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Uwagi osoby przepisującej. 
 

 Tekst, poza poprawieniem kilku błędów, identyczny z oryginałem. Zachowano 
dawną pisownię, czytanie przez to może być trochę utrudnione, ale klimat 
staropolski zachowany.  

 Obecnie tylko część pierwsza, ale za jakiś czas pojawi się i druga. 

Pozdrawiam wszystkich poszukiwaczy prawdy.. 

          2016 r. 

 

      * * * 
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Przedmowa. 

 

  „Proście, a będzie wam dane“. 

 Dla tych przeznaczona jest książka niniejsza, którzy proszą o Światło wśród 
nocy, zalewającej świat dzisiejszy i mającej go, zda się, już pochłonąć. Ciężki 
okres przeżywa ludzkość. Zbryzgawszy Ziemię obficie krwią w wojnie 
światowej — święci szatan trjumfy, szerząc na niej kult Złotego Cielca, 
materjalizm, pustkę duchową, niewiarę w Boga, niewiarę w ducha, niewiarę w 
istnienie czegokolwiek poza grubą materją. Stąd płyną w konsekwencji hasła: 
Żyć i użyć póki czas! — i pędzą one ludzkość z zawrotną szybkością w 
zgniliznę moralną. Nie wie biedna ludzkość, jakie chmury nad sobą gromadzi, 
nie wie, jakie katastrofy ściąga na siebie stwarzanem przez się złem! 

 Wśród ciężkiej tej atmosfery, przytłaczającej Ziemię, dławią się budzące się 
duchy ludzkie, tęsknić zaczynają za czemś lepszem, szukać wyjścia z ciemnego 
labiryntu świata. Wołanie ich nie zostaje bez echa — dźwięczy donośnie 
w przestworzu — a na ten głos śpieszą całe legjony Jasnych Duchów, by podać 
rękę błądzącym i pomóc im do wyjścia z ciemności upadku duchowego na jasną 
ścieżkę wiodącą do stóp Boga... 

 Proście, a będzie wam danem... 

 Kochana Siostro, czy Bracie, który weźmiesz tę książkę do ręki — wiedz, 
że dusza twa o nią prosiła, choć w świadomości ziemskiej może sam o tem nie 
wiesz — dusza twa tęskniła do Światła, więc Jasne twe Duchy Opiekuńcze 
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podsunęły ci książkę niniejszą. Autorem jej, a może raczej autorami — Jasne 
Duchy z Zaświata; wykonawczynią ich woli i autorką na ziemi — 
Jasnowidząca, która dzięki niezwykłym swym zdolnością bez zapadania 
w trans, z zachowaniem pełnej świadomości, na jawie wchodzi w bezpośrednie 
zetknięcie z światem duchowym. 

 Proście, a będzie Wam danem... 

 Dla tych przeznaczoną jest ta książka. 

 Dostanie się ona i do rąk — nielubiących wyższych prawd — nieuznających 
nic poza świadomością swoją, jaką posiada o życiu doczesnem i wiecznem, a ci 
z uśmiechem na ustach odrzucą ją od siebie. Będą i tacy, których owa prawda 
zaboli — i szukać będą odwetu, by zamknąć śmiałkom usta na zawsze. Dla tych 
niech płacą słowa Najjaśniejszego ducha Jezusa: Boże odpuść im, bo nie wiedzą 
— co czynią. 

 Dzieło niniejsze pisane jest pod inspiracją z Góry. Pisząc je pod dyktandem 
Jasnowidzącej, byłam świadkiem, jak ono powstawało. Jasnowidząca p. Agnia 
P., dyktując dzieło, nie znała jego planu; podawała, co jej z Góry w danej chwili 
podsunięto, nie troszcząc się o dalsze. A proszę przeczytać tę książkę 
i przekonać się, jak prześlicznie, celowo przeprowadzony jest jej plan! 

 Pani P. nie potrzebowała jakichś specjalnych warunków, usypiania i t. p., by 
nastroić się duchowo do odbierania inspiracyj z Góry. Jedynym warunkiem 
koniecznym był spokój duchowy i cisza; pogrążała się na chwilkę w myślach, 
a następnie, patrząc przed siebie — dyktowała. Żyła wtedy, podwójnem 
życiem: ciało jej bez utraty świadomości siedziało obok mnie i mówiło, a duch 
równocześnie przenosił się w czasy i miejsca, o których w danej chwili mówiła. 
Wyjaśniała mi, iż wszystko, co mi dyktuje, widzi i słyszy przed sobą — 
rozgrywa się to przed wzrokiem i słuchem jej ducha tak, jak niegdyś miało 
miejsce w rzeczywistości. Prócz tego równocześnie wyczuwa myśli, które 
ubierają daną scenę w słowa — czasami widzi wprost przed sobą napisy. 
Ubolewała, że nie umie rysować, gdyż słowami nie potrafi oddać całego piękna 
przeżywanych obrazów. Gdy mówiła o rzeczach pięknych, czuła się ogromnie 
szczęśliwą i orzeźwioną duchowo. Natomiast ciężkie chwile przeżywała, gdy 
przychodziło jej zetknąć się duchowo z światem duchów niskich. Duch jej 
cierpiał w atmosferze zła, w którą musiała wchodzić. Odbijało się to i na ciele 
jej fizycznem — mówiła głosem bardzo znużonym, cichym i czuła się zwykle 
już przez resztę dnia osłabioną. Zresztą przez cały czas powstawania tej książki, 
a zwłaszcza gdy wchodziła w państwo duchów niskich i odsłaniała ich 
tajemnice, wystawioną była na gwałtowne nieraz ataki ich ze strony astralnej, 
o których mi zresztą bardzo niechętnie opowiadała, nie chcąc mnie niepokoić. 
Słyszała słuchem duchowym i słyszy zresztą pogróżki duchów niskich, 
wysyłane pod swoim adresem. Chcieli by przerwać nić jej życia, a nie mając do 
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tego danej mocy, dokuczyć jej przynajmniej w jakikolwiek sposób. Ma jednak 
przy sobie czujną straż Duchów Jasnych, które pragną zachować jej żywot 
ziemski, by za jej pośrednictwem dzięki jej niezwykłym zdolnościom 
jasnowidzenia móc przemawiać do błądzących swych braci na ziemi. 

 Co do obrazków karmicznych, przytoczonych w tej książce dla 
zilustrowania prawd, jakie w niej podać zamierzano, zaznaczyć muszę, że nie są 
to opowiadania zmyślone. Wszystkie te zdarzenia rozegrały się rzeczywiście — 
imiona jedynie są zmyślone, jak również nie podano miejscowości. 
Powiedziano z Góry, że robią to rozmyślnie; wiele bowiem z występujących 
tam osób żyje dziś jeszcze i odrabia na ziemi karmę, lub żyją osoby, które 
pamiętają podane tu sceny z ostatnich żywotów — a takie odsłonięcie tajemnic 
osobistych byłoby niepożądanem z wielu względów, mąciłoby naturalny bieg 
wypadków w życiu tych z pośród nich, którzy jeszcze odrabiają swą karmę na 
ziemi. Podano tyle tylko, że dzieje te rozgrywały się w różnych krajach, 
w różnych częściach kuli ziemskiej.  

         K. Z. 

 

 

 

 

Słowo od Wydawcy. 
 

 Niechaj i wydawcy będzie wolno dodać kilka słów na drogę tego dzieła 
podanego miłościwą ręką cierpiącej ludzkości w okresie naprawdę 
brzemiennym, przełomowym — u progu nowej Epoki rozbudzenia ducha 
rodzaju ludzkiego i wszelkiego stworzenia na naszym Globie ziemskim — 
niewymownie wzdychającego do tej zagubionej Ziemi Obiecanej i Raju 
zatraconego. 

 Niechaj ta prawdziwa księga żywota i prawdy Bożej będzie opoką 
i przystanią bezpieczną dla tych mnogich rzesz losem i twardą ręką 
sprawiedliwości dotkniętych cierpiących i za swe winy w obecnym i minionych 
żywotach pokutujących dusz zbłąkanych, upadłych i w grzechu zatwardziałych 
ale już żałujących swoich upadków i przewinień i proszących o łaskę 
i zmiłowanie naszego dobrotliwego i miłościwego Ojca Niebieskiego. 
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 Dla tych zaś, którzy nadal uporczywie trwają w swej pysze, zarozumiałości, 
hardości i srogości duszy i serca wobec bliźnich swoich, wobec własnych sióstr 
i braci naszych, boć wszyscy przecież jesteśmy dziećmi, synami i córami 
jednego Ojca naszego Niebieskiego, — dla tych zapamiętałych grzeszników 
i gnębicieli wszystkiego co żyje — niechaj ta księga będzie płomiennem 
ostrzeżeniem, że żaden uczynek, słowo czy myśl popełnione lub wyrzeczone na 
szkodę lub krzywdę bliźniego, — nie miną bezkarnie, że przyjdzie godzina 
i chwila w tym lub następnym żywocie, gdzie każdy musi zdawać rachunek 
z szafarstwa swego i odebrać nagrodę lub karę za swe czyny, myśli i słowa 
według zasługi swej! 

 Niechaj żaden nie myśli, czy możny czy maluczki, że ramię 
Sprawiedliwości Bożej go nie dosięgnie, bo przyjdzie czas, że Sumienie jego, 
ten głos, ta Iskra Boskości w nas włożona, odezwie się i przemówi, że każdy 
przyjdzie i musi nareszcie przyjść do opamiętania a wtedy dokona 
bezwzględnego samosądu nad sobą samym i sam odcierpieć i odpłacić musi 
wszystko do ostatniego szeląga — jak powiada Pismo św. 

 To ci jest wspaniały obraz i przejaw Karmy — Zakonu odpłaty i wiecznej 
Sprawiedliwości Bożej. 

 Księga ta odsłania też chociaż w małej cząstce tajemnicę stworzenia Świata 
i pierwotnej mocy twórczej człowieka na ziemi — zatraconej z biegiem coraz 
głębszego zapadania ducha w materję, którą atoli zacznie ród ludzki powoli na 
nowo odzyskiwać z równoczesnem odmaterjalizowaniem i oczyszczaniem 
ducha swego. Dziwnym i nieprawdopodobnym będzie się wydawać wielu ten 
wykład stworzenia świata i przejawu twórczości ludzkiego ducha — lecz 
z Woli Wyższej prawdy te raz objawione być mają wraz z podstawowemi 
i niewzruszonemi prawami Życia i śmierci w Kosmosie. 

 Idźcie więc w świat wy Iskry i Promienie i Ziarna Prawdy i Światłości, 
Mądrości i Miło ści, Sprawiedliwości i Pokoju Bożego! Zapadajcie do serc 
i duszy cierpiących, szukających i pragnących ukojenia; budźcie wiarę i ufność 
w miłość, i miłosierdzie nieskończone Ojca naszego Niebieskiego; — kruszcie 
hardość i zatwardziałość jednych a pychę i surowość drugich i bratajcie i łączcie 
wszystkich w jedną wielką Rodzinę dzieci Ojca naszego miłościwego. 

 Idź Ty Posłańcu Godowy z miłem poselstwem z Górnych Sfer pod strzechy 
chat i pałaców możnych, maluczkich i wielkich, a za tem pierwszem pójdzie 
rychło drugie poselstwo, skoro tego dusza i serce Wasze zapragną i dostarczą 
środków na wyprawę nowego gościa. 

 W Imię Boże! 

       Józef Chobot, wydawca. 
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Część I. 
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Stworzenie świata i życia na ziemi. 

Zapadanie ducha w materję. 
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ROZDZIAŁ I 
 

 Świat tworem Boga. Nieśmiertelność ducha i odwieczny kołowrot jego wcieleń. Człowiek 
stworzony na obraz i podobieństwo Boga i obdarzony wolną wolą. Powstanie zła z nadużycia 
wolnej woli. Siła stwórcza człowieka pierwotnego przed upadkiem. Stwarzanie światów — 
pycha — upadek ducha — stopniowy zanik świadomej twórczości. Pierwsze cierpienia. Pomoc 
wyższych duchów. Bunt duchów ludzkich na Marsie. Rozbicie Marsa, powstanie naszej ziemi 
i księżyca. Słońce a Ziemia. Dalszy rozwój życia na Ziemi i Marsie. Pustynie i krainy lodowe. 

 

 Duch wiecznie żyje. 

 Duch ludzki, nim wogóle przyjął na siebie ciało, nie mieszkał na twardej 
skorupie ziemskiej. Ziemia, na której żyjemy jako ludzie, trwa niezliczone 
miljony lat. Parę razy już zmieniał się obraz Matki Ziemi od pierwszego jej 
powstania, a duch ludzki w ciągłym kołowrocie zrodzeń stąpa nogą po twardej 
ziemi. Jak dawniej, tak i obecnie niejeden z ponownie żyjących w tym świecie 
zapytuje sam siebie: dlaczego tu właściwie żyje, skąd przyszedł i dokąd ma iść? 
 Szczęśliwy ten, kto podobne pytanie sobie stawia. Bo jeżeli w największej 
ciszy i pokorze rzuci z głębi swego ducha owo zapytanie do przestworza, 
napewno wytłumaczenie uzyska — i to wytłumaczenie takie, jakie pojąć tylko 
jest w stanie budzący się duch człowieka. Lecz gdyby każdy mógł spojrzeć 
w daleką przeszłość, w czasy, nim przyoblekł ducha swego w ciało, wieleby się 
pomiędzy ludźmi, a nawet i zwierzętami na ziemi zmieniło. Ale mało jest tych, 
którzy patrzą w przeszłość, mało jest tych, którzy stoją w progu wieczności, 
trzymają obiema rękami zasłonę tajemniczego bytu, odsuwając ją jak najdalej 
od siebie i patrzą w cudowną tęczę życia; rzuconą ku stopom Boga i świecącą 
nad głową człowieka. Lecz ci czasami długo tłumią w sobie okrzyk radości 
i patrząc wstecz na tęczę, rozpryskującą swoje promienie nad wszystkiem, co 
żyje na ziemi, wstrzymują wyrywający się im z piersi okrzyk zgrozy, boleści... 
Widząc piękno, a zarazem zgrozę życia w świecie, raczej zamierania życia 
w świecie, boją się poprostu mówić, co widzą i wiedzą. Bo gdy im przyjdzie 
mówić o pięknie życia, boją się go zniekształcić mową ludzką; a znów, gdy 
chcą mówić o całej zgrozie zamierania i uśpienia ducha w świecie, muszą 
poprostu duchem swoim dotykać całej tej zgrozy, więc tem samem stają wśród 
tego wszystkiego jak w słup soli obróceni. Niema mowy na ziemi, niema pieśni, 
ni muzyki, któraby bodaj w części odtworzyć mogła piękno Wiekuistego Życia. 

 Nasze życie powstało z Boga. O Bogu wiele się mówi na ziemi. Różne 
t. zw. narody różnie wychwalają i wyznają tego Najwyższego, z Którego 
powstał początek wszelkiego życia. I On jest tak zwanym Ojcem nas 
wszystkich — i, jak nas religja uczy, czuwa nie tylko nad ludźmi, lecz pamięta 
o wszystkiem, co żyje na ziemi. Jaka niezmierna głębia kryje się w owych 
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prostych słowach — lecz któż to zrozumie? Z pokolenia na pokolenie przenosi 
się nauka, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. I poza temi 
cechami przypisuje się Bogu wiele, wiele innych tajemniczych sił. Przypisują 
Jemu chętnie nietylko wszystko dobre, lecz i złe — np. że nas karze i że się Go 
bać trzeba. Lecz nie Boga się trzeba bać, tylko grzechu. Wszystko dobre — to 
tylko od Niego płynie — wszelkie cnoty, które w jedno zgarnąć może wielka, 
wiekuista Miłość. I z nas również ma ona płynąć ku Bogu — ta miłość, 
połączona z wielką wiarą. Takiem jest proste, i wzniosłe życzenie naszego Ojca. 

 Jakże ono wypełnianem jest ma ziemi? Gdzież ta miłość, gdzież ta wiara, 
która góry przenosi? Ponury obraz naszego życia, sprzecznego z majestatem 
wielkiej miłości Boga, mamy przed sobą, a jeszcze bardziej za sobą. Ileż to 
przelania krwi, ile cierpień na ziemi! Ileż to granic nastawiał człowiek 
pomiędzy człowiekiem! Jeden drugiemu utrudnia życie, a sam chce jak 
najlepiej żyć w tym świecie. Ale nie szuka szczęścia tam, gdzie ono jest 
naprawdę. Boć najczęściej goni się za sławą, majątkiem — a jednak czyż 
szczęśliwi są ci, którzy zdobyli największą sławę na ziemi, a z nią razem 
wielkie sumy pieniędzy? Ich duch jest tylko oszołomiony upojnem winem życia 
ziemskiego — lecz wewnątrz nieraz trumna dla wszelkich uczuć i życia, jakiem 
właśnie duch żyć ma. Taki niechętnie odchodzi z tego świata, boć duch jego już 
przeczuwa, że na ziemi dla niego raj; innego piękna jeszcze nie ma, niedostępne 
jest dla niego dawno utracone prawdziwe Piękno. Lecz drogo zapłacić musi za 
swój raj ziemski. To też z trwogą patrzy przed siebie, gdy wybije ostatnia 
godzina jego życia na ziemi. Ale to tylko pozornie zwie się ostatnią godziną. Bo 
znów możemy spotkać owego bogacza w tym świecie, lecz już w innem ciele 
i w innych warunkach bytu. — Nie, człowiek nie może stworzyć nic trwałego 
i nic pięknego bez myśli o Bogu, bez połączenia się z prawdziwem Życiem 
i Pięknem. Wszystko, co bez Boga, ma tylko pozory piękna i nie ma trwałości. 

 K i e d y  t c h n i e n i e m  B o g a  z o s t a l iśm y s t w o r z e n i , w ó w c z a s  
t o  n a p r a w dę  b y l i śm y d o  N i e g o  p o d o b n i ,  b y l iśm y J e g o  
o b r a z e m  —  d z iś  n i e s t e t y  n i e  j e s t eśm y o b r a z e m ,  l e c z  
o b r a zą  B o g a . Czy to w kształtnem i, jak to nazywamy, w pięknem ciele, 
czy też to zrośnięci plecami lub innymi członkami, albo pełzający bez nóg po 
ziemi, wszyscy mniej więcej jesteśmy obrazą Boga, nie wyłączając i tych, 
którzy stoją w progu Wieczności. Boć przed nimi rozwartem jest nieraz 
prawdziwe piekło życia na ziemi. Zamknięci niby, jak każdy inny, w grubą 
powłokę cielesną, żyją jednak we wszystkiem i ze wszystkiem, a tem samem 
przy lada nieostrożności lub w chwilowem zapomnieniu się mogą spaść do 
strasznej otchłani, z której nie inaczej się wychodzi, tylko jako kaleka cielesny 
i duchowy. 

