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Uzdrowienie Aleksandry

Październik 1933





Wśród niezliczonych łask, jakie Pan, Bóg 
i Ojciec nasz Niebieski, hojnie nam rozdaje, zdarza 
się niekiedy dziwnie wielka łaska Boska, przycho
dząca na niektórych ludzi, niewiadomo jak i dla 
czego, łaska nieskończenie wielka zdejmowania 
z bliźnich cierpień, za pomocą brania ich na siebie.

Takie szczęście, tego rodzaju łaska bywa czę
sto udzielana mi, pomimo, że jestem tak marną 
i niegodną i tak mało oceniam ten wspaniały dar 
Boży.

Pewnego razu, a było to w' dzień i godziny 
moich tygodniowych zebrań naukowo-doświadczal- 
nych i eksperymentalnych, gdzie nieraz dzieją się 
rzeczy dziwne i naukowo niewyjaśnione, które ba
dam z wielkiem zamiłowaniem, pomimo że jestem 
tylko głupkiem Bożym; siedziałam w towarzystwie 
pana Kazimierza, w oczekiwaniu pani Janiny, sta
łej naszej współpracowniczki w dziedzinie badań 
spirytystycznych i eksperymentów" psychicznych.

Czytaliśmy wiersz-modlitwę, którą dyktował 
duch, a którą odebrałam, przez tak zwane, jasno- 
słyszenie, gdy właśnie weszła pani Janina, w to-
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warzystwie młodej nieznajomej kobiety, która, gdy 
się do nich zbliżyłam z powitaniem, cofnęła się 
i zawołała:

— „To ona, ta sama, ten sam głos!14
Nie mogłam zrozumieć, co to ma znaczyć. 

Wprowadziłam je do pokoju, a gdy wszyscy znowu 
zasiedliśmy przy stole, pani Janina powiedziała, że 
przyprowadziła do mnie panią Aleksandrę, (takie 
było imię nieznajomej), abym przy pomocy Dobrego 
Ducha, zdjęła z niej cierpienia w postaci niezwy
kłych, kilku naraz, chorób, na które medycyna nie 
ma sposobów i nie wie co to jest.

— Miałam dzisiaj nie przyjść tutaj — mówiła 
dalej pani Janina — z powodu imienin w rodzinie — 
ale dziwna jakaś siła ciągnęła mnie do pani i to 
tak dalece, że musiałem temu uledz, a gdy wyszłam 
z domu, poczułam nagle, że mam wstąpić po panią 
Aleksandrę, której dawno nie odwiedzałam, a któ
ra się tak niesamowicie męczy, i przyprowadzić ją 
do pani, aby, jeśli Dobry Duch zechce, przynieść 
jej ulgę w ciężkich jej cierpieniach.

Tu pani Aleksandra dodała:
— Pewien bardzo zły człowiek, satanista, kil

kakrotnie wywarł namnie swój wpływ [przy pomo
cy pasów magnetycznych, stosowanych nieznacznie, 
pod pozorem jakichś ruchów, niby nic nie znaczą
cych, które jednak zrozumiałam, a także przy po
mocy przenoszenia na mnie swych szkodliwych flu
idów, w sposób jedynie jemu tylko znany i prawie 
nieuchwytny.
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Nie tylko przykre, ale wprost cieżkie wraże
nie sprawiło na mnie wyznanie p. Aleksandry, któ
ra siedziała z głową zwieszoną, w pozie na pół 
omdlewającej, to też natychmiast byłam zdecydowa
na, prosić Dobrego Ducha o pomoc.

Jak zwykle, zastrzegłam się, że ja nic nie 
umiem i nie mogę osobiście nic pomóc, że cała mo
ja siła, jest w modlitwie, a po niej proszę Dobre
go Ducha o pomoc, którą według swego uznania, 
Dobry Duch może dać, lub jej odmówić.

Modliłam się głośno, i wszyscy obecni wraz 
ze mną, przez kilka chwil. Następnie usiadłam zno
wu na swem miejscu i weszłam w kontakt z panią 
Aleksandrą.

Po chwili uczułam lekki wstrząs i < głośno po
wiedziałam:

— Magnetyzm pani żywotny, [osobisty jest 
bardzo przykry w odczuciu, ciężki prąd przeszywa 
mnie.

Potem zaczęłam odczuwać coraz silniejsze 
wstrząsy wewnętrzne, ujawniające się także na ze
wnątrz.

Wśród tych różnorodnych wstrząsów, mówiłam, 
a właściwie powtarzałam co odbierałam, przez tak 
zwane jasnosłyszenie:

— „Jesteś owładnięta, opętana moralnie i fi
zycznie przez siły szatańskie, ale duszy djabłu nie 
oddałaś".

— Tak! — zawołała z podnieceniem pani Ale-



ksandra, — ja wierzę w Boga i modlę się zawsze 
serdecznie do Pana Jezusa i Matki Boskiej.

— A przed paru dniami, miałam dziwne wi
dzenie:

— Będąc w stanie silnych cierpień fizycznych, 
po modlitwie, ujrzałam nagle Matkę Boską, Świętego 
Antoniego i panią, której głos słyszałam też, a gdy 
tu weszłam poznałam panią odrazu.

— Do dziś dnia nie miałam pojęcia o istnieniu 
pani i o tern co miało znaczyć tak dziwne wi
dzenie.

— Dawno już męczę się tak oto, jak pani 
widzi i odczuwa przy kontakcie ze mną.

— To wszystko zrobił mi on, ten satanista, 
przez zemstę, że namówiłam, swą ciotkę do zerwa
nia z nim nielegalnych węzłów, a tern więcej gdy 
spostrzegłam, że ten człowiek nie znosi krzyża 
w swym domu, ani obrazu świętego, a od pokro
pienia w mieszkaniu wodą święconą ślepnie na 
pewien czas, i zaraz dziwnym sposobem pozna, że 
tu w jego nieobecności ktoś miał do czynienia 
z wodą święconą.

— Ciotkę udało mi się namówić do opusz
czenia jego domu, ale zato teraz obie mamy tyle 
cierpień; ciotka mniej, bo on, odnalazłszy ją na no- 
wem mieszkaniu, namawia ją do powrotu do sie
bie, ale mnie przy tej sposobności, ponieważ miesz
kamy razem z ciotką, coraz to gorzej szkodzi.

— Zwracałam się do lekarzy, którzy nie okre-
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ślili mojej choroby, nie rozumieją moich cierpień 
i nikt mnie nie dał ratunku ani pomocy.

Weszłam ponownie w kontakt z nią.
Teraz kolejno poznałam wszystkie jej cierpie

nia, które odczułam wyraźnie na sobie; znowu mó
wiłam głośno to, co mi Dobry Duch dał wyczuć 
i co określał:

— „cierpisz na serce, na płuca, ale gruźlicy 
nie masz, przeszywają Cię bóle z piersi do łopatek 
na przestrzał, cierpisz na nerwy, anemję, cieżkie 
bóle głowy, brak sił do pracy i stąd tem gorszy 
stan moralny, brak pamięci..."

— Tak! tak! — woła z ożywieniem pani Ale
ksandra, — zupełnie dokładnie poznała pani wszy
stko.

— A więc teraz — mówię—będziemy się mo
dlić i prosić Najwyższego o łaskę zdjęcia z pani 
tych bólów i cierpień.

Długo klęczeliśmy wszyscy, a ja głośno odma
wiałam pacierze i inne modlitwy na pamięć, ofia
rowując je za tu obecną, chorą Aleksandrę, a po
tem znowu, według wskazówek Dobrego Ducha, 
w gorących i pokornych modlitwach prosiłam Pana 
Jezusa i Matkę Jego Najświętszą, abym mogła 
wziąć na siebie wszystkie cierpienia Aleksandry, 
a ona aby przestała cierpieć.

Bóle i wstrząsy zaczęły wprost szarpać mnie, 
silny prąd elekryczno-magnetyczny, o wysokiem 
napięciu, miotał mną, miałam wrażenie i uczucie, 
ie  jakieś złe moce rozszalały się we mnie i woko-
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ło mnie, słowa modlitwy z trudem  wymawiane za
m ierały mi co chwila w gardle i na ustach; cier
piałam niewysłowienie, a tern więcej, że nie mo
głam ukryć tych cierpień, które sprawiały silne 
wrażenie na otaczających, przerażonych moimi 
wstrząsami i chcących uspokoić mnie.

Starałam  się przezwyciężyć bóle, wstrząsy 
i interwencję otoczenia, chwilami traciłam świado
mość, a gdy do niej wracałam, modliłam się jak 
mogłam najgłośniej i najwyraźniej.

Gdy wreszcie wstałam  z kolan i usiadłam na 
dawnem miejscu, zewnętrzne oznaki cierpień wstrzą
sy, drgania i t. d., osłabły w wielkiej mierze, tyl
ko twarz moja podobno miała wyraz tego, co się 
we mnie działo.

Nagle uczułam, że jakiś ciężar, jakby olbrzymi 
kamień przygniata mi plecy, ale tak jakby to był 
kamień żywy, świadomy swego działania.

Z trudem  mówiłam do obecnych:
— Stoi za plecami, ciężko mi, ale nie śmie 

już męczyć Aleksandry.
W tem rozległ się silny trzask.
Pani Janina pierwsza zerwała się z miejsca, 

aby zobaczyć co się stało, i skonstatowała, że to pę
kła do połowy gruba tafla szklana, leżąca na 
drew nianej półce w przedpokoiku, do którego drzwi 
od pokoju, w którym  się znajdowaliśmy, były otwarte.

Zdziwienie wszystkich było wielkie i wszyscy 
po swojemu komentowali i obsądzali pęknięcie szkla
nej tafli.



Po chwili pani Aleksandra zawołała z oży
wieniem:

— Przez cały czas odbierałam orzeźwiające 
silne prądy; jestem prawie zdrowa, czuję się do
skonale, ach jak mi lekko, jak dobrze.

Twarz jej nie miała już wyrazu przygnębie
nia i bólu, oczy nabrały blasku i życia, głowa po
dniosła się, ruchy odzyskały żywość, a cała postać 
wyprostowała się.

Młoda kobieta wydawała się teraz jeszcze 
młodszą.

Eksperyment udał się w zupełności.
Łaska Boska była nam dana.
Wiara i góry przenosi, a pokora Niebiosa 

przebija.
Była już późna pora; zebrani musieli się ro

zejść.
Pan Kazimierz zdecydował jednak, że pozosta

nie ze mną, gdyż uważa za niemeżliwe opuszczene 
mnie i zostawienie bez pomocy w tak ciężkich cier
pieniach.

Oparłam się temu stanowczo i kategorycznie, 
zapewniając, że to jest wykluczone, aby ktokolwiek 
wogóle mógł ze mną pozostać, i że zostanę tylko 
z Dobrym Duchem.

Przy pożegnaniu zaznaczyłam, że pani Aleksan
dra musi przyjść do mnie jeszcze parę razy, aby 
eksperyment powtórzyć i dzieła w zupełności do
konać.

