchodząc 
powszechnie za dziwaka, gdyż w 
ciągłej obawie przed złowróż
bnym zapachem stronił od ludzi: 
a wszezegółności od ludzi sta
rych i chorych do tego stopnia, 
że otoczył się służbą złożoną wy
łącznie z ludzi młodych i zdro
wych-

K ilka la t minęło w ten spo
sób, a przez ten czas młodszy 
brat markiza 'dorósł i ożeniwszy 
się przeniósł się do miasta. Prze 
śladowany przez władze autrja- 
ckie, za swą działalność patrjlo- 
tyozno-włoską i zagrożony uwię
zieniem, zbiegł, lecz na granicy 
Lombardj i austrjaokiiej. w pdbli 
żu dóbr swego brata, został lek
ko ranny w utarczce wynikłej z 
żandarmami austrjackienii. R a
na była jedynie powierzchowna, 
ale gdy markiz Landi pochylił 
się nad nią aby ją  przemyć, po
czuł nagle ów, znany mu, niesz
częsny zapach i zrozumiał na
tychmiast, że b ra t jego musi u-
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mrzeć. Jakoż nastąpiło zakaże
nie krwi i naid ranem, ranny już 
nie żył.

Od chwili; tej, przez długie la
ta, markiz Landi zdziwaczały zu 
pełnie żył w śeisłem odosobnie
niu i zapewne niebyłby zdecydo
wał się nigdy opuścić swej pu 
stelni, gdyby nie niespodziewane 
odwiedziny młodego Ryszarda, 
syna zmarłego brata- Jego mło
dość i wesołość zdołały podbić 
serce starego s try ja  tak dalece, 
że w parę miesięcy po odjeździe 
bratanka wiedziony tęsknotą zde 
cydował się odwiedzić go w mie 
ście. Gdy witając się z nim, trzy 
m ał go w ramionach, z n i e w y 
powiedzianą zgrozą poczuł ów 
śmiertelny zapach, od tak dawna 
już nieodozuwany.

Z tajoną rozpaczą słuchał jak 
młodzieniec pełen zapału rozta
czał przed nim swe plany na 
przyszłość. Przez kilka dni po
został s ta ry  markiz w odwiedzi
nach, spędzając dnie całe w to
warzystwie Ryszarda, owiany 
coraz to silniejszym zapachem i 
przechodząc silne katusze morai
ne w ciągłej obawie, by nie zdra 
dzić przed nim swej strasznej 
tajemnicy. Gdy zdecydowawszy 
się rozstać z nim Wreszcie, zna
lazł się sam w powozie czuł 
wciąż jeszcze wyraźnie ów, spe
cjalny zapach, który nie opuś
cił go przez czas całej powrotnej 
drogi. Uważał to niejako za zro
zumiałe, wobec tego że bratanek 
ściskał go i całował serdecznie 
przy pożegnaniu- Gdy znalazł
szy się w domu, wciąż jeszcze nie 
mógł pozbyć się zapachu, zde
nerwowany tern spróbował się 
wykąpać j przebrać od stóp do 
głowy. Napróżno. dzitwny za
pach nie znikał- Wówczas zro
zumiał nagle: zapach ów wycho
dził z niego samego.

Niewypowiedziany spokój i ra 
dość ogarnęły go na _ myśl, że 
skończy się nareszcie jego udrę
ka.

W kilka tygodni później m ar
kiz Landi zakończył życie a w

notatkach pozostawionych przez 
niego znaleziono wyjaśnienie nie 
zwykłej jego tajemnicy.

M. W.

W opowiadaniu tern uderza 
przedewszystkiem podobieństwo 
właśiwośei markiza Landi do 
wlsiściwościi pisychometryazn-ych 
znanego polsk. jasnowidza Int. 
Stefana Ossowiecfciego, który kij 
kakrotnie zaobserwował u osób 
mających niebawem umrzeć, spe
cjalnego rodzaju światła wydzie
lające się z ich głowy i ramion. 
Różnica zachodzi jedynie w uze
wnętrznianiu się właściwości 
u jednego za pośrednictwem 
powonienia, a u drugiego za po
średnictwem wzroku — skutek 
jednak był taki sam-

Redakcja.

Kwietniowy zeszyt miesięczni 
ka „Lumen" (Barcelona) donosi, 
że niejaka Welleta Huggius, mło 
dą dziewiętnastoletnia dziewczy
na, głucha i niewidoma rozróż
nia barwy za pomocą zmysłu do- 
tyku,Można by wyrazić się o niej 
że widBi nosem, a słyszy palcami. 
Stwierdzono, że chwta ona treść 
przemówienia przez telefon, je
żeli tylko przyłoży dłoń do słu
chawki- Poddawano ją licznym 
doświadczeniom, między Innem i. 
na wydziale psychologicznym 
uniwersytetu w Włiskonsłm. Dr. 
Jastro ll sprawdził, że Welleta 
rozróżnia barw y phzedmliotów 
za pomocą powonienia,, tern ła t
wiej i wyraźniej, im światło w 
pokoju jest silniejsze.

M. W.

Wychodzący w1 Londynie kwar 
talnifc „Psychic Science“ tom 
IV-, zesz, I, kwiecień 1925, za wic 
ra między innemi sprawozdanie 
z ostatnich doświadczeń dr. Ge- 
ley.a z F. Klusldtn- Jest to prze
kład z sprawozdania ogłoszonego 
w „Revue Metapsychlique“ za li
stopad — grudzień 1924 r. po-
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przędziemy wstępem, w którym 
redakcja zwracauwagę na podo
bieństwo Obserwacji dr- G. Ge- 
leya z dokonanemi przez człon
ków „The British College of Psy
chic Science“ pp. Mc Kenzie na 
seansach z K luskim  w. r. 1922. 
Ciekawe fakty z zakresu meta- 
psychiki podaj,e major C. C- Co
lley p. t- „Kilka epizodów psy
chicznych z mego życia („Wizja 
ręki nieżyjącej matki, która o- 
bronda go od 'lwa; wizje zdarzeń 
przeszłych i przyszłości; lewita- 
eja, m aterializacja; g ra . w sza
chy prowadzona przez jednego z 
partnerów dalej po śmierci; a- 
port). Mamy tam dalej komuni
ka t o biskupie Hugh of Avallon, 
otrzymamy nawet dla obznajo- 
mionych z faktami me taps, nie
zwykłym sposobem, drogą pisma 
’.automatycznego11 przv jednooze- 
snem udziale dwóch osób medial
nych, przy czerń jedna trzymała 
rękę swoją na ręce drugiej, Zna
czną cześć numeru zapełń,ia arty  
kul F. W ■ W arvieka o nowych 
doświadczeniach z medjum  
psychofotogrąfem panią Deane.

Pani Barbara Mc. Kenzie in
formuje również o doświadcze
niach psychofoto graficznycli z 
medjum H. G. Moss (oba te a rty 
kuły są Obficie ilustrowane (p- J. 
Hewat Mc. Kenzie publikuje pro
tokóły dwóch eksperymentów z 
medjum  psychofot. Moss'em. E- 
B. Gibbes pisze o krzyżowej ko
respondencji za pośrednictwem  
dwóch rnedjó w . na oddzielnych 
seansach.

Numeru dopełniają trzy kró
tkie informacje o zjawiskach me- 
taipsychioznyeh, kronika, prze
gląd wydawnictw, oraz. wiadomo
ści organizacyjne towarzystwa.

W „Revue Metapsyckique“ Nr 1 
z, 1925 r. opisany jest Wypadek, 
który towarzyszył wykryciu za
bójcy, kilku oisóib.

Według inform acji berlińskiej 
agencji, donoszącej o aresztowa
niu niejakiego Angeirsteina, któ
ry  się okazał zabójcą kilku osób, 
wina tego osobnika została dowie

dziona przez fakt następujący: 
Gdy sfotografowano źrenice je
dnej z ofiar, której, oczy pozosta
ły otwa r te, u jrzano w nich,jak w 
zwierciadle, odbity obraz zabójcy 
z podniesioną i gotową do ciosu, 
siekierą. Prof- Bohner ogłosił .w 
gazecie Kotońskiej studjum kry 
tyczne o tym przedmiocie. 
Oświadcza on, że nie widzi nic 
niemożliwego w tej niezwykłej 
his tor jb Przypomina, że ów fakt 
zatrzymania wrażenia wzrokowe
go na siatkówce był już studjo- 
w’any od półwieku mniej więcej, i 
że istotnie w wypadku silnego i 
nagłego napięcia centrów nerwo
wych, siatkówka może n; ety i ko 
odbić jakiś przedmiot lecz 
również sfotografować go, za
trzym ując dany obraz tak dłu
go, dopóki substancją siatkówki 
nie ulegnie zniszczeniu. Jaką jest 
czynność fizjologiczna przetwa
rzająca siatkówkę na wrażliwą 
■Milszę fotograficzną? Jak  twier
dzą, miały podobno mejlsee fakty, 
że pod działaniem bardzo silnego 
i krótkeigo rozbłysku śwatła, pe
wne przedmoty zostały momen
talnie odbite na innych przed
miotach, tak że stanowiły isto
tne fotograf je- Żaden aparat, jak 
również żadna spreparowana spe
cjalnie powierzchnia nie .pośre
dniczyły w tern zjawisku. Wobec 
tych faktów niezwykłych, niepo
dobna jest — pisze „Liigfht" z 17 
stycznia 1925 r. — nie zauważyć 
pewnej analogji z problematem 
f  o tografji ps ychiczn ej.

