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Wstęp 

To, że urodziliśmy się w takiej rzeczywistości i w tym czasie, nie jest 

kwestią przypadku, ale świadomego naszego wyboru. Nie tylko urodzenie sobie 

wybraliśmy, ale codziennie dokonujemy wyborów i codziennie kształtujemy 

swoją rzeczywistość. To my jesteśmy stwórcami naszego świata i tylko my mo-

żemy na niego wpływać. Bez naszego zezwolenia nic się w nim nie wydarzy. 

Nawet Bóg nie może w nim nic zmienić, jeśli Go o to nie poprosimy. Bóg nas 

nie karze i nie nagradza. Sami to sobie czynimy… 

Dla wielu takie stwierdzenia, to czysta herezja i już jestem kolejnym kan-

dydatem do spalenia na stosie za propagowanie takich informacji. Jednak ta 

książka wyjaśni, dlaczego tak myślę i być może wpłynie ona na zmianę myśle-

nia tych ludzi, którzy jeszcze nie słyszeli o Prawie Przyciągania. Mam nadzieję, 

że po jej lekturze, kilku osobom otworzą się oczy i przestana winić cały świat 

za ich niepowodzenia i wezmą odpowiedzialność za swoje życie. Zaczną inaczej 

postrzegać swoje otoczenie i swoje wnętrze. 

To właśnie nasze myśli kształtują naszą rzeczywistość. Częstotliwość da-

nej myśli powoduje, że cząsteczki energii organizują się w materię, której wi-

bracje odpowiadają właśnie tej myśli, a ona manifestuje się w naszym życiu. 

Myślenie o bogactwie przyciąga bogactwo. Myślenie o biedzie przyciągnie nie-

dostatek. Oczywiście jest to duże uproszczenie, ale jeśli ktoś zainteresuje się 

tematem, to we własnym zakresie znajdzie również inne publikacje, których 

obecnie jest całe mnóstwo, i poszerzy swoje horyzonty.   

Ta książka napisana została wspólnie z moją Istotą Wyższą, którą każdy 

posiada bez względu na to, czy w nią wierzy, czy nie. Nie każdy jednak nawią-

zuje z nią kontakt. Większość z nas słyszy w swojej głowie różne głosy, podpo-
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wiadające nam coś, albo odradzające. Między nimi jest głos naszej Istoty Wyż-

szej, czyli naszego drugiego JA. Musimy chcieć go usłyszeć, a stanie się on wy-

raźniejszy. To ona kieruje naszą uwagę na różne przedmioty, ludzi, czy wyda-

rzenia, z pozoru z niczym niepowiązane. W ten sposób nasza Istota Wyższa po-

kazuje nam drogę, którą możemy pójść, aby szybciej osiągnąć swoje szczęście. 

My musimy się nauczyć dostrzegać te informacje i je odpowiednio interpreto-

wać. Nic nie zdarza się przypadkiem, a wszystko dla naszej radości, cokolwiek 

by to nie było. Zło istnieje tylko po to, aby bardziej doceniać dobro. Kto nie był 

w piekle, nie doceni nieba. Zło, to tak naprawdę tylko mniej dobra.  

Ze względu na fakt, że każdy z nas jest obdarzony wolną wolą i każdy de-

cyduje o swoim losie, nie staram się nikogo przekonać, że informacje zawarte 

w tej książce są jedynie słuszne, a każdy inny pogląd jest niewłaściwy. Każdy 

ma prawo wierzyć w to, co chce i tak adaptować swój świat, jak sam chce. Każ-

dy sam decyduje o swoim życiu i w świetle Prawa Przyciągania zrzucanie 

na kogokolwiek winy za nasze niepowodzenie jest co najmniej nie na miejscu. 

Podobne przyciąga podobne i informacje zawarte w tej publikacji trafią tylko 

do osób, które ich potrzebują. Tylko one przeczytają ją do końca.  

Nie mam zamiaru nikogo przekonywać co do słuszności wyjaśnień tu opi-

sanych. Jeśli komuś one się podobają, to znaczy, że znalazł odpowiednią książkę 

i może iść dalej drogą opartą o samoświadomość. Ktoś inny może mieć całkiem 

odmienne zdanie na swoją rzeczywistość, w której mogą być zgoła odmienne 

prawa,  i on też będzie miał rację, bo to przecież każdy indywidualnie tworzy 

swój świat i każdy dopuszcza do niego tylko to, o czym myśli. 

Życzę wszystkim moim czytelnikom, aby te myśli były jak najbardziej 

pozytywne, bo urodziliśmy się po to, aby kumulować radość i zadowolenie, 

i całe nasze życie ku temu podąża. 

Jarosław Kosela 



www.jarkos.pl 

- 6 - 
Jarosław Kosela 

Darmowy fragment 
„JAMCITO, czyli rozmowy z samym sobą” 

 

1. Początek, czyli rozbłysk szklanej kulki 

 

Była godzina 22:26. Cyfry zegara stojącego na telewizorze jarzyły się 

czerwonym światłem. W telewizji leciał jakiś film, ale niezbyt ciekawy, bo moje 

powieki nie były nim zainteresowane i co pewien czas wyłączały mi wizualny 

dostęp do świata. Pomny wydarzeń, które takie zachowanie powiek zwiastuje, 

nastawiłem telewizor, aby wyłączył się za 20 minut. Wiedziałem, że dłużej nie 

wytrzymam i zaraz sen mnie zmorzy, a chciałem zasnąć mając w tle coraz mniej 



www.jarkos.pl 

- 7 - 
Jarosław Kosela 

Darmowy fragment 
„JAMCITO, czyli rozmowy z samym sobą” 

 

zrozumiałe dźwięki. Odgłosy programu w telewizji słabły z każdą chwilą, aż 

w końcu nastała cisza. Zasnąłem. 

Obudził mnie dźwięk budzika w komórce. Zerwałem się z łóżka. Według 

wszelkich moich obliczeń powinna być niedziela rano i budzik w ten dzień miał 

surowy zakaz wykonywania jakichkolwiek gwałtownych ruchów, z budzeniem 

mnie włącznie. Chyba, że mi się coś pokręciło i musiałem wstawać do pracy? 

Podszedłem do komody, na której leżała komórka. Specjalnie kładłem ją daleko 

od łóżka, aby nie kusiło mnie jej wyłączenie i dosypianie. Z trudem ją znala-

złem, bo jakoś jej ekran nie świecił się, jak to zwykle bywało. Chciałem ją wy-

łączyć, ale wtedy uświadomiłem sobie, że ona wcale nie dzwoniła. Że to chyba 

mi się śniło, albo jakiś inny dźwięk musiał mnie obudzić.  

Nasłuchiwałem. Jednak nic podejrzanego nie stwierdziłem. Panowała 

normalna nocna cisza. Zegar wyświetlał godzinę 3:17. Delikatnie zniesmaczony 

tą sytuacją wróciłem na łóżko. Wsunąłem się w pościel i gdy dotknąłem swego 

ramienia, między moją dłonią, a nim przeskoczyła jasnoniebieska iskra i dało się 

słyszeć charakterystyczny trzask. To mnie już zupełnie pozbawiło ochoty 

na sen. Byłem już wystarczająco obudzony, aby stwierdzić jakąś nienaturalność 

tego zdarzenia. Ponowiłem próbę dotknięcia i sytuacja się powtórzyła. Iskra 

znów się pojawiła, ale nie czułem żadnego porażenia. Zupełnie jakbym dotykał 

plazmowej kuli. 

– Ki diabeł wodę mąci? – wyszeptałem zdziwiony. 

 Po raz trzeci przesunąłem dłonią nad ramieniem, ale teraz jej nie cofną-

łem. Trzymałem w odległości dziesięciu centymetrów i obserwowałem to dziw-

ne zjawisko. Gdy oddalałem rękę, iskra gasła. Przybliżałem, pojawiała się. 

Chciałem dotknąć ramienia, ale nie udało mi się tego dokonać. Moje palce zanu-

rzyły się w moim ciele, jakby było zrobione z mgły. Dodatkowo miejsce wnik-
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nięcia palców zaznaczyło się fosforyzującą, jasno seledynową obwódką. Biegały 

po niej malutkie iskierki, niczym mikroskopijne sztuczne ognie. 

