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Marek Szwedowski
jasnow idz
Niestety, droga pani - m ów ili ze smutkiem lekarze mamie M arka
Szwedowskiego patrząc na chłopca leżącego z obandażow aną głow ą na
łóżku.
- N ajbardziej rozsądną radą ja k ą m ożem y pani dać, je st zam ówienie
mszy, co jeszcze nikom u nie zaszkodziło. Spróbujem y zrobić mu dalsze
badania, aby nikt nam nie zarzucił braku troski i skazania pacjenta na
śmierć bez zrobienia w szystkiego, co było w naszej mocy. Proszę się
jednak nie łudzić: samo badanie ma znikom ą funkcję leczniczą. O czy
w iście, nie pow inna pani tracić nadziei, że M arek przeżyje. M oże naw et
pow róci do zdrowia, chociaż jednego jesteśm y całkowicie pewni: nigdy
nie będzie zupełnie normalny.
O ptym istyczny w ariant diagnozy znalazł potw ierdzenie. Pacjent
wyzdrowiał, ale po w yjściu ze szpitala przestał być standardowo nor
malny, chociaż praw dę mówiąc, m ożna mu jedynie pozazdrościć takiej
nienorm alności. Potrafi na poczekaniu w prowadzić się w trans, aby
dysponując jedynie zdjęciem określić cechy charakteru, przeszłość oraz
przyszłość danej osoby. Fenom en jasnow idzenia w ykorzystuje w profe
sjonalnym odnajdywaniu zaginionych. Jest rów nież bardzo przydatny w
określaniu predyspozycji kandydatów przew idzianych przez pracodaw 
ców do pełnienia odpow iedzialnych funkcji.
Przekraczanie bariery nadprzestrzeni przychodzi mu rów nie łatwo,
ja k zw ykłym śm iertelnikom zrobienie zakupów w supermarkecie.
Do czternastego roku życia niczym się nie w yróżniał. Nie był orłem
z żadnego przedm iotu, chociaż najbardziej interesowały go stare b u 
dowle, groby i tajemnice. Skrycie m arzył o studiach archeologicznych,
na co m iał w pływ jego ojciec - architekt. A m bitne plany przekreśliła
choroba.
N iespodziew anie zaczęło go boleć ucho. N ie był rozkapryszony i
póki chodził, póty nie padł. W ezwano lekarza, który bez nam ysłu
skierował go do szpitala. Już w czasie wstępnych badań rozpoznano
ropne zapalenie opon mózgowych, co dawało m inim alne szanse prze
życia naw et kilku dni. Chcąc nie chcąc zdecydow ano się na pobranie
płynu mózgowo - rdzeniowego. Przew ieziono pacjenta do sali zabiego
wej i rozpoczęto dłubanie w kręgosłupie igłą grubości zapałki.
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- N agle, zrobiło mi się ciepło, lekko i odleciałem pod sufit, gdzie śm ier
działo starymi lekami, kurzem i wysuszonym i w pajęczynie muchami.
Spojrzałem zaskoczony w dół, a tam lekarz wrzeszczał, pielęgniarki
latały wkoło, niczym koty w rui, a coś podobnego do mnie leżało na
leżance, gapiąc się bezm yślnie w górę.
Po kilku chwilach rozstąpił się sufit i jakaś pom pa w essała mnie do
ciem nego tunelu, na którego końcu dostrzegłem światełko. N iezw ykły
lot przypom inał zjeżdżalnię, tyle, że w odw rotnym kierunku. M iękko
w ylądow ałem na pięknej łące. Były tam cudowne kwiaty, skórzane
w igwamy; a w oddali tańczyła grupka dziewczyn.
Przypom niały mi się rodzinne rozm owy o w esołym prapradziadku,
który w ram ach poszukiw ania przygód trafił do najdzikszych zakątków
USA. Poznał tam śliczną Indiankę, którą na początku nauczył się myć
przed każdą randką, a gdy ju ż bardziej przypom inała dziewczynę niż
zaniedbanego bizona - spłodził z nią stadko kolorowych dzieciaków.