 Gdy tchnieniem Jego zostaliśmy stworzeni, nie było w nas złości, ni pychy. 
Byliśmy obdarzeni wolną wolą.  Czy zrozumiesz człowiecze, czem cię Bóg 
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Ojciec obdarzył?  W o 1 ną  w o l ą .  W  n i e j  n i e  b y ł o  n i c  z ł e g o  — 
a   j e d n a k  z  n i e j  p o w s t a ł o  Z ł o . Zrodziło się ono już w nas samych. 
Czyż w nagrodę za to, że obdarował nas wolną wolą, mamy nią stwarzać nie 
tylko sobie, lecz i samemu Jemu tyle cierpień, tyle boleści? 

 Byliśmy jaśni, i czyści; mogliśmy spoglądać gdziebyśmy jeno chcieli — 
oku naszemu nie stawały na przeszkodzie żadne granice, ni mury. A wszędzie, 
gdzie tylko spoczęło oko dziecka Boskiego, wszędzie już były dzieła Bożej 
twórczości. Ona i dziś jeszcze jest, lecz zniekształcona wolą ludzką.  Na 
szczęście nie wszędzie nasza zła wola dosięgnąć może. Jego siła, Jego miłość 
we wszystkiem się znajduje, —- lecz nasza wola wszędzie sięgać nie może. 
Zostaliśmy w swej wolnej woli nieco ograniczeni, gdyż nadużywaliśmy jej na 
swoją własną szkodę. 

 I cóż działo się z nami wówczas, gdyśmy zostali przez Niego stworzonymi? 
Tak, jak dziecię małe spoczywa nieraz w ramionach rodziców — tulą je do swej 
piersi, całują w maleńkie usteczka, czoło, rączki, całe ciałko i przemawiają doń 
najczulszemi słowami, których ono jeszcze nie rozumie, może tylko wyczuwa 
— tak i my  s t w o r z e n i  t c h n i e n i e m  B o g a ,  b y l iśm y n i e w i n n i  
i  n i e  r o z u m i e l i  n a w e t  J e g o  w i e l k i e j ,  św i ę t e j  m o w y ,  lecz miło 
i ciepło było nam w objęciach Ojca. I wszystkich nas jednakowo kochał i, jak 
uczy religja na ziemi, kocha nas i teraz jednem sercem. Lecz jak wiele od 
pierwszego powstania w nas życia zmieniło się do dziś dnia! Czyż tę samą 
radość ma On z niewinnych Swoich dziatek, jak niegdyś? 

 Powoli rośliśmy pod opieką swego Ojca, a Jego Miłość jako matka nas na 
rękach swoich kołysała. Wiele światów, wiele dźwięków i śpiewu już nas 
otaczało i my sami swoją radością i miłością ku Ojcu jeszcze więcej dźwiękami 
przestworze wypełnialiśmy. Razem z nami rosła w nas i wolna wola. Dzieci 
wszystkie bardzo kochały swego Ojca. Otrzymawszy od Niego zdolności 
tworzenia — otrzymawszy zresztą od Boga niemal te same wszystkie siły, 
jakiemi On władał, przedewszystkiem świadomość życia — rozeszliśmy się od 
Ojca, bynajmniej nie z jaką niechęcią do Niego — rozeszliśmy się, nie tracąc 
z przed wzroku ducha swego Ojca — i zaczęliśmy wytwarzać jeszcze inne 
światy. Patrząc na dzieło Boskie, braliśmy wzór z Jego czynności, a tak światy 
rosły, i rosły. 

 Jak teraz widzimy t. zw. niebo, zasiane gwiazdami, tak już w owej chwili 
widzieliśmy je — tylko, że dla nas nie były to gwiazdeczki małe, lśniące — ale 
były to światy piękne, wielkie. Światy gęstniały w przestworzu — bo do 
stworzonych przez Boga przybywały stwarzane przez Jego dzieci — 
a wszystkie tworzyły krąg majestatyczny i wszystkie płynęły w jednym 
kierunku, otaczając Boga Ojca. Każdy silił się, żeby w swój świat, w swój twór, 
włożyć jak najwięcej piękna. I ta gra niebiańska miljony lat trwała. Nasz rok 
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wydaje nam się długim, lecz rok nasz we wszechświacie, to tylko mała chwilka. 
Toteż gdy się tu mówi, że niebiańska gra trwała miljony lat, znaczy to, że trwała 
bardzo długo, tak, że liczby ziemskiej nie można w to włożyć. Miljony lat — to 
tylko powiedziane w przybliżeniu, dla bliższego ludzkiego zrozumienia. 

 Gdy te światy tak wirowały, dźwięczały, śpiewały u stóp Boskich, On 
z miłością patrzył na Swoje dzieci i w błogiem westchnieniu zawołał na nie: 
„Dzieci moje!“ Wszystkie skupiły się naokoło Niego — a gdy powtórnie 
westchnął, wszystkie przeszły przez niewymownie jasny, ciepły i błogi prąd 
świetlany miłości Boga. Przytulił je do Swego serca w ojcowskiem objęciu — 
a gdy rozwarł ramiona, równocześnie z Boskiem Jego wydechem wyszły znów 
z Jego łona nieznużone, z nowym prądem życia, i jeszcze z większą siłą 
świadomości tworzenia, z większą radością. I tak powtarzało się sześć razy. 

 Cały wszechświat życiem był napełniony. 

 I znów tworzyć zaczęli — lecz niestety swoją wolną wolę w sobie powoli 
załamywali. Wydawało im się, że Majestat Boski niknie wobec ich wielkiej 
twórczości. Choć jeszcze Boga miłowali, to jednak już więcej sami sobą się 
zajmowali, zapominając o Nim. A Bóg jest wieczny i miłość Jego czysta, 
niewinna, ofiarna. Do takiej miłości ówcześni duchowie, to jest Jego dzieci, 
jeszcze nie dorośli, pomimo, iż mieli wszystkie zdolności tworzenia. P o w o l i  
d o b r a  w o l n a  w o l a  w  z łą  s ię  p r z e k s z t a ł c i ł a .  Tem samem tracili 
większą świadomość tworzenia — i zaczęli tylko ulepszać, upiększać już 
stworzone światy, nie potrafiąc stwarzać już sami światów tak pięknych, jak 
wówczas, gdy jeszcze lgnęli czystą miłością ku Bogu i z Niego wyłącznie 
czerpali siły. Nie wsłuchiwali się już tak bardzo czy Ojciec ich dziełem kieruje. 
Wystarczało im, gdy jeden drugiego pochwalił, że ładnie to lub owo stworzył 
albo życiem obdarzył. Nie było w tem na pozór jeszcze nic złego, gdyż 
wzajemnie byli jeszcze połączeni wstęgą miłości. Lecz po pewnym czasie 
zaczęli odczuwać znużenie swoją twórczością i bezradnie opuszczali ręce, gdyż 
chwałą coraz bardziej zagłuszali sami siebie i odczuwali brak jakiegoś oparcia, 
brak posilenia. Bóg Ojciec spoglądał tęsknie na Swoje dzieci, lecz dając im raz 
najwyższy dar, jaki dać mógł, wolną wolę, nie chciał przymusem ściągać ich ku 
Sobie. Czekał i czekał na ich opamiętanie. I czekał z rozwartemi ramionami 
i obracał się na wszystkie strony, gdzie Jego dzieci błądzić zaczęły, chcąc 
przytulić je ku Sobie, orzeźwić ich duchy i dać im w Sobie odpocznienie. 

 I minęła chwila błogosławionego spłynięcia z Bogiem. P yc h a ,  
p i e r w s z y  u p a d e k  d u c h a ,  zaczęła piekielny taniec naokoło dziecka 
Bożego. P yc h a ,  n i e s p o s t r z eże n i e  z  w o l n e j  w o l i  d u c h ó w  
z r o d z o n a ,  zaczęła w pierwszym swoim zarodku mocno smagać ducha. 
I otaczała siecią niepokoju wszystkich bez wyjątku. Nie tknęła tylko Boskiej 
ciszy — spaliła się siatka włóknistej pychy w obecności Boga. Cudowne 
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dźwięki i śpiew zanikał powoli dla słuchu dusz — natomiast szmer jakiś 
chłodny zaczął owiewać duchy. Oszałamiał ich, ale sami jakoś w siebie 
wmawiali, że działa przyjemnie chłodząco i chcieli poznać jego źródło. Tem 
samem zaczęli mimowoli szukać oprócz siły Boskiej czegoś innego. Lecz to 
w nich było i z nich się tworzyło. I tak powoli zagłuszali sami siebie chcąc 
zagłuszyć swoje sumienie. Bo zarodki Boga Żywego, ta Iskra Bóstwa, miłość 
Boska, walkę zaczęła w nich staczać ze złem, paląc pychę i nawołując dalej do 
upamiętania. Lecz głowa duchów coraz cięższą się stawała, bo nie wsłuchiwali 
się bardzo w głos t. zw. swego sumienia. Chcąc zagłuszyć tę dziwną walkę 
w sobie, zabrali się znowu do pracy — i znów upiększali stare światy. — A gdy 
pracą zmęczeni jeszcze bardziej, — niż poprzednio, — zaczęli oglądać swoje 
dzieło, jeszcze głośniej podziwiał jeden drugiego. — Lecz tem samem światy 
traciły na jasności — i już tylko z pewnym wysiłkiem mógł jeden spoglądać na 
dzieła drugiego. Światy stawały się dziwnie oddalone, a gdy zła wola nieco 
silniej zadrżała, znikały im z oczu zupełnie, tak, że zniechęceni duchowie 
zaczęli jawnie niesprawiedliwie naśmiewać się z tych, co coś tworzą i nic nie 
mają. Ci znów zrażeni oddalali się od braci swoich, nie uznając ich pracy 
i zniechęceni nie chcieli już patrzeć w stronę swoich bliźnich. 

 Tak minął znów pewien okres czasu. Bóg Ojciec, ta Sprawiedliwość i Siła 
życia, z Matką Miłością oddechem Swoim stworzył nowe duchy i cieszył się 
ich bliskością i miłością. I gdy tak niewinnie naokoło Niego się unosiły i nowe 
światy tworzyły, ujrzały w jakiemś oddaleniu od nich inne światy, mgłą 
zasunięte. A gdy po pewnym czasie, przytulone do serca Ojca, odczuły w niem 
smutne drżenie, pytały o przyczynę tej boleści. Wówczas to Ojciec opowiedział 
im o pierwszem stworzeniu i życiu i o Swych pierwszych dzieciach. I gdy po 
smutnem westchnieniu, a jednak Boskiem posileniu przeszły przez Jego łono, 
zwróciły się wszystkie w niemej prośbie ku twarzy Ojca, by pozwolił im 
odwiedzić ich braci i nawrócić ku jasnej twórczości, nawrócić ich ku Ojcu. 

 Z miłością i smutkiem spoglądał dobry Ojciec na Swoje dzieci i puszczał je 
od Siebie, bo chciały, — jak owe pierwsze dzieci, — lecz już inny cel przed 
sobą miały, niż tamte. Szły w dobrowolnej ofierze dla nawrócenia swych 
błądzących braci. I długo nie wracały. 

 Boć ci pierwsi ze swoją twórczością prędko w dół się staczali. Mieli już 
porobione granice, wywiesili wysokie znaki w postaciach chorągwi i rozdzielili 
się na pewne grupy, tak, że tylko niektórzy razem się łączyli w mniejsze 
i większe grupki — tak powstawały zawiązki państewek — i, jak mogli, 
cieszyli się i wychwalali wzajemnie. Lecz nie kończyło się tylko na uciesze 
i chwale — nagana na czołach ich ducha Kainowe znamię wypalała. Bunt, 
nieporozumienie rosło pomiędzy nimi. A jednak byli jeszcze daleko lepszymi 
i jaśniejszymi i posiadali więcej świadomości tworzenia, niżeli obecnie żyjący 



 
15 

na ziemi. Łatwiej mogli powrócić do Boga, nie będąc obarczonymi karmą 
cierpienia. Lecz mimo to wiele pracy miały z nimi czyste Boskie dusze. 

 Wówczas to jeszcze pierwsi duchowie nie mieli na sobie cielesnej, grubej 
powłoki. Stroili się jeszcze w kwiaty różnokolorowe, iskrzące mgły — i mowa 
ich była kwiecista. Mianowicie pod ich myślami tworzyły się kwiaty myślowe 
i one niejako mową ich były. Mowa ta była uchwytną nietylko dla wzroku, lecz 
i dla słuchu ich duchowego, gdyż każdy kwiat wydawał — jak i dziś wydaje — 
swoisty dźwięk który oni podówczas rozumieli. Dziś zatraciliśmy zdolność 
słyszenia i rozumienia dźwięku kwiatów. Każdy kwiat przedstawiał jedną myśl. 
— Lecz, choć już porozumiewali się nową mową, w kształtach kwiatów, to 
jednak zawsze jeszcze prędzej pochwycili bezpośrednio myśl jeden od 
drugiego, aniżeli ową mowę.  

 Ciężką pracę mieli z nimi lepsi ich bracia, Boskie duchy, które przybyły im 
z pomocą. Znużone, strapione, czatowały poprostu na chwilkę, w której to ten 
i ów przestał stawiać granice między sobą i innymi. Wówczas prosiły myślą 
usilnie: „Wróć z nami, chodź do Ojca, On ciebie kocha, chodź! Jesteś zbolały, 
znużony, chodź, u Niego tak dobrze, u Niego ochłoda”. Biedne, zagłuszone 
duchy po części sobie uświadamiały, od kogo przychodzą ich jaśni towarzysze 
— ale zaczęły zaraz wnosić skargi jeden na drugiego i już sobie nie mogły jasno 
przedstawić, gdy tłumaczono im, że u Boga wszystko i Bóg wszystko może. 
Zaczęli prosić: „To niech nam pomoże, żebyśmy tu byli szczęśliwymi — 
i niech nam nie ubliżają ci a ci, niech się z nas nie naśmiewają ci a ci”. A tamci 
znów wnosili na nich skargi. I biedne Boskie jasne duchy nie wiedziały, z czem 
mają wracać do Ojca. Życie tych się nie ulepszało, tylko pogarszało. 
A opiekunowie ich, widząc ich nędzę duchową, bali się poprostu powrócić do 
tego spokoju, z którego wyszli. W smutnem drżeniu, obawiali się skargi 
niższych już swych braci, że oni mają od Boga wszystko, a ci tylko czasami 
zabłysk radości. I nie wracali. 

 Gdy tak pozostawali pomiędzy upadającym duchem i Bogiem, nadeszły 
inne posiłki: z nowych dzieci Boga — i ci zasilali duchy pomiędzy Bogiem 
i pierwszymi braćmi, prosząc tych drugich, by wrócili do Ojca dla zaczerpnięcia 
u Niego świeżych sił duchowych. Lecz ci długo się wahali i pomaleńku zarzut 
nowym przybyszom stawiać zaczęli: „Nie, my wrócić nie możemy, póki tamci 
będą cierpieć w swojej twórczości”. I owi zadumani, otoczeni zostali jakby 
woalem nagany i już też nie mieli ochoty powrócić do Boga, myśląc sobie: 
„Wi ększą zasługą i radością będzie, jeżeli razem powrócimy”. 

 Pierwsi duchowie dalej skargami się wzajemnie obarczali, drudzy czystsi 
mieli ich skargi ku Bogu zanosić, lecz sami nieśmiało się uskarżać zaczęli na 
pustkę pomiędzy tamtymi i niezrozumienie prawdy, przez siebie im podawanej. 
Owi zaś, wiedząc, że u Boga niema miejsca na takie skargi, wcale ich Bogu nie 
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zanosili, ale modlić się za wszystkich zaczęli, prosząc: „Boże, odpuść im, bo nie 
wiedzą co czynią!” Lecz Bóg nie był nigdy zagniewany — tylko lekkim 
woalem smutku przykrywały się światy pierwszej twórczości pierwszych 
dzieci. Życie na nich nie zamarło, bo było w nich jeszcze życie Boga — były 
tworzone z myślą o Bogu. — Pierwsi duchowie dalej zapadali w chaos życia 
i już odczuwali dotkliwie cierpienia, nie mając jeszcze ciała. I powoli zaczęli 
spoglądać ze zniechęceniem na drugich przybyszów i chcieli się ukryć przed ich 
wzrokiem, uczuwając wstyd i zarazem bunt w sobie za swoją nagość duchową. 
Duchy ich bowiem były już bez blasku, stawały się coraz ciemniejsze. 
Wywoływali sztuczną ciemność, kryli się w niej, lecz nigdzie nie mogli ukryć 
swego ducha. Wszędzie, im bardziej zapadali i odzierali się z życia i piękna, 
odczuwali, jak ich wewnątrz pali wzrok Boga. 

 I znów przyszły nowe rzesze, czwarte z kolei. Lecz te nie bardzo się od 
Boga oddalały, tylko od czasu do czasu wołały głosem wielkim na upadające 
duchy, nawołując je do upamiętania. A ci, wstydząc się swojej dziwnej nagości 
duchowej, widząc tamtych we wielkiej jasności i piękności, jak lekko unoszą 
się nad nimi, staczali wielkie walki wewnętrzne w swym duchu. Jednak nie 
poddali swojej woli Woli Boga. Chcieli się ukryć przed Nim i nie widzieć 
pierwszych tworów swoich, ni słyszeć głosu Boga. 

 I wówczas to jedna trwoga i jedno zniechęcenie, jeszcze większe woli 
załamanie złączyło pierwsze duchy razem. Wypowiedzieli walkę wszechświatu. 
Skupili się na jednym świecie, który teraz Marsem zowiemy i stamtąd różnemi 
t. zw. ciemnemi siłami już przez nich wytworzonemi, wysyłali świadomie 
strzały do Majestatu Boga. Gnali magiczną siłą swoją dosyć dużą ziemię, — bo 
wobec naszej jest cztery razy większą, i to jeszcze teraz, po rozbiciu jej. Gnali 
swoją ziemię w odwrotnym kierunku, przeciw innym delikatnym światom, 
chcąc porozbijać, porozrywać dosyć gęstą skorupą delikatne mistyczne światy. 
Lecz przy pierwszem zderzeniu ucierpiał Mars. Został rozerwany na cztery 
części. Oderwała się od Marsa nasza Ziemia, Księżyc i jeszcze jedna planeta, 
okiem ludzkiem niedostrzegalna, pomiędzy Ziemią i Marsem. Jest ona 
galaretowatą; żyją na niej nie duchy ludzkie, ani duchy Boskie, tylko ogromne 
elementy o kształtach polipów morskich, posiadające większą świadomość, niż 
polipy morskie. 