„La Revue Spirite“ 
najstarsze i zdaje się najpoczyt
niejsze pismo spirytystyczne za
łożone w 1858 r. przez, koryfeu
sza spirytyzmu Allan Kardeoa, 
pamięć którego czczona jest do 
dziś dnia przez wyznawców jego 
doktryn, w ostatnich kiilku nu 
merach, zawiera dużo ciekawyh 
artykułów pióra znanych i po
ważnych uczonych i literatów, 
naprzykład:

Kamila Flammariona 
niedawno zmarłego znakomitego 
astronoma i badacza zjawisk me-
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tapsycbicznych p-od ty tułam i 
„Kilka wspomnień dotyczących 
historii spirytyzm u41, „Domnie
mane halucynacje zlbiorow'e44 i 
„Zjawy osób żyjących'4 — wszy
stkie ilustrowane odpowiedniemi 
przykładami, Ernesta Bozzano 
„Mózg i myśl44 i „W obronie Dm 
say. Salya&a „Sprawa, uzdro
wicieli44 Leona Denis‘a, jednego^ z 
najstarszych spirytystów wpół- 
ozesnych — „Niebo i  ‘Ziemia44. 
Albina Valabregue‘a „Pokój 
lub Śmierć44 i „Człowiek i Praw 
da44 J. Gmllarda „Przeczucie 
Śmierci44, Andre Riperta  — „Od- 
gadywaczs myśli Ludwik Kalia44, 
i  wiele innych prac różnych au
torów.

Pozaitem w każdym numerze 
maimy jeszcze hardzio ciekawą 
kronikę zagraniczną, doskonale 
prowadzoną przez M. Cassiopee 
(pseudonim), streszczenia prasy, 
wiadomości i informacje tyczą
ce sę Międzynarodowej Federacji 
Spirytystycznej i przyszłego kon 
gresu, sprawozdania z seansów i 
odczytów”, nekrolog ję, bibliogra- 
f ję etc-

„Journal du Magnetisme et du 
Psychisme experimental 
miesięcznik Międzynarodowego 
T-wia Psychicznego oprócz windo 
mości o działalności powyższego 
T - wa umieszcza również i inte
resujące artykuły, wśród których 
zasługują na uwagę:
H. Durvilla  — „Ozynniki psy
chiczne w terapji44. Henri Mage- 
r<a — „Wibracje atomów, komó 
rek i mózgu44. Dichona — „Ma- 
gja arabska44 pani M. Garcon —

„Magnetyzm wobec prawa kar
nego.

Niezmiernie ciekawy jest ostat
ni artykuł, właściwie memoriał, 
złożony sądowi przez adwokatkę 
panią Garcon, która już parokro
tnie występowała w Obronie u- 
prawiająeyeh magnetyzm w ce
lach leczniczych (bez posiadania 
dyplomu lekarskiego. (Beziat, 
Duihar, Jacomet).

Procesy tego rodzaju m iały i 
m ają miejsce nie tylko we F ran 
cji, ale również i w innych pań
stwach europejskich. Niekiedy 
na korzyść oskarżonych przez 
ciała lekarskie uzdrowicieli i ma 
gnetyzerów świadczą dziesiątki, 
a nawet setki uleczonych przez 
nich często zupełni© Ibeainteresof- 
wnie pacijentów, którym  poprze
dnie zabiegi lekarskie nie przy
niosły żadnej ulgi-

Zdawało by się, że ludzie tacy 
zasługują tylko na wdzięczność, 
gdylż jedyną ich winą było to, że 
nie posiadali odpowiedniego u- 
prawnienia, żeby nieść skuteczną 
pomoc swoim cierpiącym bib 
żnina Wszyscy jednak nie uszli 
takiej lub innej kary. połączonej 
oczywiście a surowym zakazem 
upraw iania nadal takiego „szko
dliwego44 procederu. Dlaczego? 
Bo sąd opiera się często na pra
wach archaicznych, powstałych 
niekiedy jeszcze w czasach cie
mnego średniowiecza, kiedy 
wszystko niezwykłe tłómaazono 
przeważnie ingerencją szatana, 
łub też na  takich, które wpro
wadzono do kodeksów w epoce 
ślepego sceptycyzmu, gdy nawet 
Akademje odrzucały powsze
c h n ie  już dziś uznawany i stoso
wany hypnotyzim.

N aturalnie praw a te muszą 
obecnie być przejrzane i odpo
wiednio zmienione stosownie do 
wyników współczesnej wiedzy, 
do logiki i do wymagań życia, 
które nie może podporządkowy
wać się martwiej literze kodeksu.

Jest to sprawa paląca i nie 
cierpiąca zwłoki poruszana obe
cnie przęz szereg pism zagrani
cznych.

Wspomniany memorjał zawie
ra  w streszczeniu całą historję 
magnetyzmu od czasów najodle
glejszych, jego uzasadnienie, 
zdania wybitnych lekarzy, orze
czenia kongresów, związane z 
nim sprawy sądowe, zapadłe wy 
roki i ich umotywowanie, etc. i z 
korzyścią może być przeczytany 
nie tylko przez ladków.ale i przez



ludzi kompeten tnych, gdyż auto
rka jego wykazuje gruntowną 
znajomość przedmiotu i ściśle 
logicznie i przekonywująco bro
n i swej tezy.

I
*

„Bulletin de 1‘In slitu t General 
Psychologiique“

W ostatnim zeszycie powyższe
go biuletynu umieszczono tylko 
jedną 134-<stroo ioową pracę p. 
Charles H enry‘ego pod tytułem 
„Próba uogólnienia teorji- pro- 
mieniowainia- Rezonatory grawi
tacyjne i biologiczne44. Jest to 
praca bardzo oryginalna, gdyż 
autior stara się w niej wyjaśnić 
wtszysfbkiiie zjawiska, nawet psy
chologiczne, z punkitu widzenia 
m atem atyki i wyraizlć je przy po 
mocy formuł i wykresów.

Wspomniana praca wymaga 
dla zrozumienia dokładnej zna
jomości fizyka, chemji, psycho
logii, głównie zaś wyższej mate
matyki. gdyż zawiera mnóstwo 
skomplikowanych obliczeń etc-, 
nie dla każdego przeto jest do
stępną.

Dokładniejsze streszczenie za
wartych w niej idei Wymagało 
by óbszernego artykułu.

P. S.

*
„Spiritistincka Revue“, organ

śląsko - morawskich spiryty- 
stów.

N-r 3 z artykułów' oryginal
nych zawiera mędzy innemi J- 
Rosner „Za poznaniem żv»ia“ 
ora® „Cudowni uzdrowiciele44, J. 
Nem.ee ..Zagadki; życia44, F. Je- 
zdinsky „Jasnowidzenie w przy
szłości44, d r R- W. Hynek „Zde
maskowanie polskiego medjum J. 
Guzika a moje seanse z. nim na 
warszawskim kongresie 1923 r-“ 
(dokończenie). Poza zwykłą kro
n iką znajdujem y tu nadto „'ka
lendarz astronomiczny44.

N r 5. D r  R. W. Hynek w a r t y 
kule „R. Schneider gościem cze
skiego ;T-wa Metapsychioznego44

opisuje jeden z seansów z tern 
medjum. Ogółem odbyło się ich 
w Pradze trzy przy współudzia
le profesorów niemieckiego uni
wersytetu (niemieckie koła uni
wersyteckie zajm ują w kwestji 
metapsychiki stanowisko - postę
powe), mianowicie neurologa dr. 
V. Fischera, autora pracy o g ra
fologu - jasnowidzu ^Schermam- 
nde, oraz profesorów wydz- filo
zoficznego d-rów Krause i Meye
ra- W artykule jest wzmianka o 
seansach, tegoż T-wa a Januszem 
Fronczfciem, o którego zdema
skowaniu w Warszawie D w u 
wiadomo. Z -innych artykułów 
oryginalnych znajdujemy F. Je- 
zdinskiego „Ozy istnieją duchy44 
etc.

N-r 6—7, A rtykuły oryginalne: 
dr. H ynek „Jasnowidstwo nau
kowo dowiedzione414 (o doświad
czeniach proif. Fischera z Scherz 
m ann4em) ora® „Nieco o medjal- 
ności R. Schneidera'44, omawiają 
cy polemikę w  sprawie autenty
czności występujących przy nim 
zjawisk, V- Krejiei „Ezoteryczne 
znaczenie ohrześeijańst wa4’4 i in. 
Z przekładów znajdujem y mię
dzy innymi artykuł p. N. Około- 
wicza, tłumaczony z Zagadnień 
Met aps yeh i can y oh, „Za cho wa nie 
się i  zjawy zwierząt ną  seansach 
m aterjalizacyjnych4'4.

S. B.

¥

R einkarnacja anglika w Indjach
Wychodzące w Indjach pismo 

„Rangoon Times44 przytacza ta 
ki zadziwiający fakt'. W rodzi
nie hinduskiej urodzło się błęki
tu ookie o jasno blond Włosach 
dziecię z cerą przypominającą 
krew z mlekiem, typową cerą nie 
których mieszkańców północy, 
naprzykład angłosasów. J  akież 
było zdziwienie matki, gdy ów 
nieziwykły jej synek, m ając lat 
cztery, raptem  zaczął ją  zape
wniać, że był niegdyś w swem
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poprzedniem życiu majorem 
wojisk angielskich Welshem zma
rłym przed wielu laty. To samo 
chłopak powtórzył i przed ze
branymi sąsiadami, opisując do
kładnie dom majora, szczegóły z 
jego życia etc-, o ezem nic abso
lutnie nie mógł wiedzieć, i doda
jąc, iż w marcu 1904 r- utonął 
wskutek nieszczęśliwego wypad
ku wraz z dwiema innemi oso
bami w takim to a takim jezio
rze.

Po sprawdzeniu okazało się, że 
wszystko to było zgadnę m rze
czywistością, gdyż major Welsh 
nie tylko istniał, ale też i  zginął 
we wspomnianym czasie w'łaiśn'ie 
w ten sposób r azem e panią
Reade i porucznikiem Quinlan.

Fakty podobne do powyższego, 
jakby potwierdzające wiarę w 
reinkarnację znane są w odno
śnej literaturze, lec® dotąd, zda
je się nigdzie jeszcze nie obser
wowano, aiby o możliwości owej 
wiary świadczyły nie tylko wspo 
umienia z własnej praegzysten- 
cjl, ale jednocześnie nawet sam 
zupełnie odmienny od rodziców 
typ danej osoby.