Jednego z synów mego pradziadka, w ysłał do starego kraju. N iesam o
wity odlot był wiele fajniejszy od ulubionych przeze mnie westernów,
gdyż m ogłem uczestniczyć w niezwykłej przygodzie. Zacząłem się ju ż
rozglądać za jakim ś łukiem i strzałami, gdy pojawił się przede m ną
starszy mężczyzna. A ty czego tutaj szukasz ? - pow itał mnie niezbyt
gościnnie
- M asz jeszcze wiele do zrobienia. Zabieraj się z powrotem na tamten
świat. N iby dlaczego ? - spytałem zupełnie zaskoczony.
- Bardzo mi się tutaj podoba. N ie ma głupiej nauki i ucho mnie nie boli.
Pobaw ię się trochę w Indian i wrócę. Mówi się trudno. Na siłę nie będę
się pchać.Twoja pora jeszcze nie nadeszła - burknął - poza tym, nie
wiem, jaki bałwan załatwił ci przepustkę do tego świata. Pogadam sobie
z nim, jak do nas trafi, no chyba, że tak naw y wij a, że w ezm ą go w
obroty koledzy z Jedenastej Strefy. Patrzył na mnie przez cały czas
spode łba, ale w jego spojrzeniu dostrzegłem iskierki życzliwości. M oże
się jednak uda nie wracać do tamtego świata - przem knęło mi przez
głowę.
- Jeżeli się zagapi, to jest realna szansa, że nie będzie ju ż do czego
wracać. Czy m ożesz mi łaskaw ie wyjaśnić drobny problem. Trochę mi
się ostatnio pokręciły światy. K tóry jest który ? Czy ten tutaj, to je st
tamten, czy tamten jest ten ? N ie bądź taki bystry - mruknął.
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- Zanim zdążę ci to wytłum aczyć, to upłynie dostatecznie dużo czasu,
aby cię spisano na tamtym świecie na straty. Trzeba było słuchać mamy
i nie chodzić bez czapki na chłodzie. M uszę obiektyw nie przyznać, że
wcale mi nie odpowiadała perspektywa powrotu do tamtego świata.
Nie dał mi jednak dojść do słowa i pchnął mocno w czoło. Ponownie
trafiłem do ciemnego tunelu.
- Nazywam się Taburu - usłyszałem z oddali.
- Jeszcze nie raz się spotkam y na tamtym świecie.
Wylądowałem na stole zabiegowym i usłyszałem.- Panie doktorze !
Mamy go, mamy ! M iałem ju ż dość przygód jak na kilka m inut i żeby
spokojnie przemyśleć sprawę, straciłem przytom ność. Śmierć kliniczna
m iała zbawienny wpływ na przebieg choroby. N astępnego dnia odzy
skał przytomność. Po trzech dniach wrócił do domu, co graniczyło nie
mal z cudem. Lekarze wprawdzie kręcili z pow ątpiewaniem głowam i,
nie rokując szans na całkowite wyleczenie. Rodzice rekonw alescenta
nie przywiązywali do tego najmniejszej uwagi. Żył i to było w tym
momencie najważniejsze. Choroba odcisnęła jednak trwały ślad w jego
psychice. Przestał zajm ować się stosownym i do wieku rozrywkam i.
Niem al zapom niał o piłce i procy. Zaczął spacerow ać po Puszczy K am 
pinoskiej, obserwować przyrodę i dostrzegać piękno, które poprzednio
umykało jego uwadze. Bezwiednie zaczął przekraczać barierę czasu i
przestrzeni, z czego nie zdaw ał sobie w pełni sprawy. Często w ystar
czyło dotknięcie przedm iotu należącego do określonego człowieka, aby
przed jego oczami przesuwały się sceny zw iązane właśnie z tą osobą.