 Niemal wszystkie światy w przestworzu mają kształty kuliste lub jajowate 
i wszystkie płyną, tocząc się w jednym kierunku. Żaden na jednem miejscu nie 
stoi, nie wyłączając tych, na których zamarło już życie. Ziemia nasza, jak 
powiedziano wyżej, utworzyła się przez owo zderzenie Pra-Marsa ze światem 
innym. Otrzymała kształt chropowato kulisty. Nie była tak gęstą, tak twardą, tak 
materjalną, jak w obecnym czasie. I nie miała tyle światła, raczej nie dochodziło 
ku niej światło słoneczne dochodzące na Mars. I ziemia Mars (to jest to, co 
z niej pozostało po owej katastrofie) powoli się zaokrąglała. W owym 
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momencie rozerwania się Marsa na części — światło fosforyczne z cząstką 
molekuł twórczych odłączyło się, świecąc w postaci Księżyca, nie oddalając się 
zbytnio od swych towarzyszek, to jest Marsa i Ziemi. Mars był nim więcej 
oświetlony, natomiast Ziemia, na której żyjemy, więcej otrzymywać zaczęła 
światła z ogromnej kuli płomienistej, tak zwanego Słońca. Słońce świeciło już 
przed zderzeniem się i rozbiciem Pra-Marsa. Była to tworząca się ziemia, lecz 
w niej jeszcze nic nie żyło, tylko wulkaniczna siła, nie paląca, ni grzejąca 
naokoło siebie; światło i ciepło równomiernie w centrum jej się paliło. Z chwilą 
rozpryśnięcia się ziemi Pra-Marsa wulkaniczna siła Jego połączyła się ze 
Słońcem, z ową siłą w Słońcu, rozszerzając kulę słoneczną. Siła płomienista 
słoneczna udzieliła się Marsowi, a siła wulkaniczna Marsa słońcu. I od tej 
chwili, będąc cząstką życia Marsa i Ziemi, zasilało je Słońce obie. — Z wielu 
innych ziem jest Słońce także widzialnem, lecz dla nich nie ma tak wielkiego 
znaczenia. 
 

UWAGA. Dzieło niniejsze dyktowałam pod inspiracją z Rzeszy Ducha. Przy 
powtórnem odczytywaniu wydały mi się pewne ustępy niejasnemi. Pragnąc 
bliższych wyjaśnień, postawiłam parę zapytań, na które otrzymałam z Rzeszy 
Ducha następujące odpowiedzi: 

 Słońce było zrazu bliżej Marsa, lecz potem zaczęło się oddalać od niego, 
a zbliżać ku Ziemi, tak, że znalazło się w równem oddaleniu między Marsem 
i Ziemią, poczem przybliżyło się jeszcze bardziej do Ziemi. Było ono 
przyciągane do Ziemi modlitwą. Modlitwa, dobra myśl, wysuszała galaretowatą 
masę, jak na duchach, tak i na Ziemi. Galaretowata masa przeszkadzała 
rozwijaniu się jakiegokolwiek życia na Ziemi. Nie pozwalała ożyć molekułom 
twórczym, ani też nie pozwalała rozwinąć się sile rozrodczej ciała duchów 
ludzkich. Modlitwa owych drugich duchów, idącym z pomocą upadłym 
w ciężką, galaretowatą masę, przyciągała Słońce coraz bliżej Ziemi, tak, że po 
pewnym czasie już był przez nie Mars mniej oświetlony, niżeli Ziemia. 
Mieszkańcy Marsa, widząc, że Słońce się od nich oddala, a mając więcej 
pokory ducha, niż bracia ich, zamieszkujący Ziemię, — nie wygrażali w stronę 
Słońca, lecz pokorą przyciągnęli siedem innych słońc. Słońca te nie są 
dostrzegalne dla oka ludzkiego i w obecnym czasie, za to z Marsa i innych 
jeszcze światów podziwiają ich tęczową grę. Świecą one siedmiu barwami 
tęczy; choć każde z osobna daje światło jasno złociste, jak nasze słońce, to 
jednak razem wywołuje ich światło siedmio-kolorową tęczę. I nie jest to 
złudzeniem, kiedy ktoś dobrem okiem może dostrzec w czasie jasnej nocy 
leciuchne kolorowe odcienie migocących gwiazd. Jest to daleko sięgający 
promień siedmiosłonecznej tęczy. U nas tylko maleńką odbitkę tego piękna 
ujrzeć można, gdy po burzy słońce zaświeci. Jest to niby złudzenie, wywołane 
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przez załamanie się światła słonecznego w ogrzanem przez słońce powietrzu 
z drobniusieńkiemi kropelkami pary. 

 Słońce przyciągane było ku Ziemi zrazu tylko modlitwą dobrych duchów. 
Lecz później, gdy zakwitło na Ziemi życie, duchy ludzkie swojem 
przekleństwem wstrzymały Słońce, — zbliżające się ku Ziemi i zbudziły w 
niem uśpione wulkaniczne siły. Przeklinając jego promienie i na Ziemi, 
rozpaliły też niebezpieczny płomień, uśpiony i w jej wnętrzu. 

 I odtąd datuje się choroba Ziemi — było na niej życie, ale groziła mu 
zarazem zagłada. Przy kurczeniu się Ziemi tworzyły się szczeliny, buchała 
ognista lawa — i jak daleko sięgała, niszczyła życie, nie szczędząc i ludzi. 

 I na Marsie działają jeszcze owe siły przekleństwa, wybucha lawa — lecz 
duchowie tam są już więcej świadomi, że oni to tę wulkaniczną siłę stworzyli. 
Toteż ową ranę w łonie swej matki-ziemi (Marsa) starają się zagoić, okładając 
ją jakby watą swoich dobrych, jasnych myśli, gładząc tak wzburzone łono 
i tłumiąc w niem ogień piekielny. Jak ongiś Chrystus wyciągnął rękę na 
rozfalowane morze, mówiąc głosem łagodnym, lecz rozkazującym, z odcieniem 
silnej woli: „Ucisz się!” — tak obecnie na Marsie z tą świadomością, lecz 
mniejszą już siłą, tłumią ognie niebezpieczne. 

 Gdyby nie było przeciwdziałało przekleństwo, Słońce byłoby całą Ziemię 
życiem obdarzyło, nie byłoby na niej lodowców, ani pustyń. Zarówno obszary 
lodowe, jak i pustynie nie powstały z galaretowatej masy. Mianowicie lody są 
to zziębłe obszary skorupy Ziemi, z pod których już wybuchła siła wulkaniczna, 
wulkaniczna ciepłota, a że są też niedostatecznie ogrzewane przez słońce, 
wygasło tam życie już niemal zupełnie. Pustynie są to też zniszczone 
wulkanami obszary, ale ponieważ tam dochodzi ożywcza siła słońca, mogłoby 
na nich z powrotem zakwitnąć życie, gdyby je zaludnił człowiek i działał już 
dobrą wolą, nie przekleństwem. Bo woda, spływająca pod skorupą pustyń, 
chętnie wypłynęłaby na powierzchnię przy pomocy dobrej woli i pracy ludzkiej. 
Nad ową warstwą wody znajduje się pod piaszczysto-skalistą skorupą spora 
warstwa ziemi z resztkami organizmów, które tu dawniej na ziemi żyły 
i mogłyby przy użyciu odpowiednich środków być wykorzystane jako podłoże 
dla nowego życia na owych pustyniach. Takie same resztki organizmów są 
i pod skorupą obszarów lodowych — ale tam trudniej byłoby wzbudzić życie 
z braku ciepła słonecznego. 

 Na zakończenie dorzucę uwagę własną. Niejednemu zapewne wydadzą się 
podane w niniejszem dziele prawdy, dotyczące powstawania światów, życia na 
nich itp., czczą fantazją, niezgodną z panującemi obecnie teorjami, naukowemi. 
Radzę jednak przypomnieć sobie, jak zmiennym jest los wszelkich teoryj 
i hipotez opartych na wynikach wiedzy doświadczalnej. Nauka nie powiedziała 
jeszcze ostatniego słowa. To, co dziś wynoszone jest pod niebiosa, jako ostatni 
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wyraz wiedzy, jutro idzie w zapomnienie, wyszydzane jako przestarzały 
przesąd, ustępując nowym zdobyczom myśli ludzkiej. 

 A jednak i ta wiedza „urzędowa”, choć błądzi poomacku, choć tylekroć 
schodziła i schodzi na manowce — toć przecież powoli, powoli zdąża 
nieświadomie w pewnym określonym kierunku, ku źródłom Prawdy czystej. 
W okresie pisania powyższych inspiracyi wpadł mi W ręce artykuł z „Illustr. 
Kurjera Krakowskiego” z dnia 13. lipca br., z którego wyjątek pozwolę sobie 
przytoczyć: 

 , , . . .  Dwa poważne odkrycia biologiczne głęboko każą każdemu 
przyrodnikowi zastanowić się nad zagadnieniami życia. Pierwsze odkrycie 
polega na doświadczeniach z roślinami prof. Aleksandra G u r w i c z a .  Jeżeli do 
żywo rosnącej rośliny zbliżymy drugą roślinę, której wzrost został 
zahamowany, wówczas ta druga roślina również zacznie rosnąć. Rosnąca 
i nierosnąca roślina mogą być oddalone od siebie o jakie 38 mm i nie potrzebują 
się dotykać. Chodzi więc tu o działanie na odległość, jakkolwiek na niezbyt 
wielką. To spowodowało Gurwicza do przyjęcia hipotezy o promieniowaniu, 
które przenosi się z jednej tkanki na drugą, roślinną czy zwierzęcą. Hipoteza ta 
została poparta doświadczeniem profesora S a n d s b e r g a .  Jeżeli między wyżej 
wymienione dwie rośliny wstawimy płytkę kwarcową, wówczas zdolność 
przewodzenia promieni u rośliny nie osłabnie; natomiast, jeżeli płytkę tę 
powleczemy warstewką żelatyny, działanie promieni ustaje. — Roślinne 
i zwierzęce tkanki składają się z komórek; tkanki rosną przez dzielenie się ich, 
oraz też jąder; dzielenie się jąder zwiemy mitozą, stąd też nazwa 
nowoodkrytych promieni: promienie mitogenetyczne, ponieważ ich siedzibą są 
dzielące się jądra komórek…” 

 Nie zastanawiając się bliżej nad hipotezą o promieniowaniu, któreby 
wskazywało na istnienie jakiejś tajemniczej siły życiowej, wpływającej na 
wzrost rośliny, zwrócę uwagę tylko na jeden szczegół: Warstewka żelatyny 
przenoszeniu się owej siły życiowej przeszkadzała. Pokrywałoby się to 
z podanem mi z Rzeszy Ducha twierdzeniem, iż życie na Ziemi nie mogło się 
rozwijać, póki pokrywała ją galaretowata masa — dopiero w miarę osuszania 
tejże ożywały molekuły twórcze i rozwijać się poczęła siła rozrodcza ciała 
duchów ludzkich. 

 Kończąc uwagi niniejsze, zaznaczam raz jeszcze, że przytoczone tu 
wyjaśnienia, dotyczące historji Marsa, Ziemi, Słońca itd., otrzymałam już po 
napisaniu całości. To też poruszone jest tu wiele szczegółów, jak wybuchy 
wulkaniczne na Ziemi, ożywanie molekuł twórczych itp., — szczegółów, które 
wybiegają daleko poza tok opowiadania. Są więc one, o ile chodzi o historję 
Ziemi, niejako skrótem, a zarazem wyjaśnieniem tego, co Czytelnik znajdzie 
raz jeszcze opisane, znacznie już szerzej, w dalszym ciągu dzieła. 
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ROZDZIAŁ II. 
 

Życie na ziemi po rozbiciu Marsa. Tworzenie się ciała materjalnego człowieka. Dalszy upadek 
duchowy człowieka. Człowiek myślą stwarza małpy, goryle. Głód i pragnienie. Ożywienie 
świadomości twórczej człowieka. Powstanie świata roślinnego. Siedem fal stwórczych. 
Zbudzenie w człowieku tęsknoty i miłości. Bunt i nowy upadek. Wybuchy wulkaniczne, 
powstanie złoży złota, djamentów i drogich kamieni. 

 

 Wróćmy tedy do momentu rozbicia się planety Pra-Marsa. Zamieszkujące 
go dotychczas duchy zostały wówczas rozdzielone: jedne skupiły się na Marsie, 
drugie na pustej Ziemi. Na Marsie pozostały duchy nieco lepsze, nie 
odrywające się jeszcze zupełnie od dobrej woli Boga — na Ziemię natomiast 
dostały się duchy gorsze. Większa ich część ubolewała nad uczynioną sobie 
krzywdą, żaląc się jeden przed drugim, że Bóg pozwolił na takie dzieło zguby 
(t. j. owo zderzenie), — że każe im cierpieć i ogranicza ich w wolności ruchów 
i przenoszeniu się na inne światy. Lecz nie Bóg spowodował te utrapienia — 
sami zbierali, co posiali. Owe ograniczenia wolnej woli nastąpiły wskutek 
nadużycia jej, które wywołało było owo zderzenie i rozbicie Pra-Marsa. — 
Będąc rozgoryczonymi, nie schylili pokornie swych głów i nie dążyli do 
powrotu ku czystemu Źródłu Siły i Jasności. Ich jasna świadomość powoli się 
zacierała i wielkie siły swego ducha przekształcali według własnej woli. 
Świadomość tworzenia jeszcze w nich zupełnie nie zanikła — lecz wszystko, co 
tworzyli, przygniatało ich swoim ciężarem, nie było kształtne i nie uspokajało 
w całości ich ducha. — Ziemia — na której się poruszali, była masą 
galaretowatą. Oni sami, nie mając jeszcze ciała grubego, lecz za to ducha już 
niekształtnego, z ciemną lub paląco - fosforyzującą aurą, zaniepokajali 
widokiem swoim jeden drugiego. I widząc w tem nową, wyrządzoną sobie 
krzywdę, pragnęli przykryć ową niemiłą, ciemną aurę. Posiadając jeszcze 
pewną świadomość tworzenia, skupiali swe myśli na twórczości i niemi 
wytworzyli na sobie ciało nowe, już nie eteryczne, lecz gęsto - mgliste, tak 
gęste, jak galaretowata masa ziemi. I tak powstawali pierwsi ludzie, bez 
świadomego zarodku rozpładniania się. — Byli przeszło na cztery metry 
wysocy — a gdy rozłożyli ramiona, rozwartość ich wynosiła również cztery 
metry. Wszyscy niemal mieli jednakowe ciało. 

 Lecz chaos panował nadal pomiędzy nimi. Byli jednak już cośkolwiek 
uspokojeni, bo mieli ubranie na swego ducha, kryjące jaskrawe fluidy. Chociaż 
ich ciało nie było twarde, nie posiadało organicznych zdolności trawienia, 
jednak zaczęli w niem odczuwać dziwne pragnienia, obecnie już głodem zwane. 
Obłąkanym wzrokiem wodzili naokoło siebie, powoli zaciskając w gniewie 
ręce, jakby się chcieli rzucić na kogoś niewidzialnego. I gdy tak z chmurą we 
wzroku patrzyli przed siebie, niezadowoleni z kogoś, co ich męczy, — 
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wymyślając, czemby się zemścić, — w owych chwilach aura naokoło nich 
gęstniała, a z gęstych obłoczków powstawały nowe postacie, trochę do nich 
podobne, lecz jeszcze większych rozmiarów i kształtów. Ze zdumieniem 
wpatrywali się w owe postacie — a te również patrzyły na nich. Były to goryle. 
Wszędzie, gdzie się ruszyli, owe postacie razem z nimi się przenosiły. I one 
jakby głód odczuwały i dziko zaczęły rozglądać się naokoło siebie. Duchowie 
w galaretowatem ciele zaczęli się niepokoić obecnością niby to obcych 
stworzeń. Myśląc, że one są przyczyną we wielkiej mierze ich różnych cierpień, 
zaczęli staczać z niemi walkę. Lecz wtedy owe, także galaretowate goryle, 
niechęcią ich ducha stworzone, rzucały się na swoich twórców. Tak powstała 
pierwsza walka na galaretowatej ziemi — walka człowieka z gorylem. 

 I zdawało się, że już skazują sami siebie na wiecznie zatracenie, cierpienie 
— gdy dotarli ku ziemi duchowie lepsi, ci sami, którzy poprzednio nawrócić 
biednych zbłąkanych chcieli. Za nimi ciągnęły dalsze rzesze duchów. Smutny 
był widok dzieła pierwszych dzieci Boskich. Wymyślali rozliczne magiczne 
kryjówki, by z nich rzucać się na swoich przeciwników, zwanych gorylami    
(— lecz w rzeczywistości i do dziś dnia goryl, czy wogóle małpa zwaćby się 
powinna niższem drugiem „ja“ człowieka). Ci znów nawpół świadomie również 
czatowali podstępnie, by rzucać się na swoich twórców. Lecz pomimo srogich 
walk wzajemnych nie został pozbawiony życia człowiek, ni goryl. Nie walczyli 
na kije, ni miecze, bo ich jeszcze nie było w tym świecie — w mocnym tylko 
uścisku chciał zadusić jeden drugiego. I tak czasami widać było jedną masę 
dwóch różnych, a jednak do siebie podobnych postaci; gdy nadchodziło 
zmęczenie, oddzielali się od siebie nawzajem, zniechęceni na chwilę do walki. 
W owym czasie szukali lepsi duchowie napróżno jakiego oparcia pomiędzy 
nimi, oparcia miłości, by przez prąd ten jasny dotrzeć do wnętrza ich ducha, 
gdzie Iskra Boska tliła. Wyczekiwali u swych niższych braci chwili zmęczenia 
walką z wytworem niższego ich „ja“. Gdy ci zamykali oczy, by nie patrzeć na 
swych przeciwników, goryli, kładąc się przytem na swej galaretowatej ziemi na 
wznak, podobnież, jak my kładziemy się na zielonej murawie patrząc w błękit 
— wówczas i goryle ich naśladowały. A duchowie wyżsi zbliżali się wtedy 
i, jak mogli, do swoich biednych braci przemawiali. Ciężką mieli pracę, bo 
duchowie w galaretowatej masie nie potrafili już odczuć piękna i zrozumieć 
myśli duchów, ani ich mowy duchowej w symbolicznych obrazach. Napróżno 
starali się wyżsi duchowie podnieść ociężałych swych braci z ziemi, by udać się 
razem z nimi do Rzeszy duchów czystych. Wyciągali swoje jeszcze białe ręce, 
w myślach tuląc ich ku sobie. Wówczas to duchowie z galaretowatem ciałem 
podnosili się z ziemi razem z nimi — lecz niedaleko unieść się od niej mogli, 
gdyż ziemia ciągnęła ich napowrót ku sobie, upadali tedy całym ciężarem na 
nią. Ale, chociaż ucierpieli cięższe wstrząsy ciała, to jednak, będąc odłączonymi 
na chwilę od ziemi, cieszyli się z tej chwilowej lekkości. Lecz razem z nimi 
unosiły się i postacie goryli; nie tak wysoko i tak lekko, jak oni, w górę się 
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niosły, wywracały różne koziołki. Im wyżej za swoimi towarzyszami podążały, 
tem bardziej wzmagały się koziołki i tem większy lęk, trwoga wstrząsała całem 
ich ciałem, jakby chodziło o ich życie — bo też rzeczywiście w górnych sferach 
groziła im zagłada. Cząstka ich zostawała na ziemi, jak ślad po ślimaku; gdy zaś 
opadały na ziemię, to znów cząstka ich zostawała na miejscu najwyższem, do 
którego zostały pociągniętemi. Działo się tak zarówno z gorylami, jak 
i duchami ludzkiemi; przy każdem odłączaniu się od ziemi tak jednych, jak 
i drugich, pozostawały pewne ślady, jakby odkopiowana droga ich odłączania. 