P. S.

*

Sobowtór  Gzy te l e b in e z ja ?
Plismo angielskie „Light“ za

mieściło sprawozdanie prezesa 
T-wa Psyicihologcznego p- A.Wal
ia oe‘a, o niezwykle eiekawem do
świadczeniu dokonanem przez p. 
M. Robinsona-

Doświadczenie miało miejsce 
w Londynie 29-go grudnia 1921 
r- w laboratorium p. Robinsona 
w obecności wspomnianego już 
p. Wallaoefą i medjum jasnowi
dzącego P. Mangaryty Iwing ii 
miało polegać na poruszaniu spe
cjalnego przyrządu przedstawia
jącego sobą zawieszony na nitce 
krzyż z lekkiego metalu. P. Ro
binson umówił się telegraficznie 
z.e swem medjum panią Harris, 
zamieszkałą naówczas w Nowej

Zęlandji. iż tego dnia. o godz, 11 
i  pół w nocy postara się będąc 
na drugiej półkuli, spowodować 
ruchy owego przyrządu. Przy
rządów takich ustawiono w labo
ratorium trzy zaopatrzone w in i 
ejały medjum, jego ducha opie
kuńczego Harm on j i . oraz zmar
łego uczonego sir Williama 
Crookes‘a, który rziekomo miał 
dopomagać.

Wymienieni już na wstępie 
pp. Wałlance, Robinson i Marga 
ryta Iwing, zebrali się w wyżej 
oznaczonym dn)i,u w lalboraitor- 
jum londyńskim o g. 10 m. 27 ra
no, co odpowiadało g- 11 m. 27 
-w nocy w Nowej Zelandji.

Medjum jasnowidzące pani 
Iwing zakomunikowało wkrótce, 
że dostrzega mglistą postać pani 
Harris w towarzystwie jakiejś 
młodej dziewicy oraz mężczyzny, 
sądząc z jej opisu, podobnego do 
W, Orookeśa. tylko nieco miods 
szego Wszystkie te postacie sta
rały się poruszyć przyrządy o- 
znaozone ich literami, lecz natra
fcie bezowocnie, wreszcie jednej 
z nich udało się dopiąć celu przy 
ciskając krzyżyk palcem, co też 
potem naśladowały pozostałe. I- 
stotnie obecni zgodnie z zapowie
dzią jasnowidzącej dostrzegli 
wtedy ruchy wpierw jednego 
przyrządu, a w ślad zatem i 
dwóch innych, co trwało w prze
ciągu 20 minut.

Po chwili identyczne doświad
czenie z. rezultatem tak samo do
datnim powtórzono z p. Cobb‘em 
zamieszkałym 37 mil od Londy
nu, który obiecał starać się wte
dy wprawić w ruch przyrząd 
przy pomocy natężania swej 
woli.

O udatnem doświadczeniu za
komunikowano . telegraficznie do 
Nowej Zelandii-
Po powrocie później parni H ar

ris do Londynu opowiedziała -ona 
następujące szczegóły. W chwili 
doświadczenia spoczywała; na 
leżaku w otoczeniu komitetu ob
serwacyjnego, który zredagował 
naistępnie o wszyStkiem prdto-



kół. Będąc w transie pray pomo
cy przygotowanego w tym celo 
na  tablicy aMabiełu wskazywała 
ręką miejscowości, które wtedy 
myślowo przebywała, ,a więc: 
Honolulu o U  m. 15, Sam - F ran 
cisco — 11 m- 19, Los Angelos — 
11 m. 20, Waszyngton — 11 mł 
22, New1-York — 11 m. 26, wre
szcie Londyn — 11 m. 80. Cala 
więc owa (Mwtna podróż trw ała 
tylko kwadrans. Przenosząc się 
nad Atlantykiem dostrzegła sza
lejącą taim naówezas burzę, co, 
jak  patem sprawdzono, istotnie 
wtedy miało miejsce.

Trudno rozstrzygnąć, czy mia
ło tu miejsce _ wydzielanie się 
sobowtóra medjum, czy jego wo
la spowodowała działanie jakiejś 
enetrigji na przyrządy w odle
głym Londynie, czy też może 
pod wpływem, skoncentrowanej 
myśli medjuim enengja owa wyło 
niła się bez ich wiedzy z obe
cnych przy doświadczeniach w 
laiboratorjum londyńskieml

Nie można nie zauważyć tu 
pewinej analogii ze znanemi i 
dość ozęstemi objawami telekli- 
nietyozmemi, polegaj ącem i na 
spadaniu obrazów, pękanliu lu
ster. lub zaitrzymywamiu się ze
garów w chwili czyjejś śmierci 
niezależnie od odległości, o ozem 
już pisaliśmy w „Zagadnienaoh" 
Miewa; to jednak miejsce zupeł
nie nieoczekiwane i oczywiście 
niema charakteru eksperymental 
negio, kiedy wszyscy są przygo
towani do obserwowania spodzie 
wnnego zjawiska.

W opisamem doświdaczeniu za 
hypotezą wydzielania się sobo
wtóra przemawia, poniekąd na
stępujący ciekawy szczegół- 
Wkrótce po doświladczeniiu pani 
H arris otrzymała od mieszkają
cego w Los Angelos w Kaliłor- 
nj.i medjum m aterj aliziacyjnego 
p. J. B. Janson list takiej treści: 
Widziałem parnią u siebie pod
czas seansu 29-fgo grudnila w to
warzystwie W- CroókeSa i in
nych duchów i zapytałem, czy 
jesteś um arłą, lecz odpowiedzia
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łaś mi na to „Nie. żyję, dowidze
nia, bo bardzo się spieszę dalej!“

P. S.

Włoski miesięcznik „Luce e 
Ombra“ z marca 1925 r. zamie
szcza następujące artykuły: G. 
Morelli — „Nasze najwyższe za
gadnienia". — E. Bozzano — „O 
komunikowaniu się medjałnem 
pomiędzy żyjącymi", — 1. P. 
Cuppozi — „Zmartwychwstanie 
Ohrystysa ą  badania psychi
czne". R. Bianchi — „Rachunek 
elementarny zastosowany do 
snów proroczych". —- Sprawozda 
nia z artykułów i odczytów do
tyczących badań metapsyehi- 
cznych, — Bibljograifja- — Kro
nika zagraniczna-

Numer 4-ty tegoż miesięcznika 
a kwietnia 1925 r. podaje między 
innemi: I. P. Capozzi — „Ezo- 
teryzm w obchodzie narodzlin 
Rzymu". — O. Pafum i — „An
kieta w sprawie „zagadnienia 
me ta psychicznego" (diąg dalszy) 
oraz artykuł od Redakcji zawie
rający obszerne omówienie do
świadczeń, dokonywanych od 
dłuższego czasu we Włoszech 
przez fak ira  Tahra Be/j. Tahra 
Bey, z urodzenia Egipcjanin, 
laureat uniwersytetu w Kon
stantynopolu, podaje się za kie
rownika mistycznego stowarzy
szenia (Insty tut Ohavk) i p ra
gnie swemi doświadczeniami 
przyczynić się do rozpowsze
chnienia wschodniej wiedzy o- 
kultystyczinej. Doświadczeni a
swoje przeprowadza pod ścisłą 
kontrolą lekarzy i ludzi nauki. 
W spraw’oz daniu z jednego z wie 
czarów dośwłia d cza Iriyeh, pisze I- 
P. Capozzi między innemi. iż fa
kir wyprowadził się w stan kata- 
leptyozny, puczem położono go 
na dwóch kosach w ten sposób, 
że ramiona jego opierały się na 
jednem ostrzu a stopy na dru- 
giem- Ną ciele jego umieszczono 
ogromny kamień, który tłuczo
no następnie tak silnie, że od
prysk] -padały na publiczność- 
Ciało fakira nie ugięło się zupel-
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nie pod tym ciężarem, a ostrza 
kos nie pozostawiły najmniejsze
go śladu. Po odzyskaniu przyto
mności fakir zachował nadal 
stan  znieczulenia, czego dał do
wód przebijając sobie na wylot 
szyję i policzki i  rzucając się na- 
głem ciałem na deskę nabitą 
gwoździami. Przez cały cza® tych 
doświadczeń znajdował się w sta- 
nie jasnowidzenia., odnajdując u- 
kryte na sali przedmioty, oraz 
odczytując myśli dbecnyoh, a 
między łmnemi i członków komi
sji kontrolującej. Najciekawszym 
doświadczeniem było, gdy fakir, 
po zatkaniu sobie nosa i  uszu 
w atą i po wygięciu języka w 
ten sposób, że zamykał tchawicę, 
wprowadził się znów' w Stan ka- 
taleptyezny. . Wówczas włażono 
go do skrzyni, tę zaś do drugiej, 
k tórą wypełniono ziemią. W zam 
knięeiu 'tern pozostawał fakir 15 
minut. Wszystkie doświadczenia 
odbywały sie pod ścisłą kontro
lą komisji, złożonej z trzech lefca 
rzy li wybitnego profesora uni
wersytetu rzymskiego Giudicean- 
dera, w warunkach wykluczaj ą- 
cych możliwość wszelkiego oszu
stwa. Doświadczenia fakira Ta- 
hra Boya omawiane były  w sze
regu artykułów przez uczonych i 
lekarzy wioskich.przyczem porów 
mywane były  kwest je fakiryzmu 
wypadkami blister ji, zaobsorwo-

wanemi w klinikach, oraz faki
ryzmu a medjumizimu. Tahra 
Bey przeplata swoje doświadcze
nia odczytami, w' których w yja
śnia swój system i utrzymuje, 
że posługując się nim  można u- 
zyskać te same rezultaty, jakie 
on osiągnął.

W tymże numerze mamy jesz
cze E. Bozzano — „W sprawie 
nowej teorji o ozasowem życiu 
pozagrobowem“. Autor występu 
je tu  z ostrą krytyką artykułu 
profjPafumi i zwalcza szeregiem 
argumentów jego- teorię" czaso
wej, nieświadomej egzystencji 
pozagrobowej41.