Cofnąłem dłoń, ale seledynowy ślad na moim ramieniu pozostał. Dotkną-

łem swego brzucha i zjawisko powtórzyło się. Najpierw pojawiała się jasnonie-

bieska iskra, a potem palce wniknęły w skórę, jednak niczego nie czułem. Żad-

nego oporu. Jakbym dotykał jakiegoś hologramu. Seledynowa poświata zaczęła 

jaśnieć i zmieniać się w żółć. Cofnąłem dłoń, ale jasność pozostała. Usłyszałem 

ciche i przeciągłe dźwięki. Jakby dobywające się z mis tybetańskich. Przeszy-

wały cały pokój. Wibracje narastały i jasność się potęgowała. Cały pokój wy-

pełniło jasnożółte światło i przedmioty w nim zaczęły drgać. Kształty rozmywa-

ły się. Coraz mniej mogłem dostrzec. Nie tylko moje ciało zachowywało się ir-

racjonalnie, ale i łóżko, ława, nawet powietrze było nie takie jak być powinno. 

Wyglądało to tak, jakbym znalazł się we wnętrzu płomienia, który nie palił i nie 

parzył. Obraz rzeczywistości rozrywał się na drobne płomyczki i ulatywał. 

Mnóstwo niby-baniek wzlatywało ku sufitowi i znikało w nim. Drobniutkie 

iskierki w różnych kolorach podążały obok nich. 

Przestrzeń przede mną stawała się coraz bardziej rozedrgana i niekiedy 

miałem wrażenie, że jest zbudowana z wibrujących pierścieni o niewyobrażalnie 

małych rozmiarach. Wszystko było wibracją. Nie istniało nic poza nią, żadnej 

materii. Moje ciało przestało istnieć, ale chyba dzięki mojej świadomości te 

drgające drobinki utrzymywały je jako tako w pierwotnym kształcie. Było jed-

nak nie tym spójnym ciałem, co zwykle. Nagle w miejscu, gdzie normalnie są 

drzwi na balkon, pojawiło się białe rozcięcie. Jakby ktoś przeciął czarny brezent, 

za którym stał mocny reflektor. W tym miejscu rozedrgane środowisko kończy-

ło się, a jasność wydawała się stała. 

Zbliżyłem się do szczeliny. Bielsza niż śnieg na szczytach gór w pełnym 

słońcu, jednak nie raziła w oczy. Było to nawet przyjemne. Wsunąłem w nią 
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dłoń i chciałem rozchylić, aby dojrzeć, co jest dalej. Nagle dźwięki ucichły. Na-

stała cisza tak cicha, że szum skrzydeł muszki owocówki, to wielki hałas. Ja-

sność zniknęła. Jakby ktoś wyłączył kineskopowy telewizor. Jasność zespoliła 

się w jeden, ledwo widoczny punkcik. Zrobiło się czarno. Tak bardzo czarno, że 

ciemność w porównaniu z tą czernią, to jasność. Przeraziłem się! Czyżbym coś 

zrobił nie tak? Może niepotrzebnie wsunąłem się w tą szparę? Tkwiłem nie wia-

domo gdzie i nie mogłem wyczuć podłoża. Niby stałem, niby wisiałem. Niby 

byłem, a niby mnie nie było. 

W oddali świetlisty punkcik począł wolniutko rosnąć. Wyglądał jak ping-

pong w świetle ultrafioletowym. Zaczął zbliżać się do mnie i gdy był o krok, 

spostrzegłem, że jest to szklana kulka z zatopionymi pęcherzykami powietrza. 

Musnąłem ją palcem, a wtedy nastąpiło coś niezwykłego. Znaczy coś jeszcze 

bardziej niezwykłego niż wszystkie niezwykłości do tej pory. Kulka eksplodo-

wała i wyrzucona z niej materia poczęła rozpraszać się we wszystkich kierun-

kach. Nieskończenie wielkie ilości materii. Przenikały przeze mnie, jakbym nie 

istniał. Właściwie, to nie wiem, czy wtedy istniałem. Nie wiem, co to był 

za stan, czy czasem nadal nie śniłem, a te obrazy były tylko wynikiem mojej 

wybujałej wyobraźni.  

Widziałem jak tworzyły się z tej pędzącej materii tęczowe wiry, niczym 

spiralnie skręcona wata cukrowa. Splatana ciemna i jasna materia. Niby odby-

wało się to chaotycznie, ale miałem wrażenie, że jest inaczej. Podświadomie 

czułem, że dzieje się to zgodnie z jakimś planem. Barwna masa układała się 

w przeróżne kształty. Wszystkie stworzone z mikroskopijnych światełek. Jak 

malutkie gwiazdki, jedne mniejsze, inne większe i bardziej jasne. Stałem 

w środku tych wydarzeń i pomimo ich niewątpliwego uroku, nie rozumiałem 

sensu. Z tak malutkiej kulki powstało nagle mnóstwo materii i tak wiele prze-

różnych jej skupisk. A ja tylko dotknąłem tej kulki… 



www.jarkos.pl 

- 10 - 
Jarosław Kosela 

Darmowy fragment 
„JAMCITO, czyli rozmowy z samym sobą” 

 

Trwało to dobrą chwilę. Światełka wirowały, a wokół nich zawiązywały 

się mniejsze kuleczki. Niektóre światełka w jednym momencie rozbłyskiwały 

wielkim blaskiem, a potem przygasały i przybierały barwę czerwoną. Gdy ma-

chałem dłonią, to niektóre światełka pod wpływem tego ruchu jaśniały, a inne 

zmieniały kolor. Tak, jakbym malował w przestrzeni. Widok ten był mi dziwnie 

znajomy, ale w tamtej chwili nie przypominałem sobie skąd go znam. Feeria 

barw wypełniła całą przestrzeń. Otaczały mnie niezwykłej urody kłębowiska 

świetlistej i kolorowej mgły. Jednak cały proces pozostał niezmącony żadnym 

dźwiękiem. Wciąż trwała cisza. Wtedy po mojej prawej stronie pojawił się zie-

lony napis „Wyjście”. Taki, jak są w kinach nad drzwiami, aby po ciemku moż-

na było wyjść z sali. 

– Super! W końcu coś normalnego – wyszeptałem.  

Tylko, co tu było normalne? Czy światełka? Czy napis? W świecie świa-

tełek taki napis był nienormalny, a w świecie napisów było wręcz odwrotnie. 

Stwierdziłem też ku swojemu zdumieniu, że już nie stoję, ale siedzę w miękkim 

kinowym fotelu. Nie wiem, kiedy w nim się znalazłem. Obok był drugi fotel, ale 

pusty. Stała na nim torebka po popcornie. Zupełnie, jakby ktoś na chwilę wy-

szedł. Rozejrzałem się, ale nikogo nie było. Zniknęły też tańczące światełka. Był 

tyko zielony napis i dwa fotele. To było tak irracjonalne, jak we śnie. Wstałem 

i podszedłem do napisu. Wtedy dojrzałem klamkę zawieszoną w przestrzeni. 

Ciężka, stara klamka z różnymi zawijasami zakończona głową węża 

z wystającym językiem, a zrobiona z jakiegoś błyszczącego metalu. Może nawet 

ze złota? W tym nikłym świetle nie mogłem z cała pewnością tego stwierdzić. 

Nacisnąłem ją. W ciemności pokazała się szczelina światła i drzwi za-

skrzypiały i otwarły się. A ja stanąłem na… jakiejś łące pokrytej króciutką tra-

wą. Jakby specjalnie strzyżoną. Jakbym był na polu golfowym, ale jednak to nie 

było to. Świeciło jasne słońce, rozsiewające w około kosmyki gorąca. 
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Po niezwykle błękitnym niebie przechadzały się zwolna różowawe obłoczki. 

Sprawiały wrażenie, że  rozmawiają ze sobą, to przybliżały się do siebie, to 

znów uciekały. Nieopodal na wzgórzu rysował się las świerkowy, a zza niego 

widać było ośnieżone szczyty górskie. Szpiczaste ostre skały strzelały w niebo, 

jakby chciały rozedrzeć nieboskłon i zobaczyć, co jest za nim. Po lewej stronie 

roztaczał się widok na rozległą równinę o trawie wybujałej, porosłą gdzienieg-

dzie niskimi drzewami, przypominającymi afrykańskie akacje. W pewnym miej-

scu odnosiłem wrażenie, że niebo wdarło się w zieleń ziemi i rozlało między jej 

kępami. Było to jezioro o spokojnej toni, która niczym lustro odbijało w sobie 

firmament niebieski. Na jego brzegu wylegiwały się łabędzie. Kilka baraszko-

wało w wodzie, rozbryzgując ją skrzydłami.  Na trawie pasło się stado jakichś 

kóz, lub antylop. Nie mogłem z tej odległości rozpoznać. Ale przy jednej akacji 

z całą pewnością dostrzegłem żyrafę, objadającą drzewo z liści. Niby normalny 

widok, ale jednak jakiś inny.  