Po wyjściu wszystkich siadłam z powrotem na
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dawne miejsce i zostałam jakby przykuta do niego. 
W głowie mi huczało, a w myślach miałam chaos.

Nie wiem jak długo siedziałam tak, gdy nagle 
usłyszałam znowu silny trzask; szklana tafla pękła 
do końca.

Czułam się ciężko chora, nie miałam sił, aby 
się rozebrać i położyć do łóżka.

Dotkliwe zimno przeszywało mnie całą, pomi
mo że cicha letnia noc wlewała przez otwarte okno 
swe ciepłe tchnienie.

Owinęłam się w dużą włóczkową chustkę i 
usiadłam w rogu starej kanapy.

Naraz posłyszałam szmery i szelest, potem gło
śne kroki, potem szum i jakby świst; jakiś ciężki 
przedmiot osunął się wzdłuż ściany i upadł głośno 
na podłogę.

Wysiłkiem woli zwlekłam się z miejsca, na 
którem siedziałam; niesamowite stuki stawały się 
coraz głośniejsze; z kąta rozległo się jakby syczenie 
żmiji.

Powoli, ostrożnie, przesuwałam się z kąta w kąt 
po całym pokoju, odmawiając za zdrowie Aleksan
dry, długie pacierze.

Wreszcie w pokoju zapanowała cisza.
Resztkami sił ułożyłam się do łóżka, ale cier

pienia nie dawały mi zasnąć, więc długo, długo, aż 
do rana, odmawiałam przeróżne modlitwy, na inten
cję Aleksandry.

Na trzeci dzień odwiedziła mnie pani Janina; 
leżałam w łóżku, ale już znacznie zdrowsza.



Gdy pani Janina upewniła się, że jest mi dużo 
lepiej, opowiedziała mi, że była dziś u pani Alek
sandry, która jest zdrowa, o czem śpieszy mnie za
wiadomić, aby mnie pocieszyć.

— Dziwna tylko, zdarzyła się jej okoliczność 
owej nocy, a mianowicie: nie mogła zasnąć do rana, 
ponieważ pani stała przy niej cały czas.

— Nic dziwnego — powiedziałam, — bo całą noc 
do rana modliłam się za nią.

Na drugi dzień wróciłam do moich zwykłych 
czynności i zajęć stałych, tylko zamiast, jak zwykle, 
pójść piechotą, musiałam pojechać tramwajem.

Stopniowo oswoiłam się, z wziętemi na siebie 
cierpieniami, które równocześnie znacznie zmniej
szały się.

Po paru tygodniach znowu w dzień i godziny 
moich zebrań, przyszła do mnie pani Aleksandra; 
gorąco dziękowała mi i pytała o moje zdrowie, 
powiedziałam że czuję się możliwie i że zupełnie 
zdrowa długo jeszcze nie będę, poczem zapropono
wałam jej ponowny eksperyment.

Jak zwykle, obecni byli: pani Janina i pan Ka
zimierz.

Tym razem posadziłam panią Aleksandrę przy 
małym okrągłym stoliku, na którym leżał duży ró
żaniec.

Dałam jej w ręce krzyż od tego różańca, a sa
ma klęcząc obok odmawiałam pacierze, przesuwając
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duże paciorki tegoż różańca, ofiarowując znowu te 
modlitwy za nią, w intencji zupełnego jej wyzdro
wienia.

Teraz zaledwie słabe przeszkody przerywały 
chwilami moją modlitwę i parokrotnie krzyż jakby 
wysuwał się z rąk pani Aleksandry, którą jakaś 
niewidzialna siła odrywała od krzyża.

Po odmówieniu całego różańca, w czem udział 
braliśmy wszyscy, jakiś dziwny spokój i błogi na
strój zapanował wśród nas.

Podziękowaliśmy Bogu za wyzdrowienie pani 
Aleksandry i żywo omawialiśmy tę dziwną sprawę, 
której zapewne nauka, wraz ze swymi przedstawi
cielami, nie dałaby wiary.

Po paru miesiącach, w gronie sześciu osób, ze
branych u mnie, dla wyjaśnienia innych ciekawych 
zjawisk, dotyczących pewnej nowej znajomej, pani 
Aleksandra oświadczyła wszystkim zebranym, że 
zawdzięczając dwóm moim seansom z nią, przy po
mocy Dobrego Ducha została uzdrowiona z łaski 
Boga Najwyższego, któremu niech będzie chwała 
i dziękczynienie, teraz i zawsze i na wieki wieków 
Amen.



Dwukrotne ukazanie się Anioła

Listopad 1933





Z woli Boga Najwyższego i za sprawą Ducha 
Świętego zaparłam się siebie, ślubowałam dozgonne 
ubóstwo, poświęciłam się czynnej miłości bliźniego 
i, w Imię Najświętszego Serca Jezusa, pracuję od 
szeregu lat ideowo społecznie, oddając często ostatni

OSZ.

Niejednokrotnie cierpię z tego powodu, brak 
spokojenia koniecznych nawet potrzeb życiowych, 
; zato nie opuszcza mnie nigdy łaska Boska, która 

pozwala nie tylko cierpliwie i spokojnie zno- 
własną niedolę, chłód, głód i z tych przyczyn 

' opływające cierpienia fizyczne, udręki moralne 
poniewierkę od ludzi, — ale jest wprost cudowną 
a mnie ta niezmierzona, 4a najwyższa i najświęt

sza łaska Boga, Ojca naszego wszechmogącego, gdyż 
Anioł Boży, stale ze mną przebywa, chociaż jestem 
tak marną grzeszną i niewdzięczną.

On to, ten Anioł Boży, którego nazywam Do
brym Duchem, pomaga mi we wszystkiem i w roz
mowach ze mną poucza mnie i wyjaśnia wiele rze
czy, o których, jak większość ludzi, odwrotnie lub 
mylnie sądziłam, a także odkrywa mi stopniowo ta
jemnice i siłę Bożego światła, które daje właściwe 
poznanie prawd Bożych, tak różnorodnie wykóśla-
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wianych, przekręcanych i niejednokrotnie sponiewie
ranych, lub na zło użytych przez próżnych, zaro
zumiałych i złych ludzi, którzy obłudnie mniemają 
iż są dość mądrymi, aby wszelką wiedzę i naukę 
posiąść i użytkować bez Boga.

Piękny zimowy poranek zagrzewał mnie do 
śpiesznego wyjścia z domu, aby podążyć do czeka
jącej na mnie codziennej mej pracy społecznej, ale 
zanim zdążyłam wciągnąć na siebie moje wytarte 
jesienne palto, listononosz wręczył mi kopertę z pro
wincji, z nieznajomem pismem.

List zaczynał się od słów: „Niech będzie po
chwalony Jezus Chrystus44 i kończył się podobnie.

Jednomyślnik, zdecydowałam odrazu, ponieważ 
ja wszystkie moje listy zaczynam i kończę prawie 
w ten sam sposób.

Podpisany był: pokorny brat w Chrystusie Le
on i nazwisko.

Pan Leon w uprzejmych i krótkich słowach, 
pytał mnie czy przyjmę go na seans spirytystyczny 
i komunikował, że specjalnie w tym celu przyjedzie 
do Warszawy.

W odpowiedzi zgodziłam się na jego propozycję 
i na dzień wyznaczony przez niego, ponieważ w li
ście donosił, że tylko w tym właśnie terminie, może 
przyjechać.

. W lutym, 1933 roku, dnia 27 w poniedziałek 
o umówionej godzinie zapukał do mnie Pan Leon
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Wkrótce oczom moim przedstawił się wysoki 
siwy starzec, wyprostowany i elegancki, wyraz twa
rzy którego wykazywał niezwykłe uduchowienie 
i miał w sobie coś z obrazów Świętych Pańskich, 
a w oczach jego odmalowane było wielkie cierpienie.

Gdy usiedliśmy na wprost siebie przy dużym 
stole, na którym stała paląca się elektryczna lampa, 
zapytałam pana Leona, jak on sobie wyobraża se
ans spirytystyczny ze mną i czy wogóle zna te 
rzeczy.

— Znam doskonale — odparł.
— Praktykowaliśmy to często z moim ś. p. przy

jacielem, dyrektorem prywatnej instytucji w pewnem 
prowincjonalnem mieście, dokąd często jeździłem.

— Były to dla mnie najmilsze chwile, których 
zawsze wyczekiwałem z upragnieniem — ciągnął da
lej pan Leon.

— Przyjaciel mój o którym mówię, był wprost 
świętym człowiekiem:

— Przez 365 dni w roku, to znaczy codziennie, 
słuchał Mszy Świętej leżąc krzyżem i tyleż miał do
brych uczynków.

Z zachwytem słuchałam tego opowiadania, cie
sząc się niewymownie, że tacy ludzie istnieją w Pol
sce, żyją wśród nas.

— A jakże panowie to robiliście — pytałam 
znowu.

— Mój przyjaciel miał służącą, była to starsza 
kobieta i też taka święta,która kładła swą rękę na 
rękę mego przyjaciela, trzymającego ołówek na pa-
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pierze; drgania i ruchy ręki służącej kierowały pi
smem przyjaciela, i w ten sposób otrzymywaliśmy 
komunikaty duchowe.
 — Brała w tern udział także żona mego przy
jaciela, którą również można zaliczyć do świętych.

— W ten sposób przepowiedział też duch me
mu przyjacielowi dzień i godzinę jego śmierci.

— Na kilka dni przed wskazanym terminem, 
przyjaciel mój podał się do dymisji, załatwił waż
niejsze sprawy swoje, zabezpieczył egzystencję żony, 
przez wyrobienie emerytury, pożegnał swych współ
pracowników i przyjaciół skromnym bankietem 
i w oznaczony dzień, a właściwie noc i godzinę, 
Bogu ducha oddał w obecności swej żony, która 
w oczekiwaniu zapowiedzianej jego śmierci, nie kła
dła się spać tej nocy.

Cisza zapanowała wśród nas.
Przerwał ją pan Leon.
Teraz z kolei on pytał mnie, jak ja rozmawiam 

z duchami.
— Bardzo prosto: — nie używam do tego sto

lików, ekierek, spodków, ani ołówków samopiszą- 
cych.

— Odbieram nadawanie ducha, przez tak zwa
ne jasnosłyszenie, lub jeszcze prościej, przez na
tchnienie, które jednak nie zawsze można otrzymać 
na zawołanie.

— Seansy moje spirytystyczne, według spiry- 
tystów, nazywam po swojemu, eksperymentami psy-
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chicznymi i mam stały kontakt z Dobrym Duchem, 
który się mieni Aniołem Bożym.

— Wolno panu wierzyć, lub nie wierzyć, ale 
Anioł Boży stale przebywa ze mną, mieszka tu 
w tym pokoju, rozmawia ze mną o wszystkiem i 
opowiada wszystko o co poproszę.

Tu pan Leon nagle odwrócił głowę, wpatrując 
się w jeden punkt.

— Tak — mówi — ja wierzę, a nie tylko wie
rzę, ale ja wiem, że on tu jest.