N astępny numer S-ty powyż
szego pisma z m aja 1925 r. zawie
ra :

E. Bozzano — „O zjawiskach 
naJdnormalnycih u dzikich lu
dów**.

I. E. Capozzi — „Ezoteryzm 
w obchodzlie narodzin Ezymu“ 
(ciąg dalszy).

O. Pufunii: Ankieta w sprawie 
„Zagadnienia met a psychicznego44 
(ciąg dalszy).

V. CavalU: „Największy
strach44 (II re  degli spaventi)-

E- Bozzano: „0 doświadcze
niach H.. Dennis Bradleya44.

Kronika. — Bib ljo graf ja.
*

Kronika Z a g r a n ic zn a .

IV Międzynarodowy
Kongresowy Komitet O rgani

zacyjny zdecydował ostatecznie, 
że IV-y Międzynarodowy K on
gres Pśyehiczny zostanie zwoła
ny  w czerwcu 1926 r. w Paryżu.

Należy nadmienić, że pierwsze 
■trzy m iały miejsce również w 
Paryżu w 1910, 1913 i 1923 r,,

Kongres Psychiczny.
lecz nosiły wtedy nazwę Kongre
sów Psychologji, Doświadczalnej- 
Obecnie postanowiono' nie _ uży
wać nadal tej nazwy, zamienia
jąc ją na Wyżej podaną, a to głó
wnie -dla uniknięcia nieporozu
mień, gdyż; (przedmiotem badań 
owych kongresów była i będzie



nie psychologia oficjalna, lecz 
metap&ychika, to je&t wszystkie 
te zjawiska,, które nie weszły jesz 
cze w zakres (psychologii nor
malnej- Zmiana nazwy jest te
raz temlbardziej na czasie, gdyż 
w roku bieżącym ma się odbyć 
w Monachjum 9-a miedzy nar od o 
wa- konferencja ipSyohologji do
świadczalnej, nie mająca nic 
wspólnego z właściwą imetaipsy- 
cliiką- i I u fi

Referaty przeznaczone na Kon 
gres muszą być nadsyłane przy
najmniej na miesiąc wcześniej 
przed jego otwarciem, żeby umo
żliwić ich przejrzenie przez ko
mitet i zakwalifikowanie lub też 
odrzucanie.

Prace Kongresu mają odby
wać się w 6 komisjach.

Oieibawem jest i sam podział 
na owe komisje, ujawniający za
kres działalności przyszłego kon
gresu. Za podstawę podziału 
przyjęto nie takie łub inne ro
dzaje zjawisk, jak również i nie 
różne formy energji w nich prze
jawiające się, lecz jaźń ludz
ką i jej stosunek do otaczające
go świata.

Najlepiej wyjaśni to- wyszcze
gólnienie wszyistłbich komisji i 
zakresu kaiżdej z nich,

l  a) Jaźń ludzka, świadomość, 
podświadomość i nadświadomość. 
Sen. Pismo i1 rysunek automaty
czny. Twórczość trans o w a, Suge- 
stjai, autosugestia i ich rozmaite 
rodzaje. iSngestja w życiu,społe
cznemu. Hypnoza- Plsycho - anali
za- Roszczepianie się osobowość i. 
Rozwijanie zdolności nadnorma! 
nyeh.

2-a) Stosunek człowieka do in
nych ludzi i zwierząt. Hypnoza. 
Magnetyzm wogóle i  magnetyzm 
leczniczy. Siła życiową, intele
ktualna i uczuciowa.

3-a) Jaźń ludzka i jej stosunek 
do świata, roślinnego i  mineral
nego. Wpływ promieniowania or 
ganizmu ludzkiego na rośliny i 
mikroby. Telekinezja. Fotogra
fia transcedentalna-

4-a) Stosunek jaźni do yrze- 
strzeni i czasu. Eiksterjoryzacja 
siły psychicznej, RczdWajanie 
się- Ektiopłazma!. Malterjaliiizaicja, 
Intuicja. Natchnienie. Jasnowk 
dzenie i jego różne rodzaje. 
Przeczucia. Przewidywanie przy
szłości.

5-a) Wibracje atomów i komó
rek. Różdżka-, Wahadło i wyszu
kiwanie przy ich pomocy pod
ziemnych źródeł wody;, pokła
dów metali, o-raz określanie płci, 
pisklęcia, mającego się wykluć z 
.jajka.

Ostatnie dwie komisje zajmą 
się badaniem jaźni ludzkiej i jej 
stosunku do wszechświata, a 
mianowicie:

6-a) Wpływ planet i, gwiazd" 
Zmysł orjentacji. Działanie bodź
ców fizycznych: powietrza, słoń
ca, wody etc. i zastosowanie tego 
w praktyce w lecznictwie, a więc 
hellioterapja;, radioterapja, cliro- 
moteraipja i t. p;

Program, jak widzimy, bardzo 
olbtez-erny,. (kjtóry, prawdópodobni© 
będzie jeszcze urozmaicony do
świadczeniami rabdomantyczne- 
mi i konkursem rólżldżkarzy, jak 
to miało miejsce -na przeszłych 
kongresach-

Kongres powyższy, tak samo 
jak i ubiegł© odbędzie się z ini
cjatywy Międzynarodowego To
warzystwa Psychicznego (da
wniej Francuisk. T-wa Magnety
cznego) dzięki enerigjii jego głó
wnej- sprężyny p. Henri Durvil- 
leto.

Jak widać z, obszernych spra
wozdań z ubiegłych kongresów, 
oraz dyskusji w’ komitecie orga
nizacyjnym co do przyszłego, nie 
będzie on miał zabarwienia teo- 
zoifieznego, otkultystycznego łub 
spirytystycznego,, prędzej: prze,- 
ei.wn.ie, gdyż wielu z jego inicja
torów stara się wyjaśniać wszy
stkie niemal zjawiska działa
niem różnych form energji, któ
re sprowadza do takich lulb in
nych wibracji i  dopatruje się a- 
nalogji między medjum i osobni
kiem zahypnotyzowanym, o-raz
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przypuszcza;, że przy pomocy hy- 
pno-zy można wywoływać obja
wy podobne do medja-lnych.

W końcu musimy zaznaczyć, 
iż wspomniany kongres nie ma 
nic wspólnego z zapowiedzianym 
już I ll- im  Międzynarodowym 
Kongresem Badań Psychicznych 
który odbędzie się również w 
1926 r., ale w Rzymie,, ostatni-zaś 
był w 1923 r . w Warszawie.

Prof. Richet prezesem Między na 
rodowego Towarzystwa Psychi

cznego.
'Sędziwy fizjolog i metapisyehik 

francuski profesor Karoli Richet 
został niedawno obrany pierw
szym honorowym prezesem Mię
dzynarodowego T-wa Psychicz
nego. Ponieważ prof. Richet p ia
stuje już od paru lat godność ho
norowego prezesa Międzynarodo
wego Insty tu tu  Metapsyohiczne- 
go, można się przeto spodziewać, 
że osoba znakomitego uczonego 
stanie się pewnym łącznikiem 
między terni dwiema instytucja
mi. Podobną rolę spełnia, zdaje 
się, i  twórca wspomnianego In 
stytutu Metapsychicznego p. 
Jean Meyer, spirytualista i spi- 
ry tysta z przekonania, wice-pre- 
zes Międzynarodowej Federacji 
spirytystycznej i, redaktor „Re
vue Spirite", dzięki czemu, może 
między metapsychiką i sp iry ty
zmem nie spostrzega się we F ran 
cji jakiegoś antagonizmu, gdyż 
każdy z tych kierunków bez 
wzajemnego zwalczania się kro
czy swoją drogą do wspólnego 
celu — poznania prawdy.
Międzynarod. T-wo Psychiczne
zostało niedawno zaliczone do So 
c/iete des Nations)'przy Lidze N a
rodów, co dodaje mu większej po 
wagi i stwarza możność łatw iej
szej ekspansji i. rozwoju, nie 
tylko we Francji, gldzie w Pary- 
jeist jego siedziba;, ale i na calem 
świecie-
Rozwój Metapsychiki w Niem

czech.
Zainteresowanie się m etapsy

chiką w 'Niemczech stale wzra

sta, -dowodem ozeigo jest coraz 
to zwiększająca się ilość Towa
rzystw zajmujących się bada
niem zjawisk metaplsychieznych.

Obecnie Towarzystwa wspo
mniane istnieją już w 23 m ia
stach niemieckich,nie mówiąc już 
o szeregu innych, poniekąd po
krewnych Tow., -gldyż zajmują 
się tą samą dziedziną, zapatrują 
się jednak na  nią nie objektyw- 
nie, jak met a psy chi ey, lecz prze
ważnie,, przez pryzm at takiej lub 
lub innej doktryny: teozofjii, o- 
kultyzmu lub -spirytyzmu,

Nowe T-wa Metapsychiczne.
W Trjeśeie powstało niedaw

no Towarzystwo Badań Psychi
cznych, pod przewodnictwem pro 
fesora Gr. Ca-lt-iigarisV Celem 
T-wa jest badanie fenomenów 
nie dających się jeszcze wytłó- 
-macizyć przy współczesnym sta
nie wiedzy oficjalnej.

Podobnie Towarzystwo zorga
nizowało się również w Belfa-scie 
w Irlanldji. Towarzystwo zamie
rza nie ograniczać się do bada
nia tych ty-lko medjów, które 
same się doń zgło-szą, ale, prze
ciwnie, będzielbadało przez swych 
delegatów zjawiska meldjaline 
na miejscu, wszędzie, na całym 
obszarze Irlandjiii. Przykład go- 
dn y n aślado w-a-nia.

P- S.

Narodowe Laboratorjum Badań 
Psychicznych.

Znane ang. szasopismo Light 
(Śwatło) donosi o powstaniu w 
Londynie Narodowego Labora
torjum Badań Psychicznych, z 
inicjatyw y zainteresowanych w 
tym kierunku badaczy, z liczby 
których kapitan C. E, Briggs f i
guruje jako opiekun honorowy, 
podcza-s gdy wybory prezydium 
i kierownictwa instytutu odbę
dą się w najbliższym oz-asi-e.