Odwróciłem się na chwilę, aby zamknąć drzwi za sobą. Jednak ich już nie 

było. W powietrzu zanikał tylko ślad po nich. Jakby wgłębienie, które z wolna 

wypełniało się rzeczywistością. Przesunąłem dłonią po śladzie i nie odczułem 

nic. Jakby jego atomy i moje wzajemnie się przenikały.  

Spojrzałem w przestrzeń. Wszystko było wyraźne, aż nienaturalne. Nawet 

motyle siadające na kwiatach były jakby za bardzo dopracowane. Jakby były… 

mało używane, jakby dopiero co się narodziły. Rośliny też były nad wyraz zie-

lone, a kamienie niepokryte żadnym nalotem. Zupełnie jak przed ważną inspek-

cją w koszarach. Tu jednak pachniało nowością. Nie żeby jakąś farbą, ale zapa-

chy były takie wyraźne, ostre, a zarazem subtelne. Delikatny wiaterek powiewał 

bez złości. Zaglądał z ciekawością między listki i szumiał z zachwytem. Praw-

dopodobnie był to jego pierwszy lot. Wśród kwiatów spostrzegłem też pszczoły, 

które, pomimo swej pracowitości, miały jeszcze puste koszyczki przy swoich 
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nogach. Nie zauważyłem też żadnych gniazd na drzewach, choć ptaki przefru-

wały i słychać było ich nieśmiałe śpiewy. Być może to nie była jeszcze pora 

na ich gody. Jedynie mrówki wydeptały ścieżkę i maszerowały po niej, niosąc 

w swych mocnych szczękach obcięte liście. Ostro wzięły się do pracy, bo za-

pewne miały jakiś plan. 

Pod wyglądającym na sędziwy dębem, którego, nie wiem dlaczego, do tej 

pory nie dostrzegłem, a który rósł mniej więcej trzysta metrów ode mnie, zau-

ważyłem jakiś połyskujący metaliczny kształt. Szedłem w tamtą stronę, 

a roślinki zdawały się głaskać mnie po stopach. Kwiaty obsypywały mnie swym 

pyłkiem, jakby chciały mnie obdarować i przywitać. Rosa na ich płatkach poły-

skiwała wesoło i cieszyła się, że jestem. Ja też się z tego cieszyłem. Dobrze jest być. 

Przy drzewie stał mały samolocik z jednym śmigłem na dziobie. 

Z początku myślałem, że to jakiś zdalnie sterowany model, ale gdy się zbliży-

łem, od razu znalazłem się w jego wnętrzu. Nie było kabiny pilotów, żadnych 

zegarów, przełączników, a tylko okno z przodu samolotu i jeden taboret ku-

chenny. Usiadłem na nim. Już mnie tu nic nie dziwiło. Prawdopodobnie świa-

domie śniłem, bo nie mogła to być żadna logiczna rzeczywistość. Przynajmniej 

nie taka, którą znałem. 

W tym momencie śmigło zaczęło się obracać i samolot delikatnie ruszył 

przed siebie. Pas startowy kończył się i samolot postanowił wzlecieć. Przez szy-

bę widziałem malejący las na górze, równinę i jezioro. Wzbiliśmy się wysoko, 

a pod nami zmieniały się kolory krajobrazów. Od ciemnej zieleni, przez ciepły 

brąz, bo jasny błękit. Drzewa, łąki, jeziora, pomykały coraz szybciej.  

Przypomniał mi się mój jeden ciekawy sen, gdy też latałem w powietrzu, 

ale uczepiony białego fortepianu. Ubrany byłem w czarny frak, którego poły 

powiewały mi niczym sztandary trzymane przez konnicę. Szybowałem nad mia-

stami pełnymi białych prostokątnych domów, w których jednak nie było okien. 
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Nie pamiętam już szczegółów, ale tylko to wrażenie niezwykłości i realności 

tego snu. Zupełnie jak teraz… Prawdopodobnie śpię i śni mi się to wszystko, ale 

że w tym śnie rozmyślam o innym śnie?  

Samolot leciał dalej. Równo i bez turbulencji. Praktycznie wcale nie czu-

łem, że leci. Gdyby nie zmieniająca się panorama, mógłbym pomyśleć, że stoi-

my jeszcze pod dębem. Ale kto to może wiedzieć, jak jest naprawdę?  Samolot 

leciał sam. Bez pilota. Co potwierdzało moje podejrzenie o jego zdalnym stero-

waniu. Ja siedziałem w nim na taborecie i nie zauważyłem, kiedy widoki pode 

mną straciły na ostrości i zamieniły się w kisielowatą maź. Nie mogłem dojrzeć 

szczegółów, a jedynie tylko przenikające się barwy. Coś podobnego, jak 

na mojej palecie z farbami, gdy je mieszam podczas malowania. Jednak wtedy 

widać strukturę farby i jej konsystencję. Tu był to dosłownie kisiel. I już nie 

wiedziałem, czy samolot leci, czy nie. Jakby zawisł nad kłębowiskiem kolorów, 

które zaczęły wirować coraz szybciej w jednym kierunku, niczym tornado. Mia-

łem wrażenie, że samolot zostanie tam wessany. Aż zakręciło mi się w oczach 

od tego widoku. Na chwilę je zamknąłem, bo zaczęły mnie piec. 

Gdy je otworzyłem, już nie byłem w samolocie, ale stałem przed dużymi 

drzwiami. Właściwie to były wrota. Wysokie na trzy metry, szerokie na dwa. 

Chyba z mahoniu i z solidnej deski, gdzieniegdzie popękanej, zapewne od starości. 

Sprawiały wrażenie bardzo ciężkich i solidnych. Od zawiasów leciały grube 

czarne okucia, przybite grubymi gwoźdźmi o złotych łbach, zakończone niby 

dłońmi z rozpostartymi palcami.  Na obrzeżach był wyrzeźbiony gruby sznur, 

skręcony z trzech mniejszych, sprawiający wrażenie rozłożonego bezładnie.  

W rożnych miejscach znajdowały się różnej wielkości kule, a także wypukłe 

okrągłe okienka, niczym puste bulaje, przez które jednak nic nie było widać. 

Poprzypinane były do nich jakieś kółka, niekiedy zębate. To znów monety, 

a nawet sztabki złota. Odnosiłem wrażenie, że ktoś te drzwi zrobił tak, jak ja 
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niektóre swoje obrazki. Powybierał różne rzeczy z szuflad, ponaklejał 

i pomalował. Tak. Ten styl był mi znajomy. Niby chaos, a jednak sztuka. 

Na wysokości oczu odnalazłem złotą kołatkę, a właściwie gruby pierścień wiel-

kości talerza, którą trzymał w pysku złoty lew. Błyszcząca bardziej u dołu, jak-

by wyślizgana dłońmi. Coś mi mówiło, że do tych drzwi kołatało już mnóstwo 

ludzi. A skoro kołatali, to zapewne im otworzono. 
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2. Wielkie drzwi z kołatką, czyli skąd 

orzeszek w zębach 

 

Zastukałem.  Zza drzwi doleciał mnie głuchy odgłos, co sugerowało 

obecność za nimi dużej sali. Już ją sobie wyobraziłem, jako pokrytą marmurami, 

z marmurowymi kolumnami. Zapewne w oknach były witraże. Nie wiem skąd 

takie skojarzenie. Może dlatego, że takie wrota są zwykle w starych kościołach? 
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Na stukanie nikt nie odpowiedział. Zastukałem po raz drugi. I znów cisza, brak 

reakcji.  

Obejrzałem się za siebie i zobaczyłem, że stoję na małym skrawku ziemi, 

a za mną jest przepaść! Znów rzeczywistość spłatała mi figla, a właściwie to 

raczej mój sen był taki figlarny. Zachwiałem się z wrażenia i w porę chwyciłem 

kołatki, bo niechybnie bym zleciał. Zimny pot oblał mi plecy i zdesperowany 

z całą siłą energicznie ponownie zastukałem. Echo kołatania jakby śmiało się 

ze mnie. Przeraziłem się, bo za plecami miałem przepaść, a przed sobą zamknię-

te drzwi. I nikt ich nie otwierał! 

Po lewej stronie na framudze dostrzegłem mały czerwony guziczek, a pod 

nim napis wydrukowany na małej karteczce drobniutka czcionką: „Proszę 

dzwonić, pukanie zepsute”. To mnie rozbroiło! Znałem ten tekst z jakiejś bajki, 

czy filmu, ale żeby znalazł się on przed takimi drzwiami? Mimo wszystko naci-

snąłem przycisk. Usłyszałem szczęk elektromagnesu i dopiero wtedy drzwi za-

skrzypiały ciężko i majestatycznie otworzyły się. Niezłe jaja zaczynały się dziać. 