— Ja go widzę w tej chwili.
Spojrzałam w tę samą stronę.
W drzwiach, między przedpokoikiem, a pokojem, 

stał w całym swym blasku i okazałości Anioł biały. 
Jasność olśniewająca przysłaniała mi oczy.

Anioł zdawał się posuwać i zbliżać do nas.
Pan Leon był zachwycony, obserwując długo 

w milczeniu tak cudne zjawisko.
Ja również byłam do głębi wzruszona.
Cofając się powoli, Anioł znikł.
Po dłuższej ciszy powiedziałam:
— Anioł Boży ukazał się nam, aby dać świa

dectwo prawdzie moich słów.
Uklękliśmy do modlitwy.
Po odmówieniu pacierza i modlitwy za żywych 

i umarłych, rozpoczęliśmy właściwy seans.
Pan Leon zadawał pytania, a Dobry Duch od

powiadał mu przezemnie.
Pytania dotyczyły się jego spraw osobistych 

i rodzinnych.
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Materjalnemi nie interesował się wcale.
Wśród tej rozmowy Dobry Duch powiedział 

mu także:
„Bóg nazwał ciebie swoim synem, a Chrystus 

bratem*.
„Cierpienie jest twojem przeznaczeniem*.
„Masz jeszcze do spełnienia na ziemi pewną 

misję Bożą, przeszkadzają ci w tern ciosy rodzinne, 
które Cię za bardzo odrywają od właściwej drogi 
twej*.

„Dobre uczynki twoje policzone i zapisane są 
w niebie, bo spełniasz je dla Boga, a nie dla chwa
ły, czy nagrody własnej*.

Potem pan Leon znowu pytał Dobrego Duchar 
przyczem wyciągnął z kieszeni mały notesik i prze
glądając zapisane w nim kartki mówił:

— To samo prawie dyktował mi duch, przez 
inne medjum, z którem seansowałem po śmierci 
mego przyjaciela, ale zawsze mi się zdawało, że on 
rozmija się z prawdą, — to znaczy, że mówi co sam 
chce, a nie to, co duch przez stolik dyktuje.

— Może pani zapyta Dobrego Ducha, jak to jest?
— On mówi prawdę, to dobry człowiek, — od

powiedziałam.
Pan Leon zamyślił się poważnie.
Prosiłam Dobrego Ducha, aby wszedł z nim 

w kontakt i dał mu osobiście jakieś wskazówki czy 
znaki.

Prawa ręka pana Leona uniosła się w górę,.
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nakreślił nią dobry Duch krzyż, a potem złożył obie 
jego ręce do modlitwy.

W tej chwili Anioł Boży ukazał się nam z dru
giej strony, jakby wyszedł od okna i dążył do środka 
pokoju, tuż przy samym stole zatrzymał się i mo
gliśmy go wyraźnie oglądać.

— Znowu go widzę—jest tu przy nas— powie
dział pan Leon.

Uklękliśmy i modliliśmy się długo i gorąco.
Anioł znikł.
Gdy znowu usiedliśmy, Dobry Duch znowu skła

dał ręce jego i moje do modlitwy i znowu modli
liśmy się długo, głośno i serdecznie.

Wreszcie pan Leon musiał odejść.
Na pożegnanie pocałował duży srebrny krzyż 

u różańca wiszącego na mej szyi, pochwalił Chry
stusa i wyszedł.

Gdy zamknęły się za nim drzwi, rozmyślałam 
z zachwytem, jak gorąco i serdecznie modlił się ten 
święty starzec, a Dobry Duch powiedział: „ten czło
wiek modli się życiem swojem“.

Po kilku tygodniach, nieeczekiwanie przyszedł 
do mnie znowu pan Leon w towarzystwie swego 
brata, doktora medycyny.

Był to wytworny, nieco pochylony, miły czło
wiek w starszym wieku; choroba i przygnębienie 
cechowały jego twarz.

Po krótkiej rozmowie o dobrych i złych du-



chach i skutkach obcowania z nimi, zasiedliśmy do 
seansu przy dużym stole, jak zwykle, i jak zwykle 
poprzedziliśmy seans modlitwą.

Pan doktór pytał Dobrego Ducha o swoje zdro
wie i rozmaite spraw y swoje, a ja, jak zwykle, po
wtarzałam  dosłownie, co usłyszałam w odpowiedzi 
na jego pytania.

Po małej przerwie prosiłam:
— Potwierdź! Dobry Duchu, że to wszystko Ty 

mówiłeś przezemnie, wejdź w kontakt z panem do
ktorem, — daj silny prąd, porusz, posuń, albo po
dnieś pana.

Po chwili ręka doktora drgnąła i uniosła się 
ze stołu, potem druga jego ręka kreśliła jakieś nie
zrozumiałe dla nas znaki.

Dobry Duch był osobiście w kontakcie z pa
nem doktorem, k tóry odczuwał to silnie.

Modliliśmy się przez pewien czas, a potem zno
wu padały pytania pana doktora.

Teraz mówiliśmy z Dobrym Duchem, o pew 
nym nadzwyczajnym wynalazku medycznym, który 
już został opatentow any i uznany [w kraju i za
granicą.

Chodziło więc tylko panu doktorowi o to, aby 
wynalazek jego był produkowany przez odpowied
nie laboratorja i mógł jak najwięcej służyć bliźnim, 
dla ich szybkiego uzdrowiania.

Tu odbierałam niezbyt jasne, zawiłe, skompliko
wane i niezrozumiałe dla mnie odpowiedzi.

Coś powtarzałam, czegoś nie byłam pewną,
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niewiedziałam w końcu, czy mój aparat myślowo - od
biorczy jest w tej chwili odpowiednio i właściwie 
nastrojony, a przytem pewne zmęczenie, pewne od
bieranie i odczuwanie fluidów chorobowych, jak mi 
się zdawało, z serca doktora, przeszkadzało mi w do- 
kładnem odbieraniu słów i pojęć Dobrego Ducha 
w odpowiedzi na dany temat.

Pan doktór był zmęczony silnym kaszlem, więc 
prosiłam Dobrego Ducha, aby wszedł w kontakt 
z panem Leonem i przez niego dał wyraźną odpo
wiedź panu doktorowi

Ręka pana Leona zaczęła się posuwać wzdłuż 
stołu, potem wyprostowała się w całą długość i po
suwała się wciąż naprzód, w przeciwległym kierun
ku od końca przy kłórym siedział; jednocześnie Do
bry Duch podniósł pana Leona z krzesła, pochylił 
nad stołem, a potem coraz silniej ciągnął rękę jego 
na drugi koniec stołu.

Zdziwienie i wycieńczenie skrzywiło boleśnie 
twarz pana Leona, który już prawie leżał na stole.

— Co to ma znaczyć Dobry Duchu — pytałam:
— Powiedz co to jest?
Widząc silne naprężenie i zmęczenie brata, 

pan doktór wołał w przerażeniu.
— Dosyć tego!
— Leonie cofnij rękę!
Ale ręka omijając kałamarz, drobne przedmioty 

i lampę, dociągnęła się do kraju stołu i prawie zwi
sła z niego.

Poczem została odrazu zwolniona.
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Gdy ochłonęliśmy z przerażającego wrażenia, 
Dobry Duch wyjaśniał:

— „Tak długo, tak ciężko, męcząco i z takim 
wysiłkiem będzie się ciągnąć sprawa twego wyna
lazku i tak się nacierpisz przy tern, jak wykazywała 
twarz Leona“.

Pan doktór zakaszlał przeciągle, potem zapa
nowała w pokoju głęboka cisza.

Wrażenie było teraz jeszcze cięższe.
Byłam zmęczona i przejęta.
Pierwszy pan doktór przezwyciężył przygnę

biający nastrój i zaczął mówić cichym jakby przy
tłumionym głosem:

— Dużo seansów miałem w życiu mojem, 
z rozmaitemi medjami w kraju i zagranicą i dużo 
z tych seansów było nie podrabianych, ale nigdzie 
nie mógł bym przysiąc. Tutaj pierwszy raz w ży
ciu, mogę przysiąc, że miałem seans nie podrabia
ny i że nawet sam byłem w kontakcie z duchem, 
który tu na seansie obcował z nami.

— Od dziś dnia jestem bezpłatnym lekarzem, 
dla tej organizacji społecznej, w której pani pracuje.

— Ile osób przyśle pani do mnie ze swoją 
kartką, wszystkie przyjmę chętnie i dam poradę le
karską honorowo.

— W imię Chrystusa ofiarowuję to pani 
i w imię Chrystusa proszę przyjąć to bez odmowy.

Byłam nie tylko zachwycona ale i zażenowa-
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na taką wspaniałomyślnością pana doktora, więc 
w serdecznych i uprzejmych słowach gorąco dzię
kowałam mu za jego tak wielką ofiarność dla mo
ich biednych.

Poczem pan doktór podał mi swój bilet wizy
towy z adresem w Warszawie.

Zmęczenie ogarnęło wszystkich, ale pan Leon, 
chciał jeszcze przed wyjściem też pomówić z Do
brym Duchem.

Pierwsze pytanie jego było o losie jego dzieci, 
tu Dobry Duch posunął rękę pana Leona do mnie, 
co miało znaczyć, że mam modlić się za jego rodzi
nę, a gdy się ociągałam, zamierzając uczynić to po 
ich wyjściu, Dobry Duch kilkakrotnie powtórzył ten 
sam ruch ręki pana Leona.

Uklękliśmy przy stole i modliliśmy się wspól
nie za jego najbliższych.

Gdy pan Leon znowu chciał coś pytać, pan 
doktór zadecydował, że muszą już odejść.

Żegnając mnie, pan Leon prosił, abym w jego 
nieobecności pomówiła z Dobrym Duchem o nim 
i o jego sprawach i listownie zakomunikowała mu, 
co Duch powie, a gdy mu to przyrzekłam, wyszli, 
chwaląc Chrystusa.

W kilka tygodni potem przesłałam panu Leo-



nowi komunikat Dobrego Ducha który mi dyktował 
dla brata Leona, co następuje:

Staraj się o wewnętrzny spokój, drogi bracie.
Święci pańscy i Aniołowie o ile ze wzglę

dów im znanych, a niezrozumiałych dla ludzi, nie 
zdejmują cierpień nawet z wybranych, albo zasłu
gujących na to i zanoszących szczere modlitwy do 
Pana Jezusa i Matki Jego Najświętszej, o tyle przy
chodzą jednak z pomocą, tak dalece, ża największe 
cierpienia fizyczne, materjalne, czy moralne, maleją 
w świadomości ludzkiej, stają się lekkiemi, a uczu
cie przykrości, zmienia się w słodycz cierpliwości 
i spokoju niebiańskiego, które prowadzą do zgadza
nia się z wolą Bożą, do tej wielkiej i świętej cno
ty, która łączy z Chrystusem.

Aby uzyskać ten spokój, drogi bracie, trzeba 
nastroić się na przyjęcie go.