Zadaniem p-omieni-omej insty
tucji -będzie bezstronne badanie 
w czysto naukowym kierunku 
wszelkich objawów psychicznych



lub iz psychiki! związek m ają
cych. Nie krępując się żadhemi 
aipriorystyczneimi teorjami nau- 
kowemii, filozoibznemi lub reli- 
gijnemi. zarząd Nar od owego La
boratorium Badań [Psychicznych 
Starać się będzie wykazać p ra 
wa którym podlegają, objawy 
psychiczne- *

W pomienionyim celu Inistytu- 
cja będzie rozporządzała wiszy- 
stkieml potrzebnemł instalacja
mi i urządzeniami, które stoso
wane b^dą przy eksperymentach 
z medjamł, wszakże- wyłącznie 
tylko iza zigodą i przy Współdzia
łaniu osobistem tychże medjów’, 
na co ze strony zarządu zwróco
ną będzie specjalna uwaga. 

Następuje detaliczny opis sa
mego Laiboratorjuim tudzież naj
nowszych pomocniczych w niem 
urządzeń (przeznaczonych dla 
specjalnych eksperymentalnych 
celów. Dalej idą odezwy wysto
sowane do interesujących się 
tym przedmiotem, z zaprosze
niem., by zechcieli zapisywać się

jako członkowie poinłenionej in
stytucji! i  wyszczególni en,i-em
bardzo licznych wypływających 
stąd dla nich korzyści za opłatą 
jednej gwinei od oislby rocznie.

Wreszcie oświadcza JZarząćfc, 
iż wszedł juiż w pertraktacje z 
kilkoma pier wszo rz ędnemi me- 
djaimi, angażując je na gościnne 
występy do rzeczonego Labora
torium, a mianowicie: ze sławną 
w' ostatnich czasach panną Mar
gery z Bostonu, z pannami' Stel
lą <1. i Valiamtinią (niezlwykłem 
medjum trąbiącem).

Reflektanei na członków ze
chcą zwracać się po blilżlsze w 
tym przedmiocie informacje pod 
adresem Miiss Mercy PhUlhnore, 
5 Queen Square,, London. Nieza
leżnie od tego czasopismo Light 
nie omieszka trzymać czytelni
ków au eourant wiadomości ty 
czących nowej tej instytucji-

‘Specjalne czasopisma proszo
ne są o powtórzenie powyższych 
wiadomości-

H.
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Dr. Fr. Habdank. „Ży jem y"! 
nakładem  autora, W arszawa 
1925 r.

Pod ta k im  ty tu łe m  ukazało 
się świeżo ostatnie dzieło jedne
go z najpoważnie jszych ] najza- 
służeńszycih badaczy •m edjum iz- 
m u psychicznego df-ra F r . H ab- 
danka, p rzy ja c ie la  zmarłego p ro 
fesora Ju lja n a  Ocborowieza.

Im ię  d-i’a Halbdanka, autora 
szeregu dzieł z te j1 dziedziny, zna 
ne, n iew ą tp liw ie , w szys tk im  na
szym czyte ln ikom , jest dostate
czną rę ko jm ią  w artość] jego o- 
istatn ie j piracy, wzlbtogacająeej
ta k  ja k  i  poprzednie, dość b ied
na  jeszcze w Polsce o ryg in a ln ą  
lite ra tu rę  metapsychiezną.

N a  początku je j1 w  oddziale za
ty tu ło w a n ym  „Ź ród ła  ii droigi o- 
raz  ogólna cha rak te rys tyka  o- 
trzym anych  re w e la c ji11 au to r z 
głęboką znajomością ta jn ik ó w  
p s ych ik i ludzk ie j stara się w y 
jaśn ić, ja k  mogą powstawać róż
ne ko m u n ika ty  w ten lulb in n y  
sposób otrzym yw ane za pośred
n ic tw em  medjów' i  ja k ie  są ich

rodzaje. D a le j1 m am y ca ły  c y k l 
ta k ich  kom un ika tów , n ikom u do
tąd n ie  znanych ]  poraź p ierw szy 
drukow anych, pochodzących rze
komo od zmarłego przed' pairu ła 
t y  profesora psycibologji E d w a r
da Abramoiwskiego o przeróż
nych czasem nader zaw iłych  kwe 
s tjach , w ym aga jących  g ru n to w 
nej znajom ości psyeho log ji i  f i-  
lozofjd;,, jes t naw et rodzaj jego d y  
s ku s ji z J. Ochorowiezem.

N astępny d z ia ł zaw iera w so
bie rewelacje naszych wieszczów: 
,T- Słowackiego, M ick iew icza , 
K rasińskiego, różniące się od sie
b ie  sty lem  ]; treścią zależnie od 
tego przez kogo z mich b y ły  k i- 
p irow ane i noszące n,a sobie w y 
raźne p ię tno  twórczości zm ar
ły ch  poetów.

K o m u n ik a ty  -powyższe przed
s taw ia ją  sobą n iesłychanie cen
n y  m a te rja ł do badań d la  każ
dego poważnego m etapsyehika 
i  psychologa oraz zaw iera ją  w 
sobie ty le  głębokich m yś li, p o ru 
szają ty le  najciekawszych i  n a j
zaw ilszych problem atów, że szdze
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gółowsza analiza ich nie może 
zmieścić się w ramach krótkiej 
recenzji i wymagałaby napisania 
przynajm niej całej broszury, je
żeli nie drugiego obszernego 
dzieła*

Wszystkie pomienione komu
nikaty, skrzętnie zebrane i uło
żone przez doktora Habdamka, 
otrzymane zostały za pośred
nictwem znakom ii ego rnedjnm 
psychicznego pani Jadwigi, Do
mańskiej-. Portret jej- umiesz
czony został we wspomnianym 
dziele, w końcu którego czytel
nik znajdzie wygłoszone przez 
nią w roku ubiegłym w W arsza
wie i Krakowie odczyty: „Trans 
i po-przed-zające go stany" -oraz, 
„Stosunek poezji me-sjanistycznej 
djo pioezji1 medjaliDiejti. Odczyty 
te napisane właściwym jej 
prześlicznym stylem i: za
wierające opis • osobistych1 prze
żyć samego medjum przed za
padaniem w trans, podczas nie
go ;i po nim, oraz umiejętną a- 
malizę tych dziwnych, trudnych, 
do określenia, doistępmych tylko 
wybrańcom stanów duchowych, 
jak  również zdanie autorki o 
przyczynach i rodzajach transu, 
źródłach komunikatów, pokre
wieństwie poezji mesjamistyez- 
-nej z medjalną, a. natchnienia z 
transem  eta. — są niezmiernie 
cennym przyczynkiem dla bada
czy metapsycihiki j, psychologów. 
Pozatem są one jedyną może ptra 
cą tego rodzaju, gdyż m amy tu 
szczęśliwe i rzadkie skojarzenie 
się u  tej samej osoby wybitnych 
zdolności medjalnych z talentem 
literackim, darem samoobsewa- 
cji i- umiejętnością analizowania 
własnych przeżyć-

Całe dzieło o zabarwieniu wię
cej spir ytu-al i&ty c-zmem może za
chwiać teorje maiterjalistów, 
dać -dużo do myślenia. sceptykom, 
u większości zaś czytelników 
wzbudzić prawdopodobnie prze
konanie, streszczające się w sa
mym jego tytule „Żyjemy", ży
jemy wiecznie, gdyż śmierć ty l
ko zmienia warunki życia, ale- 
wcale go nie niszczy, nie niszczy

naszego „ja“, naszej indywidual
ności trw ających nadal i po roz
kładzie ciała 'fizycznego.

P. S.

Dr Fr. Habdank. „Karta z zam
kniętej księgi B y tu  łącznie z 
•pierwszemi rewelacjami Grzego
rza V I I  papieża'1' wydanie dru
gie przerobione j  powiększone.— 

Płock 1925 r.
'Powyższe dzieło znanego i po

pularnego w sferach met a, psy
ch! eznyeh badacza psychicznych 
objawów w medjumizmłe wyszło 
świeżo- z pod prasy i  ukazało się 
już w handlu księgarskim.

-Sam fakt, że jest to już d ru
gie wydanie, bo pierwsze w 1919 
r. zostało zupełnie wyczerpane 
w przeciągu paru  miesięcy, fakt 
jak na nasze stosunki niezwy
kły, jeżeli chodzi nie o sensacyj
ną powieść, lecz o dzieło powa
żne — najlepiej świadczy o, inte- 
sującej treści wspomnianej ksią
żki-

Istotnie, któż nie pragnąłby 
przeczytać szeregu otrzymanych 
-za pośrednictwem znakomitego 
medjum p- J. Domańskiej oraz 
P. M. Gzernłgiewieaowej komu
nikatów pochodzących od rzeko
mej istności niedawno jeszcze 
wtedy zmarłego znanego uczo
nego polskiego d-ra fil oz. prof- 
Jn ljana  Oehorowicza? iGenjaliny 
ten, i wszechstronny umysł opo- * 
włada w owych komunikatach 
właściwym tylko jemu stylem 
o swych pierwszych wrażen&aeh 
pośmiertnych, jak  również i pó
źniejszych przeżyciach1 -ii wielu 
innych bwestjaeh, odsłaniając 
jafcgdyby w ten sposób rąbek za 
słony, ukryw ającej przed mami 
tajemnicę świata zagrobowego.

Koigoż nie zainteresuje samo 
porównanie wygłaszanych za ży
cia przez jednego z na jwiększych 
piłomerów metapsychiikli w' Polsce 
poglądów z tern, co przez u-sta 
medjum mówi o tych samych 
sprawach po śmierci?
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Komunikaty poprzedzone są 
wstępem autora wyjaśniającym 
w jakich warunkach łbyły otrzy
mywane etc. Poza tern książka 
zawiera otrzymane na seansach 
i  również już dawno wyczerpane 
rewelacje papieża Grzegorza 
VII-go.