 I tak co pewien okres czasu przytulały myślowo duchy nawpół cielesne 
wyższe duchy ku sobie i unosiły się z niemi ponad ziemię. Dobrze im było 
w uściskach lepszych braci — lecz dobro to zazwyczaj krótko trwało, gdyż 
ziemia niedługo na ową wędrówkę pozwalała. A jedynie w owych chwilach 
mieli trochę więcej światła przed sobą, łagodniejszych dźwięków i nie 
odczuwali pragnienia — natomiast goryle bały się śmiertelnie owych wzlotów, 
w czasie których pragnienie ich trawiło, poprostu wysuszało, zmniejszało. 

 Życie Boskie dalej trwało. Wiele ziem we wszechświecie zamieszkanych 
było przez duchy i wszędzie nad niemi, według ich życia i pracy czuwały czyste 
duchy, by twórczością swoją i ;pracą nie oddalały się za bardzo od Boga, Ojca 
swego. 

 I gdy na Ziemi trwały wyższe duchy z niższemi w uściskach i zagrzewały 
zastygłe duchy swojem ciepłem miłości, potworzyły się pomiędzy niemi 
nieprzerwalne nici tak zwanej sympatji. Miłość wyższych duchów była miłością 
ofiarną. Chociaż w uściskach owych przenosiły do swej aury trochę ciężkich 
fluidów, pocieszały się tem, że pomagają w ten sposób swoim bratnim duchom, 
za któremi dobry ich Bóg Ojciec tęskni. Prosiły Boga w modlitwie, by tamtym 
czemś uprzyjemnił życie na ziemi. Lecz sam Bóg pamiętał także o tem, boć 
i tak nie opuszczał swoich zbłąkanych dzieci — czekał tylko na ich 
opamiętanie, czekał, by zrozumieli, kim On im był, jest i będzie. 

 Olbrzymia kula t. zw. Słońce wysyłała naokoło siebie już swoje promienie, 
a te z modlitwą dusz jasnych rosły i rozszerzały się, docierając do galaretowatej 
ziemi. I już promienie zaczęły się przebijać przez nie i świecić i igrać po twarzy 
duchom, na niej żyjącym; tem samem rozlewała się po twarzy tychże błoga 
radość i zadowolenie. Gdy promienie słońca igrały tak nad pustą ziemią, ożyły 
molekuły twórcze, których było dosyć wszędzie w przestworzu. Duchowie 
ziemscy zatraciwszy świadomość tworzenia z nasienia molekuł różnych 
kwiatów, drzew, palm i niemal wszystkiego, co i do dziś dnia na ziemi się 
utrzymało, nie mogli upiększyć sobie życia, lecz w myślach wciąż szukali 
jakiegoś punktu wyjścia z przyćmionej atmosfery swego ducha. Ale, by 
jakiekolwiek molekuły, z których powstają rośliny, cała przyroda i całe światy 
— by owe molekuły rosły, żyły i pożytek przynosiły tym, którzy je do życia 
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powołali, — potrzebnem jest do tego tchnienie miłości. A tę duchowie ziemscy 
zatracili — uśmiechali się tylko ku słońcu i cieszyli się na objęcia dusz poza ich 
obrębem ziemskim żyjących. Wyższe duchy, widząc postęp swej pracy 
i powolne udoskonalanie się braci ziemskich, a wiedząc, że u Boga wszystko 
możliwe i że miłością i ofiarnością w mocny czyn zamienioną mogą wydobyć 
z otchłani cierpień na ziemi swoich ciężkich pupilów, rzucali się w prośbie 
i ofierze jeszcze dalej. Uściski z niższymi przedłużały się; lecz gdy tamci mieli 
powracać, a raczej gdy odczuwali niemiłosierne ciągnienie ku ziemi, spoglądali 
błagalnym wzrokiem na swych jasnych towarzyszów, by ci szli razem z nimi na 
ziemię. — Duchowie wyżsi coraz bardziej z ziemskimi się łączyli. Aby dać im 
jeszcze większy dowód miłości, niespodzianie brali trochę fluidów 
galaretowatych na siebie, ubierając się tak pozornie w ich ciała, 
i niespostrzeżenie kładli się na ziemię na wznak z rozpostartemi rękoma, 
patrząc w przestworze, gotowi do objęcia swych braci. I radość zapanowała 
niemała na pustej ziemi, gdy na niej jasnych swoich towarzyszy leżących 
ujrzeli. Przytulali się ku nim błyskawicznie, i trwali w upojnym uścisku dłuższą 
chwilę. Lecz, że życie jaśniejszych towarzyszy nie było życiem na 
galaretowatej ziemi, rozpylali oni powolnie ciało swoje i znów unosili się 
w górę. Smutno i pusto robiło się duchom ziemskim po każdem rozstaniu się. 
Zaczęli już prosić nietylko ich, lecz także i Boga, żeby nie opuszczali ich 
dobrzy towarzysze, lecz, żeby pozwolił im żyć razem z sobą. Prośby ich długo 
w przestworzu dźwięczały. Ziemianie nie prosili Boga, by wziął ich ku Sobie, 
lecz prosili usilnie, by i tamtych im posłał, aby razem z nimi żyli na ziemi. 
Jeżeli kto zrozumie głębię wolnej woli, nie zdumieje się, że tak długo nie byli 
wysłuchani, pomimo, iż prośby ich głośno w przestworzu dźwięczały. Bóg, 
wysłuchując tych próśb, musiałby zadać tem samem cierpienia tamtym. Lecz 
miłość ofiarna drugich duchów uderzała w struny wielkiej harfy uczuć Boga, aż 
z nowem posileniem, jak na skrzydłach anioła ku ciemnej ziemi odleciała. I gdy 
znów trwali w uściskach z wyższymi duchami, po krótszych już walkach 
z gorylami, pogrążali się pod wpływem jaśniejszych duchów ich niżsi bracia 
w letargiczny sen, z którego mogli niespostrzeżenie oddalać się od swych ciał 
gęstych; lżej już bujali w przestworzu, nabierając świadomości tworzenia. 
Rzucali na pustą ziemię molekuły z zawartymi w nich pierwiastkami a raczej 
nasieniem; pod wpływem nasienia ziemia się skurczała, jakby w objęciach 
nasienie owo trzymała. Całował ją miłościwie coraz mocniejszy prąd słońca, 
które znów pobudzało w uścisku ziemi molekuły do życia. I nagle stanęły 
duchy ziemskie jak w zaczarowanym ogrodzie. Wszystko drżało, wszystko 
delikatnie się poruszało — we wszystkiem było widać nowe życie. Pod 
wpływem słońca parowała galaretowata ziemia, a wytworzona para znów 
skrapiała się w ożywczą rosę, która orzeźwiała wszystko, co rość zaczęło. Lecz 
pomimo to ziemia nie była jeszcze tak gęstą, i wogóle nie miała tak grubej 
powłoki, jak w obecnym czasie. Słońce, zasilając ją mocno swojemi 
promieniami, przebijało się aż do wnętrza ziemi, grzejąc ją i z wewnętrznej 
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strony. Czego nie spotrzebowała powierzchnia — skupiała ziemia wewnątrz 
siebie. 

 Przez ten dziwny, czarowny czas tworzenia się życia roślinnego, działa się 
szybka zmiana i z duchami ziemskiemi. Duchowie wyżsi nadal ich nie 
opuszczali, byli już tak częściowo ich współpracownikami. Drzewa wysoko 
rosły, palmy prąd gorącego słońca zatrzymywały. Pod niemi w rozmarzeniu 
stały lub siedziały duchy tej samej, co one, wysokości. Lecz pod promieniami 
słońca zaczęło się także kurczyć ich szerokie, galaretowate ciało; kurczyło się 
i twardniało tak, że powolnie kości tworzyć się zaczęły. Kości i ciało nabierało 
przejrzystości, z ciemno-szarego robiło się czerwono-brunatne. Wodzili 
wzrokiem po bezowocnych jeszcze palmach od dołu do góry, jakby tam czegoś 
szukali. Pragnienie na nowo się budziło. Za ich wzrokiem, jak pod jakimś 
rozkazem, czołgały się, to znów skakały wielkie małpy, goryle. Mniej było 
w owym czasie walk pomiędzy nimi i małpami, ale za to większa tęsknota 
większa jakaś w duchu pustka i większe pragnienie miłości. Myśli ich nie tyle 
w Bogu się skupiały, ile za jaśniejszymi towarzyszami goniły. I dziwne życie 
było pomiędzy mieszkańcami ziemskimi — bo chociaż miłości pragnęli, 
uśmiechali się przed siebie, lecz obojętnie patrzyli na siebie. Kontakt 
magnetyczny miłości istniał tylko pomiędzy nimi i niematerjalnemi duchami. 
Gdy znów nastąpiło spłynięcie w uścisku na ziemi, błagał jeden i drugi 
z niższych braci, żeby te z nimi na zawsze pozostały na ziemi. Litość 
wstrząsnęła duchami wyższymi; łącząc swoje prośby do próśb duchów na 
ziemi, wysyłali je do stóp Boga. Sześć razy powtórzyła się owa scena. 
W siódmym uścisku, gdy usta ich się zamknęły, odrywały się duchy lżejsze 
z wielką boleścią od swoich towarzyszy, zostawiając ich w beznadziejnym 
smutku. Wytworzyła się pomiędzy nimi długa, gęsta nić, po której ślizgał się to 
uśmiech, to westchnienie — aż w środku tej nici magnetycznej powstały dwie 
postacie, jako dzieci i były podobne jedno do ducha czystszego, drugie do 
ducha niższego. Na ich twarzyczkach odbijały się wszystkie uczucia duchów 
wyższych i duchów niższych. Zachwyceni tym obrazem duchowie ziemscy 
czekali, aż maleńkie istotki urosną w tak wielkie postacie, jak oni sami, a tem 
samem będzie ich żyć więcej na ziemi. Lecz im bardziej wyżsi duchowie się 
oddalali za swem jeszcze innem powołaniem, tem bardziej drobną, ledwo 
dostrzegalną stawała się owa nić pomiędzy nimi — i dwie maleńkie postacie 
zmniejszały się do minimum, aż pozostały tylko drobne iskierki, wirujące 
naokoło siebie, jak motylki. 

 I znów tęsknota zagościła wśród duchów ziemskich. Upłynęła długa chwila, 
nim zjawiły się czystsze duchy. Lecz wówczas spoglądali ziemianie w ich 
stronę już nie z radością tylko, ale także z bolesnym wyrzutem, jakby chcieli 
powiedzieć: ,,I cóż nam pomoże łączyć się z wami, gdy wy, nie dbając na nasze 
prośby, znikacie nam, zostawiacie nas samych, pogrążając nas we większej 
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jeszcze tęsknocie i pustce ?...“ I patrzyli naokoło siebie, jakby mówili wzrokiem: 
„Cóż nam to wszystko pomoże, gdy jedna siła nas pochłania: tęsknota... 
tęsknota!...“ Pod wpływem owych wyrzutów, owego buntu wyrosła mglista 
ściana pomiędzy niższymi i wyższymi, dzieląc ich od siebie. Smutnie na nią 
spoglądały duchy wyższe; widziały ją i duchy niższe, lecz trwały 
w uporczywem milczeniu. Duchy czystsze w pewnem zakłopotaniu zaczęły się 
modlić. Nie rozumiejąc myśli wyższych, gdyż ściana tamowała ich dźwięki, 
zamykali się niżsi przed wyższymi swoim uporem jeszcze bardziej; rozglądali 
się już trochę dziko naokoło siebie i z niechęcią spoglądali na wszystko, co 
naokoło nich rosło. Z niechęcią spojrzeli i na słońce, a na myśl, że Bóg im 
trochę radości na ziemi skąpi, zaczęli wygrażać słońcu, że nie chcą jego 
promieni, nie chcą żadnego życia na ziemi. Nie mieli na myśli siebie, mieli na 
myśli nową twórczość. Goryle również stanęły, jak wryte, i chmurnie przed 
siebie patrzyły. 

 Nad ziemią skrzyżowały się błyskawice i słońce zasunięte zostało 
chmurami. Pod wpływem przekleństwa rozpętała się straszna burza — huczało 
pod ziemią i nad ziemią. A duchy trwały w uporze. Nagromadzony ogień słońca 
w ziemi, dotknięty przekleństwem magicznem ducha, chciał się wydostać z jej 
łona. Rozkołysała się ledwo stwardniała ziemia, poprzewracała na swoim 
grzbiecie niemal wszystkich duchów i goryle, rwiąc wszystko, co 
wstrzymywało drogę płomieniowi, zostawiając za sobą tytko spustoszenie. 
Lecz, ponieważ w słońcu była cząstka Bóstwa, nie mogła światłość jego 
zgasnąć na niskie przekleństwo ducha — i znów zaświeciło. W boleściach, 
które sami sobie zgotowali, wili się duchowie na ziemi — ale że dla nich nie 
było jeszcze wyjścia z tego świata, z poparzonem ciałem czołgali się po jej 
grzbiecie. Jedynemi istotami, które mało dawały oznak życia, były goryle. 
Mętnym wzrokiem patrzyły przed siebie, nie ruszając się wcale. 

 Podobnie jednak, jak w słońcu, znajdowała się i w wulkanicznej sile 
wewnątrz ziemi Iskra Bóstwa, tworząc niejako Duszę Ziemi. Przeszedłszy przez 
twardą skorupę ziemi przy owych wybuchach traciła na aureoli jasności, ale 
potworzyła we wielu miejscach, gdzie przeszła, złote ścieżki. Gdzieniegdzie 
wytworzyła łez wiele, dziś djamentami zwanych. Spadając znów w wyryte 
doły, usadzała się na ich dnie; woda z przerwanych chmur zlewała się do 
dołów, chłodząc rozgrzaną krew matki — Ziemi, zbijającą się w krople 
i kropelki i tworzącą tak korale i drogie kamienie.∗ 

                                                 
∗ Uwaga. Na zapytanie piszącej niniejsze inspiracje pod mojem dyktandem, której 
przedstawiony wyżej obraz wydał się niezgodnym z wiedzą przyrodniczą, otrzymałam z Góry 
następującą odpowiedź: „Jest to obraz symboliczny, a jednak wiernie odpowiadający 
rzeczywistości; może być branym zarówno przenośnie, jak i dosłownie”. Zwrócono mi też 
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 Dziwny kształt przybrała na siebie ziemia po nowem zbuntowaniu się 
ducha. Pomimo, iż duch życzył sobie całkowitego zniszczenia naokoło siebie, 
życzenie jego do skutku nie doszło, bo we wszystkiem jest Duch Boży i nie 
wszystko my stworzyć lub zniszczyć możemy, będąc tylko cząstką Ducha 
Boskiego. 
 

 

ROZDZIAŁ III. 
 

 Pierwsze stwarzanie ognia przez człowieka. Palenie ludzi. Duchy ludzi spalonych 
wdzierają się do ciała żyjących — powstanie pierwszych opętańców, warjatów i medjów. 
Powstanie Karmy i karmicznych splotów śród ludzi. Złość i mściwość ludzi stwarza pierwsze 
elementy płazów i innych zwierząt. Dobro i zło. Magja i cudotwórcy. Pierwsze mieszkania 
ludzi. Jednoczenie się z wyższemi duchami. Materjalizacja myśli człowieka. Pierwsze 
duchowe dzieci ludzi i ich palenie. Nastanie nowej Ery twórczości. Materjalizacja wyższych 
duchów w postaci kobiety. Ludzie dwupłciowi w jednej osobie. Pierwsza śmierć człowieka. 
Zabijanie, palenie i pożeranie zwierząt przez ludzi. Dusza zwierząt. Pierwsze choroby. 
Stosunek kobiety do mężczyzny. Pierwsze zbrodnie zabójstwa śród ludzi. Dalszy upadek ludzi 
i potop świata. 

 

 I nastała nowa era. Znużone duchy świata, przypominając sobie, co było 
przyczyną owej katastrofy i ich cierpień, a mianowicie, że to ich własna zła 
wola, ze zdumieniem i żalem patrzyli sobie w twarze. Lecz nie wszyscy 
jednakowo myśleli. Wielu z nich nie przypisywało swej woli tego, żeby ona 
mogła spowodować taki przewrót na ich ziemi, — ale już w głuchych ciężkich 
odgłosach, jak nad sobą, tak pod sobą, uznawali palec Boży. — Tak, Bóg 
wszystko wie i widzi — i widział także ową katastrofę, wywołaną przez ducha 
w ciele. 

 Zaczęto podejrzewać, że Bóg jawnie karze — i zaczęli się Go bać — 
a w owej trwodze chciał jeden drugiego Bogu ofiarować. I dalej zamotywali się 
w paśmie różnych ciemnych myśli. Świadomość, że Bóg chce, by powrócili do 
Niego, dziwnie była zabarwioną ich myślami. Mniej pokaleczeni szukali 
wyjścia ze swego niepokoju ducha ofiarą, dziś zwaną krwawą. Nie było 
żadnego ognia, ni innego światła, jak tylko słońce i owa wulkaniczna siła. 
Błądząc tak pomiędzy różnemi rowami, górami, nieśmiało sięgali rękoma po 
twardej warstwie. Tu i ówdzie wzięli kawałek do ręki, w zamyśleniu tarli 

                                                                                                        
uwagę na znamienny fakt, iż djamenty i inne drogie kamienie, zarówno jak i korale mają 
własności magiczne. 
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o siebie aż iskry się rozlatywały. Zamajaczyło im się w głowie, bo przypomnieli 
sobie, że takie jakieś podobne iskry, gdzieś w dawnej swej ojczyźnie widzieli. 
— Przypomnieli sobie mianowicie iskrzące molekuły twórcze, które ongiś 
widzieli, teraz już ich nie dostrzegali, choć one nadal wirowały naokoło nich. 

 Widząc w tem jakąś siłę Boską i przypominając sobie oślepiającą jasność 
i ciepło, wydobywające się z łona ziemi, myśleli, że tą siłą Bóg ich chciał 
strząsnąć z ziemi, by w Niego spłynęli. Nie mając już czystości, jasności 
i lekkości, nie wyobrażali sobie błogiego uczucia spłynięcia z Bogiem, lecz na 
myśl o tem uczuwali trwogę. 

 I zaczął się jeszcze smutniejszy obraz w świecie. Z obawy przed mściwym 
Bogiem zapalali owemi iskrami, z krzemienia wydobytemi małe stosy, a na nie 
wrzucali siebie wzajemnie. Aby zaś zagłuszyć krzyk i jęk cierpiącego, który 
wżerał się do ich ducha, zaczęli krzyczeć także, aż ziemia się trzęsła pod siłą ich 
głosu. Inny był ich krzyk, inne śpiewanie, niżeli to, które dziś płynie przez usta 
ludzkie w modlitwie. Częściowym obrazem pierwszych owych półludzi może 
być dzicz afrykańskich duchów, lub różnych zapomnianych ludożerców. 