Naukę w szkole traktował jak zło niekoniecznie konieczne. Po diabła
miałem się zajmować problem ami seksualnymi jakiegoś tam władcy,
który po pierwsze niczego pożytecznego nie zrobił, a poza tym od kil
kuset lat gryzie ziemię, jeżeli tyle pięknych dziewczyn opala się nago
w Puszczy Kampinoskiej. Lepiej i wiele przyjemniej zdobywać własne
doświadczenia, niż szczegółowo analizować cudze błędy. „Zdobywanie
własnych doświadczeń” miało jednak tragikom iczny finał. W czasie
grzesznego podglądania zagapił się na leśną nim fę i spadł z wysokiego
drzewa na głowę. Czaszka wytrzymała, ale nos trafił pod jedno ucho,
zaś żuchwa pod drugie. Zachow ał jednak dobry humor, gdyż lornetka
wyszła z wypadku bez szwanku, umożliwiając kontynuację radosnej
rozrywki. Brak wym iernych sukcesów w przysw ajaniu podręcznikowej
wiedzy skłonił rodziców do posłania go do liceum fotograficznego, gdzie
131

w stosunkow o'krótkim czasie mógł zdobyć popłatny zawód. Po ukoń
czeniu nie musiałby nawet szukać pracy, gdyż dobrze prosperujący zakład
należał do jego ciotki, która bardzo chętnie zatrudniłaby krewniaka.
M arek czuł wątpliw y zapał do taśmowej produkcji chrzcinowo-ślubnopogrzebowej sieczki, ale dla świętego spokoju pilnie uczęszczał na
zajęcia. Prawdziwy horror zaczął się dopiero w czasie praktyk, gdy
w ywołując w ciem ni odbitki dostrzegał praw dziw ą historię nieboszczy
ków. Było to niezm iernie stresujące zajęcie, szczególnie wówczas, gdy
zm arły dom agał się ukarania zabójców, którzy lali krokodyle łzy na
pogrzebie, a kilka dni wcześniej ukręcili mu głowę. Chłopak początko
wo przypuszczał, że kontakt ze zmarłymi je st czymś zupełnie norm al
nym, ale po rozm owie z ciotką, zaczął się obawiać choroby umysłowej.
Nie był na tyle przedsiębiorczy, aby swoje wątpliwości skonsultować z
psychiatrą, co jedynie wyszło mu na zdrowie, gdyż lekarz mógłby mu
przypisać końską daw kę środków uspokajających, po których prze
kształciłby się w łagodnego matołka.
Zdesperow any kupi! kilka książek, gdzie znalazł biografie ludzi o
niezw ykłych w łaściw ościach, których przeżycia i doświadczenia nie
mieściły się w standardach. Były jednak zbliżone do jego spostrzeżeń.
W niosek nasuw ał się optym istyczny: nie je st chory psychicznie, co
znacznie podbudowało jego ego. Pogodził się z losem i zaczął bacznie
obserwować własne reakcje starając się zrozum ieć mechanizm fenom e
nu.
Sam okształcenie rozpoczął od doświadczeń radiestezyjnych, zaś
pełne pole do popisu miał w czasie pełnienia zastępczej służby w ojsko
wej na oddziale analityki. W ystarczył mu rzut oka na próbkę, do po
stawienia diagnozy. W przypadku podejrzenia o ciążę miał stuprocento
w ą skuteczność, zaś w innych rów nież bardzo rzadko się mylił. Przez
cały czas zachowyw ał dobry hum or lekceważąc kręcenie kółek na gło
wie za swymi plecami. M ożecie mnie uważać za dokładnie zakręcone
go - śmiał się w duchu.
