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Ci, którzy żyją nadzieją, widzą dalej.  

Ci, co żyją miłością, widzą głębiej.  

Ci, co żyją wiarą, widzą wszystko w innym świetle.

Lothar Zenetti



Aleksandrze i Alicji,

dwóm pięknym duszom,  

które wybrały mnie na ziemską matkę
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W 

iększość z nas nie potrafi cofnąć się we wspo-

mnieniach dalej niż do trzeciego–czwartego 

roku życia. Psychologowie i neurolodzy od lat starają się 

wyjaśnić ten swoisty fenomen zwany amnezją dziecię-

cą. Niezrównany Zygmunt Freud nadał temu zjawisku 

szczególne znaczenie. Konsekwentnie twierdził, że dzie-

ci wypychają z pamięci ten czas, ponieważ wiąże się on 

z traumatycznymi przeżyciami. Coś może być na rzeczy, 

gdyż sam moment opuszczenia bezpiecznego łona mat-

ki jest ogromnym szokiem tak fizycznym, jak i psychicz-

nym. Światło, kakofonia dźwięków, mnóstwo nieznanych 

zapachów, procedury medyczne odrywające maleństwo 

od matki, to wszystko może wydawać się koszmarem. 

„U ludzi mniej więcej do trzeciego roku życia mózg 

rozwija się w nieprawdopodobnym tempie: przybywa 

neuronów, a przede wszystkim połączeń między nimi 

(czyli synaps). Mózg małego dziecka jest bardzo dy-

namiczną strukturą, rośnie nie tylko w tym sensie, że 
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zwiększa się jego objętość, ale też przede wszystkim 

kształtują się w nim drogi, którymi przemieszczają się 

impulsy nerwowe. Niektóre z nich są »używane« czę-

ściej, inne zanikają. Efekt? Dzieci bardzo szybko wszyst-

kiego się uczą i równie szybko zapominają. Nie tworzą 

trwałych wspomnień”*. 

Bardzo przekonująca hipoteza, pod warunkiem że 

przyjmujemy, iż nasza osobowość, pojmowana jako świa-

domość, jest integralną częścią mózgu i stanowi o cha-

rakterze, zdolnościach, temperamencie i całym zespole 

cech składających się na szeroko pojętą indywidualność. 

Jeśli ten niezrównany „komputer”, jakim jest nasz 

mózg, miałby stanowić filar i kształtować istotę naszego 

JA, to trzeba byłoby pogodzić się z faktem, że w chwi-

li śmierci ciała ów nadzwyczajny organ ginie bezpow-

rotnie, a wraz z nim również bezpowrotnie umiera na-

sze JA. Dla zdeklarowanego ateisty sprawa wydaje się 

oczywista. Tak się jednak składa, że na tym świecie 

ateistów jest garstka, natomiast miażdżąca większość 

wierzy w życie po śmierci. Od zarania dziejów próbu-

jemy nazwać i zdefiniować nieśmiertelną cząstkę Boga 

w nas samych. Pielęgnujemy przekonanie, że ciało jest 

* K. Romanowska, Dlaczego nie pamiętamy wczesnego dzieciństwa?, 
http://www.focus.pl/artykul/dlaczego-nie-pamietamy-pierwszych-
-lat-zycia, dostęp 13.02.2018.
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domem tymczasowym, a miejsce, do którego jesteśmy 

duchowo przynależni, znajduje się zupełnie gdzie in-

dziej. Oczywiście można uznać, że bierze się to z po-

trzeby zaspokojenia instynktu samozachowawczego, 

który programuje nas na przetrwanie. Obietnica nie-

śmiertelności duszy mimo kruchości i niedoskonałości 

ciała jest niezwykle uwodząca. 

Możemy ją kwestionować bez ograniczeń i wierzyć 

również bez ograniczeń. Ktokolwiek wybrał WIARĘ (nie 

konkretną religię), ten musi zadać sobie proste pyta-

nie: Czy ta nieśmiertelna cząstka zwana duszą stanowi 

o mnie, buduje mnie jako esencja istnienia? Jeśli odpo-

wiedź jest twierdząca, nieuniknione stają się kolejne py-

tania: Czym jest ciało?, W którym momencie następuje 

połączenie cząstki fizycznej z esencją duchową? W ten 

aspekt zagłębiamy się, patrząc przez pryzmat wyznawa-

nej religii, która ogniskuje się wokół konkretnego bóstwa 

i tradycji. Tu pojawiają się niekiedy dramatyczne w swych 

konsekwencjach podziały. Jednak bez względu na wszyst-

ko jesteśmy zadziwiająco zgodni co do jednego: widzimy 

siebie jako duszę, która ma ciało, a nie odwrotnie. 