 Wśród krzyku paliło się ciało jednego, drugiego, trzeciego. Płomień ów 
spalił na nich gęstniejące ciało —  lecz z chmurek dymu inne się utworzyło. Ów 
duch w spalonem ciele nie miał potem nigdzie swojej ojczyzny. Niepokoił 
swoich towarzyszy na ziemi — przypominał im widokiem swoim w t. zw. śnie 
owe dzikie orgje. A nie chcąc żyć bez spalonego ciała w zaświecie, czyhał na 
chwilę, gdy ziemscy duchowie odłączali się nieco od swoich gęstych ciał; 
natychmiast napadał ciało takiego śpiącego, wchodząc w nie duchem. 
Doznawał zmieszanych uczuć, wnosząc pamięć swego innego już życia, 
a równocześnie łącząc się z aureolą myśli swoich towarzyszy ziemskich. Tak 
powstali pierwsi warjaci, czyli opętani. Nie tak łatwo przychodziło duchowi 
opętującemu owładnięcie ciałem żyjącego; staczali o to z sobą zawziętą walkę. 
Duch o spalonem ciele nie chciał opuścić ciała tego, który go rzucił na pastwę 
płomieni. I tak zaczęły się już karmiczne sceny — gdy mianowicie jedni 
duchowie zaczęli odpłacać drugim swoje krzywdy — i niestety odpłacali złem 
za złe. 

 Gdy tak dwaj duchowie w jednem ciele walczyli, straszny ryk rozlegał się 
znów na ziemi. W pustym tym krzyku unosiła się z ust opętanego siła, która 
przybierała różne kształty. Kształty te były nieforemne. A gdy duch rzucał ciało 
na ziemię i pełzał na czworakach po ziemi, wysyłając dalej gniewne myśli, 
oddechem jego stwarzała się taka sama postać, zwierzę o bardziej dzikich 
oczach, a nawet większych kształtach, niżeli ów opętany. I tak powstawały 
pierwsze elementy. 

 Lecz nie wszyscy byli opętani. Ku niektórym znów zbliżały się lepsze 
duchy, lecz już z większym trudem, gdyż pomimo wulkanicznej siły i ognia 
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poprzednia ściana pomiędzy niemi i żyjącymi na ziemi jeszcze nie runęła, ani 
spaloną, nie została. Jednak przedostawali się ku nim. Aby nie przeszkadzały im 
różne, ciemne elementy, znów jaśni podawali myśli rozkrzesania małego ognia, 
którego bały się elementy. I dwa, trzy razy obszedł pod wpływem czystszych 
duchów duch ziemski naokoło ognia, tak, że języki płomienia poprostu smagały 
jego ciało. Lecz wyższe duchy, znając ochronną siłę przeciw płomieniowi, nie 
mając tak przymąconej pamięci, jak ziemskie duchy, chroniły magnetycznym 
fluidem od żaru jego ciało. Na ten widok stawali duchowie ziemscy, jak 
w ziemię wryci, patrząc ze zdumieniem na swobodnie poruszającego się wśród 
płomieni — lecz niestety po owym wybuchu wulkanicznej siły, wywołanym 
przekleństwem ziemi, nie mogli już ujrzeć jasno duchów, otaczających 
przechadzającego się śród ognia. Po owem obejściu ognia otwierały się usta 
półczłowieka i przez te usta płynęły słowa już nie z tego świata. Były to słowa 
dobre, uspokajające i do Boga nawoływujące. Ze zdumieniem przysłuchiwali 
się mówiącemu, który prosił, by nie składali więcej takich smętnych ofiar, — 
by nie palili na stosach jeden drugiego. 

 Lecz nie podobało się to opętanym, boć przedtem, patrząc na nich 
(opętanych), mówił niejeden: „A może to sam Bóg przez jego ciało mówi 
i gniewa się na nas i prześladuje nas?“ Toteż podczas i po przemówieniu, 
zwanem dziś medjalnem, krzyczeli głosem przeraźliwym: „Ja Bóg, mnie 
chwalcie, mnie się bójcie, przedemną się ukorzcie!“ 

 A duchowie ziemscy zapadali dalej w swoją nieświadomość, w którą się 
sami przyoblekali. I chociaż dobre dusze jeszcze przez niejedne usta głosiły: 
„Zawróćcie, Bóg wam daruje wasze winy!“ — nie wierzyli i zaczęli drwić sobie 
z owych medjów. Gdy przez nie przemawiały duchy czystsze, wołali: „Jeżeli 
On wszystko może, dlaczegóż nam nie pomoże, abyśmy się tu dobrze mieli? 
Dlaczegóż oderwał nas od tych, którzy nas odwiedzali i miłością napawali?“ Ta 
skarga ziemian zdołała oszołomić i duchy, nawołując ich w pokorze; ucichły na 
chwilę, czekając jakiej odpowiedzi z przestworza. A czekanie ich było jakieś 
dziwnie niesamowite. Zaczęło im się wydawać, że może jednak trochę 
niesprawiedliwie tak długo cierpią ich bracia na ziemi. Lecz wkrótce ucichli; 
wewnątrz ich ducha odzywał się głos łagodny i postanowili iść za tym głosem, 
będąc pewni zwycięstwa. Ale pewność ta tylko w tej cichej aurze ducha trwała; 
gdy zbliżyli się ku swoim braciom ziemskim, ogłuszyli ich tamci znów swemi 
krzykami. Gdyby byli i wśród tego krzyku o Bogu myśleli, nie zostaliby nigdy 
zagłuszeni. Lecz oni więcej wsłuchiwali się w skargi ziemskich duchów, 
a mniej wsłuchiwali się sami w sobie, w słowa Boskie. 

 I tak powoli upadali razem z tymi na ziemi. Współczucie i miłość 
potęgowała się. Mając jeszcze jakie takie jasne pojęcie o tworzeniu, zaczęli 
robić cuda, by im uwierzono, że to mówią oni, duchy, przez usta medjów — bo 
zaczęto już medja podejrzywać, że mówią same od siebie. I cuda się mnożyły. 
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 Gdy widzieli to opętani, przypomniały sobie i ich duchy mętnie również 
niejedno z tajemniczych sił duchowych — i zaczęli także robić cuda, naśladując 
niektóremi cuda jaśniejszych duchów. Owe lepsze duchy, chcąc ukazać im, jak 
daleko już upadli a nie pytając Boga, czy dobrze czynią, chociaż odczuwali 
jakąś siłę powstrzymującą — zaczęli na własną rękę zrzucać z aury ludzi 
elementy różnych myśli, już przedtem przez tych ludzi stworzone. Strącali je ku 
stopom ziemian, rzucając w nie pierwiastek ożywczy, żeby się stały 
widzialnemi. I tak powstały pierwsze zwierzęta, na chwiejnych nogach, lecz 
o groźnych oczach, bez siły rozpładniania się. Było ich tyle, ile stworzyły 
ziemskie duchy same z siebie. I robiło się na ziemi ciasno. Elementy, jak gęsta 
mgła, z groźnym wzrokiem, prześladowały wszędzie ludzkiego ducha. Lecz 
właściwie jeszcze nie prześladowały, tylko się za nim wlokły. Gdy człowiek 
niezadowolony krzyczał na ziemi lub tupał nogami, elementy rosły, gęstniały 
tak, że go aż przerastały. — Lecz opętani także byli czynni — i oni robili cuda. 

 Tak więc utworzyły się dwa jawne obozy. Jeden uznawał posłanników 
Boskich, tych, którzy ostrzegali przed złemi czynami, drudzy zaś podziwiali 
i ubóstwiali duchy opętane, wołając wciąż o zemstę, o niszczenie. I opętani 
robili cuda na poczekaniu. Magiczną siłą, przekleństwem wywoływali ognie 
bez krzesania kamieni. Ogniste języki lizały ziemię, a wśród tego ognia tańczyli 
duchowie, pozbawieni ciała na stosie; naokoło ognia pełzały gady, sycząc 
groźnie naokoło siebie. Widowiska niskich duchów były jawniejsze i prędsze 
— natomiast wyższych, czystszych występywały trochę powolnie i z pewnemi 
przygotowaniami się. I znów cuda zaczęły tracić na uroku. Gdy któryś 
z wyższych duchów chciał przemówić przez usta ducha ziemskiego, zaraz 
wołali nań: „Stwórz cud, to słuchać będziem twojej mowy!“ A gdy cud się nie 
pojawiał taki, jakiego sobie życzyli, uderzali na medjum falą pośmiechu, 
zrażając je w ten sposób i zniechęcając do przejawów. Wtedy, niewiele myśląc 
o Bogu, poddawało ono swoje siły niskiej mocy ducha. Zamęt ten trwał dalej na 
ziemi. Ziemskich duchów jednak nie opuszczały dobre duchy, w chwilach snu 
tamtych działały dalej na ich opamiętanie. Lecz zawsze było trzeba jakiegoś 
połączenia, jakiegoś pogłaskania ducha ziemskiego, by zbliżyć się ku niemu. 
I tak pomimo poprzedniej ściany duchowie lżejsi z ciężkimi się łączyli…… 

(W tym momencie zarówno jasnowidząca p. P., podająca niniejsze inspiracje, 
jak i pisząca je, usłyszały głuchy jakiś pomruk, podobny nieco do rechotu 
dzikiej świni; wychodził on z pobliskich krzaków, a powtórzył się dwa razy. 
Spoglądamy na siebie ze zdziwiniem, zapytując jedna drugą, czy słyszała owe 
głosy, — i co to może być? W tej chwili ręce jasnowidzącej zaczynają drżeć. 
„Zaraz się dowiemy, kto to był — czuję jakiś wpływ“ — powiada. I już ma 
oczy zamknięte, twarz zbladłą, a z gardła jej wydobywają się głuche, 
niesamowite dźwięki, niby ryk zduszony: „A więc wszystko zdradzić chcesz?... 
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A więc wszystko zdradzić chcesz?“ Poznać było, że z czemś walczy, mocuje 
się. 

 Po chwili otwiera oczy, drżąca jeszcze po przebytej walce i opowiada, iż 
pomruk ów pochodził od jednego z owych najniższych duchów, o których 
właśnie piszemy, a który nie postąpił w rozwoju swym do dziś dnia. Duch ten 
chciał owładnąć jej ciałem, a z piersi jej usiłował wydobyć okrutny, przeraźliwy 
ryk — chciał ją poprostu rozsadzić owym rykiem. Po chwili mocowania się, 
zwracając myśl ku Bogu, potrafiła go jednak odpędzić od swego ciała. 

 Robię na to uwagę: „Ach to te niskie duchy takie wściekłe, że ich 
tajemnice zdradzasz... “  „Nie wyrażaj się o nich w ten sposób, nie nazywaj 
ich wściekłemi” — przerywa Agnia  — „one są biedne, bardzo biedne. Mój 
Opiekun Duchowy uczył mię zawsze współczucia dla t. zw. złych duchów 
— nie pozwalał mi ich nawet nazywać „złemi“, a tylko „nieszczęśliwemi.““  

 Po chwili rozmowy o rzeczach obojętnych wróciła Agnia do zupełnej 
równowagi, tak, że mogłyśmy w dalszym ciągu pisać.) 

 Lecz temsamem także przybierali, na siebie cienie, wsłuchując się 
w skargi duchów ziemskich, zapominając o sprawach Boskich. 

 I znów nowe pokolenie tam heń u stóp Boga cieszyło się radością 
niebiańską. A Ziemia porozrywana, a jednak złotem znaczona i przez słońce 
dalej zagrzewana, płynęła ociężale skrajem innych światów. I znów nastał 
nowy wiek, nowa era. Więcej dawał się słyszeć głos Boga wśród 
rozhukanych fal sumienia. Lecz i na ten głos nie dbały ludzkie duchy — te 
zaś, które w głos ów się wsłuchiwały, prześladowane były przez swoich 
ziemskich towarzyszy. Gdy tamci widzieli, że ich lepsi bliźni popadają 
czasem w zadumę duchową, nawoływali ich do pracy — a jednak 
świadomość twórczości zatracili, twórczości takiej, żeby z molekuły 
wytworzyć jądro i sprawić, aby zeń życie kiełkowało. Zaczęli sobie zato 
robić kryjówki i różne schronienia. Szło im to ciężko, bo palce ich były 
miększe od grubszej materji ziemi i przy zrywaniu kamieni odczuwali 
bolesny ucisk palców i dłoni. Szybciej się już męczyli, niźli poprzednio; po 
pracy tedy spoczywali, leżąc na ziemi — aby następnie znów pracować 
tyleż czasu, ile go poświęcili na spoczynek. A jednak cieszyli się ze swego 
dzieła. Słońce przyświecało im na złote sklepienia. Strawą ich były już 
korzonki, trawa i kora drzewa — usta zwilżali lizaniem gliny w ciemnej 
gęstwinie. Nie było to żucie, jak obecnie — ale niejako wysysanie 
magnetycznej siły przyrody. 

 Lecz Iskra Bóstwa dalej w nich tliła i tęsknotę wywoływała. Zagłuszeni 
próżnym chaosem życia nie słyszeli i nie troszczyli się o to, by słyszeć 
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Boga, —- a jednak tęsknota za miłością wciąż powiewała w ich duchu. 
Zaczęli się cośkolwiek skupiać w swoich kryjówkach, szukając ochłody 
przed słońcem, które mocno prażyć zaczęło. Kryjówki ich stanowiły 
rozmaite jaskinie, wyżłobione ongiś w skałach przez lawę; miejscami 
dobudowywali do owych grot jakby domki małe. Nie miały one dachów, 
podobnych do naszych — były to kopuły okrągłe, wypukłe. Lękali się 
nieraz myślowych wytworów, które już otrzymywały grube ciało, bo szara 
mgła na nich gęstniała, twardniała. Lecz powoli oswajali się z niemi. Gdy 
ktoś nagle stanął przed takim wytworem, lub w zamyśleniu spojrzał nagle 
na ów wytwór myślowy i, przerażony cokolwiek, szybko się od niego chciał 
oddalić, ów wytwór podążył za nim — aż uciekający, potęgując myślą 
gonitwę, nieraz zmęczony upadł na ziemię. Razem z nim padał na ziemię 
i element. Człowiek, nie mogąc już dalej uciekać, patrzył z bojaźnią na element 
— a element patrzył z tym samym wyrazem na niego. Gdy człowiek próbował 
się uśmiechnąć w jego stronę, element powtórzył to samo. Zdumiony sięga 
w stronę elementu — ten, również zdumiony, sięga ku niemu;  dotknął grzbietu 
elementu, lecz element rozmyślnie nie dotykał człowieka, choć był ku niemu 
przyciągany. Gdy próbował go uderzyć, element odskoczył od niego — gdy 
próbował go pogłaskać, ten przytulał się do niego, poprostu wsiąkał w jego 
ciało. Gdy pomyślał: „A nuż mnie ugryzie?” — element otworzył na niego 
paszczę. Gdy człowiek poznał tę tajemnicę, nie starał się pójść w badaniu dalej, 
ażby doszedł do zrozumienia, że to jego własny wytwór. Goryle robiły niemal 
to samo, co inne elementy. Niewiele one ucierpiały podczas trzęsienia ziemi — 
ich ciało więcej odpornem było na boleści, łatwiej przychodziły do siebie po 
owem strasznem porażeniu. Lecz miłości także pragnęły. Gdy człowiek 
pogłaskał goryla, ten długiemi łapami otaczał ciało człowieka. Gdy znów 
rozmyślnie chciał go dręczyć, to goryl swoim ciężarem zwalał się na człowieka, 
wywołując u niego uczucie duszenia — a walczył tak świadomie i srodze, jak 
tego nie potrafiły inne elementy. To też unikały ich duchy ziemskie. 

 Tęsknota za miłością, za kimś, co objęciem sprawiał im lekkość, napawał 
radością i otuchą do lepszego życia, coraz bardziej się wzmagała. Duchowie 
znów nieraz na ziemię się kładli i wyczekiwali swoich lepszych towarzyszy. 
Gdy ci długo nie przychodzili swoją wolą ich ściągali — a gdy widzieli, że się 
zbliżają, lecz do uścisku nie śpieszą, zaczęli ich prosić o przybycie, jak tylko 
umieli najładniej. I kiedy duchowie czystsi ku nim się zbliżyli, nastała 
tajemnicza cicha walka pomiędzy nimi. Ziemianie wyciągali ku nim swoje 
ramiona — czystsi w zamyśleniu wahali się, w obawie przed dalszem 
rozgoryczeniem. A jednak powoli poddawali się ich myślom, oddając siebie w 
twarde uściski niższym duchom. Ci zaś, bojąc się, by im z objęć nie zniknęli, 
całym ciężarem przygniatali ich ku ziemi, nie chcąc ich puścić od siebie. 
I płynęły dziwne skargi, żale, zmieszane z rozkoszą uczucia uścisku, a zarazem 
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trwożnemi prośbami, żeby na zawsze na ziemi pozostali. Miłość połączyła 
niskich z wyższymi. I kiedy wyżsi poddawali się w uścisku, poprostu fluida ciał 
ziemskich przeniosły się na nich, tak, że to wyglądało jako częściowe 
spłynięcie, jak cielesne, tak duchowe pomiędzy nimi.  A jednak jakaś siła 
z objęć niższych ich uwalniała. Niżsi po dłuższem objęciu stawali się dziwnie 
delikatniejszymi i trochę jaśniejszymi. Wyżsi jednak przypominali sobie że bez 
woli Boga nie mogą pozostać z nimi razem na ziemi; nawoływali ich jednak, 
żeby się upamiętali, zaprzestali tworzenia z własnej woli i nie upadali do 
jeszcze większej zguby. Tamci, oczyszczeni nieco w objęciach z wyższymi, 
stali się cokolwiek posłuszni wyższym głosom. Zaczęli walczyć potrosze ze 
złem w sobie i dłużej trwali w marzeniu o miłości. Bojąc się, by czystsi znów 
na dłuższy czas od nich nie odeszli, zaczęli prosić także i Boga, mieszając 
w swoje prośby różne uczucia i różne domysły; zatracili bowiem jasną 
świadomość i nie uprzytomniali już sobie, jak Go mają prosić i wogóle, jak 
postępować, by dalej nie błądzili. Najbardziej prosili o dłuższe uściski i życie 
wspólne z duchami czystszemi. A że była to chęć zabarwiona dobrą wolą, chęć 
czegoś lepszego, bardziej świetlanego, — doszła po części do 
urzeczywistnienia. Znów zbliżyli się jaśniejsi duchowie z uśmiechem na twarzy 
i w czasie spłynięcia w zgodnem drżeniu ducha przeszły promienie 
magnetyczne z ciał wyższych do niższych — a kiedy się od siebie odłączali, 
przeniosła się cząstka ducha i ciała wyższych na niższych. I naodwrót, 
ponieważ niżsi w objęciach wyższych zatracali chwilowo poczucie samych 
siebie, zlewając się z tamtymi niejako w jedno, przenosiła się ich cząstka jako 
nasienie odrodzonego człowieka do wnętrza czystszych duchów. I już wyżsi 
duchowie chodzili z obrazem ziemskiego człowieka we wnętrzach swego 
ducha, stając się tem samem ociężałymi. Im bardziej łączyli się z ziemianami, 
tem bardziej rozrastała się w nich postać ziemskiego człowieka. Łączność 
pomiędzy nimi stawała się coraz większą. I robiło się smutno duchom 
wyższym, odczuwały bowiem różne dolegliwości i ciężkości wewnątrz swego 
ducha, rosnące w miarę rozszerzania się w nich cząstki magnetycznego ciała 
ducha ziemskiego. I już ciało eteryczne wewnątrz nich tak wyrosło, że 
tamowało wszelkie ruchy. Nie chciały się więcej łączyć z ziemianami — 
pragnęły powrócić do Boga, lecz stały się zbyt ciężkie. Wiedziały że tak iść nie 
mogą, że będzie się trzeba rozstać z tem, co w nich cięży. Ziemscy duchowie 
również zauważyli wielką zmianę u swoich towarzyszy. 