Ażeby nie cierpieć trzeba umiłować cierpienie.
Wszystko, cokolwiek ukochamy, nie męczy

nas.
Cierpienie jest Twoim udziałem, drogi bra

cie, umiłuj je, a zostaniesz pocieszony przez Anioła 
Bożego, którego Chrystus Ci pośle sam, a Matka 
Jego i Twoja, która rozumie boleść Twoją z powo
du ciężkiego losu Twej córki, wyjedna u Syna 
Swego Zbawiciela pocieszenie dla Ciebie dla wier
nego syna Swego Leona.

Życie i byt ziemski córki Twej drogi bracie, 
odmieni się i obróci na dobre, bądź tego pewny.



Ofiaruj Bogu na tę intencję posty lub inne 
umartwienia i modlitwy i bądź gotów zawsze pełnić 
wolę Pana.

Ufaj w wielką Bożą moc, której jedno tchnie
nie może ogarnąć wszystko, poruszyć wszechświat 
cały, nietylko odmienić losy jednostek, a jeśli na
wet jest to Najświętrzą wolą Bożą, to mocen On, 
Bóg i Pan, Stwórca wszechrzeczy, zmienić wolę swo
ją, dla zasług i prośby tych, co miłują Stwórcę swe
go, rozdającego hojnie łaski Boże, jako Ojciec dzie
ciom swym, które wolę Najwyższego, zawsze z po
korą pełnią, a które w imię Syna Bożego, brata 
swego Najświętśzego, proszą.

Ufaj, drogi bracie, wznieć w sercu swojem wia
rę, co góry przenosi, i pomnij, że wybrani ludzie to 
małe dzieci Boże, które nie, wiedząc o tern, prowa
dzone są przez opatrzność na drogę miłości i cnoty, 
a tą drogą do szczęścia wiekuistego.

Albowiem powiedział Zbawiciel nasz:
„Zaprawdę powiadam Wam”, „jeśli nie stanie

cie się jako te dziatki maluczkie, nie wnijdziecie do 
królestwa Bożego”.

Wiarę więc i miłość dziecięcą, ofiaruj, drogi 
bracie, Ojcu Twemu, który jest w Niebiesiech, a Oj
ciec wszechmocny, wysłucha głosu Twego i uczyni 
Ci według prośby Twej.

Pomyślne sprawy ziemskie doczesne, szczęście 
rodzinne, dobrobyt, zdrowie, a nawet bogactwo ma- 
terjalne są błogosławieństwem Bożem dla wielu lu-
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dzi, dla tych, którzy nie zapominają, iż darów Bo
żych, używać mają na Chwałę Boga i na zbawie
nie duszy własnej. Jeśli więc z taką intencją prosić 
będziesz, drogi bracie, otrzymasz wiele, a nawet 
więcej niż pragniesz.



Przysięga Stefana

Grudzień 1933 r.





W chwili niezwykłych cierpień, silnych wstrzą
sów moralnych i duchowych, z objawienia Bożego 
poznałam moje przeznaczenie, które za łaską Boską 
z natchnienia Ducha Świętego, poddając się woli 
Bożej, świadomie spełniam.

Krzyż miłości Boga i bliźniego, krzyż zwycię
stwa Królestwa Bożego na ziemi, wnoszenie pokoju 
Chrystusowego w dusze cierpiącej, złamanej ludz
kości, tryum f dobra nad złem — to moja droga, mój 
szczyt niebotyczny, do którego wytrwale wznosić 
się muszę, aż do końca moich dni.

Dlatego też Dobry Duch, Anioł Boży, n ieustan
nie przebywa i współdziała ze mną, a spełnić mam 
misję Bożą, bo taka Najwyższego, Pana, Boga i Oj
ca mojego, wola święta, która się czasem w naj
mniejszym robaczku przejawia.

Dawno już, bo w 1927 i 1928 roku, niejedno
krotnie mówił Dobry Duch przezemnie, o tych 
trudnych i smutnych czasach, o ciężkich i twardych 
zmianach w handlu, przem yśle i pracy, o ciężkiem 
życiu ziemskiem ogółu i jednostek.

Wiele osób wysłuchało i zapisało te rewelacje, 
te kom unikaty duchowe, które Dobry Duch poda
wał wierszem i prozą.
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Przeważnie jednak, wyśmiano te przepowied
nie, uważając je za tak zwane sztuczki pseudo- 
medjalne, kom entując to czasem niegodziwie gdy 
Dobry Duch mówił komu o nadchodzącym ciosie je
go firmy, lub katastrofalnym  stanie majątkowym 
wogóle.

Komponowano też często na tern tle przeróż
ne, mniej lub więcej złośliwe dykteryjki i żarty, 
ale pomimo to, a może właśnie dlatego, upam iętni
ło się to niejednym, inni znów zachowali te zapisa
ne kom unikaty, które odczytując, od paru lat wo
łają: „Dziś dla mnie to aktualne"! „teraz rozumiem 
to ”!

W tych przeróżnych kom unikatach od 1927 ro
ku bardzo wiele i przeważnie mówił Dobry Duch 
o miłości bliźniego, która powinna wykorzenić prze
wrotność i zastąpić w nas i całym naszym naro
dzie, brak moralności, główną przyczynę zła, tak  
zwany dziś kryzys m oralny; o czynnej miłości bli
źniego, która jedynie może odmienić losy całego 
narodu.

W pewnym wierszu wyraził się Dobry Duch 
tak: „od tego się zacznie nowa Polski era,” „to 
święta przepowiednia, sam Bóg ją popiera”.

W innym znów wierszu, przepowiedział zwią
zaną z nią świetność naszą, w słowach:

„Polska kwitnąca nad narodam i dominująca”.
Niektóre takie i t. p. nieprzyznane, lub wy

szydzone niegdyś kom unikaty, zostały dotąd zacho 
wane.
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Dziś wiele u nas mówią, a dziennikarze i pu
blicyści, coraz więej piszą o kryzysie moralnym 
i o miłości bliźniego, ale ich nikt nie potępia za to 
i nikt nie wyśmiewa, bo dziś to aktualne dla wszy
stkich.

Cierpienie podnosi i zbliża do Boga, ale cier
pienie też ludzi upadla.

Przyczyny mają swe konsekwencje, a często 
nieobliczalne w skutkach.

Nieopatrznie rozpętaliśmy złe moce, nakreśli
liśmy zawrotny krąg, koło zwane nieszczęściem.

Wszechmocny tylko Bóg uchronić nas może od 
klęski.

Miłujący ludzkość, litościwy Bóg, ześle nam 
pomoc.

Ukażą się w Polsce wielcy prorocy, którzy 
wprost z Bogiem rozmawiać będą, podawać nam 
będą objawienia Boże i nas z Bogiem połączą. A 
dziać się to będzie już może nie za naszych dni.

Ale za tych właśnie proroków i wielce świę
tych wybranych Bożych, szczytu sławy doścignie 
Polska.

Wielkie i świetne dzieje narodów przygotowu
ją się przez dojrzałość umysłów w narodzie, a wiel
cy prorocy poprzedzeni mają być przez małych, któ
rzy utorują ich drogę.

Najcięższe zadanie moje, które rozwiązać mam 
pokorą, miłością i krzyżem, to wprowadzanie ludzi 
w kontakt z Dobrym Duchem, a choć jestem naj
mniejszą z najmniejszych poprzedników wielkich
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proroków, to jednak łaska Boga wszechmogącego 
we mnie to sprawia.

Wzniośle i serdecznie rozmodloną i uducho
wioną czułam się tego wieczoru, pomimo silnego 
zmęczenia.

Błogi wewnętrzny spokój i niebiańska słodycz 
unosiły mnie wzwyż.

Szybując chwilowo w przestworzach, czułam 
się daleką od wszystkiego, co zmęczyło mnie, co 
otaczało przez cały dzień.

Wejście dwóch panów, rozwiało mój cudny na
strój i wróciło mnie do szarzyzny dnia.

Był to pierwszy czwartek w marcu 1933 roku.
O godzinie 8 wieczorem, jak umówione było 

poprzednio, przyszli na seans z Dobrym Duchem, 
dawny znajomy pan Kazimierz i nieznajomy pan 
Stefan w celu otrzymania od Dobrego Ducha wska
zówek czy porady, w niezwykłej sprawie pana Ste
fana.

Pan Kazimierz, człowiek starszy, zacny, lecz 
rozgoryczony i przygnębiony, który, będąc dawniej 
bogatym, znaczną część życia swego poświęcił za
gadnieniom i seansom spirytystycznym, tak zwanej 
wiedzy tajemnej, metapsychice i okultyzmowi, zali
cza siebie do zwolenników, a nawet wielbicieli me
go Dobrego Ducha i od dłuższego czasu odwiedza 
mnie stale w dni moich przyjęć, ale gdy spotka



u mnie kogoś oprócz blizkiej mi pani Janiny, każ
demu zaraz dobitnie zaznacza, że tu może badać te 
rzeczy i otrzymywać komunikaty Duchowe tylko 
małe ścisłe kółeczko, to znaczy pani Janina i on.

Zapewnią mnie też często, dowodząc gorliwie, 
że przeznaczeniem mojem jest nawrócenie tylko pew
nej, z góry określonej garstki ludzi, a także wma
wia mi stale, że nie potrzeba tego wprowadzania 
w kontakt z Dobrym Duchem i że powinnam zwy
czajnie wróżyć ludziom sama, a nie przez ducha, 
postępując najwyżej jak pewne jasnowidzące i nie 
podając, obcowania mego Dobrego Ducha, nikomu 
do wiadomości.

Prosiłam, aby siedli przy stole i sama usia
dłam wraz z nimi.

Zdecydowane wrażenie fanatyka, marzyciela 
i człowieka prawego, sprawił na mnie pan Stefan, 
ten nowy znajomy, młody człowiek, który zdawał 
się być o tyle przyziemnym, o ile i zupełnie oder
wanym od ziemi.

Długo i zawile przedstawiał i wyjaśniał mi 
pan Stefan swój projekt.

Marzył on o wykopaniu skarbów z ziemi.
Najpierw mówił o górach Konarach, gdzie we

dług pewnych danych i wskazówek, w czasach bar
dzo odległych wojen, bo prawie trzysta lat temu, 
kiedy na szczycie tych gór stał klasztor, a w nim 
jakieś wojska ukryły się i obwarowały, w czasie 
najścia nieprzyjaciela zakopane zostały skarby: zło
to, srebro i zbroje, a nawet kościelne sprzęty, któ-
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re chowając, pewien kapłan mnich nie zdążył ujść 
i przez pośpiech uciekających, żywcem został zako
pany wraz z tymi skarbami.

Wiadomości te czerpał, jak mówił, z bardzo 
pewnych źródeł, a także opowiadał, że jakiś polak, 
powstaniec z roku 63, umierając w Syberji przed 
laty, oddał pewnemu człowiekowi plan okolicznej 
miescowości i tych gór, z dokładnie oznaczonem po
łożeniem podziemnego korytarza klasztornego, w któ
rym zostały zasypane ziemią i przykryte kawałami 
skały te skarby.

Plan ten przechodził z rąk do rąk, a teraz 
znajduje się w posiadaniu pewnego znajomego pa
na Stefana, i na tym właśnie planie buduje on swój 
projekt.

