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Twoje wahadełko stanie się użytecznym narzędziem, mogą-
cym ułatwić ci życie tak bardzo, jak to tylko możliwe. Wszy-

scy popełniamy błędy oraz mylimy się w osądach. Twoje waha-
dełko może pomóc ci uniknąć błędów. A oto przykład.

Po pierwszym spotkaniu z nowo poznaną osobą możesz zapy-
tać o nią wahadełko. Czy jest to osoba uczciwa? Czy jest lojalna? 
Czy będzie dobrym przyjacielem? Czy należy coś od niej kupić?

W ten sposób można ocenić każdego. Należy zadawać waha-
dłu pytania dotyczące nauczycieli. Czy dana osoba jest dobrym 
nauczycielem? Czy potrafi wyjaśniać dzieciom rzeczy w sposób 
zrozumiały? Czy moje dzieci skorzystają z jej lekcji?

Wahadełka można używać, żeby pomóc sobie w codziennych 
relacjach z każdą osobą. Nie tak dawno temu pewna kobieta opo-
wiedziała mi, jak wahadełko ocaliło jej małżeństwo przed rozpa-
dem. Od ich ślubu minęło dwadzieścia lat. Mąż od zawsze dużo 
pił, ale przez ostatnich kilka lat wydawało się, że pije jeszcze wię-
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cej. Kobieta sięgnęła po wahadełko i zadała mu kilkanaście pytań 
dotyczących nałogu męża. Odpowiedzi były tak alarmujące, że na-
tychmiast zaczęła szukać dla niego profesjonalnej pomocy. W koń-
cu niechętnie zgodził się z niej skorzystać, mimo że twierdził, iż pa-
nuje nad swoim piciem. W rezultacie dziś rzadko kiedy pije alko-
holowe drinki, a ich małżeństwo ma się lepiej niż kiedykolwiek.

Nie musisz znać osób, które chcesz ocenić. Zdarzyło ci się kie-
dykolwiek pójść na randkę w ciemno? Za pomocą wahadełka mo-
żesz sprawdzić, jak się dogadasz z nieznajomą osobą, zanim zgo-
dzisz się na spotkanie. Oszczędzi ci to czasu, a czasami nawet wie-
lu godzin cierpienia. 

Pewien mój znajomy pracuje jako kierownik działu kadr w du-
żej korporacji. Używa wahadełka, żeby ustalić ważne fakty do-
tyczące kandydatów do pracy na danym stanowisku, zanim się 
z nimi spotka. Zaoszczędza dzięki temu mnóstwo czasu i nie musi 
już przesłuchiwać ludzi, którzy nie byliby odpowiednimi kandy-
datami. Regularnie korzysta z wahadełka, aby ustalać ważne dla 
interesów firmy informacje.

Twoje wahadełko może też dokonać oceny motywów działań 
wskazanych osób. Możesz nim sprawdzać podpisy, żeby dowie-
dzieć się czegoś o osobowości osób, które je złożyły. Możesz także 
dowiedzieć się, czy czek, który ci wypisano, ma pokrycie. W ten 
sam sposób uda ci się ustalić, czy jakaś rzecz jest oryginalna, czy 
fałszywa. 

Wahadełku można zadawać pytania dotyczące osób pokazywa-
nych w wiadomościach telewizyjnych. Na przykład, mało prawdo-
podobne jest, żebyś spotkał wszystkich kandydatów na stanowisko 
prezydenta, ale wahadełko odpowie ci na pytania, które ich doty-
czą. Pytaj o ich uczciwość, czy dotrzymują swych obietnic i czy po-
winieneś wierzyć w to, co mówią. Kto wie, jak zaskakujące mogą 
być odpowiedzi.
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Może myślisz o tym, by zapoznać ze sobą dwie osoby? Waha-
dełko będzie w stanie ci powiedzieć, czy się polubią. Oto rozsze-
rzona wersja słynnego doświadczenia z  wahadełkiem znanego 
jako test dwóch monet.

