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Życie ludzkie to nieustanny kontakt z tajemnica ̨ istnienia i absurdem wła-
snej pojedynczości groteskowo wojujac̨ej z nieogarniona ̨ośmiornica ̨ całości.
Świadomość instynktu kosmicznego czyli poczucia łac̨zności z uniwersalna ̨
struktura ̨ jest archetypiczna,̨ prastara ̨forma ̨ludzkiej świadomości. W owym
heroicznym łac̨zeniu sie ̨z bezmiaremposzczególność istnienia chce przekro-
czyć swa ̨ skończoność i ulotność. Chce pograż̨yć sie ̨w oceanie żywiołu za ce-
ne ̨depersonalizacji, pozbawienia sie ̨ tej „korony stworzenia” czyli mydlanej
bańki ego. Nie zawsze to co ciasne i bezpieczne jest najwyżej cenione na gieł-
dzie wartości kosmicznych. Trud jednostkowego istnienia zmierza ku nie-
uchronnemu rozwiaz̨aniu. Zatrata indywidualności to przecież nie śmierć
to tylko zmiana struktury, zmiana środowiska, w którym przebywa to co od-
wieczne i nieśmiertelne, czyli Energia. Na poczat̨ku była Energia i na końcu
bed̨zie Energia. Po drodze jest koktajl Mołotowa Materii z Energia.̨ Zatem
opróżnijmy swa ̨ przydziałowa ̨menażke ̨ koktajlu i w droge,̨ może po nastep̨-
ny przydział…

Religia jest najgorszym rozwiaz̨aniem ludzkiego dylematu jakim jest spo-
tkanie z tajemnica.̨ Najgorszym bo usiłujac̨ym udzielić odpowiedzi na pyta-
nie retoryczne. Te odpowiedzi, ich rozbudowane konstrukcje i freski to fi-
gury snu człowieka, który usnał̨ w beciku religii. A ponieważ tajemnica jest
bestia ̨ i aniołem w jednej osobie, uśpiony umysł wyciag̨a rac̨zki do anioła a
wtedy kas̨a go demon. Gdy umysł śpi rodza ̨ sie ̨ demony, archipelag Gułag,
Cyklony B i grzyb w Hiroszimie. Rodza ̨ sie ̨ boleśnie namacalnie. Anioły zaś
żyja ̨ tandetnie i nachalnie na świet̨ych obrazkach do czasu, gdy zastap̨ia ̨ je
rozkraczone pizdy z pornosów. I właśnie człowiek śniac̨ sen o dobrze rozbija
sobie głowe ̨ o kant zła. Uśpiony grzechotka ̨ religii…

Pisanie o sprawach zamiany duchowej przygody na religijna ̨piaskownice ̨
tomoja pasja.Mam ichwiele, ale ta cwałuje na najbardziej spienionymkoniu.
Mam poczucie tego, że me doświadczenia w tej tragikomicznej dziedzinie sa ̨
kalkokopia ̨ przeżyć wielu innych znanych mi i nieznanych bliźnich. Zawsze
jednak pokrzepia mnie przypuszczenie, iż podobna ̨ treść podaje ̨w sobie tyl-
ko właściwej formie, czyli panierce werbalnej. Lubie ̨ dużo pytać - siebie i
innych - nie oczekujac̨ odpowiedzi, ped̨zac̨ autostrada ̨ pytań ku bezsłownej
odpowiedzi. Moi pobratymcy, poszukujac̨y i pytajac̨y podobni sa ̨zarówno do
Koziołka Matołka, Greka Zorby, Anioła Ślaz̨aka czy Paracelsusa. Każdy pyta-
jac̨ zbiera zasługi dla odpowiedniej odpowiedzi. Dla najbardziej zasłużonych
nie ma odpowiedzi…