 I przyszła chwila rozwiązania — lecz była to bardzo bolesna chwila, gdy 
cząstka duchów ziemskich odłączała się od wyższych. Odłączyły się 
mianowicie od duchów wyższych małe postacie; z chwilą odłączania tychże od 
ich eterycznego ciała objawiły się zarówno u nich, jak i u małych stworzeń 
różne cierpienia. Chwila odłączenia dłużej nie trwała, niż materjalizacja zjaw 
duchowych, a cierpienia równały się cierpieniom medjów, dających swe siły, 
swe fluida cielesne i magnetyczne do owych materjalizacyj. Owo odłączanie 
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małych ciałek było o tyle tylko odmiennem, że tamci duchowie odczuwali 
więcej cierpień myślowych, obawiając się o los tworów, które wyrosły w ich 
łonie. Natomiast medja nie bardzo troszczą się o te zjawy, powstałe zapomocą 
ich sił astralnych i cielesnych — bo zawsze ktoś z niewidzialnych czuwa nad 
owemi zjawiskami i kieruje niemi. Badający te zjawiska ludzie znają tylko po 
części środki, jakiemi należy chronić medja przed różnemi cierpieniami; są oni 
tylko niejako widzami tego, co stwarza świat niewidzialny. 

 Małe istotki, odłączone od swych twórców duchowych, nie wydawały 
z siebie wcale myśli — na ich twarzyczkach znać było tylko ból, smutek — 
i ten wstrzymywał wyższych w odlocie ze świata. Były to bowiem nie tylko 
ciałka, podobne do duchów ziemskich — z ócz ich także miłość biła. A były 
jaśniejszemi od półczłowieka. Nie dotykały ziemi, znajdowały się nad nią w tej 
wysokości, żeby je można rękami dosięgnąć i wziąć w objęcia. I nie rosły już 
wcale. Brak im było dolnej części ciała — zamiast niej była gęsta masa; mieli 
mianowicie głowę, ręce, piersi — a dalszy ciąg tułowia przedstawiał się jak 
u ryby, brak mu tylko było łusek i płetw do zupełnego podobieństwa. Trudno 
też było w nich dopatrzeć się ducha, rozumiejącego cokolwiek z życia 
ziemskiego. Pierwsze dzieci ziemskie patrzyły przed siebie nieświadomie, 
miały tylko czucie. Lecz miłość ku nim rosła. Smętnie spoglądali na swoje 
płody duchowie wyżsi, — bezradnie spoglądali na cierpiące twarze duchowie 
ziemscy. 

 Tymczasem słońce coraz bardziej prażyło i nigdzie nie można już było 
znaleźć ochłody przed niem. W obawie, że znów Bóg karze, gdyż opętani tak 
głosili i słońce przeklinali, postanowili na ofiarę złożyć owe nowe twory. 
A było ich wiele; myślą ściągali je razem i kierowali na stosy. W płomieniu 
ciałka nowych tworów kurczyły się i znikały. Lecz razem z tem kurczeniem 
małych ciałek wszyscy, żyjący na ziemi odczuwali straszliwe boleści, jakby 
sami we wnętrznościach swoich byli paleni. I znów na chwilę zapanowała 
pozorna cisza. Spalone nowe twory błąkały się nad głowami duchów ziemskich 
już jako iskierki magnetyczne. Ucierpiały wówczas także i elementy, gdy 
cierpieli ich twórcy. Mało w nich było jakiegokolwiek życia. Również goryl 
z nisko spuszczonemi łapami czołgał się po ziemi, podnosząc ociężale głowę. 
Jasne duchy stawały się coraz niewidzialniejszemi na ziemi. I przyroda, niby 
boleścią tknięta, traciła na żywości. Zniechęcenie coraz większe zaczęło 
ogarniać ludzkie duchy. 

 Lecz ich opiekunowie, znający jeszcze cokolwiek siły tworzenia, prosili 
Boga, by pozwolił im zaprowadzić nowe życie na ziemi i żyć już razem z nimi 
w boleści i trudzie. — I przyszli na świat, biorąc ciało tylko częściowo podobne 
do ciała duchów ziemskich, jako fluidy z nich. Sami tworzyli na sobie starannie 
ciało nowe. Zaczęła się nowa era twórczości w świecie. Wyżsi duchowie, 
przychodząc na ziemię na dłuższy czas życia, ściągali za sobą znów inne rzesze 
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duchów, które miały czuwać nad nimi, tak, jak oni nad ziemskimi. Ruchem ręki 
zamykali usta opętanym i siali wśród ziemian pogodę ducha i miłość. Ich ciała 
były mniejsze od ciał pierwszych ludzi, były delikatniejsze, okrąglejsze 
i bielsze; były wielce podobne do postaci kobiecej. I zapanowało na ziemi 
wesele; przepełnieni radością ziemianie ślubowali Bogu posłuszeństwo, 
dziękując Mu, że pozwolił ich jasnym towarzyszom przebywać z nimi. 
W mocnych, upojnych uściskach, obawiając się znów nieufnie, że nadejdzie 
chwila rozstania, prosili, błagali Boga usilnie: „Zostaw nam chociaż, — gdyby 
znów rozłączyć się przyszło — zostaw nam tu na ziemi obraz i podobieństwo 
ich, lecz takie, coby żyło, mówiło!” Ujęci prośbą — rzuciły wyższe Duchy 
Opiekuńcze nasienie twórczości we wszystko, co żyło na ziemi. Życie 
przeniknęło wszystkie ciała, zdolne do życia, wszystko nabrało dźwięków — 
lecz, że na ziemi były już i złe myślowe siły, ożyły i one. Na elementach 
gęstniało ciało i wszystkie elementy, dziś zwierzętami zwane, uzyskały 
zdolność rozmnażania się według tego, ile sił żywotnych otrzymały od swoich 
twórców ziemskich i z sił przyrodniczych. Lecz w niedługim czasie sami 
duchowie z ożywczemi molekułami zaczęli być przyciągani ku ziemi. 
Odczuwali, jak na nich jakaś masa gęstnieje — i powoli już widzieli nowe 
swoje kształty. Równocześnie poczuli mocne przyciąganie magnetyczne 
pomiędzy duchy pierwszych i drugich. Chcieli pierzchnąć, obawiając się życia 
ziemskiego, ale znając jeszcze miłość Boga wielkiego, prosili tylko, żeby 
możliwie niedługo trwało ich życie w tym świecie i żeby mogli powrócić. 
I zrodzili się już na wielkie podobieństwo obecnych ludzi. Pomimo dosyć jasnej 
aury duchowej nie było ich ciało bardzo jasne, przybierali od swoich twórców 
ciała, wszelkie ich cechy i podobieństwa.  

 Radość zapanowała niemała, gdy duchy — matki tuliły do swych piersi 
dzieci. U pierwszych duchów rosła delikatność, a z nią i troskliwość. 
W obecności żony i dziecka zawsze tłumili na ustach swych przekleństwo. 
Otaczali żony i dzieci najwyższą czcią, widząc w nich niejako kapłanki. 
Niestety, kiedy zjawiła się w tym świecie zdolność zradzania i rozpładniania 
się, niższe duchy, stale pomne na swoją krzywdę, a pragnący zemsty, poczęły 
również dążyć do zrodzenia się powtórnego i rozpładniania. Jak wyżej 
powiedziano, były na ziemi, oprócz duchów pierwszych, matki i małe 
dziewczynki, podobne do matek; nie było jeszcze istot, podobnych całkowicie 
do duchów pierwszych — nie było chłopców. Niższe duchy, nie mogąc zbliżyć 
się do matek na zrodzenie, szukały jeszcze, jak dawniej, podatnych dla siebie 
wśród żyjących na ziemi, a opętywując ciało niejednego, zaczęły straszne orgje. 
Lecz widząc, że ciało się na nich nie tworzy, jak się tego spodziewały i pragnęły 
rozwścieczone, w opętaniu czarnemi myślami, rzucały się na swoich 
towarzyszy, podgryzając im gardło po okrutnych orgjach i rozdrapując im 
swojemi paznokciami ciało. Ofiarą ich padali najczęściej ci, którzy ich 
poprzednio rzucali byli na stos. Tem samem nastała pierwsza śmierć człowieka. 
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Była to śmierć ciała, na którą z przerażeniem patrzyło otoczenie. Nie mogąc się 
doczekać powrotu ducha, zakopywano ciało do ziemi, bo różne elementy 
obsiadały je, ssały i pożerały. Duch rozszarpanego ciała, będąc w zaświecie, 
rzucał się w nienawiści znów na tych, którzy mu owe cierpienia sprawili. Tem 
samem rosły rzędy ciemnych postaci. Od czasu do czasu nawoływali dobrzy 
duchowie do opamiętania. Łagodniejsi z pośród ziemian, owładnięci tęsknotą, 
znów uczuli potrzebę spłynięcia razem. Matki, które bardziej niż oni, widziały 
niebezpieczeństwo na ziemi orgij duchów niskich, zgodziły się na zrodzenie 
ich, by je odsunąć od rozwiązłości. Zwróciły się do Boga z cichą prośbą, by dał 
im dzieci, zupełnie podobne do mężów. Życzeniu ich stało się zadość — i za 
dziewczętami przyszli t. zw. chłopcy. 

 Lecz ze zradzaniem się dzieci rozpładniały się także małpy, goryle i inne 
elementy. Kwiatów, ni ptaków nie było jeszcze na ziemi. Rosły ogromnej 
wysokości palmy, różne drzewa, które powoli zaczęły się otulać w kwiatki, a po 
tych przychodziły owoce, lecz jeszcze nie soczyste. Wydawały one silną woń. 
Zaparzali oni przeważnie owe kwiaty na słońcu, w dołkach, zrobionych 
w kamienistej ziemi i wodę z nich pili, posilając się nadal korzonkami, lecz już 
soczystszemi, niż te, które były poprzednio. Z chwilą powstania orgij i śmierci 
zaczęły pomiędzy sobą walczyć i elementy. Rozrywając ciało ludzkie, w którem 
już ducha nie było, rzucały się następnie i na siebie, pożerając się wzajemnie. 
Ociężałe i leniwe, wlokły się w bliskości człowieka. Goryle i inne małpy 
łączyły się ze sobą zupełnie bez wszelkiej wstrzemięźliwości, talały się po 
ziemi, i zamęczały się poprostu wzajemnie w swoich zwierzęcych miłosnych 
uściskach. I one kochały także swoje dzieci, chroniąc i pielęgnując je wytrwale. 

 Tak tedy mieli ziemianie, czego byli pragnęli — jaśni ich towarzysze zeszli 
ku nim na dłuższy, wspólny pobyt na ziemię. Lecz miłość sama, a to miłość 
taka, która przeważała w życiu na ziemi, znów nie uszczęśliwiała, i nie 
uspokajała wędrowców świata. Głód i pragnienie coraz więcej dało się 
odczuwać i szukali, czem zaspokoić owe żądze. Tymczasem wszystko się 
rozrastało i rozradzało, ale człowiek oburzał i obrażał się na swoje otoczenie 
elementarne. Chcąc odpędzić elementy od siebie, rzucali ludzie kamieniami 
w ich głowy, a drżąc pod wpływem bolesnego ryku zwierzęcia i bojąc się, żeby 
jeszcze nie powstało, palili stosy, rzucając na nie zranione elementy zwierzęce. 
Gdy wielkie ciało nawpół było upieczone, nawpół spalone, zgasili ognie. Lecz 
po niedługim czasie elementy znów zaczęły się zbliżać, rwiąc po kawałku 
upieczonego ciała i pożerając je chciwie. Duchowie ziemscy, a mianowicie ci 
więcej uporczywi w złem, wpatrywali się w ową ucztę — aż z ciekawości sami 
skosztowali kawałek ciała, i już od niego się nie oderwali, póki nie zaspokoili 
głodu. Przechwalali się przytem przed wszystkimi, którzy im tylko dali posłuch, 
jaką to niebiańską mieli ucztę. I niejeden dał się opowiadaniem tem skusić. 
Potem już rozmyślnie czatowali na różne zwierzęta, a te, broniąc się, w obawie 
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przed śmiercią, staczały nieraz straszną walkę z ludźmi. To też nie rzadkie to 
były zjawiska, kiedy element, większy od słonia i żubra, rozrywał ciało 
człowieka. 

 Zabijane przez człowieka elementy miały jednak nie tylko ciało, lecz 
i duszę, bo choć były stworzone w przekleństwie, to jednak i na nie przeniosło 
się coś z ducha ludzkiego. Taki duchowy element nigdy zniknąć nie może, póki 
zeń człowiek znów wszystkiego, co ludzkie, w siebie nie wessie. Powłoka 
duchowego elementu, tworząca niejako na nim ciało, czyniąca z niego zwierzę 
widzialne, zniknąć nie może, chociażby nawet z niego ludzie zjedli ciało — 
element ów bowiem ma w sobie nadal siłę rozrodczą. Powłoka ta tylko 
wówczas zniknąć może, gdy miłością, lecz nie namiętną — tą czystą, Boską — 
jeżeli poprostu tym płomieniem miłości wysuszymy ów element bez ciała, już 
niewidzialny. Wtedy czysta cząstka sama do nas powróci. Nie trzeba nawet 
zjadać zwierząt w celu pozbawienia ich ciał — ni odbierać go im przez zabicie 
i rzuceniem na pożarcie innym zwierzętom lub robaczkom. Tą samą miłością, 
tym samym płomieniem można elementowi pomóc do odejścia od ciała, w 
którem także nieraz odczuwa dotkliwe cierpienia, głód, pragnienie, chorobę. 
Lecz to czynić mogą duchowie ludzcy, czyści, mający wyrównaną karmę za 
sobą i wolną, jasną, niebiańską, wieczną ojczyznę przed sobą. Myślą można 
nietylko ubezwładnić, lecz i zabić zwierzę — ale jeżeli ta myśl z owego jasnego 
płomienia nie powstała, nie należy ów człowiek lub duch do owych jasnych 
genjuszów, lecz do czarnych magów. 

 W duchu ludzkim jest Iskra Bóstwa — to też mała Iskierka Bóstwa i w ów 
tworzący się element się przeniosła. Ciało zostało rozszarpanem przez inne 
elementy i niskie ludzkie duchy — dusza zwierzęca w bardzo smętnym stanie 
po pożarciu ciała, lecz bądź co bądź z Iskierką Bóstwa, znów znajdowała się w 
aurze człowieka. Przy masowem mordowaniu ich, pożeraniu i zjadaniu, więcej 
ich przybywało w otoczenie ludzkie. Czasami znów były uczepione do 
grzbietów podobnych sobie elementów zwierząt na ziemi i przybierały na siebie 
nowe ciało. Tymczasem duchowie, spalani w ofierze, dalej się mścili — choć 
zresztą duchowie czystsi brali pod opiekę tych, którzy byli bodaj trochę 
przystępni głosom lepszym. Duchowie niżsi rozmyślnie budzili dusze 
elementarne, pozbawione ciał i w czasie snu braci ziemskich rzucali się na nich 
wraz z elementami i ssali ich prąd życia, czyli magnetyczną siłę ciała — aż do 
osłabienia. Tak powstawały pierwsze niewyjaśnione choroby, ból głowy, ręki, 
piersi, lub innej części ciała. To znów podstępnie zbliżały się niższe duchy do 
duchów ziemskich, zwanych matkami. Brali we śnie myślowo postać, podobną 
do tych, którzy się z niemi łączyli na ziemi, rozfalowali chceniem magnetyczne 
fluidy ożywcze i przygniatali je, jako zmora, zarywając z nich wiele fluidów 
życiowych rozpładniających. Dążyli do tego, jak do upojnego wina, 
wyczerpując w ten sposób duchy — matki i wywołując przez to wśród nich 
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zniechęcenie do ich najbliższego, jakby go nazwać można, ojca ziemskiego. Na 
karb mężów bowiem kładły one sprawki niskich duchów. Ci znów, czując się 
pokrzywdzonymi, udawali obojętność ku żonom, a nawet wypuszczali z opieki, 
a tem samem dawali jeszcze większy przystęp złu ku tym, które wszakże raczej 
ofiarą były w życiu ziemskiem dla udelikatnienia ich i zwrócenia na lepsze tory 
życia. Nie wszyscy duchowie ziemscy mieli żony, czyli swe ziemskie duchy 
opiekuńcze, nakłaniające ich do lepszego życia. Byli to tacy zatwardziali 
duchowie, którzy owych lepszych duchów słuchać nie chcieli, dając natomiast 
chętnie posłuch niskim duchom, pozbawionym ongiś ciał przez spalenie, 
a popychającym ich do coraz gorszych czynów. Idąc za radą owych niskich 
opiekunów, pomnażali na ziemi chaos, przeklinania i cierpienia, dając się we 
znaki swoim ziemskim towarzyszom. W tworzeniu chaosu byli mistrzami — 
znali różne czarne siły i używali ich dla swych celów, czatując zawsze na nowe 
ofiary. Zbliżali się do opuszczonych matek niby z uśmiechem współczucia na 
twarzy, dążąc do dalszego wyczerpywania ofiary. I nierzadkie były też 
wypadki, kiedy to zjawił się z powrotem mąż właściwy. Widząc kogo innego 
przy żonie i podejrzywając go w zasianie intrygi dla własnych celów, żonę zaś 
o niewierność, zabijał oboje. Lecz nie czynił tego z własnej woli: duch 
spalonego ongiś ciała, który przedtem popychał tamtego do jego żony, 
podsuwał teraz myśli mężowi, żeby oboje zamordował. Lecz zawsze w takich 
wypadkach bywały pewne drgnienia w duchu, ostrzegające przed zbrodnią 
i broniące przed dalszym upadkiem; jeżeli wczas nie usłuchali głosu 
ostrzegawczego swego sumienia, ulegali podszeptom duchów niskich 
z zaświata. I tak powstała pierwsza zbrodnia na tle zazdrości. A jeżeli duchy 
zamordowanych niewiele dbały w zaświecie również na głos ostrzegawczy, 
nawołujący ich do opamiętania, darowania krzywd i miłowania swoich 
prześladowców, mnożyły się rzesze niskich duchów i cięższem było ludzkie 
życie. 

 Ludzie na ziemi, otaczani różnemi zwierzętami, patrzącemi nieufnie, 
a nawet groźnie, na człowieka, odczuwając dziwny ciężar ducha, znów 
uskarżali się na krzywdę. Winy tej krzywdy szukał jeden w drugim, lecz nie 
w samym sobie. I zaczęli nowe walki na ziemi. Kamienie, jakiemi poprzednio 
zabijali tylko zwierzęta, rzucali już na siebie wzajemnie. Szał nienawiści opętał 
ich, bo potęgowali go jeszcze niżsi z Rzeszy Ducha. Stracili wiarę we wszelką 
sprawiedliwość i wszelkie życie duchowe; nie myśląc, że spotkają się 
w zaświecie, mordowali się wzajemnie. A po różnych zakątkach na ziemi 
wyprawiane były orgje przez niższe duchy ziemskie, nakłaniane do tego przez 
niższe duchy z zaświata, podawające im czarne myśli: „U żyć, użyć, jeszcze, bo 
już zbliża się koniec życia!” 