Obydwa wymienione dzieła 
d-rą HaSbdanka oprócz większych 
księgarni są też do nabycia i  w 
redakcji „Zagadnień Metapsy- 
chicznych**.

P. S.

D-r C. L- Doussain. „TJnite des 
Mondes et phenomenes meta- 
psychiques“ — Paris — 1925- 

(„Jedność światów i zjawiska 
metapsychiozne**).

Niezbyt obszerne gdyż tylko 
117 stronicowe dzieło to mieści 
jednak w sobie dużo głębokiej 
treści i wymaga od czytelnika 
dość intensywniej! (piracy myślo
wej, zmuszając go do zastana
wiania sic nad wieloma powa- 
żmemi kiwsstjami. Nie zawiera 
ono, jak  wiele innych, jedynie 
fenomenologjiii metapsyclhliki, 
mnóstwa różnorodnych faktów i 
zldarzeń- Co prawda autor nie po
mija. ich zupełnie j. od czasu do 
czasu przytacza, ale tylko jako 
ilustracje, tylko wtedy, gdy po
trzebne mu są one dla poparcia 
jego tezy ł  jej jeśniisjśzego uwy
puklenia.

Głównym celem dzieła je-st 
wyjaśnienie różnorodnych fena 
menów m eta psy oh i cza y eh sprze
cznych pozornie, niekiedy, ze 
z-nanemiii nam prawami natury.

Dla ułatwienia zadania dzieli 
autor wszystkie owe zjawiska na 
kilka grup, mianowicie:

1) działanie materj- na ducha 
2) wpływ ducha na materj ę, 3) 
oddziaływane jednej psychiki na 
drugą, poświęcając jeszcze oso
bne działy’ przewidywaniu przy
szłości, ektopłaizmiie etc.

Będąc monistą z przekonania, 
d-r Doussain wychodzi z- założe
nia że ńiema dwóch światów od

rębnych rządzących 'się odmień- 
nemi prawami,, lecz że, przeci
wnie, znanym już nam choćby 
w części prawom fizycznym mu
szą również podlegać i  zjawiska 
mietapsychiiozme, gdyż praw a owe 
są ogólne dla całego wszech
świata, składającego się, jego 
zdaniem, z jednej tylko substan
cji, którą jest duch.

Pomimo tak wyraźnie zazna
czonego stanowiska autor jest 
objekitywnym i dla wyjaśnienia 
każdej kategorji zjawisk podaje 
nie jedną lecz kilka hypotez. 
podkreślając tylko tę z nich, któ
ra najwięcej odpowiada jego 
przekonaniom.

Według mniemania autora 
wiele fenomenów można byłoby 
tłómaczyć działanem takich lub 
innych wibracji, zdolnością ich 
wytwarzaniu,, odczuwania oraz 
interpretacji.

W swych ściśle logicznych do
wodzeniach autor opiera się na 
najnowszych zdobyczach fizyki, 
chemji, flizjologjii i biolog ji .

W ogóle praca ta, napisana ję
zykiem jasnym i zwięzłym i bę
dąca próbą ujęcia całokształtu 
zjawisk metapsychiczinych, ich 
zsyntezowania i wyjaśnienia, 
Praca rozwijająca tak niezbędny 
przy badaniiu tej dziedziny kry 
tycyzm, śmiało może być poleco
ną wszystkim naszym czytelni
kom poważnie interesującym 
się metapsychiką jako nową ga
łęzią wiedzy i  nie łaknącym je
dynie tylko opowiadań o nie
zwykłych, nęcących swą taje
mniczością, zdarzeniach i, zjawi
skach.

P- S.

D-r Gustaw Geley■ „Materiali
zacja zjaw duchowych“ — K a
towice 1925 r.

Jako Nr 22 „Książnicy Wie
dzy Duchowej*1—ukazała się nie
dawno nakładem „Odrodzenia** w 
Katowicach praca znakomitego 
uczonego zmarłego w lłpeu uib- r. 
tragiczną śmiercią spowodowa-
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ną rozbiciem się aeroplanu, dy
rektora Insty tu tu  Metapsyebi- 
eznego w Paryżu, dra Gustawa 
Geleya pod tyt. „Materializacja 
zjaw duchowych" (w tłumacze
niu p. Karola Ohobota).

Jest to odczyt wygłoszony d. 
28 stycznia 1918 r. w wielkiej 
sali medycznej Colle‘ge de P ran 
ce dla członków Instytutu  P sy
chologicznego,, w którym . autor 
z właściwą sofcie jasnością stresz 
cza wyniki swych rocznych do
świadczeń z medjum Ewą C a r-  
riere.

Wywody znakomitego autora 
dadzą się sprowadzić do trzech 
zasadniczych punktów: 1) wszy
stko odbywa się w' biologji, jak 
gdyby fizyczna istota pierwo
tnie powstała z jedynej pierwo- 
tnej substancji, która następnie 
zróżniczkowała się na substan
cje: kostną, mięśniową, trzewio- 
Wą, nerwową i  t. d,; 2) istnieję 
wyższy dynamizm,, który orga
nizuje, centralizuje i kieruje sufc 
stancją pierwotną; 3) ten wyższy 
dynamizm jest posłuszny idei 
kierującej, k tóra zdaje się nie 
wykazuje cech materialnych-

Autor stwierdza potrzebę pro
wadzenia badań w tej dziedzi
nie, zaznaczając, że wywrą one 
wielki wpływ nie tylko na fizjo
logię, lecz również ma psyeholo- 
gję, nauki przyrodnicze i filozo
fię- Z niezaprzeczalną pewnością 
mówi autor, będzie w przyszło
ści udowodnione, że ma ter jol i- 
styezne pojęcie o wszechświacie 
i  indywiduum ̂ jest błędne.

Tłumaczenie polskie zawiera 5 
zdjęć fotograficznych, wykona
nych przez samego d-ra Geleyta, 
przedstawiających materjaliza- 
oję.

Za udostępnienie tego dziełka 
dla polskich czytelników należy 
sie wydawcom żywe uznanie-

B. G.
B. Anthony, Mezi spiritisty v 

P ańzi (Wśród spirytystów  w  
Paryżu). Wyd. „Spiritisti-cka Re
vue", Radvaniice - Ostrava, 1924, 
str. 60.

Broszura zawiera relację z po
bytu autora w Paryżu w r. 1924- 
Znajdujem y w niej między !in- 
nemi nieco interesujących szcze
gółów o istniejący oh w' Paryżu 
szkołach: spirytystycznej', m a
gnetycznej i1 psychicznej1- Szkoła 
'spirytystyczna, będąca pud za
rządem -fundatora Międzynar. 
Insty tu tu  Metapsychicz. p- J. 
Meyera, i  mieszcząc się w jego 
domu, posiada 2 oddziały: niż
szy 1 wyższy. W obu odbywają 
się zarówno wykłady teoretyczne 
(m. in. według „księgi duchów"
1 „księgi 1 mediów" K ardek‘a), 
prowadzone głównie przez L. 
Ga'st'in, jak  i ćwiczenia prakty- 
ozłne (kierownicy: hr. Potocki,
L. Gastin i puii Doehe)- Szkoła 
magnetyczna H. DurVillea obej
m uje kursy: 1) pielęgniarstwa,
2) masażu oraz 3) magnetyzmu i 
hygieny umysłowej — i przygo
towuje do dyplomu państwowe
go na zasadzie orzeczenia Min. 
Zdrowia. Gały kurs trwa 11 mie
sięcy (5 i  pół godz. dziennie)- 
Szkoła psychiczna pod kierowni 
ctwem p-mi1 Jane Oudot urządza
2 razy tygodniowo wykłady, a 
pozatem seanse. Częstym go
ściem szkoły bywało znane pol
skie medjum malująca, p. M- Gru 
żewsfci. o które ni wygłoszono 
tam cały szereg odczytów. P. 
Grużewski niektóre ze swych o- 
torazów malował w szkolę w obe 
cności1 Wielu osób j ofiarował je 
jej kierowniczce. Broszurę zdobi 
kilkanaście ilustracji, przedsta
wiających widok: miasta, por
trety  d-ra Geley‘a, L. Gastin‘a, 
Allan Kardeka, Durvilla, L. De
nis, fotografie transcedentailne, 
fotograf je odlewów gipsowych z 
otrzymanych na seansach fore
mek , parafinowych etc. Całość 
sprawia miłe i estetyczne wraże
nie i  z zainteresowaniem będzie 
przez każdego przeczytana-

S. R-

„Do Was, którzy cierpicie 
sztuka w 3 akt. Stanisławą W il
czyńskiego.

5
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Nieunikniona reakcja Po dłu
gim  okresie skrajnego m aterjali 
zmu i pozytywizmu zarysowuje 
się coraz wyraźniej.

Ilość osób interesujących się 
metapsyohiiką, okultyzmem, teo- 
zojją, spirytyzmem etc. stale 
w zrasta z roku na rok, nawet z 
miesiąca na miesiąc. Literaci, 
twórcy scenariuszów dla kine
matografów coraz, częściej czer
pią temalta do swych utworów z 
Wyżej wspomnianych dziedzin. 
To samo można powiedzieć i o 
teatrze- W Paryżu powstał na
wet niedawno teatr w ystaw iają
cy wyłącznie sztuki o zabarwie
niu okultystycznem lulb spiryty- 
styczinem. Polska podporządko
wuje się również temu ogólnemu 
prądowi. Jaskraw ym  przykła
dem ,tego jest sztuka pod tytułem 
„Do Was, którzy cierpicie1" d-ra 
praw p* S- Wilczyńskiego, z któ
r ą , dziięki uprzejmości au tora u- 
dało siię nam zapoznać w m anu
skrypcie, gdyż dotąd ni© wyszła 
jeszcze z druku. Sztuka przezna
czoną jest na scenę polską i m a
m y nadzieję, ujrzeć ją  w jesieni

lub w zimiie w którym  z naszych 
•teatrów, jeżelii, oczywiście, dy
rekcje ich nie zechcą nas raczyć 
niemal wyłącznie utworami d ra
maturgów’ zagranicznych, hoł
dując poniekąd zasadzie „Nikt 
nie jest prorokiem w swojej oj
czyźnie". A .szkoda byłałby wiel
ka, bo sztuka, poruszająca n a j
zawilsze zagadnienia psychiki i 
jaźni ludzkiej1, aczkolwiek misty 
ezn.a, napisana jest z dużym ta
lentem oraz wielką znajomością 
sceny i niewątpliwie już od sa
mej chwili podniesienia kurtyny 
zaciekawi każdego niezwykle or- 
ginalnym początkiem, a i potem 
zainteresowanie się Widza nie o- 
słabnli© ani na chwilę, aż do koń 
ca. Dekorator znajdzie w  sztuce 
wdzięczne pole do popisu, miło
śnicy rzeczy nastrojowych będą 
zadowoleni, wszyscy zaś zapo
mną na chwilę o szarzyźnie po
wszedniego życia i  zwrócą się 
myślą ku 'innym wyższym sfe
rom. Treści sztuki nie .podajemy, 
gdyż ciekawi będą mogli zapo
znać się z nią sami w teatrze.