— Ale z temi górami — mówi dalej pan Ste
fan, — to sprawa dalekiej przyszłości.

— Obecnie chodzi mi o co innego narazie.
— Kopałem i poszukiwałem tam już dawniej.
— Jeździliśmy we trzech, to niedaleko w zie

mi warszawskiej — ciągnął pan Stefan.
Potem niewiele już mogłam zrozumieć: folwark, 

szosa, polna droga — obijało mi się o uszy.
Obszernie, mało zwięźle i mało treściwie wy

powiadał się teraz pan Stefan.
Wreszcie zaczęłam znowu rozumieć go.
— Najpierw — mówi — kopaliśmy bez pozwo

lenia właścicieli i władz i dlatego w nocy.
— Ale jakieś złe duchy strzegą tych skarbów, 

bo straszyły nas srodze i usilnie.
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— Musieliśmy uciekać, zaprzestając na dłuż
szy czas naszej pracy.

— Kilkakrotnie wracaliśmy do roboty, ale gdy 
już prawie odnajdywaliśmy coś, naraz chowało się 
to jak w przepaść i biliśmy kilofem i łopatą w próż
nię.

— A potem złowrogie nawoływanie i przecią
gły śmiech wystraszały nas znowu; a że od wsi by
ło daleko, więc przerażająco to na nas działało.

— Ja byłem najodważniejszy, ale moi towa
rzysze struchleli i za nic nie chcieli pozostać tam 
dłużej.

— Obawialiśmy się także o nasze auto, które 
stało w pobliżu.

— Bez skarbów więc wróciliśmy z naszej wy
prawy po skarby.

— Potem uzyskaliśmy odpowiednie pozwole
nie i ponownie odbywaliśmy już kilkakrotnie tę sa
mą wyprawę w dzień.

— Zawsze jednak kopaliśmy dotąd napróżno.
— Kosztowało mnie to już dużo pieniędzy 

i pracy, straciłem na to też sporo czasu i w końcu 
nic z tego.

— Ale ja wybieram się tam znowu.
— O cóż więc panu chodzi w tej chwili?
— Pragnę wiedzieć, czy mam wykonywać mój 

plan, przy udziale poprzednich wspólników, czy za
cząć z kim innym pracować, a może tylko z jed
nym z dawnych towarzyszów.

— Sprawa moja na usilnej pracy polega.
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— Obawiam się, że nie mogą dorównać mi 
oni pod tym względem i że zmuszony będę wszy
stko zaczynać na nowo, bo z innymi to znowu trze
ba się przystosować, że tak powiem, zgrać odpo
wiednio.

— Więc może odrazu to zrobić?
— A przy tern warunki podziału wykopanych 

zdobyczy, to nader trudna i drażliwa strona tej 
sprawy.

— Wszyscy pragną w tym razie, zagarnąć 
lwią część dla siebie, każdy więc swoje zasługi) 
a tern samem i swoje praw a oceniać będzie naj
wyżej.

— Tu właśnie najbardziej jest ważne, z kim 
się ma do czynienia.

— W yjaśnić chcę także, czy we właściwym 
kierunku działałem.

— Pytam również: pieniądze czy zbroje tam 
znajdę i czy długo jeszcze będę poszukiwać tych 
skarbów, lub kiedy zdobędę je?

Po odmówieniu pacierza, prosiłam, aby Dobry 
Duch wszedł w kontakt z nim i dał mi odpowiedzi, 
na wymienione jege pytania.

W szystko, co odbierałam przez tak  zwane jasno- 
słyszenie, powtarzałam  dosłownie, a potem prosi
łam Dobrego Ducha, aby dał panu Stefanowi wska
zówki czy znaki przez niego, lub pana Kazimierza, 
k tóry odrazu podniesiony został z krzesła.

Miarowymi krokami, kilkakrotnie zakreślił on 
koło, w rogu pokoju, poczem wrócił na miejsce.
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Teraz ręka pana Stefana uniosła sie ze stołu, 
wyciągnął ją Dobry Duch wzdłuż, następnie pod
niósł i obrócił pana Stefana po kilka razy, między 
stołem i ścianą, zakreślając nim również koła.

Pytaliśmy, co to ma znaczyć.
W odpowiedzi usłyszałam, że tak krążyć on 

będzie wielokrotnie koło swego projektu i tak nie
zrozumiałe to jest dla niego, jak te koła, które nie
świadomie sobą i swą ręką zataczał.

Wyraz ciężkiego smutku i głębokich myśli za
rysował się na twarzy pana Stefana.

W pokoju panowała cisza, której nikt nie śmiał 
przerwać.

Współczucie ogarnęło mnie.
Po upływie kilku długich chwil, wróciliśmy do 

dawnego nastroju, zawiązując nową rozmowę, wśród 
której pan Stefan zaczął znowu o coś pytać Dobre
go Ducha.

Byłam zmęczona i wyczerpana, położyłam więc 
przed panem Stefanem arkusz białego papieru, po
dając mu jednocześnie ołówek.

Teraz — mówię — wejdź, Dobry Duchu jesz
cze raz w kontakt z panem Stefanem i napisz rę
ką pana, co chcesz i co możesz mu podać do wia
domości.

Ręka pana Stefana drgnęła i lekko opadła na 
papier; ołówek kreślił nią jakieś niezrozumiałe dla 
mnie linje i znaki.

Zaciekawiło to wielce pena Kazimierza, który
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pochylił się nad papierem , na którym  coraz wyraź
niej rysował Dobry Duch jakiś plan.

Zapytałam, co to ma znaczyć, ale zamiast 
Ducha, pośpieszył z odpowiedzią pan Stefan, wyja
śniając, że w ten sposób Dobry Duch bardzo do
kładnie odpowiada mu, na jego myślowe pytania, 
rysując mu przy tern plan miejscowości, o którą 
również pytał.

Po tern ołówek pisał po kilka razy, „tak”, 
„nie”, potem cyfrę 100 i jakieś nic nie znaczące dla 
mnie wyrazy.

Pan Stefan jednak zrozumiał wszystko, bo by
ły to znaki i wyjaśnienia dla niego w odpowiedzi 
na jego myślowe pytania.

Wreszcie ołówek przestał kreślić i pisać.
Dobry Duch przerwał kontakt z panem Stefa

nem, który starannie schował tak wiele znaczący 
dla niego papier.

Modlitwą zakończyliśmy eksperyment.

W jakiś czas potem, dla powtórnego ekspery
mentu, w umówiony dzień, przyszedł do mnie pan 
Stefan z panem Kazimierzem.

Po chwili siedzieliśmy znowu przy stole, który 
już wiele tajemnic i losów ludzkich wysłuchał 
i zamknął w sobie.

Pogodny, cichy nastrój, kojąco działał na wszy
stkich i wszyscy byliśm y jakby lepsi tego wieczoru;



a działo się to za sprawą Ducha Świętego, który 
nas natchnął pokojem.

Modliliśmy się, a potem wzywając Dobrego 
Ducha, prosiliśmy go o kontakt z nami.

Pan Stefan miał znowu wiele pytań, na które 
Dobry Duch odpowiadał przezemnie.

W pewnej jednak chwili zupełnie przestałam sły
szeć lub wyczuwać słowa i pojęcia Dobrego Ducha.

Zdawało mi się, że odeszłam stąd i nigdzie 
nie jestem.

Nagle ujrzałam dziwnie zmienioną twarz pana 
Stefana, na której rozlane było wzniosłe uducho
wienie.

Jakieś wyższe natchnienie ogarnęło go silnie, 
a ręce jego złożyły się do modlitwy.

Z wzniesioną głową i rozmodloną twarzą, uro
czyście wstał z krzesła i obrócił się cały do wiszą
cego z daleka obrazu Matki Boskiej nieustającej po
mocy, a wzniosły nastrój oderwał go od wszystkie
go, co otaczało.

Po chwili spokojnie wrócił na miejsce, na któ- 
rem pozostał zaledwie przez chwilę, gdyż natych
miast ponownie wstał z krzesła i obrocił się cały 
znów do obrazu ze złożonemi uprzednio rękami, 
trwając tak w zapatrzeniu.

Lewa ręka pana Stefana drgnęła i pokornie 
spłynęła w dół, u prawej trzy palce się zgięły, 
a dwa wskazujące podniosły się w górę.

Niezwykły blask zapalił i olśnił oczy jego 
i twarz.
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Był jakby wzniesiony do nieba, a wyraz eksta
zy cechował teraz całą jego postać.

Cichym, wzruszonym głosem prosiłam Dobre
go Ducha:

— Powiedz panu, co to jest.
A potem pytałam pana Stefana.
— Czy pan wie, co pan robi?
Lecz w ekstazie czy zachwyceniu nie słyszał 

on moich słów.
Zapytałam ponownie.
Nie zmieniając postawy i niezwracając się ku 

mnie, skinął lekko głową i niezwykłym głosem po
wiedział:

„Przysięgam cześć Niepokalanej szerzyć do 
śmierci”.

Długie jeszcze chwile trw ała przysięga pana 
Stefana, a potem cudownie wzniosły nastrój ogarnął 
nas wszystkich, bo i pan Kazimierz fw pokorze 
i uniesieniu poznał, że to wielka jest łaska Boga 
W szechmogącego.

Pan Stefan był bardzo wzruszony, a ja zrozu
miałam, że oddanie się jego i wytrwałość, godne są
większej sprawy.

Po wyjściu ich, modliłam się długo w na
tchnieniu przemawiając dziękczynnie do Pana Jezu
sa i Matki jego Najświętszej.

Kiedy przychodzi do mnie pan Kazimierz, ma 
on zawsze wiele niewyczerpanych zagadnień nauko-
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wych na rozmaite tematy i zadając pytania, prosi 
zwykle, aby Dobry Duch podyktował mu przezem- 
nie, coś specjalnego z dziedziny wiedzy nieznanej, 
lub nieoficjalnej nauki, nalegając przy tern usilnie 
na wspólne zdobywanie komunikatów naukowych 
Dobrego Ducha, które dawniej skwapliwie zabierał 
odemnie.

Z wielu jednak słusznych, zasadniczych wzglę
dów, coraz rzadziej przychylam się do jego propo- 
zycyj i próśb w tym zakresie i w żaden sposób nie 
może on już mnie skłonić do spełniania jego tak 
niewłaściwego i niczem nieuzasadnionego żąda
nia.

Zaznaczam mu przy tern wyraźnie, że wiele po
ważnych myśli, nauk i wyjaśnień Dobrego Ducha z 
dziedziny spirytyzmu, tak zwanej medjalności, na
tchnienia, magnetyzmu, zjawisk psychicznych i temu 
podobnych zagadnień mam zapisane już dawniej, 
a obecnie od pewnego czasu znowu zbieram, co mi 
w samotności Dobry Duch często dyktuje i że to 
wszystko uporządkuję kiedyś i ułożę w jedną ca- 
całość, jeśli z woli Boga Najwyższego, dane mi to 
będzie.

Siedzieliśmy pewnego razu, oczekując pana 
Stefana, który miał tego wieczoru przyjść do mnie 
ze swymi towarzyszami i umówił się spotkać tu 
z|panem  Kazimierzem.