Wszedłem do środka, jednak nie znalazłem się w marmurowej sali 

z kolumnami, ale na polanie w sosnowym lesie, gdzie na jej środku stał fotel 

z jasnej skóry, a spod niego odchodziły niby korzenie lub jakieś pędy. Jakby był 

wykonany z pnia rosnącego tam kiedyś drzewa i obleczony skórą. W tym świe-

cie drzwi zwykły prowadzić nie do wnętrz, ale na łono natury. Czyżby to miał 

być jakiś znak dla mnie? Może oznaczało to, że już czas na moje wyzwolenie 

się z jakichś stereotypów? Może czas na to, abym w końcu otworzył jakieś 

drzwi i wszedł do świata zgoła odmiennego od dotychczasowego. Muszę się 

tego dowiedzieć. 

Chciałem je zamknąć za sobą, ale już ich nie było, a na fotelu siedziała 

jakaś postać. Nie wiedziałem, kto to jest, gdyż postać siedziała bokiem i nie wi-

działem jej twarzy. Jednak miałem wrażenie, że jest mi znajoma.  
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– Dzień dobry! – niepewnie zagaiłem rozmowę. 

– Dzień dobry. – usłyszałem w odpowiedzi. Głos wydał mi się też znajomy. 

– Czy my się przypadkiem nie znamy? – zapytałem zaciekawiony. 

– Przypadkiem nie. Nie ma przypadków. A znamy się od bardzo dawna – 

postać wstała z fotela i odwróciła się w moją stronę. I tu szok! Odniosłem wra-

żenie, że stałem przed lustrem. Była identyczna jak ja. Nawet ubranie miała ta-

kie same jak moje… Właściwie to byłem ja! 

– W końcu się zobaczyliśmy. W końcu zdobyłeś się na to, aby mnie zma-

terializować i zacząć pisać tą książkę – postać przemówiła do mnie. 

– Nie rozumiem… – wycedziłem. 

– Przecież tak naprawdę stworzyłeś mnie ponad trzy lata temu na obraz 

swój i podobieństwo. Nie pamiętasz? Jak trzy lata temu zrozumiałeś, że jest coś 

więcej niż materia i oblekłeś mnie w swoją skórę? Nie pamiętasz, jak położyłem 

Ci dłoń na ramieniu i szepnąłem: Jestem? 

– Aaaaaaaaaaaaaaa! Pamiętam doskonale! To ty jesteś moją Siłą Wyższą, 

która ma mi pomagać w życiu? Znaczy, że ty jesteś moim Bogiem? – załapałem, 

o czym mówił. 

– Jak zwał, tak zwał. Jestem tym, który zawsze ci w życiu pomaga – od-

powiedział w moim stylu mój Bóg. Nie miałem wątpliwości, że to jest Ten, któ-

rego ja stworzyłem dla swojej wygody, bezpieczeństwa i radości. Nie tyle stwo-

rzyłem, co stwierdziłem, że jest On taki sam jak ja i nadałem mu swoją postać.  

– To fajnie. A teraz mi powiedz, dlaczego spotykamy się i to właśnie 

w tej chwili? – zapytałem ciągle nie dowierzając w to, co widzę. Bóg podszedł 

do mnie i położył swoją dłoń na moim ramieniu. Była ciepła. 

– No cóż… Przyszła już pora, abym odpowiedział ci na pytania, które 

od dawna chcesz mi zadać, ale jak dotąd nie miałeś czasu tego uczynić. Ponad 

pięć lat minęło od czasu, kiedy spisałeś naszą ostatnią rozmowę. Ty byłeś wtedy 
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inny i ja też byłem inny. Nie mogło być inaczej, skoro ja to ty, a ty to ja. Teraz 

wiesz już o wiele więcej. I nadszedł w końcu czas, że wziąłeś się do spisywania 

twoich przemyśleń. Na wszystko przychodzi odpowiedni czas wtedy, kiedy 

człowiek sam postanawia, aby on nadszedł. Kiedy jest już gotowy… – wrócił 

do fotela i usiadł. 

– Od pewnego czasu chciałem to zrobić, ale jakoś nie miałem weny. Chy-

ba teraz nadszedł ten czas. Gdyby było inaczej, to chyba nie zjawiłbym się 

u Ciebie?  

– Tak. Ten czas jest dobry, choć nie jesteś jeszcze w pełni gotowy. Ale to 

drobiazg. Poradzimy sobie – odpowiedział Bóg. 

Czułem, że coś mnie pchało ku pisaniu, choć nigdy wcześniej nie porywa-

łem się na takie przedsięwzięcie. Miałem ochotę pisać, ale jeszcze nie wiedzia-

łem, jaką postać końcową przybierze to moje pisanie, bo nie miałem planu. Pi-

szę dla pisania, bo czuję, że coś muszę napisać. To tak samo jak z moim malo-

waniem. Niekiedy mam zarys tego, co chcę namalować, ale zwykle od początku 

nie mam sprecyzowanych szczegółów. Cały obraz powstaje w trakcie. Jedno 

malnięcie pędzlem jest przyczyną następnego. Nie ma przypadkowych pocią-

gnięć, choć niekiedy podczas malowania takie odnoszę wrażenie. Dopiero, gdy 

spoglądam na gotowy obraz, łapię jego sens, aczkolwiek często się zdarza, że to, 

co namalowałem, co przedstawia obraz, uświadamiają mi ludzie oglądający go. 

Wielokrotnie podczas malowania czuję, jak otwiera mi się kanał łączący mnie 

z inną rzeczywistością, z której spływa inspiracja. Często też mam świadomość, 

jak moją rękę prowadzi inna siła, która potrafi lepiej ode mnie malować. 

I dlatego niekiedy samego mnie zadziwia efekt końcowy, jakim jest dany obraz. 

Choć nie są one jeszcze na takim poziomie, jakiego od siebie oczekuję, ale chy-

ba poznałem już sposób, aby coraz lepiej malować.  
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Zdaję sobie w pełni sprawę, że nie posiadając żadnego wykształcenia 

w dziedzinie technik malarskich, niejako sam je muszę odkrywać. Jednak nie 

jest tak do końca. Wiem, że mam nie jednego, a kilku suflerów, którzy prowa-

dzą moją dłoń po płótnie. Dlatego też moje obrazy są technicznie tak różne 

od siebie. Na pierwszy rzut oka widać, że nie wyszły spod tej samej ręki, choć 

istnieje też coś, co je łączy. Nie próbowałem jeszcze określać ilu mam tych 

„pomocników”, jednak co jakiś czas pojawia się ktoś nowy, ktoś podszeptujący 

jakieś nowe pomysły. Dający inną wenę. Wystarczy tylko otworzyć się na te 

podszepty. 

Często też łapię się na tym, że mówię słowa, których sam bym nie wymy-

ślił, bo są one zbyt mądre i nie wynikają z mojego doświadczenia. A może się 

mylę? Może to jednak ja wszystko wymyślam, a te inne „postaci” powstały tyl-

ko po to, aby ułatwić zrozumienie świata? Albo nie ułatwić? Tylko raczej roz-

mydlić jego obraz, bo na zbyt wyraźny widok nie jestem jeszcze gotowy? Mam 

nadzieję, że to się niebawem wyjaśni. 

Tym niemniej podczas malowania i podczas wielu rozmów, włącza się 

u mnie taki kanał „channelingowy”, kiedy uzyskuję o wiele większą jasność 

umysłu i mam świadomość, że to, co mówię, jest prawdą, choć niczym nie pop-

artą. Mało kto zna to odczucie, gdy wie się, że ma się rację, choć nie wie się 

dlaczego. To się nazywa chyba intuicja.  

Nic nie dzieje się przypadkiem. Wszystko ma jakiś cel i wszystko wynika 

z przeszłej chwili. Teraźniejszość nie istnieje, bo nie istnieje czas, który stałby 

w miejscu. Gdyby czas stanął, to ustałby wszelki ruch. Gdyby ustał ruch, nie 

było by zmian, a wszechświat przestałby istnieć. W ogóle by nie powstał. Jedy-

ne, co jest stałe we Wszechświecie, to zmiana. Więc co to jest teraźniejszość? 