 Wówczas to znów ozwał się głuchy pomruk w łonie ziemi. Ziemia, jakoby 
trzymać na sobie nie chciała zbłąkanych twórców, kurczyła się i trzęsła całą 
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powierzchnią. Pragnąc bowiem pozbawić życia ziemskiego jedni drugich, 
zbudzili stare przekleństwo, do łona ziemi niegdyś rzucone i przez jakiś czas 
uśpione. Połączyło się ono z nowem i narobiło jeszcze większego spustoszenia, 
niż poprzednio. Wielka noc wszystkich otoczyła i tylko fosforyczne blaski ją 
oświetlały, wywołując za każdym razem krzyk i jęki. Ognisty bicz przekleństwa 
smagał ludzkie duchy. Wody nieprzerwalne zlewały się na ziemię, spłókując 
z powierzchni jak ludzi, tak elementy. Gdy słońce znów zaświeciło, niewiele 
już ich było na ziemi. Duchy zatopionych, jak obłąkane, bezładnie gromadziły 
się w Rzeszy Ducha. Z tych zaś, co pozostali na ziemi, musiał jeden przejść 
przez siedem gór kamieni, nim drugiego odnalazł. Ciała utopionych upadały na 
ziemię, na tak zwane dno wody morskiej — ale jeszcze w drodze, nim tam 
doleciały, już elementy razem z niemi rzucone, czepiały się ich. Lecz 
i elementów ciała powoli stawały się nieruchome. Duchy ludzkie opuściły swe 
ciała, lecz duchy zwierząt zostały we wodzie, przekształcając powoli swoje 
ciało pod wypływem nowego środowiska — i tak powstały pierwsze wieloryby 
i inne morskie potwory. Najniebezpieczniejsze z nich były wówczas polipy. 
Podobnie, jak mało ludzi, tak i zwierząt bardzo mało pozostało wówczas na 
ziemi. 

 

 

ROZDZIAŁ IV. 
 

 Dalsze rozradzanie się duchów. Bałwochwalstwo, krwawe ofiary. Stworzenie słonia, 
wielbłąda, świni, gadów i innych potworów. Dalszy upadek, powstanie murzynów. Walki 
byków pierwotnie i dziś. Potopy i przekształcanie się ziemi i istot żyjących. Stworzenie 
kwiatów, krzewów i ptasząt. Porozumiewanie się myślami, powstanie mowy. 

 

 Duchowie matek i dzieci znów trochę się opamiętywali w zaświecie 
i zapragnęli lepiej dograć przegraną rolę. Ź pozostałych na ziemi nikt już nie 
miał świadomości dalszego tworzenia, lecz nie utracili zdolności rozpładniania. 
Więc znów zradzały się w postaci dzieci te same duchy, które gnane ofiarną 
miłością na świat zeszły. Nie potonęli, ani od piorunów nie wyginęli wszyscy 
źli na ziemi; podnosili oni dalej bunt przeciwko sobie i Bogu. Ledwo nastąpiło 
większe zaludnienie, już znów wywoływali nowe walki i stwarzali nowe 
elementy. Tymczasem zaczęły zradzać się nowe duchy, lecz tylko z tą myślą na 
świat przychodziły, że jak najmniej będą z ziemi brać dla ciała, natomiast będą 
jawnie wskazywać na dobro i zło. I tak powstawali kapłani, uczący o wielkiej 
Miło ści Boga. A że widzieli, iż trudno przedstawić cały Majestat Jego mądrości 
zbuntowanym na ziemi, używali różnych symbolicznych porównywań, by 
wzbudzić natchnienie i wiarę. Kiedy jaki lepszy duch i o wyjątkowo 
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estetycznem ciele uwielbiany był tak, jak uwielbiało późniejsze pokolenie 
królową, wskazywali kapłani na tę istotę, na jej włosy, na jej oczy, mówiąc 
zawsze: „On jest jeszcze piękniejszy!” A gdy wychwalano jej czyny, mówili: 
„On jest jeszcze lepszy”. Czynili to najczęściej w porozumieniu z ową istotą. 
Lecz oni wierzyć nie chcieli —  o cuda, cuda wołali, krzycząc nieraz głosem 
wielkim, tak, że zagłuszali ducha dobrego: „Pokaż nam Jego, Boga żywego — 
niech się ukaże, a uwierzymy!” Gdy zaś wskazywał im na to, że i oni byli 
stworzeni na obraz i podobieństwo Jego i że w nich drzemią także siły Boga 
Żywego, — że tylko ta cząstka Boga i miłość ich jeszcze trzyma, iż nie rozpadli 
się w nicość, śmiali się, mówiąc: „On opętany!” A właściwie opętani innego 
Boga im przedstawiali. Pokazując, im się we śnie, przybierali niscy duchowie 
różne postacie, mówiąc: „Jam Bóg, mnie chwalcie, mnie ofiary składajcie!” 
Duchowie ziemscy, zachowując trochę świadomości z owego snu, tworzyli na 
chwałę Boga posążki podobne do postaci, jakie widzieli we śnie. Były to różne 
wykrzywione twarze i różne karykatury, z których poprostu trudno było 
wydobyć podobieństwo bodaj do człowieka ziemskiego. I w niedługim czasie 
znalazło się wiele bogów na ziemi. Każdy starał się dać swemu bożkowi jakąś 
ofiarę, to ze zwierzęcia, to z jakiej rośliny. A kiedy opętani byli na kogoś 
zagniewani, podawali podatnym dla siebie myśli, że tego lub owego trzeba 
zabić i zjeść, żeby Boga za coś przebłagać. Gdy już tedy ziemianie mieli 
upatrzoną ofiarę, schodzili się, tańcząc, śpiewając naokoło bożka, by usłyszał 
ich głosy, następnie zaś brutalnie zabijali, rozrywali swych braci. Wśród tego 
upadku niektórzy, dając przecie posłuch lepszemu duchowi, zastanowiwszy się 
nad swojem położeniem, zaczęli dążyć do naprawy złego, chcąc powrócić do 
Boga Ojca. Zwracali się tedy do braci t. zw. ludożerców, chcąc ich odwrócić od 
ich strasznych czynów. I nie rzadko sami padali ofiarą ich orgij. Lecz mając na 
ustach słowa dobrych duchów i wiarę w Boga, nie cierpieli zwykle w owych 
płomieniach; duch ich nieraz ze śpiewem i zwróconym w górę wzrokiem 
opuszczał zniszczone ciało a po odpoczynku w Rzeszy Ducha znów zbliżał się 
do świata i sam przemawiał przez usta innych, dając pozostałym na ziemi 
dowody dalszego istnienia swego, — świadcząc im, że Duch wiecznie żyje. 

 Tak więc rosły rzesze niewiernych i wiernych. Niewierni dalej zapadali we 
wielką dzikość i stronili od lepszych. Niscy duchowie, chcąc zabezpieczyć 
sobie styczność i życie z tymi z pośród ziemian, którzy słuchają ich głosu, 
wyprawiali dalsze cuda. 

 Pomiędzy elementami nie było słoni, ni wielbłądów, nie było też koni 
i wielu innych zwierząt. Mając na ziemi jeszcze swoje stadko czarnych myśli 
i będąc w złem zasilani, wytwarzali świadomie nowe elementy i dawali im 
ciało. I tak jeden z nich uniósł ręce, a wybierając najsilniejszego elementa 
z pośród innych, wytwarzał na nim ciało, rozszerzając jego tułów. W ten sposób 
powstawał słoń. Gdy duch niski tworzył tak jego ciało, przedłużało się ono 
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wciąż od głowy do przodu. Nie mając już sił magnetycznych, by zaokrąglać 
dalej zwierzę, szybko wytwarzał głowę, zostawiając przed nią długą trąbę. 
I powstały kształty słonia — a że duch gniewał się przy tworzeniu głowy, 
wyrosły pod wpływem złości dwa groźne kły. Nie miał już siły, ni ochoty 
myślowo odcinać trąby. Stwarzał, słonia na ofiarę i i pożarcie. Było to pierwsze 
tworzenie myślowe, tworzenie świadomie słonia. Lecz oczu brak było. Duch 
osłabiony. i zniechęcony chciał zostawić dzieło niedokończone, myśląc sobie: 
,,A pocóż mu oczy?“ Lecz na jego dzieło patrzyli duchowie wyżsi. Nie niszcząc 
mu jego dzieła, tchnieniem miłości wzbudzili oni we wielkiej, słabo ruszającej 
się masie, ducha. Maleńkie oczy słonia pomimo niekształtnego ciała tkliwie 
i rozumnie na świat patrzyły. A że duch jego nie był stworzony przez swoje 
najbliższe otoczenie, powstał mężnie, zawracając zaraz w stronę lepszego 
pokolenia. Więc bito go — podziwiano, a jednak znów bito. Dzicy ziemianie 
poprostu bali się jego spojrzenia — ci zaś, którzy chcieli się okazać mężnymi, 
dalej słonia prześladowali. A ten, gdzie tylko dostał się do wody, nabierał jej 
sporo do swej trąby i pryskał na swoich prześladowców. Po takiej kąpieli, 
urządzonej im przez słonia, zawracali zazwyczaj, zostawiając go swojemu 
losowi. A duch niski, który stworzył poprzednio słonia, ledwo nabrał trochę sił, 
już mu się znów majaczyło, że trzeba stworzyć wielkie, grube zwierzę, żeby się 
niem można było dobrze nasycić. Ale zawsze przy przedłużaniu się trąby 
opadał na siłach. Tak powstało wiele słoni. Lecz żaden nie dał się pożreć — 
wszystkie im zawsze gdzieś znikły. 

 Niski duch, myśląc, że dzieło jego się nie udało, zaczął stwarzać znów nowe 
zwierzęta, biorąc do pomocy, jak i poprzednio, fluidy z ciał żyjących na ziemi 
ludzi i elementów. I pod jego rękami powstawało nowe zwierzę, dziś 
wielbłądem zwane. Lecz przy jego tworzeniu wciąż opadały mu ręce. Czystsi 
starali się wpłynąć na niego, by nie stwarzał świadomie żadnego zwierzęcia na 
pożarcie przez kogokolwiek. Zawahał się na chwilkę, lecz wnet z jeszcze 
większą energją zabrał się do wykończenia swego dzieła. I znów zapomniał 
o mózgu, o duszy zwierzęcia — lecz znów pamiętały o tem czystsze duchy 
i tchnęły je w niezgrabne ciała. Ale i te zwierzęta, jak poprzednie, znikały z ócz 
niskiemu duchowi i nieprzyjacielom swym ziemskim. A tu pomiędzy ostatnimi 
rosło oburzenie, że obiecano im nowe stworzenia, bardzo dobre do nasycenia, 
a nie mogą się ich doczekać. Chcieli już rozbijać swoje bożki. Duch niski, 
czując naraz naokoło siebie dziwną pustkę, wytężył wszystkie siły, aby 
czemprędzej stworzyć coś na posiłek. Lecz nie miał już wielkiej siły, a krzyki 
z ziemi jeszcze bardziej go osłabiały. Ziemianie dali mu tylko bardzo krótki 
czas do wypełnienia obiecanego cudu, gdy przejawiał się przez usta ludzkie. W 
pośpiechu wybrał element, wytworzony w czasie orgij, i szybko nań lepił fluidy 
żyjących na ziemi. Tak powstał przed nim kształt świni. Lecz nikt z dobrych 
duchów nie miał ochoty obdarzyć tego zwierzęcia siłą życiową. Ten, 
odczuwając wciąż, że to zwierzę się nie rusza, że brak w niem jakiegokolwiek 
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życia, zniecierpliwiony trącił rękami owo zwierzę, mówiąc przy tem: „Idź!“ 
Tem samem przez jego ręce, oraz równoczesny okrzyk „idź”, przeniosła się 
wielka cząstka z jego ducha na ową t. zw. świnię. Nie była ona taką, jaką teraz 
ludzie chowają; była dziką, a że została stworzoną w wielkiej złości 
i z niechęcią na buntujących się wędrowców ludzkich, wpadła pomiędzy nich 
i prześladowała ich. Wkrótce potworzono różne magiczne sieci, do których 
łapano owe zwierzęta; one stanowiły jakiś czas posiłek dla nich. Jednak 
wszystkie nie zostały pożartemi, rozbiegały się i tylko ryk ich wściekły 
zaznaczał ich miejsce. 

 Wówczas już daleka przestrzeń dzieliła dzikich od prawdziwych kapłanów, 
którzy dalej nie ustawali w pobudzaniu do dobrego. Pewnego dnia ujrzano stado 
słoni, a po niedługim czasie drugie wielkie stado wielbłądów. Wywołało to 
ogromne przerażenie — lecz kapłani ziemscy, trzymając ręce przed sobą; 
i patrząc w oczy zwierząt, wołali: „W Imię Boga bądźcie pokornemi i nie róbcie 
krzywdy nikomu na ziemi!“ I słonie skłoniły pokornie swoje głowy — a druga 
karawana, pod wpływem wzruszających słów upadła wprost na kolana. 
Tymczasem przyszli duchowie, którzy tchnęli byli w owe zwierzęta dusze, 
oznajmiając, przez kogo zostały stworzone i w jakim celu — oraz, że tamci 
wciąż się od poprzednich swych braci oddalają, błądzą i źle czynią. Na te wieści 
kapłani i wielu wiernych usiadło na grzbiety zwierząt, a te milcząco skierowały 
się z powrotem za pierwszym człowiekiem. I znów im głosili, w jakim celu 
przybywają i nawoływali ich do opamiętania. Wielu, znużonych ciągłą walką, 
jak pomiędzy sobą, tak i z elementami, będąc w dodatku głodni i spragnieni, 
powracało z wiernymi. Lecz nie wszyscy się nawrócili; pozostali rozgniewani 
rzucali na swoich towarzyszy klątwę, wywołując pioruny i trzęsienia ziemi. 
Ziemia się poprostu rozwarła i wielu najbardziej przeklinających pochłonęła 
w swoim uścisku. 

 A lud rozmnażał się dalej — jak dobry, tak i zły. Złych od dobrych dzieliły 
jeszcze ogromne przepaście i morza, boć oni sami tak chcieli. Lepsi duchowie 
cieszyli się chwilowo z tego odłączenia, boć odczuwali większą ulgę. — Ciało 
ich jednak było już ociężałem, tak, że nie mogli się razem z niem przenosić za 
morze, gdyby zechcieli iść ku swym braciom z dobrą myślą i nawoływać ich do 
opamiętania. Lecz duchowie bez ciał lepiej widzieli owo niebezpieczeństwo 
upadku duchowego, jak z jednej, tak i z drugiej już strony — i zaczęli 
pośredniczyć pomiędzy rozdzielonymi morzem. Była to praca ciężka, gdyż źli 
duchowie świata wydobywali z siebie najrozmaitsze przekleństwa, 
odgraniczając się dalej od jednych i drugich i zapadając tak z niesłychaną 
szybkością w straszne otchłanie. Opętani wyprawiali dalej swoje orgje; 
opętywujący duchowie nie życzyli już sobie nawet zrodzenia, bo 
wykorzystywali każdą chwilę dla swego płciowego zadowolenia. A na tem 
właśnie polegał jeden z największych upadków ducha — bo opętywując 
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podatnych sobie, rzucali się wraz z nimi na elementy zgęszczone i w swoich 
orgjach zapładniali je na podobieństwo swoje. 

 I tak powstawały nowe groźne elementy, czyli zwierzęta, mające tułów 
kształtu gada, zakończony dwiema stopami, a głowę z niesłychanie dzikim, 
strasznym wyrazem człowieka. Uciekały od nich nawet i te zwierzęta, które na 
świat ich wydały. A niski człowiek naigrawał się z nich, zadając im różne męki, 
aż oburzeni duchowie opętanych brali ich pod swoją opiekę, tworząc sobie 
z nich niejako obronę i bicz dla ziemskiego pokolenia. I kiedy odwiedzali ludzi 
czystsi towarzysze z Rzeszy Ducha i w t. zw. śnie chcieli ich odłączyć od ciała, 
by im ukazać grozę ich położenia, rzucały się opętane duchy wraz ze swojemi 
potwornemi elementami, wywołując rykiem zamięszanie u ziemian 
i zagłuszając głos dobrych. A jeżeli mimo to któryś z niższych nie dał się 
odpędzić od czystszych przyjaciół i przyniósł od nich dziwne wieści dla 
drugich, upewniając ich z wielką żywością o prawdziwości swoich słów, 
wskazując im trafnie na ich niebezpieczne życie, — wówczas opętani wraz ze 
swemi elementami otaczali go, siejąc nieufność do niego i poprostu rzucali się 
nań, niszcząc jego ciało przez ssanie, tak, że na owem ciele powstawało wiele 
wrzodów. Nieraz tacy duchowie cieleśni nie mogli się wcale poruszać. Gdy 
leżeli na ziemi z otwartemi ranami, czystsze elementarne zwierzęta lizały ich 
rany, kojąc tak boleść i dodając swojem niemem spojrzeniem otuchy. Im więcej 
zbliżał się ich czas odejścia od zniszczonego ciała, tem bardziej lekkim stawał 
się ich duch, tem więcej jasności mieli przed sobą —  i tem żywiej ostrzegali 
przed złem. Jedni dawali posłuch zranionemu na ciele duchowi, inni znów 
naśmiewali się z niego, plwając w jego rany. A opętani, nie mogąc znieść tego, 
że tamci pomimo ciężkich ran, przez nich zadanych, nie boją się innych i za 
sobą porywają, gromadzili znów swoich towarzyszy ziemskich, wmawiając im 
konieczność uprzątnięcia chorych z miejsc, przystępnych ludziom dobrej woli 
i porzucenie w najbardziej nieczyste miejsca na ziemi, gdzie zwierzęta składały 
swoje nieczystości, a i ludzie im w tem również pomagali. Chory, rzucony na 
takie łoże, nie zatrzymywał się już tam długo. Przyszły jasne duchy z białemi 
bandażami i zabierały go z sobą, zostawiając jego ciało do reszty na pożarcie 
otulając wonnemi bandażami sił magnetycznych jego ciało astralne. Odczuwał 
on wówczas niewymowną radość i błogość. I gdy tak chwilę kołysał się 
w błogosławionem upojeniu przypomniał sobie różne tkliwe spojrzenia, 
otrzymywane w owych cierpieniach na ziemi — a odczuwał także i lekki 
dreszcz przy wspomnieniu groźnych wejrzeń zbłąkanych braci i strasznych 
elementów, wpijających się w jego ciało. Teraz widział, że się nie mylił i że 
dobrze zrobił, nie opuszczając Boga. Czuł się jasnym i lekkim, pozbawionym 
wszelkiej boleści, kołysanym w przestworzu jakby na delikatnych czyichś 
rękach. Zapragnął szukać owych oczu tkliwych na ziemi i powiedzieć im co 
mogą zdobyć, trzymając się dobrych czynów i wierząc w jednego Boga 
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Żywego. Chciał im także wskazać na niebezpieczeństwo orgij i nowych, 
rosnących z nimi groźnych elementów. 