M nie to nie przeszkadza, w am nie szkodzi, a więc kręćcie sobie
dalej. Gim nastyka dobrze wam zrobi. Może naw et nauczycie się myśleć
nie tylko jak kury, których problem y ograniczają się do podstawieniu
się właściw em u kogutowi i składaniu obłych jajek, gdyż jak gospodarz
znajdzie kanciaste, to spraw czynię wsadzi do garnka. Po zaliczeniu
w ojska tow arzyszył bratu w handlu kasetami na bazarze. M iał obiek
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tywne trudności z przekonaniem klientów, że porykiw ania remizowych,
podpitych muzykantów, zw ane disco polo to też muzyka, dlatego z
nudów wystawił tabliczkę: „M arek Szwedowski - energoterapeuta.”
Nie wiem, jakie licho mnie podkusiło, no ale coś trzeba było robić,
aby nie wściec się z nudów. Po kilku minutach podeszła starsza pani i
płoniąc się jak dziewica szepnęła mi, że od stu lat moczy się w nocy,
a planuje małżeństwo i nie chciałaby, aby pan m łody nabawił się reu
matyzmu, śpiąc w mokrym łóżku. Zrobiło mi się w tym mom encie
bardziej niż głupio, ale ciężko się było wycofać. Pojęcie o bioterapii
miałem raczej niewielkie, ale coś mi podpow iadało, że trzeba podjąć
wyzwanie i spróbować.
Pierw szy pseudozabieg był bardzo stresujący, ale ku w łasnem u
zdum ieniu, przyniósł pożądane efekty. U szczęśliwiona pacjentka mogła
spokojnie pobiec do ołtarza. Poleciła go rów nież swym sąsiadom , co
zapoczątkow ało powstanie kręgu zw olenników uzdrowiciela. Zaczęto
się do niego zgłaszać z różnymi problem ami. Dopiero wówczas zetnął
się z tragicznym światem ludzi, skazanych na izolację z powodu złośli
wych przypadłości losu. Uświadom ił również sobie, że uzdrawianie nie
jest beztroską zabawą, gdyż ludzie darzą go ogrom nych zaufaniem, co
zobow iązuje do uczciwego postępowania, zaś warunkiem świadomej
skuteczności jest gruntowne przygotowanie zawodowe.
Zaopatrzył się w tem atyczną literaturę i zaliczył stosowne kursy.
Trzeba obiektywnie przyznać, że niewiele mu one pomogły, dlatego
dyplomy oddał myszom do w ym oszczenia gniazd. Jedynie Kurs Dosko
nalenia Umysłu prowadzony przez mistrza Em fazego Stefańskiego uła
tw ił mu kontakt z poznanym w zaświatach duchem.
W szedłem do jakiegoś pom ieszczenia i nogi się pode m ną ugięły.
Stoi mój Taburu i uśm iecha się wesoło.
- A to mi Stefański w yciął num er - mruknąłem.
- Mówił, że nasze doświadczenia są zupełnie niewinne, a odw aliłem
kitę. Mógłbyś się grzecznie przywitać z własnym opiekunem, a nie
pomstować na niewinnego Stefańskiego.To nie ty trafiłeś do mnie, ale
ja do ciebie. Zresztą i tak jestem stale obok, tylko teraz poznałeś w ła
ściwą drogę. Zawsze m ożesz mnie prosić o rady. Jak będziesz m iał jakiś
problem - daj znać. Pora dnia i nocy nie odgryw a roli. My, w naszym
świecie nie m am y czasu na sen. Psia, tfu, anielska służba.

Przez kilka lat usiłow ał odnaleźć samego siebie w prymitywnym
świecie trójwym iarowej rzeczywistości, i musiał się uczyć, że białe
trzeba nazywać białym, chociaż dostrzegał, że uświęcony kolor daleko
odbiega od rzeczywistości. Wrodzona kultura i takt utrudniała m u w y
pow iadanie głośno własnego zdania, co nie zm ienia postaci rzeczy, że
hochsztaplerzy czy prymitywni cwaniacy wyczuw ali w nim instynktow 
ne zagrożenie i wyrabiali niekorzystną opinię. Kilkakrotnie próbowano
dokonać rów nież zam achu na jego życie, ale udało mu się wyjść z
opresji obronną ręką, chociaż sam tylko wie, ile zdrowia go to koszto
wało. Przez pew ien czas w spółpracow ał z agencją detektywistyczną,
poszukując ludzi, psów, samochodów, a nawet wpadł na trop afery o
m iędzynarodow ym zasięgu. Sprawa związana z porwaniem samolotu
została w yciszona przez tajne służby Polski i USA, które stosując spraw 
dzoną m etodę dezinformacji, usilnie przekonyw ały go, że popełnił po
myłkę.