Mam wrażenie, że to miejsce styku dwóch kul o idealnej powierzchni, będących 

w ciągłym ruchu i obracających się wokół siebie. Jedna z kul to przeszłość, 
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a druga to przyszłość. Dzisiaj tworzymy swoją przyszłość, a teraźniejszość po-

wstała wczoraj. 

Myśli przelewały mi się w głowie, a ja miałem odczucie, że On wie 

o wszystkim, o czym myślę. Siedział milczący obok mnie i zawzięcie dłubał 

wykałaczką w zębach. 

– Coś weszło?  

– Chyba jakiś orzeszek… 

– A jadłeś orzeszki? 

– Nie.  

– To skąd orzeszek w Twoich zębach? 

– Nie wiem. 

– Ale wiesz, że to orzeszek? 

– Tak. Bo nieorzeszek nie wszedłby między zęby – skonkludował 

z poważną miną Bóg. Parsknąłem śmiechem. Obaj zaczęliśmy się śmiać, aż łzy 

nam z oczu poleciały.  

– Zastanawiam się, czy ja to wszystko spamiętam, żeby to opisać, gdy się 

obudzę. Bo sen jest taki realny, a szkoda by było o tym zapomnieć, co się wyda-

rzyło – zamyśliłem się i trochę żałowałem, gdyż wiedziałem, że po przebudzeniu 

niewiele będę pamiętał ze snu. 

– Ale ty przecież nie śpisz – oznajmił Bóg. – Siedzisz sobie teraz na łóżku 

z laptopem na kolanach i wymyślasz to wszystko. 

– No nieźle mnie wkręcasz, w rzeczy samej. Jajcarz jesteś taki jak ja! 

– Oj tam, oj tam. Nie wkręcam… 
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6. Droga ku szczęściu, czyli czerwone 

porsche 

 

– Znakiem tego, aby uporządkować myśli i myśleć o rzeczach pożąda-

nych, a nie o wszystkim, to trzeba mieć… plan! – entuzjastycznie dokonałem 

odkrycia. – Bo tylko wtedy będziemy mogli spełnić swoje marzenia, jeśli bę-

dziemy znali drogę, którą dojdziemy do celu. 
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– Wszyscy ludzie, którzy spełniają swe marzenia, tworzą plany. Nieko-

niecznie na papierze, ale także planują swoje działania w myślach. Chociaż pa-

pier ma taką moc, że jak coś na nim zapiszemy, to prędko nie uleci. Jeśli bę-

dziemy często czytać swój plan, czytać o swoich marzeniach, wizualizować je, 

to droga do nich pokaże nam się sama. Plan często czytany wyryje się w pamięci 

w postaci niepohamowanego pragnienia i choć papier spłonie, plan pozostanie 

w głowie. Plan to także tablica marzeń, na której przypina się zdjęcia miejsc, 

do których chcemy pojechać, zdjęcie samochodu, który chcemy mieć… 

– To pulpit mojego laptopa, na którym pisze te słowa, też jest taką tablicą 

marzeń? – przerwałem. – Bo ja na nim mam zdjęcie swojego przyszłego domu, 

co nazywa się Awokado. 

– Tak. Twój pulpit, to twój plan. Twoja tablica marzeń. Już rozplanowałeś 

układ pokoi, wymieniłeś okna, pod sufitem w jednym z pokoi umieściłeś projek-

tor. Nawet zainstalowałeś niebieskie luxfery. Prawo przyciągania dostało od ciebie 

dokładne instrukcje, co do twoich potrzeb i z tego, co wiem, ten twój wymarzo-

ny dom już idzie do ciebie. – JAM jakby się trochę rozmarzył. 

Nie przymknąłem oczu, aby zobaczyć mój dom, bo pisałem ten tekst, ale 

i tak go widziałem. Ściągnąłem kiedyś jego projekt z neta. Znałem rozkład po-

koi, ich wymiary i dokonywałem już znacznych poprawek. Robię to w myślach. 

Zmniejszam okna, przestawiam balustrady na tarasach. Odczuwam to tak, jak-

bym był w tym domu naprawdę. Przed domem w oryginalnym projekcie są dwa 

małe baseniki umieszczone w tarasie. Ja w ich miejscu posadziłem po dwie tuje. 

Planuję rozmieszczenie gniazdek elektrycznych, rozważam gdzie umieszczę 

głośniki i którędy puszczę kable. I żyję już w tym domu. Choć na razie w myślach, 

ale coraz bliżej realności. Zamówienie na ten dom złożyłem już u Dżina, którym 

jest Wszechświat. I kurier z przesyłką już jedzie do mnie. Kiedy przyjedzie? To 
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zależy tylko ode mnie. Od moich myśli. Od mojej wiary w siebie. Na dzień dzi-

siejszy mam taki plan.  

– Oczywiście. Nic nie może się zdarzyć w twoim życiu bez twojej myśli 

i od ciebie zależy, kiedy się zmaterializuje – stwierdził JAM. 

– W sumie to wszystko wydaje się proste. Dlaczego więc większości ludzi 

tak trudno jest się przestawić na pozytywne myślenie?  

– Bo nie wierzą w siebie i stosują się do praw, które społeczeństwo im 

wtłoczyło do głowy. Np., że trzeba ciężko pracować, aby się dorobić majątku, 

albo że jak innym się nie udaje w tym biznesie, to i tobie się nie uda, czy że 

na kamieniu nigdy nic nie wyrośnie. Wszystko to są programy, które człowiek 

przyjmuje od innych, którzy to sprawdzili i u nich tak było. Ale to nie znaczy, że 

tak będzie u ciebie. Ty nie będziesz musiał ciężko pracować, aby mieć pienią-

dze, tobie każdy biznes wyjdzie, do którego się zabierzesz a i na kamieniu wy-

rośnie ci piękny kwiat. Jeśli tylko uwierzysz w siebie. 

– Jakim cudem na kamieniu? 

– Nie cudem, tylko normalnie. Najpierw kawałek porostu wiatr nanosi 

na kamień. Porost się przyczepia, rozrasta, spada na kamień suchy liść, którego ka-

wałki zamieniają się w próchnicę i dzięki porostowi przytrzymuje się do kamienia, 

a gdy wytworzy się jej dostatecznie dużo, pojawia się nasionko niezapominajki 

i wyrasta z niego piękny kwiat. Na kamieniu. Nie ma rzeczy niemożliwych.  

– W rzeczy samej – przyznałem rację. – Ludzie żyją w społeczeństwie 

i uważają, że wszystkie prawa nim rządzące pasują do wszystkich. Jednak nie da 

się inaczej zapanować nad ogółem. 

– Tu właściwie nie chodzi o prawa społeczne, bo aby taka struktura mogła 

istnieć, muszą być też prawa nią zarządzające. Przynajmniej na tym etapie, 

na którym jest teraz ludzkość. Prawa zewnętrzne są potrzebne dotąd, dopóki 

w ludziach nie wykształca się prawa wewnętrzne. Ważniejsze jest dla każdego 
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człowieka to, czym nasiąknie za młodu i jakie myśli, jakie programy zostaną mu 

wgrane, gdy jest jeszcze dzieckiem. 

– To znaczy? 

– Jeśli mama ci powtarzała, abyś nie wychodził zimą na dwór bez czapki, 

bo zachorujesz, to kiedy nie posłuchałeś, od razu przypomniałeś sobie jej słowa 

i myśl pobiegła ku wibracji choroby. Zacząłeś przyciągać chorobę. A przecież 

zwierzęta chodzą zimą bez czapek i nie chorują! 

– Ale to są zwierzęta, a nie ludzie! – sprzeciwiłem się. 

– Ale dlatego, że są zwierzętami, nie maja mam, które by im taki program 

wgrały. Ludzie od dziecka faszerowani są rzeczami, które wydają się właściwe 

dla wszystkich. A przecież każdy człowiek jest inny i każdy ma inne potrzeby. 