Rozmowa nie kleiła się nam.
Pan Kazimierz wciąż wracał, do swego ulubio-
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nego tematu — zdobyczy naukowych od Dobrego 
Ducha, co ja znowu omijałam starannie.

W końcu nawiązało się jakoś.
— Wiele osób — mówi pan Kazimierz — nie 

wierzy dotąd w duchy i niczem ich nie można prze
konać.

— Bujda, powiadają, zawracanie głowy z tymi 
duchami i nic więcej.

— Rzecz prosta nie posiadają odpowiedniego 
zmysłu.

— Ja wcale się temu nie dziwię, czego nie 
wyczuwają, nie wiedzą, lub nie rozumieją — nie 
przyznają, to takie ludzkie.

— Jednostki tylko zgadzają się, na istnienie 
rzeczy, których umysł ich nie ogarnął. A przy tern, 
pan wie, ile to bywa omyłek, lub świadomego wpro
wadzenia w błąd na tern tle.

— Nadużycia? — tak, zdarzają się, naturalnie, 
ale gdzie ich nie bywa!

— Ja również, jeśli mi niczem nie udowodnią 
obecności jakiegoś ducha, nie uwierzę.

— Często bowiem słyszy się, że przez tak 
zwane medja, zapomocą stolików, ekierek, spodków, 
w transie czy hipnozie, przemawiają duchy zmarłych, 
genjusze, wodzowie narodów, uczeni, a nawet ojco
wie kościoła, ale mało kto tego dowiódł.

— Ja zaś niejednokrotnie dowiodłam obecno
ści tu mego Dobrego Ducha.

— Że dyktuje on modlitwy lub wzniosłe ko
munikaty, mówiące o Bogu wszechmocnym, to je-
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szcze nie dowód, ale że ukazuje się tu, od czasu 
do czasu, rozmaitym osobom jako Anioł Boży, to już 
prawie wystarcza, aby upewnić, że on tu  jest.

— A także gdy kogoś dotyka, podnosi z miej
sca, prowadzi po pokoju, lub nadziela silnym elek
tromagnetycznym prądem to też dowodzi, że w każ
dym razie, jest tu jakaś siła obca, która to czyni, 
a tern więcej, że to zawsze się robi przy świetle.

— Ale mnie właśnie najusilniej zwalczają spi- 
rytyści i najmniej darzą zaufaniem.

— Tak! mówią, że wszystko to sprawia suge- 
stja pani.

— Ale w takim razie, robią z pani nadzwy
czaj silnego, wielkiego maga ze wschodu, który my
ślowo sugestjonuje i rozkazuje ludziom, co chce 
w danej chwili, chociaż niejednokrotnie stwierdzili
śmy, że pani przeważnie nie wie, co Dobry Duch 
robi z kimś i często przy tern sama się dziwi, py
tając, co ma to znaczyć.

— Dawniej gorliwie broniłam mojej prawdy 
i Dobrego Ducha, którego nie uznawano, przypisu
jąc tę siłę mnie.

— Ale teraz już mało się tern zajmuję, gdyż 
coraz liczniejsze fakty, najwymowniej świadczą za 
siebie i nie odbierze mi tego nikt, bo odebrać mo
że tylko jeden Bóg, który mi tę wielką łaskę sam 
dał.

— Zwolennicy seansów spirytystycznych, mó
wią często, iż wolą, ażeby Dobry Duch podnosił
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i przesuwał tak zwane m artwe przedmioty, a nie 
ludzi.

— Niejednokrotnie słyszałam to, ale proszę so
bie przypomnieć, że dawno już — Dobry Duch mó
wił przezemnie o pokoleniach, które domy budować 
będą myślowo.

— A także niech pan wie, że są ludzie, któ
rzy przy świetle, siedząc wygodnie w fotelu, za po
mocą jedynie swej woli, jak mówią, na żądanie 
obecnych, zmuszają do przechodzenia, lub przelaty
wania i przenoszenia się, najcięższe nieraz przed
mioty.

— I że łatwiej jest kamień poruszyć, niż ser
ce i rozum człowieka.

Pukanie do drzwi przerwało dalszą rozmowę.
Pan Kazimierz pośpieszył otworzyć.

Do pokoju wszedł pan Stefan, a z nim dwóch 
nieznajomych.

Usiedliśmy wszyscy przy stole, uważnie słucha
jąc starszego nieznajomego, który pierwszy zabrał 
głos.

Opowiadał on, że posiada aparat, przyrząd do 
w ynajdyw ania szlachetnych metali w ziemi, wyja
śniając jednocześnie właściwości tego przyrządu.

— Aparat ten — mówi, złożony jest z łańcuszka 
srebrnego i dwóch celuloidowych kuleczek, umiesz
czonych po obu końcach łańcuszka.

— Kuleczki te naładowane są pewnym zespo-
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łem metali i pewną chemiczną substancją, ale to 
wszystko stanowi wyłącznie mój sekret.

— Cały ten aparat jest również moim osobi- 
stym pomysłem i moim wynalazkiem, wykonanym  
w całości własnoręcznie.

— Właściwości tego przyrządu są dla mnie 
bardzo cenne, gdyż mogę przy tern też odkryć cza
sem wodę lub naftę.

— A jak pan się nim posługuje?
— Jak widać, to ma coś wspólnego ze staro- 

dawnem różdżkarstwem, które zaniechane już było 
w czasach nowych nauk, a dziś znowu często prak
tykowane jest i opisywane w różnych dziennikach, 
jako rzecz poważna.

— To trudno porównać; zasadniczo jednak, po
lega to na tern samem zjawisku i tak samo jak 
różdżka działa wyłącznie w ręku jej właściciela, tak 
i mój przyrząd porusza się tylko wtedy, gdy ja ope
ruję nim.

— Jakto, więc inni nie mogą z niego korzy
stać?

— Nie, nikt nie może.
— Męczyłem się bardzo długo, aby przystoso

wać zawartość kuleczek do reagowania na moje żą
danie.

— A więc przystosował to pan zapewne do 
swoich osobistych własności zawartych w pana ży
wotnym magnetyzmie i dla tego tylko w kontakcie 
z panem, kuleczki wprowadzają się w drgania i 
ruch.

4
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— Może i tak, ja sam nie wiem, jak to jest.
— Ale pracowałem nad tern tak długo, że 

nikt by temu nie uwierzył.
Teraz zwróciłam się do pana Stefana.
— Dla czegóż więc pan nie skorzysta z wyna

lazku i usług przyjaciela?
— Próbowaliśmy.
— Jeździliśmy właśnie razem, ale jakoś nic 

z tego nie wyszło, aparat wskazywał błędnie, lub 
wcale nie działał.

Bardzo niemile zdziwiła mnie ta odpowiedź.
— Więc cóż to ma znaczyć? — zapytałam star

szego nieznajomego.
— Czasem to bywa, że aparat nie reaguje, 

i nie wiem czemu to mam przypisać.
— Fluidy i prądy magnetyczne pana nie za

wsze są jednostajne, a więc jeśli to na tern oparte, 
to nigdy nie jest pewne.

— Usposobienie czy nastrój człowieka są za
wsze różne, zaś nastawienie ładunku kuleczek, stale 
jednostajne.

Zrobiło mi się poprostu żal tego człowieka, 
który nagle sposępniał i zamilkł.

Prosiłam Dobrego Ducha, aby wszedł w kon
takt z nim i dał mu silny prąd. Nieznajomy drgnął:

Od stóp do głowy ogarnął go mocny prad, 
który podrzucił go prawie na krześle.

Teraz młodszy nieznajomy, pan Józef, chciał 
się czegoś dowiedzieć, od Dobrego Ducha, który 
odpowiadał mu na pytania i parokrotnie wchodził
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z nim w kontakt, podnosząc jego ręce, choć niezbyt 
chętnie.

Kolej przyszła na pana Stefana.
Zamknięty krąg przykrych wrażeń, myśli 

i uczuć wirował we mnie i wokół mnie.
Nie miałam sił, aby oderwać się i odejść w sfe

rę Dobrego Ducha, któremu obcowanie ze mną 
przez niewłaściwy nastrój, również utrudniałam.

Prosiłam więc Dobrego Ducha aby pomówił 
wprost z panem Stefanem, który bardzo chętnie 
wziął znów do ręki ołówek, podany mu przezemnie 
wraz z arkuszem papieru.

Dokładnie i wyraźnie kreślił i pisał Dobry 
Duch ręką pana Stefana linje, cyfry i słowa, któ
rych znaczenie, od czasu do czasu, wyjaśniał pan 
Stefan swoim towarzyszom i mnie, zachowując jed
nak większość tych wskazówek duchowych w ta
jemnicy wyłącznie dla siebie.

Gdy Dobry Duch przerwał kontakt z panem 
Stefanem, i po modlitwie wszyscy wyszli, zamyśli
łam się głęboko i zastanowiłam poważnie nad różdż
ką i kuleczkami na srebrnym łańcuszku.

Czytałam kiedyś, że różdżka musi być sporzą
dzona z drzewa leszczyny, ścięta nowym t. j. nie 
używanym nożykiem, kupionym w dzień i godzinę 
odpowiedniej planety, w miesiącu odpowiedniego 
zodjaka, będącego domem stosownej planety.

Oddzielenie różdżki od drzewa, czyli ścięcie, 
ma być wykonane jednym ruchem, jednym pocią
gnięciem ostrego nożyka, z uwzględnieniem również
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wyżej wymienionych danych astrologicznych i zasto
sowaniem nieodzownych przy tej operacji w arun
ków magicznych.

Różdżka musi być nieduża i rozwidlona ku do
łowi.

Po oczyszczeniu jej z liści, powinna być na
tychm iast zawinięta w odpowiednio przygotowaną 
jedwabną szmatkę, właściwego koloru i schowana 
w specjalnie na ten  cel sporządzonem i przeznaczo- 
nem  pudełku, które się przed ścięciem różdżki, we 
właściwy sposób, na podstawach astrologicznych 
i magicznych wykonuje.

W opisie tym, podany był również sposób 
przechowywania i używania różdżki, co stanowi na
der uciążliwy i, jak mi się zdawało, wielce zawikła- 
ny proceder.

O kuleczkach na łańcuszku, dowiedziałam się 
bliżej dopiero tego wieczoru.

Sądzę, że w jednym i w drugim wypadku tyl
ko dany człowiek, jest tym mechanizmem wyczuwa
jącym.

Są ludzie zwani naukowo sensytywami; im to 
przypisują różne niezwykłe zdolności, ale ja sobie 
wyobrażam  to tak: że człowiek, będąc ogromnie 
skomplikowanym mechanizmem, ma często jedno
cześnie wiele wyczuć, a najtrudniej jest oderwać się 
od wszystkiego, skupić się, skoncentrować i Jakby 
pogrążyć w jednym  uczuciu, wrażeniu i pojęciu, bo 
naw et najzdolniejsi nie posiadają dokładnej, a naj
częściej żadnej techniki świadomego wyczuwania,
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czegoś zamierzonego, a tem więcej na zawołanie 
i w rozmaitych okolicznościach atmosferycznych, fi
zycznych i w rożnem otoczeniu.