 I zaczęli się mnożyć łazarze na ziemi. Zaczęły także gęstnieć rzesze 
opętanych. Rozwydrzenie i dzikość były już tak mocne, że aureola duchów 
coraz się stawała ciemniejszą i gęstszą. Niektórzy byli już czarniejsi od swoich 
elementarnych myśli. I tak powstali pierwsi murzyni i inne rasy. Lecz ci pierwsi 
murzyni nie mieli już ani czerwonej krwi, ani takich myśli, jak bodaj najdzikszy 
murzyn w obecnym czasie. Bo murzyn dzisiejszy więcej nieświadomie popełnia 
zło, mordując i zjadając — jak to się dzieje u niektórych szczepów — swoją 
żonę lub dziecię i naodwrót. Lecz murzyni pierwsi znali magiczne siły, 
rozmyślnie jątrzyli cierpienia i nim zjedli swoje własne dziecko, dopuszczali się 
nad niem najniższego gwałtu, a gdy jeszcze trochę ruszało członkami, rozrywali 
je za życia, osmalając nad płonącym ogniem i rwąc tak czarne ciało od sinawej 
kości. Z kościami w rękach śpiewali hymn swojemu bogu, tańcząc naokoło 
ognia, a rzucając kości w stronę słońca, wykrzykiwali różne przekleństwa pod 
adresem Boga, o którym słyszeli bodaj trochę od innych, lepszych od siebie. 

 W morzach rosły straszne elementy, wieloryby i inne potwory do 
ogromnych rozmiarów. Jak teraz kołysze się na falach morza okręt podróżny, 
tak kołysały się na falach wieloryby, w których wnętrzu zmieściłoby się 
niemniej ludzi, niż na wielkim statku morskim, gdzie setki osób dosyć 
wygodnie się porusza. Siła dobra dalej otaczała twórczością i pięknością dobre 
duchy — więc wytwarzały się jeszcze dalsze światy i szczęśliwi byli duchowie, 
Bogu wierni. Natomiast czarne duchy, jak teraz mówią, czarty, otworzyły 
prawdziwe piekło na ziemi. Wzmagały się walki ich pomiędzy sobą, podstępne 
walki we śnie o władzę, wysławianie siebie za królów i bogów i świadome 
tworzenie jadowitych elementów, gadów. Nie znając jeszcze strzelby ni miecza, 
by sobie niemi nawzajem ucinać członki i przecinać nić życia, wytwarzali płazy 
i różne skorpjony, pająki i byki, a te pod ich rozkazem, na skinienie ich woli, 
zakradały się do kryjówek ludzkich, rażąc ich nieprzyjaciół jadem 
przekleństwa. A że na ziemi długi czas już trwała siła rozrodcza, różne te 
groźne zwierzęta mnożyły się za siłą przekleństwa, którem powietrze było 
nasycone. Powoli zaczęły się one jednak rzucać i na swoich myślowych 
twórców, tak, że oni również już nie byli pewni kroku na ziemi. Uciekali na 
wysokie drzewa przy zbliżającym się ryku rozjuszonego byka. Powoli zaczęli 
szukać jakiejś obrony przeciw nim. Wysyłali nową groźną falę wzrokiem swego 
ducha w ślepia owych zwierząt — i ze zdumieniem spostrzegli, że pod ich 
wzrokiem ustawał ruch owych zwierząt, jakby nie żyły. Zbliżali się ku nim 
z wrzaskiem i patrząc im groźnie w oczy, wciąż czynili ich bezwładnymi, tak że 
mogli ich śmiało dotykać. Powoli zaczęli w nieruchome ciała i w przygasłe 
ślepia wmawiać swoją wolę: „Wstań!“ — „le ż!“ —„chodź!“  — lub „czołgaj 
się!“ — i ze zdumieniem spostrzegli, że wszystkie zwierzęta są im posłuszne. 
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Długo zabawiali się z niemi w ten sposób, czyniąc sobie z tego ulubioną 
rozrywkę. Odwrócili trochę uwagę od siebie wzajemnie, kierując ją na owe 
zwierzęta. Rozjuszone byki, chociaż z ponurym wzrokiem, posłuszne były woli 
swoich stworzycieli. Ci zaś, przypominając sobie, jak groźnemi dla nich były 
niedawno, jak nabijały ich na rogi i rzucały ponad drzewa, — zaczęli, trzymając 
je teraz pod swoim wpływem, staczać z niemi walki, bijąc je kamieniami 
w głowę. A gdy te, nawpół zbudzone z hypnotycznego snu, pod wpływem 
boleści wysilały się, by rzucić się na swoich prześladowców, wywołało to ze 
strony ludzi jeszcze bardziej wyrafinowaną walkę, która w części przypomina 
do dziś dnia odbywające się na arenach walki byków. Tak samo, jak dziś całe 
rzesze widzów — a to widzów białych, niby cywilizowanych, roszczących 
sobie prawo do miana inteligentnych — przypatruje się z rozkoszą owym 
walkom, tak i wówczas napawali się tym widokiem czarni z tą różnicą, że 
radość swą wyrażali wywracaniem koziołków. Całe przedstawienie walk 
z bykami i innemi zwierzętami różniło się w przeszłości tylko tem, że kiedy 
rozjuszony byk przebijał swojemi rogami na wylot piersi przeciwnika, 
ubezwładniali widzowie owego byka, a zdjętego z jego rogów murzyna, swego 
brata, zlanego czarną krwią zmieszaną z potem jego ciała, wywołanym 
gorączką walki, — kładli natychmiast na rozpalony ogień, obgryzając ciało do 
najmniejszej kosteczki. Gdy im było uczty za mało, dobijali kamieniami byka, 
piekli na tym samym ogniu i zjadali także. Obecnie, gdy zdarzy się taki 
wypadek, że byk przebije piersi torreadora, nie brak także i takich widzów, 
którzy poprostu pożerają wzrokiem ową ofiarę — i tylko słabszy lub silniejszy 
dreszcz im przez plecy przejdzie na ów widok. Napiszą kilka słów o tem — inni 
znów wezmą ciało w trumnę, i tak z ostatniem namaszczeniem byka składają go 
w ziemię, jak każdego innego odchodzącego ze świata. A gdyby się tak lepiej 
przyjrzeć owym widzom — o zgrozo! Nieraz znajdzie się tam i taki, który 
gotów przebić sztyletem człowieka i pożreć jego trupa — naturalnie nie wobec 
wszystkich, ale w dobrze zabezpieczonej od niepożądanych świadków kryjówce 
— i przyrządzić go sobie tak, jak przyrządzają inni ludzie pieczenie ze zwierząt. 

 I od tego czasu, kiedy owi czarni djabli przekleństwo na ziemi mnożyli, 
powtórzyły się wiele razy kataklizmy na ziemi. Wiele zmian się na niej 
poczyniło. Były większe i mniejsze potopy świata — lecz nigdy nie doszło do 
tego, by zatonęło wszystko stworzenie, zawsze jeszcze pozostawało na niej 
życie. 

A pierwsi ludzie olbrzymi murzyni, w kołowrocie zrodzeń stawali się coraz 
mniejszymi, gdyż ziemia sama z Iskrą Boską twórczości w głębinie swego łona 
i słońce, będące także cząstką dobrej siły Boskiej, skąpiły duchowi jego 
nieforemnych rozmiarów i same pomagały mu do lepszych kształtów przy 
jakimkolwiek postępie duchowym. I przy tych różnych karmicznych już 
scenach życia wiele duchów poprzednich ludów już na zawsze opuściło tę 
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ziemię, na którą nie będą się zradzać już jako ludzie, zostawiając tylko na 
pamiątkę tu i ówdzie na pustych stepach szkielety wielkich kości swego 
wielkiego ciała i jeszcze większych kości elementarnych zwierząt, w gęste ciało 
obleczonych wielorybów i innych potworów. Owe kości nie szkodzą już 
nikomu na ziemi, mogą być tylko takiem memento mori dla niższych 
stworzycieli — mogą także chętnych skłonić do badania dalekiej swej 
przeszłości i pomóc bodaj trochę do wydobycia się z tego, zaczarowanego 
przekleństwem ogrodu życia ziemskiego. 

 Lecz nie wszędzie na ziemi było źle. Im bardziej w różnych cierpieniach 
oczyszczali się ziemscy duchowie i z większą miłością dla swoich bliźnich 
wracali na ten świat na zrodzenie, tem więcej piękności i żywności dla ziemi 
szło razem z nimi. I tak, jak kiedyś manna spadała na ziemię dla nasycenia 
głodnych, tak z rosą po pokornej modlitwie niejednego człowieka w tym 
świecie spadały ożywcze prądy, a z niemi razem molekuły twórczości. 
Opadając na ziemię, łączyły się one z kropelkami rosy i wyrastały z nich różne 
nasiona i kłosy. Brak było jeszcze śpiewających ptaków i kwiatów; lecz i one na 
ziemi z pierwiastków, spadłych z rosą, ożyły. Najprzód wytworzyły się 
maleńkie krzaczki i różnych kształtów listki. Jakaż była radość wiernych na 
ziemi, kiedy prześliczne kwiatki z pośród listków i krzaczków się wynurzyły! 
Kolory ich były jeszcze mdłe, a przy dotknięciu wyczuwało się na nich jeszcze 
masę, podobną do ślimaka. Wierni rzucili się na kolana wśród kwiecistej 
przyrody, widząc w tem znów znak wyższej Mocy Boskiej i dobrych duchów, 
ich otaczających i śpiewali hymn radosny. A pod dźwiękiem ich myśli cała 
przyroda jeszcze więcej ożyła i kwiatki przybrały kolor jeszcze wyraźniejszy; 
kielichy niektórych jak dzwony, wielkości obecnej głowy ludzkiej, przy śpiewie 
i dziękczynieniu kładły się poprostu na ramiona ludzkie, a będąc zwrócone 
środkiem dzwonu do ich twarzy, upojną wonią i pięknością działały 
uspokajająco i posilały w dalszej mierze ludzi na ziemi. Dobroczynienie i głos 
modlitwy i śpiewu dźwięczał częściej w przestworzu. Z nim razem łączyły się 
dobre duchy, a pod tą siłą wytworzyły się nowe twory: śpiewające ptaszki. Im 
lżejszą, i czystszą była myśl, tem wyżej się unosiła, tem lżejszy ptaszek się 
z niej wytworzył. Lecz, że człowiek jeszcze ziemi w raj nie zamienił gdyż 
podmuch przekleństwa wiał jeszcze w niej i nad nią, więc też niebawem pod 
tym wpływem niższe duchy zaczęły stwarzać znów małe różne pełzające 
zwierzątka które właziły, lub poprostu spadały na śliczne kwiaty i dążyły do 
zniszczenia, pożarcia owego piękna, przeszkadzając zarazem wytworzeniu się 
owoców dla orzeźwienia ciała, które miały z niektórych kwiatów powstać. 
Wtedy czystsze duchy, widząc ów podstęp na ziemi, spuściły całe rzesze 
ptaszków i dały każdemu szczególne zadanie, mianowicie jakich roślin, drzew, 
krzaczków ma pilnować, żeby ziemia nie została ogołoconą z piękna i by w 
nową nieufność nie popadł duch ludzki. 



 
46 

 Duehowie - pośrednicy pomiędzy opamiętywującymi się ludźmi 
i opętanymi zaczęli im opowiadać o owych tajemniczych szmerach, jakie do 
uszu tamtych doleciały. Ptaszki bowiem nie lękały się chłodnego morza; 
tworzone dobrą, jasną, lekką myślą, unosiły się za wolą wyższych duchów aż za 
morze, całemi gromadami przelatywały morze, nie spożywając nic u czarnych 
braci, zaśpiewały tylko radosną swą pieśń nad ich głową i odlatywały 
z powrotem. Czarnych ogarnęło zdumienie niemałe, bo nie rozumieli śpiewu, ni 
znaczenia małych stworzonek. Wierzyli, że ponad to, co ich otacza, nic więcej 
nie istnieje i nikt nie może więcej stworzyć. Toteż opętani, widząc, że jaśni 
przybysze znów chcą im kogo wyrwać z ich grona, oburzali się, jak na owe 
ptaszki, tak i na duchy, pośredniczące pomiędzy dobrem i złem. I znów 
potęgowali bałwochwalstwo. Zaczęli się przysłuchiwać ukradkiem dobrym 
duchom, jak nawołują do modlitwy i pokory wobec Boga — i widzieli, jak przy 
śpiewie owych duchów ulatują białe chmurki, z których tworzą się białe 
gołąbki, lżejsze od obecnych gołąbków i nie pomrukujące niedelikatnie lecz 
śpiewające ślicznie. Kiwnęli sobie tylko głową, odsunęli się trochę od ludzi 
i zaczęli wydobywać z siebie głosy, jakie tylko umieli. I także wytworzyli 
ptaszki — i także uniosły się nad ich głowami — lecz były to olbrzymy, cztery 
razy większe od obecnych orłów drapieżnych. Wytworzyli także swojemi 
dźwiękami różne rośliny — niestety jadowite. Wyrosły i grzyby — gdy chcieli 
mianowicie stworzyć kwiat, myśląc sobie: „Niechaj powstanie taki kwiat, 
jakiego nie mają tamci i niech będzie piękny, soczysty!” — Wtedy z prądów 
magnetycznej siły jego ręki zamiast kwiatów wyrosły trujące grzyby, 
muchomory. I inne grzyby i kwiaty, mniej lub więcej jadowite, i różne inne 
rośliny olbrzymiej wielkości powstawały pod wpływem żyjących niższych 
braci. Często taki kwiat lub grzyb wyrósł bardzo wysoko. — Lecz słońce kładło 
zawsze owemu wzrostowi kres, gdy już wysokość ich była tak wielką, że 
czterometrowi ludzie musieli spoglądać ku nim do góry. Zaczęli oni tańczyć 
koło takich grzybów lub kwiatów, a te, łamiąc się pod dźwiękową siłą i 
promieniami słońca, spadały im na głowy, obalając ich na ziemię. Ptaki zaś, 
wielkie orły i kruki, przerywały im odpoczynek. Kiedy tylko zamykali oczy do 
snu, już zbliżały się kruki, cierpiący niezaspokojony głód i chciały im wykłuć 
oczy. A orły brały im nawet dzieci żywcem i unosiły się z niemi na wysoką 
skałę, pożerając je tam. I powstał bunt przeciw nowemu stworzeniu. Duchy złe, 
opędzając się przed czyniącymi im zarzuty, trochę strwożone wymawiały się: 
,,To tamci winni, co o ptakach, kwiatach i innych światach wam opowiadali — 
oni to zło zasiali!” Wielu im uwierzyło — lecz wielu ich wzroku unikało, 
tęskniąc za jakiem wyzwoleniem. A opętani, gdy tylko widzieli, że kogoś 
z trudem jedynie mogą utrzymać, nie dawali mu spokoju. Nie dopuszczali, by 
się we śnie odłączał od ciała, lecz prześladowali go, jak elementami 
myślowemi, tak i elementami, obleczonemi w ciało, t. j. zwierzętami na ziemi. 
Gdy tylko zamykał oczy, już go otaczali gadami, bykami, już doń wysyłali 
myślowe kruki, by zatamować mu drogę do wzniesienia się ponad świat. 
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 Gdy się to działo, istniały już dwie mowy — dwoma językami ludzie 
przemawiali. Ci lepsi w czynach i myślach dosyć często przemawiali ku sobie 
jeszcze myślą. Natomiast opętani, chcąc możliwie ukryć swoje myśli przed 
tamtymi, wymyślali różne dźwięki, głoski, przetwarzając myśli na słowa, 
któremi porozumiewali się pomiędzy sobą. Ich bracia za szeroką pustynią 
i morzem rozmawiali też zapomocą dźwięków i słów — mową pierwotną, 
dawniej powstałą, podobną nieco do hebrajskiej. Nowe pokolenia nie pamiętały 
już mowy tych, z którymi rozeszli się ich ojcowie. I tak powstały dwa obce 
sobie języki. 

 

 

ROZDZIAŁ V. 
 

 Rozwój duchowy pierwotnych ludzi. 

 

 W obrazach i myślach niniejszych nie jest ujęte wszystko, co się działo od 
początku świata. Są pewne luki i to dosyć wielkie. Gdyby je chcieć wypełnić 
i przedstawić całe życie ludzkie, wyglądałoby ono, jak bajka — lecz bajka na 
tle prawdy i sprawiedliwości Boga. Każdy, kto zamyśli się głęboko nad 
początkiem pierwszego złego, t. j. nad początkami upadku duchowego — mając 
już ten mały szkic tworzenia się tego świata — gdy przeniesie się następnie do 
obecnego życia, widzi w myślach cały zawrotny obraz wypełniającego dzieje 
ludzkości nieskończonego kołowrotu, zrodzeń, widzi owe trzęsienia ziemi i te 
różne potopy w różnych częściach świata. Wie już — że owe gwiazdki nad jego 
głową, to nie światło tylko, ale ogromne ziemie — i nie zbłądzi, jeżeli wierzyć 
będzie, że na każdej gwieździe jest życie. Bo chociaż niektóra nie ma na 
swojem łonie duchów lżejszych, czy cięższych, to istnieje na niej życie roślinne 
lub bodaj życie minerałów i różnych magnetycznych prądów. Nie jest już 
daleką chwila, kiedy to nawiążemy kontakt z pierwszą gwiazdą — daleko 
lepszy, niżeliśmy mieli dotąd a mianowicie z Marsem. Zaznaczyć trzeba, że 
przodkowie nasi pierwsi ludzie, posiadali wiedzę daleko większą niż ta, jaką 
zdobyło pokolenie ludzkie w obecnym czasie. Wynalazek radja, i jego czynność 
były już dawno znane. Ludzie pierwsi, a to ci, którzy się z upadku opamiętywać 
zaczęli, osiągnęli tak wysoką inteligencję i wiedzę, że świadomie całemi 
grupami przenosili się razem z ciałem na bardzo oddalone miejsca, aby tam żyć. 
Znali bodaj większe arcydzieła, więcej stwarzali piękna z duszy swej, aniżeli 
obecni artyści, goniący za sławą. Po szybkiem odrobieniu karmy, której nie 
mieli jeszcze wiele, byli naprawdę piękni, jak duchowo, tak i cieleśnie. Stąd to 
powstały różne bajki o boginkach i nimfach. Lecz pomiędzy nimi grasowały 
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naturalnie także i brzydkie duchy w nieładnem ciele. Z pięknych duchów 
cielesnych został świat ogołoconym, bo nie mając ciężkiej karmy, nawet nie 
unikali zatopienia różnych części ziemi, na których żyli. Wśród cierpień i 
krzyku innych, śpiesząc im z jakąkolwiek pociechą w ostatniej chwili, 
oczyszczali do reszty swoje duchy. Najciężej było opuszczać ten świat 
opętanym. Najwięcej ich ten świat gościł. I tak, jak w obecnym czasie warjat, 
otoczony murami, przez lata całe nie wie, ani się o to nie troszczy, jak godzina 
za godziną wybija i trwa w swojem zaciemnieniu, tak trwali nieodgraniczeni 
murami nasi niżsi przodkowie całe wieki. 

 

 

 

 