Test dwóch monet

Będą ci potrzebne dwie monety o  takim samym nominale. 
Umieść je na stole w odległości około 10 cm. Przytrzymaj wahadeł-
ko pomiędzy monetami. Po kilku chwilach wahadełko zacznie po-
ruszać się od jednego boku do drugiego, od jednej do drugiej mone-
ty, co pokaże, że są one ze sobą w harmonii. Następnie zamień jed-
ną z nich na inny mały przedmiot – to może być pudełko zapałek. 
Ponownie przytrzymaj wahadełko pomiędzy obydwoma przedmio-
tami. Tym razem nie poruszy się po linii od jednego do drugiego 
obiektu. Zamiast tego albo pozostanie w bezruchu, albo zacznie się 
wahać w przód i tył, trzymając się możliwie najdalej od któregokol-
wiek z przedmiotów. 

Na koniec zamień pudełko zapałek na inną monetę lub mone-
tę na drugie pudełko zapałek. Przytrzymaj wahadełko pomiędzy 
tymi dwoma obiektami, a odkryjesz, że znów swobodnie porusza 
się od jednego do drugiego.

Teraz już wiesz, jak wahadełko reaguje na dwa podobne obiek-
ty oraz na dwa obiekty kompletnie od siebie różne. Możesz po-
wtórzyć ten test z czymkolwiek innym, a nawet w odniesieniu do 
dwóch osób.

Przypuśćmy, że planujesz zapoznać ze sobą Vanessę i Michała. 
Żadne z nich nie jest obecnie w związku i sądzisz, że razem było-
by im dobrze. Napisz oba imiona na małych karteczkach i połóż je 
w odległości kilku centymetrów od siebie. Przytrzymaj wahadło 
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w miejscu pomiędzy obiema karteczkami. Po kilku chwilach wa-
hadło wskaże, czy można lub nie swatać ze sobą te osoby.

Z wahadełka można też skorzystać, aby wybrać jednego spo-
śród kilku kandydatów. Często proszono mnie, abym pomógł ko-
biecie wybrać spomiędzy dwóch, trzech lub czterech wielbicieli. 
Procedura jest identyczna jak ta w teście dwóch monet. Zaczynam 
od sprawdzenia kolejno każdej osoby w obecności mojej klientki. 
Już na tym etapie często eliminuję jedną lub dwie osoby. Jeśli wa-
hadełko mówi mi, że moja klientka pasuje do dwóch wielbicieli, 
pytam je o ustalenie, który z nich pasuje do niej bardziej, jeśli cho-
dzi o związek długodystansowy. Zadaję tyle pytań, ile to koniecz-
ne, na temat różnych aspektów życia. Na koniec wahadełko wska-
zuje, która osoba jest najodpowiedniejszym partnerem.

Rok temu przeprowadziłem podobny test dla mężczyzny, któ-
ry zamieścił ogłoszenie towarzyskie w pewnym dzienniku. Umoż-
liwił osobom zainteresowanym ogłoszeniem zostawianie wia-
domości głosowej na jego sekretarce. Otrzymał ich dwanaście 
i był tym onieśmielony. Koledzy proponowali mu spotkać się ze 
wszystkimi kobietami kolejno, ale on tak nie chciał.

Zamiast tego poprosił mnie, żebym sprawdził wahadełkiem, 
z którą z nich powinien się skontaktować. Wahadełko udzieliło 
trzech zdecydowanie pozytywnych odpowiedzi, a on umówił się 
z każdą z tych osób. Mogłem pytać dalej, żeby dojść do ustalenia 
jednej wybranej osoby, lecz on wolał spotkać wszystkie trzy ko-
biety. Obecnie jest w trwałym związku, co zabawne, z osobą, któ-
ra w biurze gazety przyjmowała jego ogłoszenie do druku.