P. S.



DZIAŁ IX.

NEKROLOGJA.
D-r Sydney *ślrutz

Metapsychifca poniosła dotkli- 
wą stratę  w osobie niedawno 
zmarłego d-ra Sydney‘a Alru- 
tza, profesora psyhologji do
świadczalnej na uniwersytecie w 
Upisali.

Zm arły uczony szwedzki nale
żał do nielicznych jeszcze wśród 
przedstawicieli nauki otfejalnej 
poważnych badaczy metapsychł- 
fci i  już od szeregu lat., nie licząc 
się z opiinją swych więcej zaco
fanych kolegów, dążył do w yja
śnienia różnych zagadnień tej 
nowej gałęzi wiedzy, posługu
jąc się p r żytem metodami ściśle 
naukowemi-

iNąjyięcej zdaje się, intereso
wał się nieboszczyk hypnozą i 
magnetyzmem fizjologicznym, o 
ozem też napisał szereg cennych 
prac, jak  na przy kład: „Dynami
ka systemu nerwowe,go %
v,Włpływ promieniowania ner
wowego na ciało ludzkie11 (refe
ra t wygłoszony na 1 -  ym Kon- 
igreisie Badań Psychicznych w 
Kopenhadze w 1921 roku), „O

psychológji ,i fizjiołogji tran su 1, 
— referat na ostatnim I I  - im 
Kongresie Międzynar. Badań 
Psych, w 1923 r. w Warszawie, 
gdzie zmarły zapoznał się i z 
metapsychlikami polskimi, -„No
wy rodzaj promieniowania ciała 
ludzkiego11 i wiele artykułów w 
Biuletynie Amerykańsk. T - w a 
Badań Psych- i  innych pismach.

Profesor A łrutz przyczynił się 
też niemało i do rozpowszechnia
nia metapsyohikii wśród szer
szych warstw  społeczeństwa w 
Szwecji, zapoczątkowując tam  
w 1909 r- (specjalny organ poświę 
eony jej zagadnieniom pod ty 
tułem ,.,<P!syche'‘.

Będąc głęfboko przekonanym 
o realności zjawisk, pr. A lrutz 
na wspomnianym już kongresie 
w _ Kopenhadze w ystąpił z wnio
skiem, żeby zagadkowe fenome
ny metapisychiczne sta ły  się 
przedmiotem badań i  nauki ofi
cjalnej, która:, niestety, dotąd ze 
szkodą dla siebie, dość często je 
ignorowała.
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D - r Ferdynand Breton
Śmierć d - ra  Breton*a, byłego 

lekarza naczelna®© m arynarki 
francuskiej, okryła żałobą spdiry- 
Itystów* ii psyehiistów francuskich 
Zm arły był jednym z założycieli 
i  prezesem Towarzystwa Badań 
Psychicznych -w Nicei, oraz wi
ce - prezesem Międzynarodowe1- 
go Towarzystwa Psychicznego 
w 'Paryżu i gorliwie zajmował 
się dziedziną zjawisk dotąd jesz
cze niewytłómaezonyeh i rozmai 
cie interpretowanych', wchodzą
cych w* zakres metapsycihiki o 
których pisał w różnych p i
smach specjalnych.

Pogrzeb d - ra  F. Breton‘a

m iał miejisce 20 - go stycznia b. 
r, w' Nicei.

Dr Odorico 
Jeden ze znanych (badaczy wło 

stkiiidh d  - r Odorico,,, wice - pre
zes Towarzystwa N auk Psychi
cznych w Rzymie, zm arł naigle 
10 lutego b. r. Nieboszczyk m ię
dzy innemi, przyjmował przed 
la ty  udział w badaniach niezwy
kłych zdolności znakomitego wie 
dy  medjum, Euzapji Palaldiino, 
k tórą znali d miektórzy metapisy- 
chicy warszawscy, gdyż z ini
cjatywy prof. J . Ochorowicza 
-była ona kiedyś zaproszoną 
na  szereg seansów i  do W arsza
wy. P. S.



DZIAŁ X.

Zapytania i Odpowiedzi.

Pytanie. Czytając książki, a 
nawet artykuły  w „Zatgadnie- 
niadh“ dość często napotykam 
w yrazy odce, jak: aport, biloka- 
cja, transifiignracja, telepatja, 
inedjalność, splirytualiiizm ii spi
rytyzm  i t, P-, znaczenia których 
'dokładnie nie rozumiem, łub też 
może fałszywie. Przypuszczam, 
że do tego samego mogłoby się 
przyznać i  wielu jeszcze ozytel- 
mików, a więc m a to znaczenie 
ogólniejsze.

Czy nie uważałaby przeto Sz. 
Redakcja &a stosowne wyjaśnić 
w każdym z numerów coś z, ter- 
miinologji metapisyckieznej1, jak 
to już miało miejsce w N-rze 2 
odnośnie wyrazu „psychom e-
trja“ ?

Z poważaniem 
Ksawery Szatylło. 

Białystok, 2 m aja 1925 r.

Odpowiedź-
Aport jest to zdarzający się 

na seamsacch objaw, polegający 
na zjawianiu się przedmiotu,

którego w pokoju, a czasem na
wet w całym domu wcale nie 
było, choćby drzwi i  okna były 
wtedy zamknięte. Aporty bywa
ją  nieoczekiwane,, lub na żąda
nie obecnych. Niekiedy udawało 
się ustalić mlejisce, skąd aport 
pochodzi, na przykład na czyjąś 
prośbę spada nagile wskazana 
przezeń książka, k tórą jednocze
śnie ginie w' sposób niewytlłóma- 
ezony z zamkniętej szafy w je
go mieszkaniu w innej dzielnicy, 
czasem nawet w innem mieście. 
Spadające kamienie znaczono i 
wywożono o kilkanaście kilome
trów, pomimo to zjawiały się o- 
ne niekiedy ponownie na pó
źniejszych seansach-

Niektórzy usiłują tłumaczyć 
aporty dem aterjałizaeją i  po
wtórną rem aterjałizaeją przed
miotów, wskutek działania na  
nie energji medjalnej. Należy 
odróżniać aport od transferu, 
którym  się zowie samoistne prze
noszenie się ma seansach przed
miotów;, znajdujących się je
dnak w pokoju seansowym.
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Bilokacja. — jednoczesne znaj
dywanie się jednej i z tej samej 
osoby w dwóch mniej lub więcej 
od siebie oddalonych miejscach, 
o ozem są wzmianki nawet w 
żywotach świętych. Bilokację 
lub rozdwajamie się, można itłó- 
maczyć albo organiczną właści
wością niektórych osobników 
wydaiedamia sobowtórai, mogące
go przejawiać się na znacznej 
nawet od nich odległości1;, n a j
częściej bez ich woli, a  nawet i 
wiedzy, lub też wyrobioną zdol
nością do tego i wtedy rozdwa- 
janie się odbywa się już dowol
nie i świadomie. Niektóre narko 
tyki dopomagają, zdaje się do 
wydzielania sobowtóra., trans, 
sen zwykły j  magneto - hypno- 
tyczny również są stanam i temu 
sprzyjającymi.

T  r ans figur acja- — jeden z 
rzadszych objawów medjalnych, 
polegający na tern, że niekie
dy podczas seansu, rysy  i wyraz 
twarzy medjum. kolor włosów, 
nawet jego wzrost i  tusza zmie
n ia ją  się na jakiś czas do niepo- 
znania tak, że medjum sprawia 
wtedy wrażenie zupełnie innej 
osoby.

Telepatja — wyraz pochodzą
cy ̂  z greckiego — ‘oznacza zdol
ność wyczuwania!, jakby odczy
tyw ania cudzych myśli niezale
żnie od odległości ibez, pomocy 
jakichkolwiek bądź oznak zmy
słowo !dostrze®aiinycb> Telepaty
cznie można, odczuwać nietylbo 
myśli, lecz również i obrazy 
wzrokowe, dźwięki;, niekiedy na
wet smak, dotyk, temperaturę i 
inne wrażenia zmysłowe.

Telepatja może być ekspery
m entalną i  samorzutną. P rzy  te
lepatii eksperymentalnej jak  na
dawca myśli, zwany induklto- 
remi, tak i pragnący ją  odczuć, 
zwany perceptorem, wiedzą o 
doświadczeniu i  ułatw iają je 
w ten isposólb, że pierwszy inten
sywnie i  ze skupieniem myśli o 
ezemś, drugi zaś stara  się być 
wtedy możliwie biernymi, żeby 
ową myśl odczuć.

Telepatja dzieli się na konta
ktową, kiedy induktor w jak i
kolwiek bądź isposób dotyka 
podczas doświadczenia odgadu
jącego jego myśli i bezkontakto- 
wą, gdy między nimi niema żad
nego połączenia materjalnego.