Wkładani są w klatki zbudowane z tego, co dla nich ma być niby dobre. Wpro-

wadza się nakazy i zakazy i dlatego też ciężko jest się przestawić z myślenia pe-

symistycznego na pozytywne. Dzieciom wtłacza się przekonanie, że nie nadają 

się do jednych rzeczy, a drugie nigdy nie będą dla nich osiągalne. Że muszą słu-

chać rodziców, bo oni wiedzą najlepiej. Ale co wiedzą najlepiej? Czy oni zreali-

zowali swoje marzenia? Czy potrafią marzyć o czerwonym porsche, czy od razu 

mówią, że ich na to nie stać, że nigdy nie będą mieli takiego samochodu? Czy 

potrafili pozbyć się choroby, czy ciągle ich łamie reumatyzm? Czy osiągnęli 

sukces w pracy, czy nadal machają w niej łopatą? Skoro rodzice nie zrealizowali 

swoich marzeń, to raczej nie wiedzą lepiej, co dobre dla dziecka. Nie mają do-

świadczenia i pewności w tym, co dobre. Oczywiście nie jest to regułą. Są ro-

dzice, którzy osiągnęli sukces i pamiętają swoją drogę do niego. Dlatego nie na-

rzucają swojej woli dzieciom, ale wspierają ich w każdym przedsięwzięciu. Na-

wet w takim, które wydaje się dla nich złe, ale może okazać się dobre dla ich 

pociech  – spokojnie tłumaczył JAM. 



www.jarkos.pl 

- 25 - 
Jarosław Kosela 

Darmowy fragment 
„JAMCITO, czyli rozmowy z samym sobą” 

 

– Rodzice powinni pozostawić swobodę swoim dzieciom i nie opiekować 

się nimi? 

– Opiekować się, a nie urabiać na swoje podobieństwo i tak, jak jakiś sys-

tem tego wymaga. Chronią dziecko, by nie wpadło do odkrytej studzienki, by 

nie wbiegło na ulicę, karmią je i pokazują zagrożenia, jakie niesie życie na tym 

świecie, uświadamiają je. Uczą także dziecko wbijać gwoździe, bo może będzie 

wybitnym stolarzem, albo, gdy będzie potrzebowało zawiesić obraz na ścianie, 

to sobie samo poradzi. Jeśli dziecko maluje po ścianach, to kupują mu blok i kredki, 

a nie karcą za fakt „zniszczenia” ściany. Jeśli lubi wchodzić na meble, to idą 

z nim na spacer na pobliskie pagórki. A gdyby nie chciało chodzić do szkoły, to 

go nie zmuszać… 

– No teraz to chyba przegiąłeś! – niedowierzałem. – Jak to nie zmuszać 

chodzić do szkoły?! To co z nich wyrośnie? 

– A co jest według ciebie najważniejsze w życiu? Szkoła? 

– Szkoła też. Praca, rodzina… 

– Owszem, dla niektórych to mogą być priorytety, ale nie dla wszystkich. 

A czasem nie najważniejsze jest spełnianie marzeń i droga do szczęścia? Każdy 

powinien sam decydować, jaką drogą pójdzie do celu. Ilu znasz ludzi, którzy 

skończyli szkoły, mają pracę, rodzinę i nie są szczęśliwi? 

– Wielu… 

– Znaczy, że nie szli swoją drogą, ale taką, która ogólnie dla wszystkich 

miała być dobra, a którą wytyczały normy społeczne. Przypomina to trochę spęd 

owiec na halę. To system społeczny narzuca obowiązek chodzenia do szkoły. 

Owszem. Są dzieci, które uwielbiają chodzić do niej. I z tymi nie ma „proble-

mu”. Takie dzieci idealnie pasują do schematu. Ale są i takie, dla których szkoła 

w danym momencie, to strata czasu. One wolą robić zamki z piasku, albo łapać 

robaki do słoika. Te pierwsze będą chciały kiedyś dowiedzieć się, dlaczego ich 
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zamki nie są trwałe i co zrobić, żeby dłużej stały, a te drugie zaciekawi, po co 

ślimak ma rogi lub jak pająk robi pajęczynę. I wtedy będzie dla nich odpowiedni 

czas na pójście do szkoły. Wtedy, kiedy same odczują taką potrzebę.  Wszystko 

w swoim czasie i dla dobra jednostki, a nie ogółu. Jedni zostaną budowniczymi, 

inżynierami, a drudzy weterynarzami lub genetykami. I tacy ludzie osiągają 

sukces i spełniają swoje marzenia. Oni czerpią tylko taką wiedzę, jaka jest im 

potrzebna. Podążają drogą, którą wyznacza im ich pasja. Genetyk wcale nie mu-

si pamiętać, kiedy była bitwa pod Grunwaldem, ani kiedy upadł mur berliński. 

Bo oni żyją tak jak chcą, a nie tak jak chce system. Nie żyją tak „jak Pan Bóg 

przykazał”, ale tak im samym jest najlepiej. Bo jeśli oni będą szczęśliwi, to cały 

ich świat taki będzie. Droga do szczęścia kryje się za zamkniętymi drzwiami, 

do których klucz dorabia nasza pasja i zdeterminowanie. Nie otworzymy swoich 

drzwi posiadając cudzy klucz. Nie znajdzie jednak tych drzwi ten, kto ma burz-

liwą i wrogą naturę. Jeśli uspokoi swoją duszę, wtedy same mu się pokażą, a on 

zdecyduje, co dalej robić. 

JAM wstał od stołu. Zabrał swoją szklankę i zaczął iść w stronę drzew. 

– Już koniec? Idziesz już? – zdziwiłem się. 

– Na razie zakończymy, bo musisz wyprasować spodnie na dzisiejszą wy-

stawę. 

– No tak! Byłbym znowu zapomniał. Dobrze, że mi przypomniałeś. Dzię-

kuję Ci! 

– Dobrze, że dziękujesz. Za wszystko trzeba dziękować i być wdzięcznym 

za wszystko, co przyciągnęliśmy dobrego do siebie. Jeśli za coś nie jesteś 

wdzięczny, to znaczy, że jest ci to zbędne i niebawem zniknie z twego życia. 

– A kiedy ktoś nie dziękuje, za życzenia, bo boi się zapeszyć? 
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– To znaczy, że ma te życzenia gdzieś! Myśli o swym pechu i go dostanie. 

To, czego się obawiasz, przyjdzie do ciebie – powiedział i zniknął, nim dotarł 

do ściany lasu.  

Znikła również polana i wszystko, co na niej było, a ja wyciągnąłem 

z szafy spodnie od garnituru i zacząłem je prasować. Nie wiedziałem jednak czy 

mi się to jeszcze śni, czy już jestem w tej „normalnej” rzeczywistości. Dotkną-

łem gorącego żelazka i szybko cofnąłem palec. Tak. To była „normalna” rze-

czywistość. Chociaż już teraz nie wiem, co jest rzeczywiste, bo przecież wszyst-

ko potrafię sobie wyobrazić, a skoro to potrafię, to mogę stworzyć dowolny 

świat i jego realia. Bardzo to wszystko dziwne… 
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9. Kalectwo myśli, czyli jajecznica 

na winie 

 

 

Usiadłem w fotelu na wprost JAMa i powiedziałem: 

– Musisz mi wybaczyć, że moje pytania są tak chaotyczne i nie trzymają 

się jakiegoś schematu, ale pytam o takie sprawy, które akurat przychodzą mi 

do głowy. Powiedz mi, do czego służy ból i czy on jest niezbędny? 
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– Po pierwsze: to ja, tak jak i ty, nic nie muszę. Jeśli coś chcę, to to robię. 

Zero przymusu. Po drugie: twoja chaotyczność mi nie przeszkadza, już mówili-

śmy o tym. A teraz odpowiem na twe pytanie. Ból jest po to, aby człowiek do-

strzegł, że coś z jego organizmem jest nie tak. Gdybyś złamał nogę i cię nie bo-

lało, to byś poszedł dalej, aż noga by ci się całkiem urwała. Jest on niezbędny 

do funkcjonowania organizmu człowieka, ale niekiedy zbyt długo trwa. To tak 

jak z alarmem przeciwpożarowym, którego nikt nie wyłączył, pomimo ugasze-

nia pożaru. Dzwoni i dzwoni. 

– A czy ból można wyłączyć?  

– Oczywiście. Stosuje się środki przeciwbólowe, ale jak to z lekarstwami 

bywa, na jedno pomagają, a na drugie szkodzą. Stosowaniu lekarstw towarzyszą 

zwykle niepożądane skutki uboczne. Taka narosła wokół większości lekarstw 

otoczka i tak one działają. Jest co prawda takie lekarstwo, które trafia dokładnie 

w cel i nie robi obok siebie bałaganu, a nazywa się ono placebo. 

– Ale jakież to lekarstwo? Przecież to zwykłe oszustwo. Tam nie ma żad-

nego środka leczniczego! 

– Oszustwo powiadasz? A ja ci mówię, że jest tam najsilniejsze z możliwych 

panaceum. Jest nią wiara. Jeśli będziesz mocno wierzył, że wyleczysz się z raka 

spacerując po lesie, to tak się stanie. Lekarstwa jak najbardziej wspomagają le-

czenie. Chyba, że przeczytasz o ich skutkach ubocznych i przyciągniesz je do siebie. 