Zastanawiam się, dlaczego cierpiąc nieszczęście i smutek w swych 
związkach, większość ludzi nie korzysta z  wahadełka, dokonując 
wyboru przyszłych partnerów. Każdy zasługuje na bliskiego, ko-
chającego partnera, a wahadełko może pomóc w podjęciu odpo-
wiedniej decyzji.
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Nie tak dawno moja żona i ja urządzaliśmy grilla dla około dwu-
nastu przyjaciół. Niestety, dwoje z nich nie lubi się wzajemnie. To 
inteligentne i czarujące osoby, które mają totalnie różne poglądy 
na życie. Ilekroć się spotykają, sprzeczają się i zwykle kończy się 
na tym, że psują wieczór wszystkim zebranym. Chciałem zaprosić 
ich oboje na to przyjęcie, ale najpierw skonsultowałem to z waha-
dełkiem. Napisałem na karteczkach imiona obu osób, puściłem 
luźno wahadło i  zapytałem, czy będzie w  porządku, gdy zapro-
szę je na tego grilla. Ku mojemu zdziwieniu wahadełko swobod-
nie poruszyło się od jednej karteczki do drugiej. Zaprosiłem obie 
osoby i nie mieliśmy absolutnie żadnych problemów. Wyglądało 
na to, że wszyscy dobrze się bawili, nawet ta dwójka, o którą tak 
się obawiałem. Gdybym nie poprosił wahadełka o radę, zapewne 
nie zaprosiłbym ich na przyjęcie, co mogłoby później być przy-
czyną różnych problemów.

Znam kilkanaście osób, które w podobny sposób używają wa-
hadła, organizując spotkania towarzyskie.

Jedzenie i picie

Można oceniać jakość wody w różnych odwiedzanych krajach. 
Kiedy byłem w Indiach, cały czas używałem wahadełka. Jednego 
razu podano mi szklankę wody. Sprawdziłem wahadełkiem i oka-
zało się, że była doskonała. Potem gospodarz dorzucił mi do niej 
kilka kostek lodu. Ponownie sprawdziłem i okazało się, że wypi-
cie tej wody może okazać się niebezpieczne. Woda była dobra, ale 
lód – nie.

Wahadełkiem można też określać walory odżywcze produk-
tów, które chcesz kupić. Jeśli znasz markę produktu, możesz to 
sprawdzić dla wygody, nie ruszając się nawet z domu.
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Jeden z moich znajomych ma wahadełko, które jest zrobione 
z korka po winie. Wbił igłę w sam jego środek i przez oczko prze-
wlekł kawałek bawełnianej nitki. Używa tego wahadełka, żeby wy-
brać, którą butelkę wina kupić. Jest przekonany, że jego wyjątko-
we wahadełko pomoże mu w kupnie wina najlepszej jakości. Je-
stem pewien, że takie same wyniki osiągnąłby każdym innym wa-
hadełkiem, jednak on nie jest jeszcze gotowy, by wypróbować 
inne. Poza tym odkrył, że jego domowej roboty wahadło zachęca 
ludzi do rozmów i zawarł już dzięki niemu kilka przyjaźni. 

Wahadełko i twój samochód

Nie jesteś bynajmniej ograniczony do badania wyłącznie produk-
tów spożywczych. Przypuśćmy, że zamierzasz kupić używane auto. 
Możesz zadać wahadełku serię pytań na temat tego pojazdu, zanim 
złożysz ofertę. Czy jest w dobrym stanie? Czy może bierze olej? Czy 
jest drogie w utrzymaniu? Czy opony są w dobrym stanie? Czy mam 
wierzyć w to, co mówi sprzedawca? Czy będzie to dobry zakup?

Będąc u  sprzedawcy, możesz nie mieć pewności, które auto 
wybrać. Zapytaj wahadełko. Może zasugeruje, że nie powinieneś 
kupować żadnego z nich albo powie ci, który samochód najlepiej 
byłoby zakupić. Być może warto też sprawdzić wahadełkiem sa-
mego sprzedawcę. 

Wahadło jest też przydatne, gdy już masz swój samochód. 
W dzisiejszych czasach drogi są bardzo zakorkowane – o każdej 
porze dnia i nocy. Przed wyjazdem można skorzystać z wahadeł-
ka, żeby wybrać najlepszą trasę.