Część ludzkości związana z duchową tradycją Dale-

kiego Wschodu wierzy, że możemy żyć w ciele wielo-

krotnie i wracamy, aby się doskonalić. Judaizm i chrze-

ścijaństwo nie aprobują tej teorii, twierdząc, że człowiek 
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jest niepowtarzalną istotą i dziełem Boga jedynym 

w swoim rodzaju. Każdy z nas musi sam rozstrzygnąć 

kwestie reinkarnacji. Istnieje wiele dowodów przema-

wiających na korzyść wędrówki dusz – ja daję im wia-

rę. Opisano przypadki dzieci mówiących w wymarłych 

dialektach. Kilkulatki opowiadały ze szczegółami o ży-

ciu w Egipcie pod panowaniem faraonów lub w średnio-

wiecznej Europie. Skąd miałyby czerpać wiedzę, jeśli nie 

z własnego doświadczenia? Ten aspekt zostanie szerzej 

poruszony w następnych rozdziałach. Teraz skoncen-

trujmy się na pierwszych chwilach życia poza ciałem 

matki. Niezwykle rzadko mamy do czynienia z relacjami 

osób, które pamiętają własne narodziny. Oto kilka poru-

szających historii.

*

Zdarzyło mi się poznać pewnego mężczyznę, który bar-

dzo chciał, abym wytłumaczyła mu uporczywie powra-

cający sen. Zawarte w nim przesłanie nie dawało mu 

spokoju. Robert miał 26 lat, z zawodu był psychologiem. 

Oto jego sen:

Jestem w szpitalu. W pomieszczeniu stoją trzy in-

kubatory. Zauważam, że wiszę nad jednym z małych 

dziecięcych ciałek i jestem z nim połączony cienką, 
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błyszczącą nicią. Nie czuję jakiejś szczególnej łączności 

z tym dzieckiem. Jestem trochę zdezorientowany. Jed-

na ze ścian w tym pokoju jest oszklona. Do tego okienka 

podchodzi kobieta. Jest piękna. Przyciska twarz do szyby 

i zaczyna płakać. Zauważam, że patrzy na dziecko, do 

którego jestem podpięty. W tej samej chwili do pomiesz-

czenia wchodzi inna kobieta ubrana na biało. Otwiera 

inkubator i dotyka główki. Wiem, że jest dobra. Nie wiem 

skąd ta wiedza, ale jestem tego pewien. Mówi: „Musisz 

walczyć, mały. Twoi rodzice cię kochają. Tu jest twoja 

mama i bardzo płacze. Walcz, mały chłopczyku, o swoje 

życie. Tylko ty możesz sobie pomóc”. Nagle dzieje się ze 

mną coś dziwnego. Czuję, że ta ładna osoba przy szy-

bie jest ważna, że chcę ją koniecznie poznać. Odczuwam 

ogromny przypływ sił i czuję, że chcę żyć w tym dziec-

ku. Wnikam w to ciałko przez srebrną nić. Przez ułamek 

sekundy czuję się bardzo niekomfortowo, jednak chwilę 

później ogarnia mnie nieopisana błogość. Budzę się do-

kładnie w chwili zespolenia z ciałem.

Jako psycholog Robert doszukiwał się w tym śnie 

przeróżnych znaczeń symbolicznych, analizował ar-

chetyp matki, rozpatrywał możliwość traumy zwią-

zanej ze swoim wcześniactwem, nie wyłączając lęku 

przed dorosłością i odpowiedzialnością za własne życie. 
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Ja postrzegałam wymowę snu bardziej dosłownie: jako 

zapis zdarzeń, których doświadczył.

Starałam się wytłumaczyć Robertowi, że jego sen 

jest po prostu zapisem wspomnienia z czasu, kiedy jako 

wcześniak walczył o życie. Nie bardzo to do niego prze-

mawiało. Nie miał sprecyzowanych poglądów religij-

nych, nie potrafił odnaleźć się w nowym dla siebie ob-

szarze – reinkarnacji. Skoro bowiem będąc jednocześnie 

uczestnikiem i obserwatorem wydarzeń w szpitalu, po-

strzegał otoczenie i swoje położenie z perspektywy do-

rosłego umysłu, to znaczy, że żył już wcześniej, a jego 

osobowość została ukształtowana i jako taka bardzo 

świadomie odbierała zastaną rzeczywistość.

Wobec ciągłych wątpliwości zapytałam Roberta, 

czy jako psycholog zgodzi się ze mną, że mózg potrafi  

przywołać wspomnienia, które wypieramy, i niejako 

nakłaniać nas do „zrobienia z nimi porządku” na bez-

piecznym gruncie marzeń sennych. Robert zgodził się 

z tym twierdzeniem. Zatem można założyć, że ów sen 

odzwierciedla konkretne wspomnienie, które nie zatar-

ło się w jego pamięci. W konsekwencji podświadomość 

domaga się, aby Robert odniósł się do tego wspomnie-

nia i zdecydował, czym ono dla niego jest i czy ma jakąś 

wartość. Na tej płaszczyźnie znaleźliśmy przestrzeń do 

rozmowy. 