W cale się nie upierałem przy swojej wersji wydarzeń. Nieom ylny
nie jestem , a wiadom o co zazwyczaj spotyka ludzi, którzy nie są z
branży a za dużo wiedzą. U legają prozaicznem u wypadkowi drogow e
mu, topią się lub znikają bez śladu. Życie jest bardzo ciekawe, wobec
czego nie w idzę podstaw, aby na siłę forsować w łasną prawdę wobec
człowieka m ającego w kieszeni pistolet.
W czerwcu 1998 r. został zaproszony przez policję i „Super Express”
do poszukiw ań sześcioletniej Darii Kościelskiej z Torunia. Dziew czyn
ka przebyw ała w domu dziecka i pewnego dnia zniknęła bez śladu.
Odnalazł j ą na podstawie aury zdjęcia i czapeczki. W czasie wizji do
strzegł ciało ukryte w blaszanym pojemniku, o kształcie beczki. O rze
czenie w zbudziło kontrow ersyjne reakcje i poszukiw ania we w skaza
nym m iejscu nie przyniosły rezultatu. Dopiero po kilku tygodniach
m akabryczna prawda ujrzała światło dzienne, gdyż wizja znalazła po
twierdzenie w faktach. Dziewczynka została zamordowana, a ciało ukryto
w pojem niku szamba na cmentarzu. Zginęła na kilka tygodni przed
planow aną adopcją.
Zdaję sobie sprawę, że jestem odrobinę szalony, co w zbudza różne,
nie zawsze przychylne, komentarze. Do sądu kpiarzy nie zaciągnę.
Podobno, aktualny bałagan nazyw a się dem okracją i każdy ma pra
wo do własnego zdania w zględnie fijołka. Profesjonalne jasnow idzenie
jest ciężkim zajęciem i często bardzo niewdzięcznym zajęciem. C zasa
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mi, w ygodnie je st nie dostrzegać w szystkich brudów czy kłamstw, któ
rymi karm ią nas nie tylko zawodowi politycy, ale również najbardziej
przeciętni zjadacze chleba. Czasami jest to denerwujące, ale zdążyłem
się już z tym faktem pogodzić. Leonardo da Vinci też był swoiście
szalony projektując w XVI w. sam oloty czy rowery. Żyjemy na pogra
niczu dwóch epok, a aby gładko się prześlizgnąć do Ery W odnika ko
nieczna jest, przynajm niej, odrobina szaleństwa.

Marek Szwedowski
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rzy s zto f Pietraszkiewicz,
zodiakalny Baran, numerologiczna
„11”. Rocznik 1949, dziennikarz,
autor książek o tematyce sensacyjnej
i e zo te ryczn e j. P rzez k ró tk i czas
pracow nik renom owanego instytutu i
naukowego. Miał tam okazję przekonać i
się, że wczorajsza „prawda” dziś okazuje
się bzdurą, ale nie można tego ujawnić,
ze względu na pozycję „w ielkiego
odkrywcy”.
Właściwy debiut na łamach legendarnych
„Fikcji i Faktów”. Później wieloletni
pracow nik „D etektyw a” oraz współ
pracownik prasy dającej m ożliwość
opisania świata oficjalnie nieistniejącego.
Od lat niezależny autor publikujący
materiały z kręgu ezoteryki w prasie
s p e c ja lis ty c z n e j o raz tyg o d n ika ch
codziennych, gdzie porusza wyłącznie
tematykę polską. Częsty gość programów
telewizyjnych.
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