Później wahadełko pomoże ci diagnozować wszelkie proble-
my z pojazdem, co zaoszczędzi ci wiele czasu i pieniędzy. W swo-
jej książce pt. The Pendulum and Possession Bill Finch opisuje, jak 
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za pomocą wahadełka wyregulował swój gaźnik i zlokalizował ze-
psutą świecę.*

To samo odnosi się do problemów związanych z  gospodar-
stwem domowym. Zanim jeszcze wezwiesz serwisanta, możesz 
sam ustalić, co jest nie tak w  psującym się urządzeniu. Parę lat 
temu mieliśmy kłopot z centralnym ogrzewaniem. Moją pierwszą 
myślą było wezwanie kogoś, żeby je naprawił. Na szczęście, zde-
cydowałem się najpierw poprosić o pomoc wahadełko. Nie wie-
dzieliśmy zupełnie, jak to się stało, ale to nasza maleńka wnucz-
ka, w jakiś sobie tylko znany sposób, zdołała przekręcić termostat 
na maksymalny poziom. Wystarczyło, że przekręciłem go do po-
przedniej pozycji. Wahadło wskazało, gdzie tkwił problem. Jedno-
cześnie z biegiem lat dzięki niemu zdołałem naprawić wiele rze-
czy, które w przeciwnym razie wymagałyby uwagi profesjonalisty.

Wahadełka można używać na co dzień na wiele różnych sposo-
bów. Znam pewną panią, która posługuje się nim, żeby zdecydo-
wać, w co się ubrać. Regularnie zadaje mu pytania typu: „Czy po-
winnam się dzisiaj ubrać na różowo?”.

Wahadło przydaje się jej także podczas zakupu odzieży. Potra-
fi korzystać z niego w sklepie, aby zdecydować się, czy kupować 
jakieś ubranie, czy nie. Używa go także w odniesieniu do reklam 
w gazecie. Kiedy widzi reklamę wyprzedaży odzieży, natychmiast 
pyta swoje wahadełko, czy warto odwiedzić ten sklep i zobaczyć, 
na co dano obniżkę. Jeśli wahadełko odpowiada twierdząco, idzie 
na wyprzedaż i zwykle coś kupuje. Jeśli przecząco, nie zawraca so-
bie tym głowy. Z doświadczenia nauczyła się, że rady jej wahadeł-
ka są zawsze trafne. 

Wahadełko potrafi jej również pomagać na wiele innych sposo-
bów. Jeśli musi kupić coś z kosmetyków lub przyborów toaletowych, 

*  W. J. Finch. The Pendulum and Possession. Cottonwood, Ariz.: Esoteric Publications, 1971. Revised edi-
tion, 1975, str. 51.
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pyta je, w którym sklepie mają te rzeczy w najlepszych cenach. Jej 
przyjaciółki są nieustannie zadziwione, że zawsze wie, dokąd pójść, 
aby kupić rzeczy w najlepszych cenach. To niewątpliwie jedno z naj-
bardziej praktycznych zastosowań wahadełka w życiu codziennym.

Jedna z moich uczennic opowiedziała mi, jak zdołała znaleźć 
idealne mieszkanie – dzięki wahadełku. Megan i jej chłopak Bill 
mieli owczarka niemieckiego i z tego powodu większość wynaj-
mujących nie była zainteresowana wynajęciem im mieszkania. 
Para chciała także mieszkać na parterze i blisko parku, żeby moż-
na było tam spacerować i bawić się z psem. 

Po tygodniach bezskutecznej bieganiny i  oglądania niepasu-
jących im mieszkań, Megan sięgnęła po wahadełko. Trzymała je 
w jednej dłoni, zaś palcem drugiej dotykała kolejnych ogłoszeń. 
„Czy to mieszkanie jest odpowiednie dla Randiego (tak ma na 
imię ich pies), Billa i mnie?”.

Megan powtarzała to pytanie w przypadku każdego mieszka-
nia do chwili, gdy wahadełko dało twierdzącą odpowiedź. „Czy 
będziemy tam szczęśliwi?”; „Czy park znajduje się nie dalej niż 
800 metrów od domu?”; „Czy mieszkanie jest na parterze?”; 
„Czy wynajmujący zgadza się na trzymanie zwierząt?”; „Czy wy-
najmie nam to mieszkanie?”.