Nie chcąc zbytnio rozszerzać 
dział niniejszy, w yjaśnienia in
nych wyrazów odkładamy do 
naistępnyoh numerów.

Pytanie. Uprzejmie proszę o 
łaskawe wskazanie mii, gdzie mo 
żna: nabyć wygłoszony przez p. 
Prospera Sżmurłę odczyt pod 
tytułem  „Śmierć i  życie po
śmiertne", o którym  czytamy w 
gazetach- i jaka .jest jego cena, 
ewentualnie o przysłanie m i go 
z-a zaliczką.

(Z1 poważaniem 
Michał WaUkowski. 

Wilno, 29 kwietnia 1925 r.
Uiisty podobnej treści otrzyma 

ne zostały jeszcze od kiilku czy
telników-

Odpowiedź.
Odczyt P. Sźm urły „Śmierć i 

życie pośmiertne w druku do
tąd wcale nie .istnieje, a jak ko
munikuje nam autor, jeżeli ł  zo
stanie kiedy wydany w postaci 
obszerniejszej broszury 'lufb kisią 
żki, to  dopiero po jego znaeznem 
rozszerzeniu, zaopatrzeniu w ró
żne dodatki i t. d- i w każdym 
razie bardzo nieprędko.

Pytanie. Ozy nikt z Polski, nie 
wybiera się na Międzynarodowy 
kongres spirytystyczny w P ary 
żu w jesieni bieżącego roku, o 
którym  była wzmianką w N-rze 
4-yim „Zagadnień Metapsychiiczr 
nycbf?

B. K., L. S., H ■ N., i inni.
Odpowiedź-
INiai Międzynarodowy Kongres 

spirytystyczny w Paryżu  we 
wrześniu b. r., o die nic nie prze
szkodzi, zamierza udać się z ra 
mienia Warszawskiego Towarzy 
stwa Psycho - Fizycznego,, pre
zes jego P. Prosper Szmurło, re
daktor naszego pisma.



Od Redakcji

Otrzymaliśmy od Komitetu Re
dakcyjnego czasopisma The Oc
cult- Press,, wychodzącego w Ja- 
maice, New-York' odezwę z za
łączonymi do niej: prospektami, 
tycząeemi świeżo powstałych
tamże instytucyj' w zakresie du- 
ehowniczym.

Z inicjatywy p. Williama Har- 
tmana, organizujące się Stowa
rzyszenie Okultystyczne (The 0- 
oeult Brotherhood) ma na celu 
kształcenie umysłów, poprawę 
Warunków 'bytowania ludzkiego 
przez lepszą znajomość spraw 
duchowych — studjia praw rzą
dzących w przyrodzie oraz tego, 
co stanowi Tajemnicę Życia oraz 
Wiedzę Egzystencji1.

13o bardzo obszernie zakreślo
nego programu w dziedzinie 0- 
kultyzimu i pokrewnych z nią 
gałęzi wiedzy, tudzież teoryty- 
eznych i praktycznych zwią:za- 
nyeh z nią studjów, należy 1 wy 
dawnictwo specjalnego czasopis
ma, The Occult Bulletin and 
New Thougnt Guide (Biuletyn 
Okultystyczny i Nowy Przewod
nik o Sferze Myśli), którego 
prenumerator staj© się automa
tycznie, za opłatą jednego dolara 
rocznie,, członkiem pomienionego 
SI owa rz yszen i a.

Komitet Redakcyjny rzeczone
go czasopisma, The Occult 
Press zwraca się z prośbą za
równo do naszych czytelników, 
jak 1 do wszystkich autorów iwy 
dawców puMikacyji z dziedziny 
Okultyzmu, Psychiki i Spirytua- 
lizmu. by zechcieli przesyłać 
wiadomości o nich do Redakcji 
nowo powstającego rówinocizeiśnie 
na bardzo szeroką widocznie sfca 
1q periodycznego wydawnictwa, 
tegoż samego Williama Haitma-

na, członka wielu Towarzystw 
Badań psych, i okultyst. ame
rykańskich, pod dość oryginal
nym tytułem: Kto jest kimś w
Okultyzmie tudzież w 'dziedzinie 
Psychiki i Slpirytuailizimu (Who‘s 
Who in Occult, Psychic anod Sfń 
ritual Realms). Będzie to raz 
lub dwa razy do roku ukazujące 
się wydawnictwo w rodzaju 'Cen
tralnej Księgi zawierającej wia
domości o naukowych instytu
cjach, stowarzyszeniach, bada
czach na naukowych polach, a 
także o innych działaczach; wy
dawcach, kupcach i wreszcie 
miejscem reklamy dla ogółu pu
bliki. Jak się okazuje z powyż
szego potrafią Amerykanie po
łączyć skutecznie wyższe nauko
we zadania z celami praktyczny
mi. Księga ta, jak anonsuje Re
dakcja, sięgnie od jednego do 
drugiego krańca ziemi. odWseho 
du na Zachód, tak na jednej jak 
drugiej półkuli.

Do programów dołączone są 
odpowiednie kupony, które retfle- 
btanei pragnący korzystać z do
brodziejstw płynących tak z na
leżenia do Stowarzyszenia jak i 
z rzeczonych wydawnictw, ze
chcą wypełniwszy je, przesyłać 
pod adresem redakcji: The Oc
cult Press, Jamaica\ N. Y.

Zaznacza się, iż pierwsze wy
danie Hartnrannowskiego Who‘s . 
Who, wyszło z druku i zawiera: 
w pierwszej wstępnej swej1 czę
ści:

Badania naukowe fenomenów 
psychicznych; alfabetyczną listę 
przeszło dwustu periodycznych 
wydawnictw' w sprawach Psycho 
logjii, Astrologjli, Ba na izmu. Bo
skiej Wiedzy. Metafizyki, Nowej 
Myśli, Badań Psychicznych, Spli
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ry tyzm u, Teosofji i innych ta je 
m nych nauk, tak  w Sta na cli Z je
dnoczonych Am erykańskich, jak  
i w linnych krajach- 

Draga, część zaw iera sp-is ame
rykańskich i. m iędzynarodowych 
Zrzeszeń i Stowarzyszeń, za
równo O kultystycznych jak  i in
nych; trzecia część poświęcona 
jest- wyłącznie wszelkiego rodza
ju  inform acjom , tak  w dziedzi

nie Okultyzm u jak  i w' spraw ach 
nie m ających z nim  nic wspólne
go-

#
Wobec tego, że żadne z polskich 

Towarzystw prow incjonalnych 
nie nadsyłało do R edakcji sp ra 
wozdań z© 'S iw eji działalności, 
dział „Ruch M etapsycli iczny w 
Polsce“ został w numerze n in ie j
szym pom inięty.

Infcpma.cfe i ad resy .
„Polskie Tow arzystw o Badań  

P sychicznych“ — (W aeszawa,
W spólna nr. 81).

Zebrania K om itetu Centralne
go co tydzień w czw artki o go
dzinie 8-ej wiecz.

„W arszawskie T  - wo Psncho- 
Fizyczne“ (W arszawa, M arszał
kowska nr. 53 m. 39).

D yżurny sekretarza, bibljote- 
karza i kierow nika pracow ni raz 
na  tydzień, od 6 do 8. Posiedze
n ia  zarządu co dwa tygodnie w 
poniedziałki.

Zebrania odczytowe i spraw oz
dawczo - dyskusyjne co 2 tygo
dnie w poniedziałki o 8-ej wieczo
rem  (w lokalu cechu cukierni
ków, Nowy - Św iat nr. 41, p raw a 
oficyna, parter) dla członków i 
gości.

„Towarzystwo M etapsychiczne  
w Krakowie'' (ul. A. Potockiego 
nr. 8). Perjodyezne zebrania dla 
członków' i wprowadzonych go
ści.

„Towarzystwo Badań Psycho
f iz y c zn y c h  Ziemi P io trk iw skie j“ 
w Piotrkowie, ul. Legjonów nr. 2. 
Inforam acje i zapisy u p. A. P ań  
skiego tamże. Zebrania w soboty 
o godz. 8 wiecz.

„Towarzystwo M etapsychiczne  
im ienia Ju liana  Ochorowicza“ 
we Lwowie, ul. N abielaka 21, I I  
piętro.

„Towarzystwo S tudjów  Ezote
rycznych. In fo rm acji udziela

S ek re ta rja t T - A va w poniedział
ki i czw artki od 5 — 6 po poł. 
Nowowiejska 8 m. 1.

„W ileńskie T  - wo Badań P sy
chicznych“. Infom acje etc. u 
prezesa płk. d-ra Kiersnowskie- 
go. W ilno, ul. A. M ickiewicza 
nr. 22 m. 4.

K om itet O rganizacyjny  two
rzącego się T-wa w Brześciu nad  
Bugiem . Inform acje u  d-ra Ło- 
potta.

K om itet tworzącego się T-wa. 
w  Toruniu. In form acje: m ajor
MarkieAvicz, Łazienna nr. 15, 
W arsz ta ty  A m unicyjne.

„Kolo E ugeników ‘ — Brześć 
nad Bugiem, ul. Dąbrowskiego 
nr. 23, p. Tomasz ŚwiętochoA\7ski.

„M iędzynarodowy In s ty tó t Me
tapsy ch iczny“ (In stitu t M etapsy 
eh if nie in ternational) P aris , 
X V II 89, Avenue Niel. Tamże 
redakcja organu In sty tu tu  „Re
vue M etapsy chiaue".

„Międzynarodowa Federacja. 
S p iry tystyczn a “ (Federation Spi- 
rite  In ternationale) i B iuro Mię
dzynarodowo - Spirytystyczne 
(Office In te rn a tio n a l des R ela
tions Spirites) P a ris  X V I Rue 
Copernic 8.
W arszawa, W ilcza nr. 10 m. 14.

„Towarzystwo Teozoficzne“.
„Loża R ycerzy  Ducha"—Okul- 

tystyczno - Filozoficzne T -  avo 
H u ta  Królewska, skrz. poczt, 
nr. 38.

R edaktor i wydawca: PR O SPER  SZM FRŁO.