Różdżka więc, która jest nasycona, przepojona, 
czy naładowana myślowym magnetyzmem, danego 
osobnika, preparującego różdżkę staje się jakby od
powiednikiem, cząstką, wspólnotą osobnika, który za
wczasu nabywając nóż, klejąc specjalnie przez siebie 
przyrządzonym klejem pudełko i t. d. nagromadza 
w sobie stopniowo zasób tych prądów i fluidów my
ślowych, nasycając je długo usilnym dążeniem do 
celu.

Ścinając różdżkę drzewa leszczyny, która we
dług mego pojęcia, jest bardzo czułą, podatną i ła 
two wchłaniającą ludzkie promieniowanie, ludzkie 
fluidy żywotno-magnetyczne, osobnik wlewa w nią 
te nagromadzone w tym zakresie swe siły myślo
we, czyniąc ją w ten sposób, jakby zbiornikiem  
tych sił, aparatem czułym, nastawionym na swoje 
wyłączne wyczucia, pośrednikiem, który wykaże 
tego rodzaju wyczucie, odebrane nieświadomie przez 
tegoż człowieka, trzymającego ten przyrząd w ręku.

Tak samo rzecz się ma z kuleczkami.
Takie jest moje osobiste ujęcie tych rzeczy, ale 

jak to właściwie wyjaśnić i określić należy, zbadać by 
mogli zapewne dokładnie i zdecydować zaledwie 
uczeni, a w każdym razie o wiele mądrzejsi odemnie.

Rozmyślanie moje zakończyłam postanowie
niem, że w chwili odpowiedniego nastroju i czasu,
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poproszę Dobrego Ducha o jego referat naukowy 
w tym zakresie.

Po paru miesiącach przyszedł do mnie znowu 
pan Stefan, wyjaśniając na wstępie cel swego przy
bycia.

Postanowił on za wszelką cenę zdobyć dla sie
bie, na wyłączną własność swoją, łańcuszek z ku
leczkami, więc mam poprosić Dobrego Ducha, aby 
powiedział czy mu się to uda.

— Pewien znajomy mój, a właściwie daleki 
krewny — opowiada pan Stefan — podjął się załat
wienia tej sprawy.

— Przyrzekł mi on, że wykona ten przyrząd 
z odpowiedniego materjału, na zasadzie poważnych 
naukowych danych, które w zupełności posiada.

— Nie przeczę, że to jest możliwe, iż ludzie 
dojdą do tego, że jakieś czułe substancje zawarte 
w kuleczkach lub rurkach, będą tak zespolone i na
stawione, iż samoistnie wyczuwać, to jest reagować 
będą na metal, czy wodę, po przez pokłady ziemi, 
gliny, piasku, poprzez kamienie, wilgoć i trawę czy 
zboże, które niewątpliwie promieniują silniej czy 
słabiej, wywierąjąc również swój wpływ i swoje 
wrażenia na wszystko co wejdzie, co się znajdzie 
w sferze ich działania, ale czy taki wynalazek istnie
je już, nie umiem panu powiedzieć, bo dotąd za
ledwie raz przeczytałam małą wzmiankę o kimś, co 
odkrył coś w tym rodzaju i robi próby.
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— Było to już dosyć dawno i jakoś zacichło 
o tem, a przecież zostało by to wykorzystane prze- 
dewszystkiem dla celów państwowych, gdyby odpo
wiadało swemu zadaniu*)

— Zgadzam się, że jest tak, ale ten mój zna
jomy, podobno zna tajemnicę, istotę rzeczy — mówi 
pan Stefan.

— Brak mu tylko było pieniędzy, więc dałem 
mu zgóry, pewną znaczną sumę na to, re
sztę zaś umówionej kwoty, przyrzekłem uiścić sto
pniowo mniejszemi ratami, gdy będę widzieć, że 
on już pracuje nad wykonaniem tego przyrządu.

— Dotąd jednak nie zaczął go wcale i żąda 
znowu pieniędzy odemnie.

— Otóż chcę wiedzieć, czy mam spełnić jego 
żądanie i czy wogóle coś z tego wyjdzie, czy 
wprost naciąga on mnie?

— Ciekawa rzecz, co Dobry Duch powie o tem.
Po modlitwie prosiłam Dobrego Ducha, o kon

takt ze mną i wyjaśnienia w sprawie pana Ste
fana.

Niełatwo to jednak przyszło, bo jeśli mi ktoś 
opowie o sprawie, lub dotyczących okolicznościach, 
rzecz prosta, najtrudniej mi jest wtedy odbierać 
pojęcia, czy przez tak zwane jasnosłyszenie, otrzy
mywać myśli duchowe, w odpowiedzi na pytania 
w danym zakresie.

*) Obecnie podobDo juz istnieje taki wynalazek; 
w roku bieżącym 1934 czytałam kilka razy o tem.



Najlepiej udają się takie eksperymenty, gdy 
na wskazany temat nic nie wiem i o sprawie nie 
mam pojęcia.

Jedynie więc za przyczyną Dobrego Ducha, 
mogłam odrzucić wszystko, co miałam na myśli i do
wiedzieć się od niego, że zamiar pana Stefana nie 
dojdzie do skutku, gdyż krewny jego nie zrobi owe
go przyrządu, jak również pieniędzy nie odda.

Smutnie i znacząco, pokręcił pan Stefan gło
wą, dodając, że szkoda mu także ciężko zapracowa
nych i długo ciułanych groszy, a tern więcej, że po
sada dziś nigdy nie jest dla nikogo pewną.

Po modlitwie wyszedł pan Stefan strapiony, 
a ja rozmyślałam modląc się długo, jak cudny, jest 
ten świat Boży i jak dziwni są ludzie na nim.

W kilka mięsięcy potem, siedziałam pewnego 
wieczoru w* tawarzystwie pani Janiny, serdecznej, 
dobrej i wielce szlachetnej przyjaciółki mej.

Rozmawiałyśmy o modlitwie, |k tó ra  według 
praw Chrystusowych, jest wielkim i nieodzownym 
czynnikiem na drodze dążenia do Boga. \

Dla mnie modlitwa jest przyjemnością i tak 
być powinno, wielu jednak ludzi modli się za po
kutę, lub z obowiązku, lecz są i tacy, którzy się 
wcale nie modlą, nie czują potrzeby modlitwy 
i zmuszać się do niej nie chcą.

Prawdziwa i dobrze pojęta modlitwa, to 
oderwanie się od ziemi, zapomnienie na czas jej
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trwania, o wszystkiem co nie jest nią, wznoszenie 
się wzwyż, gdzie chwaląc Boga czerpie się siły nie
biańskie, tak błogie, tak święte i tak olśniewające 
wzniosłością i zlaniem się z Bogiem, że kto raz do
znał tego, kto raz chociaż modlił się całą swą du
szą i ciałem, ten bez modlitwy już żyć nie może.

A dobra modlitwa to też Boża łaska, bez któ
rej nic nie jest człowiekowi dane.

Lecz pan Bóg i równowagi też od nas wyma
ga, więc trzeba też modlić się życiem swojem 
i uczynkami, aby mieć dary Boże duchowe.

A że tak wielce grzeszną i marną jestem, więc 
Dobry Duch często powtarza mi, że jak wiara bez 
uczynków jest martwą, tak dobre uczynki bez miło
ści są złe mi.

Nauczył mnie Dobry Duch także, iż trzeba 
działając modlić się, a modląc się działać i wiele 
jeszcze mądrych i pięknych rzeczy podaje mi Do
bry Duch o modlitwie i Bogu, dyktując czasem, 
ładne i wzniosłe modlitwy wierszem i prozą co za
pisuję niekiedy, aby w przyszłości i inni mogli 
z tego skorzystać.

Pani Janina i pan Kazimierz, przepisują już 
czasem i odmawiają modlitwy Dobrego Ducha, któ
re są zawsze serdeczne i proste i powtarzamy czę
sto niektóre z tych modlitw wspólnie.

Wymawiałam właśnie słowa „od Boga wyszłam, 
do Boga wracam, więc na cześć Jego wszystko obra
cam”, gdy do drzwi zapukał pan Kazimierz, który 
zaledwie zdążył wejść i przywitać nas, odrazu za-
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czął opowiadać o nadzwyczaj ciekawych rzeczach, 
jak uprzedził na wstępie.

— Muszę zdać pani relację — zapowiada pan 
Kazimierz wiele znaczącym tonem.

— Dowiedziałem się w ostatnich czasach o nad
zwyczajnej nowej jasnowidzącej, która cudownie 
mówi z kuli kryształowej.

— Odkryła ona jakieś nowe źródło w Trus- 
kawcu, czy Inowrocławiu i znakomicie wróży każde
mu, zdumiewając swem jasnowidzeniem.

— I nie ma ona do pomocy żadnego ducha, 
ani też nie potrzebna jej przy tern modlitwa.

— Daruje pani, ale gdy poszłem do niej zo
stałem wprost zachwycony.

— Nie uwierzy pani ile ona mi powiedziała 
i tak to długo i obszernie mówi o wszystkiem, 
wpatrując się w swoją kryształową kulę, że odrazu 
nabrałem dla niej bardzo wiele uznania.

— A któż to jest ta osoba — zapytała pani 
Janina.

— Nazywa się pani Irma, nazwiska coś nie 
pamiętam, ale to wszystko jedno i tak już ją znają 
z imienia.

— Czy młoda — zapytałam.
— Jak ona wygląda?
— Nie, starsza i dosyć tęga, ale bardzo miła, 

posiada ona wiele nauk okultystycznych, długo stu- 
djowała podobno, wiedzę tajemną i wróży właśnie na 
zasadach okultystyezno-ezoterycznych, na podstawie
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głębokiej wiedzy starożytnej i przy pomocy nauk 
Indji i wschodu.

— Ach tak! przypominam sobie — wtrąciłam.
— Widziałam ją raz przypadkowo w pewnem 

stowarzyszeniu, takiem właśnie naukowem, dokąd 
czasem chodziłam dawniej.

— To pewnie ta  sama osoba, mówiła wtedy 
coś z kuli; tam protegują usilnie kryształowe kule, 
a więc kolej przyszła i na nią, jak zwykle jedne 
gwiazdy spadają i gasną, a inne wschodzą.

Dziwna nauka jasnowidzenia; możliwe — pomy
ślałam sobie, a chociaż ja w żadną naukę bez Boga 
nie wierzę, to jednak nie śmiem zaprzeczyć, bo je
śli to jest komu dane z góry, to pierwiej czy póź
niej upokorzy się ten człowiek przed Bogiem i uzna 
w tern łaskę i wolę wyższą, lub niwecząc naukę 
sam siebie ukarze, nigdy do niczego nie dojdzie 
i marnie zginie.

Dla tego też dziewięćdziesiąt sześć procent 
uczonych wierzy dziś w Boga.

— Ale muszę opowiedzieć pani dalej — prze
rywa moje zamyślenie pan Kazimierz.