W ten sposób Megan i Bill wyeliminowali wiele mieszkań, któ-
re wcześniej zamierzali oglądać. W  gruncie rzeczy obejrzeli tyl-
ko dwa. Właściciel pierwszego zgodził się na wynajem, ale potem 
przyjechała jego żona, która nie lubi psów, więc właściciel, nie-
chętnie, musiał zmienić zdanie. Drugie mieszkanie, jakie oglądali, 
było o wiele lepsze: większe, nowsze i bardziej intymne, do tego 
tańsze niż poprzednie. Megan i Bill mieszkali tam przez dwa lata, 
dopóki nie kupili własnego domu.

Były to przykłady, jak praktyczne i przydatne w codziennym 
życiu może być wahadełko. Jest ono także wyjątkowo pomocnym 
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narzędziem podczas poszukiwania zagubionych przedmiotów. 
Ale o tym więcej w następnym rozdziale.

Czas i wahadełko 

Wahadełko jest bardzo dokładne, kiedy chodzi o  określanie 
czasu. Jeśli zapomnisz zegarka, nawet prowizoryczne wahadeł-
ko wskaże ci dokładną godzinę i minutę. Pytaj je, czy jest pierw-
sza, druga i tak dalej, aż otrzymasz potwierdzenie. Tak samo zrób 
z minutami, jeśli chcesz znać dokładny czas. A może zadowoli cię 
podanie godziny z dokładnością do jednego kwadransa?

Jeśli zaprosiłeś do siebie przyjaciół na obiad, możesz zapytać 
wahadełko, o której godzinie przybędą. Oznacza to, że będziesz 
przygotowany, jeśli zjawią się nieco wcześniej, jak również nie 
zmartwi cię, gdy pojawią się spóźnieni.

Wahadełko poda ci także czas jakiegoś zdarzenia w wybranym 
momencie w  przyszłości. Mój przyjaciel, który jest astrologiem, 
próbował sprzedać swój dom i kupić inny. Niestety, chociaż zna-
lazł kilka domów, które chciałby nabyć, to nie miał żadnych ofert 
na sprzedaż aktualnie posiadanego domu. Postanowił zatem zapy-
tać wahadełko, jak długo będą trwały jego poszukiwania. Wahadeł-
ko podało odpowiedź: „Dwanaście tygodni”. Mój przyjaciel prze-
stał szukać nowego domu około trzy tygodnie przed datą wskaza-
ną przez wahadło, a dobrą ofertę na swój dom otrzymał kilka tygo-
dni później. Termin podany przez wahadełko zgadzał się dosłow-
nie co do dnia. 

Za pomocą wahadła można też określić daty zdarzeń z prze-
szłości. Parę lat temu wpiłem kilka drinków z przyjacielem, gdy 
ten nagle wspomniał, że znamy się od czterech lat. Sądziłem, że 
dłużej, ale żaden z nas nie pamiętał dokładnie jak długo. Następ-



nego dnia zapytałem o to swoje wahadło i dowiedziałem się, że 
pierwszy raz spotkaliśmy się pięć lat i dwa miesiące temu. Natych-
miast przejrzałem stare kalendarze i  zdołałem potwierdzić do-
kładność wahadełka.

Inną wartą zapamiętania rzeczą jest to, że twoje wahadełko po-
trafi zawsze i wszędzie wskazać północ. Jeśli się zgubisz lub jeśli 
z jakichś przyczyn musisz określić kierunek północny, poproś wa-
hadełko, aby ci go pokazało. Okaże się, że zacznie się kołysać w tę 
właśnie stronę świata. 



Spodobał Ci się fragment, 
który przeczytałeś?

 Zamów książkę 

na 
www.CzaryMary.pl 

www.TaniaKsiazka.pl

Bądź na bieżąco i śledź nasze wydawnictwo na Facebooku:
https://www.facebook.com/illuminatiopl

Wydawnictwo Illuminatio

www.illuminatio.pl

Magia wahadełka
dla początkujących

www.CzaryMary.pl
www.TaniaKsiazka.pl
https://www.facebook.com/illuminatiopl
www.illuminatio.pl