Człowiek od zarania dziejów pokładał swoją wiarę w różne przedmioty, a to 

karty, amulety, bogów czy tego typu podobne sprawy, ale nie wierzył w siebie. 

Łatwiej mu było uwierzyć, że ochroni go błyszczący kamyk na szyi, czy jakiś 

krzyżyk, niż jego własna myśl o bezpieczeństwie. Taką rolę też przejmują lekar-

stwa, które o tyle są skuteczniejsze, o ile człowiek bardziej w ich skuteczność 

wierzy. Nie jest ważne, czym człowiek pomaga sobie w wierze. Czy to jest 

przydrożny kamień, czy Bóg w kościele, czy talizman albo czarodziejskie mik-
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stury. Ważne jest, aby szczerze i bezgranicznie wierzył, że to coś przywróci mu 

zdrowie, a tak się stanie. Są osoby, które uzdrawiają bioprądami, ziołami, czy 

inną, tak zwaną, niekonwencjonalną medycyną. Tylko, co tu jest konwencjonal-

ne, gdy najpierwszym środkiem leczniczym jest myśl, a cała reszta gadżetów, to 

tylko wspomagacze? Gdy bioenergoterapeuta przyłoży ręce do pacjenta, ten po-

czuje ciepło, a nawet mrowienie. Niekiedy ciała tak oddziaływają na siebie, sa-

me są przecież wibrującą energią. Pacjent czując dreszcz utożsamia go ze swoim 

zdrowieniem i zdrowieje. Jeśli zwątpi, nic ze zdrowienia nie wyjdzie. Najlepszy 

bioenergoterapeuta, czy lekarz, to taki, za którym idzie sława skuteczności, 

a za nią podąża wiara, że on może uzdrowić. Takim człowiekiem był Chrystus. 

On zaszczepiał bezgraniczną wiarę, a kto uwierzył, ten wyzdrowiał. W każdym 

przypadku do poprawy stanu zdrowia doprowadza sam chory. Sam przyciągnął 

do siebie chorobę, to i sam może przyciągnąć zdrowie. On i tylko on jest zdolny 

siebie uzdrowić. Inni mogą mu tylko w tym pomóc. Wszak i ty masz na swoim 

koncie kilka przypadków wyleczenia ludzi z bólu i to niekiedy bez fizycznego 

kontaktu z nimi i bez środków farmakologicznych.. 

– No tak. Ale ile w tym prawdy, to sam nie wiem. Chociaż ci, którym wy-

jąłem ból, twierdzili, że on zniknął. 

– To jest dowód na to, że jeśli się chce, to i bólu można się pozbyć – 

stwierdził JAM. 

– Nie pamiętam skąd zaczerpnąłem tą metodę, nie wiem, gdzie o niej 

przeczytałem. Możliwe, że sam ją trochę zaadoptowałem do swoich potrzeb. 

Kiedy ktoś mi mówi, że go boli np. głowa, to ja pytam go o kolor, zapach, kształt, 

ciężar tego bólu. Ludzie zwykle patrzą pierwszy raz na mnie jak na wariata, bo 

pytam ich o takie irracjonalne rzeczy. Niektórzy potrafią określić te cechy bólu. 

Np. mówią, że jest to kula, koloru niebieskiego, kosmata, wielkości piłki teni-

sowej, jest ciężka i pachnie jak asfalt. Wtedy pytam, gdzie dokładnie ta kula się 



www.jarkos.pl 

- 31 - 
Jarosław Kosela 

Darmowy fragment 
„JAMCITO, czyli rozmowy z samym sobą” 

 

znajduje. Jeśli już umiejscowią ją w którymś miejscu głowy, to ja wtedy proszę, 

aby w wyobraźni otworzyli drzwiczki w swojej głowie i zobaczyli tą kulę. Zwy-

kle ją widzą i dziwią się, że mogą ją sobie wyobrazić. Dalej mówię, aby wsadzili 

dłoń przez te drzwiczki i wyjęli kulę bólu, następnie, aby włożyli ją do papierowej 

torby i wrzucili do ognia. Wszystko muszą zobaczyć w wyobraźni. Potem biorą 

mały odkurzacz i sprzątają okruchy po kuli. Zamykają drzwiczki i zapominają 

o bólu. W ten sposób jedna kobieta pozbyła się chronicznego bólu menstruacyj-

nego, który ją nachodził regularnie od kilku lat. Inna osoba pozbyła się migre-

nowego bólu głowy, a jeszcze inna pozbyła się reumatyzmu. 

– Sam widzisz, że to działa – JAM sięgnął po paluszki leżące na ławie. – 

I nie tylko ból tak można wyleczyć. Każdą chorobę.  

– A dlaczego nawiedzają nas choroby? 

– Bo są przyciągane myślą. Okres jesienno-zimowy, to pora grasowania 

grypy. Tak zostało ustalone i kto temu daje wiarę, albo zachoruje na grypę, albo 

będzie musiał podjąć kroki w celu zabezpieczenia się przed nią. A nawet jak się 

zaszczepi, to grypa go dopadnie, jeśli nie uwierzy w siłę szczepionki. Tym bar-

dziej, kiedy przyswoi newsa z telewizji, że niektóre szczepionki są przetermino-

wane. Skojarzy, że to on musiał taką przyjąć, bo przecież on ma do wszystkiego 

pecha i otworzy furtkę grypie. Nie będę tu rozważał mechanizmów rozprze-

strzeniania się chorób, bowiem są one takie same, jak na przykład rozprzestrze-

nianie się biedy, czy bogactwa, agresji, czy radości. Jeśli człowiek myśli, to 

przyciąga. Im więcej ludzi o tym myśli, tym do większej ilości osób choroba 

zapuka. Ona bardzo lubi, jak się o nią dba, jak się o niej rozpowiada znajomym, 

jak się ją wygrzewa i leczy. Jest wręcz w siódmym niebie, gdy pokazuje się jej 

objawy lekarzowi. Czuje się wtedy potrzebna i odwdzięcza się człowiekowi 

krótszym lub dłuższym pobytem w jego ciele. W przypadku, gdy ktoś poczuje, 

że przyplątała mu się jakaś choroba i zaczyna czuć ból gardła, to niech wtedy 
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wyprosi go ze swego ciała, a posadzi w nim zdrowie. Niech powie chorobie, że 

nie ma dla niej miejsca, bo cały organizm zajęło zdrowie. Ona trochę pomaru-

dzi, popsioczy, połaskocze troszkę gardło i odejdzie niepocieszona. A zdrowie 

zatriumfuje. Wtedy dla zdrowia obejrzyjmy sobie jakąś komedię, wyjdźmy 

na spacer, czy zjedzmy lody i cały czas myślmy, że jesteśmy zdrowi. Tacy bę-

dziemy, jak nasze myśli. Przyjmijmy do wiadomości, że nie ma chorób nieule-

czalnych, albo, co będzie lepsze, pojęcie choroby wykasujmy ze swego słowni-

ka. 

– Czy winę za rozprzestrzenianie się chorób może ponosić telewizja, która 

informuje o przypadkach zachorowań na różne choroby? 

– Nie ma tu niczyjej winy. Człowiek ma wolną wolę i słucha tego, czego 

chce i myśli o tym, o czym chce. Telewizja, to tylko szybsza forma przekazu 

wiadomości. Zawsze można ją wyłączyć i nie oglądać. Istnieją w telewizji kana-

ły, które na okrągło puszczają komedie. Można przełączyć się na taki kanał 

i ładować się radością. Przygnębionego człowieka łatwiej dopadnie choroba, niż 

radosnego. Ten ostatni może w ogóle nie wiedzieć, co to są dolegliwości. Ale 

każdy tak się wyśpi, jak sobie pościele. Same lekarstwa mogą być przyczyną 

innych chorób, jeśli człowiek przyswoi sobie skutki uboczne, jakie dane lekar-

stwo wywołuje. Jedno leczy, drugie powoduje. I biznes farmaceutyczny się krę-

ci… 

– A co z dziećmi, które rodzą się niepełnosprawne? 

– Tu jest trochę inna sprawa. Wiesz zapewne, że dusze ludzkie, są częścią 

Wyższego JA, a do komunikacji służą emocje? Czyli jak jest radość, to obydwie 

części Istnienia chcą tego samego. Jeśli złość, to człowiek chce coś innego, niż 

jego Wyższa Istota. 