— Przed kilku dniami zaprowadziłem do pani 
Irmy Stefana.

— A kiedy to było zapytałam śpiesznie 
i z ożywieniem.

— Dokładnie nie wiem, ale to nie ma zna
czenia.

— Bardzo piękny i pożyteczny seans wróżenia, 
miał z panią Irmą pan Stefan, wyjaśniła mu bar-
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dzo wiele i śliczne opowiedziała rzeczy, trudno mi 
jest powtórzyć to wszystko, ale słuchałem jej słów 
z zachwytem.

— Widziała ona w swej kuli cudne obrazy, 
które jednocześnie opowiadała nam.

— Widziała te zakopane skarby w górach Kona
rach i opisała, jak one wyglądają; widziała przy tych 
skarbach kapłana z monstrancją i kamienie skalne, 
które przykrywają te lochy podziemne i całą tę 
sprawę wyłuszczyła dokładnie z obrazów w kuli.

— Długo debatując z nią o tej sprawie dowie
dzieliśmy się z rozmowy, że posiadała ona dawniej 
różdżkę którą zgubiła, ale przyrzeka, że zrobi nową 
i wtedy uda się ze Stefanem na poszukiwanie skar
bów.

— Ale stanowczo musi mi pan powiedzieć, 
kiedy to było; to bardzo jest ważne dla mnie, niech 
pan przypomni sobie.

— A poco pani ma wiedzieć to.
— Ja zaraz wszystko wyjaśnię panu, tylko 

proszę dokładnie przypomnieć ten dzień.
Zaciekawiony moją natarczywością i ożywie

niem, zaczął pan Kazimierz wyliczać daty i dnie, 
a gdy wreszcie ustalił ten dzień, pytająco zatrzy
mał na mnie swój wzrok, chcąc jaknajprędzej do
wiedzieć się, co ja mam do powiedzenia w tej spra 
wie.

— Byłam bardzo zajęta, poprostu praniem, te
go wieczoru — opowiadałam śpiesznie i z podnie
ceniem.

„  . . . . . . . . .  -
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— Naraz posłyszałam głos Dobrego Ducha, 
który kazał, abym natychmiast pisała, co będzie 
dyktować mi on dla Stefana.

— Długo nie mogłam zrozumieć co ma to zna
czyć i co mnie może obchodzić pan Stetan w tej 
chwili.

— Uległam wreszcie wyraźnemu i stanowcze
mu żądaniu Dobrego Ducha i pośpieszyłam pisać.

— Zaczęłam jak zwykle od daty, a potem 
kreśliłam śpiesznie słowa Dobrego Ducha, zdumie
wając się temu wszystkiemu.

— Woda w czajniku kipiała na gazie, a po
krywka stukała zawzięcie.

— Przerwałam więc to zaczęte pisanie, posta
wiłam dużo kropek i wróciłam do porzuconej ro
boty proszę Dobrego Ducha, aby mnie już nie zmuszał 
do tej pracy piśmiennej, bo inna nie cierpi zwłoki.

— Na usilne przemowy i prośby moje, zgodził 
się Dobry Duch zwolnić mnie od pisania na dzisiaj, 
zapewniając, że w każdym jednak razie, będę mu
siała dokończyć to kiedyś.

— Zaraz poszukam tej kartki papieru, którą 
wrzuciłam do tej szuflady, przy której pan siedzi.

Zdumienie Pana i Kazimierza było poważne 
i wielkie gdy data na kartce zgadzała się z datą 
bytności pana Stefana u pani Irmy.

— Teraz wszystko jest jasne dla mnie — za
wołałam po chwili.

— Dobry Duch wiedział, że pan Stefan idzie
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do pani Irmy, tego dnia, więc śpieszył uprzedzić 
wróżenie jej, swoim komunikatem.

— Dziwne to, bardzo dziwne zjawisko, nie 
mogę jednak darować tego, że pani nie dopisała 
do końca, choć było to wolą Ducha,

— Jak można marnować tak wielkie dary!
— Ja  bym odraz u porzucił wszystko i pisał 

co Duch dyktuje.
— Robię, co mogę, ale dla czegóż mam wszy

stko porzucić dla pana Stefana.
— Pan przecież wie dobrze, że pracuję ideo

wo społecznie, najczęściej całe dnie, więc tylko wie
czorem mogę czasem sprzątnąć i uprać dla siebie, 
a to mi się chyba należy.

— Powinna mieć pani to wszystko zrobione 
przez kogoś.

— No tak, tylko, że ślubowałam ubóstwo, więc 
z łaski Boga Najwyższego, jestem ubogą również 
z konieczności, inaczej niezawodnie pokusa wzięła 
by górę.

Wychodząc pan Kazimierz prosił serdecznie, 
abym jednak znalazła trochę czasu i poprosiła Do
brego Ducha, o dokończenie tak poważnego kom u
nikatu.

Po paru tygodniach wręczyłam panu Kazimie
rzowi zakończony kom unikat dla pana Stefana.

— Ależ to śliczne — zawołał pan Kazimierz po 
przeczytaniu.

— A jakie długie — ile pani włożyła w to 
pracy!



A komunikat Dobrego Ducha; dla brata Stefa
na, głosi co następuje:

— Nie szukaj skarbów ziemskich, drogi bracie, 
staraj się najpierw znaleźć je w duszy swej, którą 
Stwórca Twój uczynił na obraz i podobieństwo 
Boże.

Najtrudniejszą i największą rzeczą w życiu do- 
czesnem, w życiu ziemskiem człowieka, jest nagro
madzić i posiadać skarby ducha.

Lecz pyszni, zarozumiali albo nieświadomi 
mniemają, iż jest to wcale nie potrzebne.

Twierdzą oni także częstokroć, że te skarby 
duchowe wprost nie istnieją, a są tylko niewidzial
nym i nierealnym tworem wyobraźni ludzkiej.

Ale ty, drogi bracie, poznałeś już siłę Ducha.
Duch Boży, Duch Czysty, nie mający ciała 

„Pra - Przyczyna” rządzi materją, rządzi wszechświa
tem, a duch ludzki, natchniony iskrą Bożą, kieruje 
ciałem, ruchami, słowami i uczynkami człowieka.

Ale zło nie śpi i bezustannie stara się zagłu
szyć w ludziach tchnienie Boże i napełnia ducha 
ludzkiego przewrotną siłą i jadem szatańskim, za po
mocą którego, człowiek uznaje siebie mądrym i sil
nym, panem wszelakiego stworzenia, wszechświata 
i wszechrzeczy.

Lecz także wiele pracy, trudu, znoju, poświę
cenia i nieraz zaparcia się siebie, wymaga od czło
wieka zło — szatan, a niejednokrotnie nawet wię
cej niż Dobro — Bóg, z którym możesz żyć wiecz
nie w roskoszach raju, nagromadziwszy na ziemi
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Jego Boże skarby, któremi płacić będziesz za ży
wot wieczny w niebie.

Skarby Duchowe, Boże, drogi bracie, ta wiara, 
co góry przenosi, pokora co niebiosa przebija, mi
łość Boga i bliźniego, co łączy z Chrystusem, zespo
lone z innemi cnotami i zamknięte w duszy ludz
kiej dobrymi uczynkami, są największą, najpotęż
niejszą i niezrównaną z niczem siłą.

Takiej siły drogi bracie, szukaj najpierw, 
a w tedy i skarby ziemskie, to złoto i srebro, które 
w ziemi wykopać chcesz, łatwo osiągniesz.

Człowiek opanowany panuje nad wszystkiem 
na ziemi.

Przyroda, żywioły, dzikie zwierzęta i ludzie 
poddają się Świętym Pańskim.

Opanuj siebie, upokorz siebie przed Bogiem 
Stwórcą Twoim i Panem, uznaj we wszystkiem 
Świętą Jego Bożą moc, ofiaruj wszystko na chwałę 
Boga i na zbawienie duszy własnej i proś Boga, 
Ojca Twego, o wszystko, co chcesz, a otrzymasz 
wszystko.

Osiągniętej zacnością siły Ducha, wolno Ci tak 
że użyć na zdobycie rzeczy ziemskich, bo wszelki 
dobrobyt, wszelkie mienie, pieniądze i dobra do
czesne, są też błogosławieństwem Bożem, jeśli są 
używane właściwie i z Bogiem.

Pam iętaj również, drogi bracie, że bez łaski 
Baga, Stwórcy i Pana swego będącego zarazem nie
skończoną mądrością, niewysłowioną miłością i do
brocią człowiek nie może nic! O łaskę więc Boga
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Ojca i Syna i Ducha Świętego, proś drogi bracie, 
a Bóg nie tylko nie odmawia łaski Swej ludziom, 
którzy Go o nią proszą, ale hojnie rozdaje ją nawet 
tym, którzy nie oczekują i nie rozumieją wielkiej 
miłości Ojcowskiej Boga Wszechmogącego.

Przez natchnienie anioła Bożego, otrzymałeś 
wiadomość, że wynajdziesz i uzyskasz z ziemi te skar
by, których tak bardzo pragniesz, a z natchnienia 
Ducha Świętego przysięgłeś dobrowolnie i szczerze 
przed obrazem Matki Najświętszej, Maryi Panny, że 
Jej cześć Niepokalaną szerzyć będziesz do śmierci.

Spełniaj więc stale i wiernie swe przyrzecze
nie, dochowaj i dokonaj przysięgi, a Matka Jezusa 
Chrystusa, która jest i Twoją Matką i Opiekunką, 
która ma moc uproszenia i wyjednania wszystkiego, 
o co prosi Syna Swego Jezusa Chrystusa, skutecz
nie i niezawodnie dopomoże Ci w sprawach Twoich 
ziemskich i doprowadzi Cię do szczęścia wiekuiste
go w Niebie.

Cześć Niepokalanej i nabożeństwo do Niej, sze
rzone przez Ciebie, jak zrozumiałeś, jest z Woli Pa
na, Boga Twego, nieodzownym warunkiem do tego, 
aby się spełniło Twoje tak niezwykłe ziemskie prag
nienie, wynalezienia w ziemi dóbr doczesnych, któ
re posłużą Ci jako błogosławieństwo Boże na zie
mi, aby doprowadzić do nieba, albowiem powiedział 
Zbawiciel nasz:

„Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i spra
wiedliwości Jego, a reszta będzie wam przydana”.



Modlitwa za

Za Polskę ukochaną, za ten kraj prześliczny, 
P łynie z duszy naszej niby śpiew liryczny ,
Ty s ły szy sz  Boże naszych serc wołanie,

Nie odrzuć tych modlitw  Ojcze nasz i Panie; 
W ysłuchaj nas Boże chociażby dla tego,
Że w Polsce są tacy co nie czynią złego ,

W im ię Syna Twego i N ajśw iętszej M atki 
O szczęście dla O jczyzny prosim y jak  dziatki; 
Prosim y o łaskę m iłości bliźniego,
Prosimy o skruchę dla serca każdego.

ł) którą dyktował przezemnie Dobry Duch w roku 1929.
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Dwukrotne ukazanie się Anioła

Przysięga Stefana

Modlitwa za Ojczyznę
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