– Wiem. 
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– To wiesz także, że przed urodzeniem twoje Wyższe JA wybiera gdzie, 

kiedy i w jakim ciele się urodzi. Rodzimy się po to, aby doświadczać drogi 

do szczęścia. Aby szukać rozwiązań i pokonywać trudności. Można powiedzieć, 

że życie ludzkie to symulacja większego programu. To coś podobnego do fabuły 

filmu „13 piętro” i trochę jakby gra „Sims”. Żyjąc na ziemi mamy zbierać różne 

doświadczenia i wyzwalać przy tym wibracje. Mamy świadomie nauczyć się 

kierować swoją myślą i świadomie do siebie przyciągać obiekty swych pra-

gnień. To jest głębszy program, ale o nim opowiem Ci, gdy będziesz na to go-

towy. Wracając do tematu. Każdy wybiera sobie, w jakim ciele się urodzi. Przyj-

ście na świat w ciele kalekiego dziecka, jest postawieniem siebie od razu w innej 

perspektywie. Niejako taki człowiek ma bardziej odpowiedzialne zadanie 

do zrobienia, nie koniecznie trudniejsze.  I nie ma to nic wspólnego z odwagą, 

jaką wykazuje dusza przed wejściem w takie ciało. To po prostu zbieranie do-

świadczeń z innego punktu odniesienia. Ci ludzie często cierpią fizycznie. Ich 

zadaniem jest przezwyciężyć to cierpienie i znaleźć dla siebie drogę do szczęścia, 

która dla każdego istnieje. Każdy musi sobie sam odpowiedzieć, czy jest zado-

wolony z drogi, którą idzie. Jeśli nie, to może znaleźć inną, którą przyjemniej 

będzie się podążało. 

– Dlaczego ludzie będący kalekami, są tak nieszczęśliwi? Dlaczego 

za swój stan obwiniają cały świat? Złorzeczą Bogu? 

– Dlatego, że jako nieszczęśliwych postrzega ich „zdrowe” społeczeń-

stwo. Człowiek, który urodził się bez rąk, a który wśród ludzi z rękami radzi 

sobie doskonale i nikt go nie traktuje jak innego, albo gorszego, nie czuje się 

nieszczęśliwy. To zdrowi ludzie zaszczepiają nieszczęście w kalekach, zamiast 

im pomóc w ich drodze do szczęścia. Kalecy zaś tak nasiąkają tym bólem, tym 

swoim „nieszczęściem”, że mają pretensje nawet do swojego Boga, którym tak 

na dobrą sprawę sami są. Gdyby taka osoba spróbowała zmienić swoje myślenie 
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na pozytywne, to zobaczyłaby, że cały jej świat stałby się pozytywny. Zresztą 

nie tylko w przypadku kaleki. W każdym przypadku. 

– Ale przecież ludzie pomagają. Likwiduje się bariery architektoniczne… 

– Owszem. To też. Największą pomocą dla takiego człowieka, będzie 

traktowanie go jak równego. Oczywiście, nie chodzi tu o to, aby inwalidzie 

na wózku polecić sadzić las, ale traktować go na równym poziomie intelektual-

nym i emocjonalnym. Nie widzieć w nim człowieka cierpiącego, bo w bliskim 

kontakcie te wibracje udzielą się i człowiek ten zboczy ze swej drogi do szczęścia. 

Pomagając drugiemu człowiekowi, pomagamy sobie. Sprawiając mu radość, 

sprawiamy ją sobie. Są ludzie, którzy nie mając rąk pięknie malują ustami lub 

nogami. I są ludzie, którzy mając wszystkie kończyny, nie potrafią niczego zro-

bić. I kogo wypada tu nazwać kaleką? Nie wygląd zewnętrzny czyni z nas kale-

kę, ale sposób myślenia. Każdy człowiek posiada mózg, w którym rodzą się my-

śli. Wystarczy nauczyć się je wysyłać z wiarą, a reszta ciała może okazać się 

zbędna. 

– A czy każdy inwalida może wyzdrowieć? 

– A co znaczy wyzdrowieć? 

– No… Czy każdy człowiek sparaliżowany może zacząć chodzić. 

– Każdy. Jeśli tylko zechce. Zdaję sobie sprawę, jak trudno jest w to 

uwierzyć, szczególnie człowiekowi kalekiemu, ale zapewniam, że każdy. Uda 

się to każdemu, kto nie straci wiary w możliwość wyzdrowienia i zobaczy już 

siebie zdrowym. Rolą ludzi z bezpośredniego otoczenia jest podsycanie tej wia-

ry. Jeśli matka cierpi z tego powodu, że jej dziecko jest kaleką, a dziecko to czu-

je, to taka sytuacja nie pomaga mu. Czym więcej osób wierzy w spełnienie da-

nej rzeczy i czym więcej o niej myśli, tym szybciej nastąpi tak zwany „cud”. 

– Czyż to nie jest cud, gdy sparaliżowana osoba zaczyna chodzić? 
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– Nie. To normalne. Chciała wyzdrowieć i tak się stało. Gdyby myślała 

o swoim paraliżu, to dalej jeździłaby na wózku. Ktoś chce być bogaty i tak się 

dzieje. Czy wtedy nazywa się to cudem? Ktoś myśli o swojej biedzie i ją ma. 

Czy to także cud? Podstawą jest wiara we własne możliwości. 

– Rozumiem, że po urodzeniu kasuje się pamięć o poprzednich wciele-

niach. 

– Tak. Każde nowe doświadczenie powinno być świeże. Zaczynane od zera. 

Pamiętanie poprzednich doświadczeń, wbrew pozorom mogłoby utrudnić do-

świadczanie obecnego życia. Bo każde jest odmienne. Nie ma dwóch takich sa-

mych istnień. Każde życie jest nowe i nowe są w nim doznania. Nie wlewamy 

wszak herbaty do szklanki, w której są fusy po kawie parzonej. 

Nie wiem co się stało, bo nagle zniknął mój dom, a ja szedłem w stronę 

swojej blokowej kuchni. JAM też zniknął. Wróciłem do swojej rzeczywistości, 

ale dlaczego tak radykalnie i po co idę do kuchni? 

– No przecie ciućmoku jesteś głodny! Kolację idziesz zrobić! Wystarczy 

na razie tego pisania! – w głowie rozległ mi się obcy głos, ale nie należał on 

do JAMa. Co to miało znaczyć? 

– Ha ha ha! – to był JAM. – To taki niewinny żarcik. Ja też muszę dbać 

o swoje zdrowie i postanowiłem się pośmiać. 

– Ale ze mnie? – byłem niezadowolony. 

– Nie z ciebie, tylko z siebie. Przecie ty, to ja. A zdrowo jest się z siebie 

niekiedy pośmiać. 

– A to taki cwaniak jesteś! – tym razem i ja się roześmiałem.  

Poszedłem do kuchni i postanowiłem zrobić sobie jajecznicę na winie. 

Znaczy użyć do niej tego, co się w lodówce pod rękę nawinie. Zobaczyłem 

oprócz jajek, makaron z wczorajszego obiadu, surówkę marchewkowo–

jabłkową, kawałek pomidora, czosnek, cebulę, a także resztkę zupy pomidoro-
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wej, mleko i masło. Z takimi składnikami zabrałem się do tworzenia wyśmieni-

tej kolacji. 

Najpierw na patelnię nałożyłem trochę masła i dodałem surówkę. Wymie-

szałem ją z makaronem i chwilę podsmażyłem. Następnie dodałem pokrojony 

w kostkę pomidor, przetarty czosnek i cebulę w krążkach. Smażyłem to dalej 

i mieszałem. Posypałem odrobiną pieprzu, vegety i dodałem ciut czerwonej pa-

pryki. Dolałem ćwierć szklanki zupy pomidorowej i zabrałem się 

do przygotowywania jajek. Wybiłem je do metalowego garnuszka i dodałem ćwierć 

szklanki mleka i wybełtałem. Spróbowałem. Brakowało jeszcze szczypty soli. 

Na patelni zupa już prawie się wygotowała, więc dodałem jajka. Miesza-

łem drewniana łyżką. Spróbowałem. Pychota! Jeszcze chwila i jajecznica do-

szła. Byłem dumny z siebie, gdyż przy mnie nawet jajecznica dochodziła. Ale 

nie ma dziwne. Mam wszakże ręce, które LECZO.  

Zadowolony i pełen uznania dla swojej pomysłowości zasiadłem do kolacji. 

Nie mogłem się siebie nachwalić! Że taki zdolny i taki mądry, i taki grzeczny, 

i uprzejmy, i że w ogóle cacany! Zupełnie, jakbym słyszał jedną starszą panią, 

gdy będąc dzieckiem, podałem jej cukierka, którego mamlała, a który wypadł jej 

z buzi… 

 