Ale do rzeczy.Wprzedchrześcijańskiej Europie ludzkie potrzeby transcen-
dencji realizowane byływ kultach agramo-misteiyjnych. Były one naturalny-
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cież̨kostrawny. Nie zapuściwszy korzeni Goci wyruszyli na południe, ku Mo-
rzu Czarnemu w III wieku n.e. wypełniwszy zapewne misje.̨ Przekazali wiele
swej wiedzy religijnej i kultury materialnej mieszkańcom naszej ziemi. Jak
głosi tradycja ezoteryczna byli ponoć potomkami legendarnych Atlantydów
i poczuwali sie ̨ do przekazania swej wiedzy ludom Europy. Czy była to misja
dobrej woli, czy fanatyczne „nawracanie barbarzyńców na razie nie wiemy.
Prawdopodobnie jednak byli strażnikami poteż̨nej mocy, gdyż jak twierdza ̨
znawcy cmentarzysko w Wes̨iorach strzeżone jest przez szesc duchów opie-
kuńczych, nie lubiac̨ych ponoć niegodnych zachowań ludzi współczesnych.
Okoliczna ludność twierdzi, że zabieranie kamieni z dziwnego miejsca spro-
wadza nieszcześ̨cie na nieświadomego rabusia. Nie warto próbować czy jest
to prawda,̨ bo sa ̨ rzeczy pod słońcem i ksież̨ycem tej ziemi, o których filo-
zofom i fizykom kwantowym sie ̨ nie śniło. Jeśli dodamy jeszcze wieść, iż w
pewne dni kamienne stele emituja ̨o zmierzchu tajemnicza ̨światłość to nada
to zjawisku wiek̨szej powagi…

To tyle o niezwykłości miejsca i tajemnicy jego twórców. Teraźniejszość
jest zaś mniej imponujac̨a. Teren kamiennych kreg̨ów w Wes̨iorach, zaby-
tek kultury wielkiej klasy nie ma należytej ochrony i nie ma też funduszy
na prowadzenie badań archeologicznych. Nie ogrodzony obszar „ziemi świe-̨
tej” jest własnościa ̨ Zarzad̨u Lasów Państwowych, które utrudniaja ̨ gminie
prowadzenie jakiejkolwiek sensownej opieki i właściwego zagospodarowa-
nia miejsca. Ciekawe jak długo absurd biurokratyczny decydować bed̨zie o
kształcie współczesnego nam świata i stosunku do przeszłości. Stojac̨ przy
płonac̨ym ognisku i obserwujac̨ magiczna ̨ latarnie ̨ ksież̨yca odbijajac̨a ̨ sie ̨ w
wodach jeziora zastanawiałem sie,̨ czy potomkowie Atlantydów przewraca-
ja ̨ sie ̨w pobliskich grobach. A może sposobia ̨ sie ̨do nowej misji uzdrowienia
upadłego świata. Podobno czas apokalipsy depcze nam po piet̨ach.
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mi formami religijności, co nie oznacza że doskonałymi, ale zapewne mniej
toksycznymi od teologicznego bełkotu neojahwizmu. Można przypuszczać,
że były one próba ̨zakorzenienia człowieka w Naturze, duchowej integracji z
kosmicznymwszechbytem. Chrześcijaństwowyrwało człowieka z naturalne-
go kontekstu duchowego doświadczenia i pod przymusem zainstalowało na
orbicie Jedynego Boga, wytworu sozotechniki, elit kapłańskich aby „naród
rósł w głupote,̨ a partii wybrańców żyło sie ̨ dostatniej”. Wyznawca wdepta-
ny został w proch ziemi karzac̨a ̨ piet̨a ̨ Wszechmogac̨ego, czyli w poczucie
grzeszności ciała, plugawości seksu, wrogości natury oraz poczucia bezrad-
ności i znikomościwobec poteg̨i „Boga-Ubeka”. Złowieszczy chorał czarnych
nietoperzy sac̨zył mu do ucha nieustajac̨y kanon dogmatyczny: „nie ma zba-
wienia poza Kościołem . Życie duchowe Europy pod wpływem owej forma-
liny ideowej zamieniło sie ̨ w jałowy przemiał teologicznych abstraktów. W
podświadomości ubezwłasnowolnionych umysłów, ograbionych z możliwo-
ści zdobywania samowiedzy gromadziły sie ̨ mroczne moce destrukcji. Za-
owocowało to powstaniem nekrofilnej kultury, a wiec̨ siewca po owocach
rozpoznany został. Wiek XX był czasem gwałtownego owocobrania. Na Ko-
łymie, w Oświec̨imiu, w Afganistanie i Kuwejcie obficie rozsypały sie ̨ kosze z
plugawym owocem. Obecne czasy nosza ̨ znamiona schyłku i rozkładu kultu-
ry judeochrześcijańskiej. Islam,wyrosły z tego samego pma jest samozjadaja-̨
cym sie ̨nowotworem. Samobójcze rajdy terrorystów intifady sa ̨papierkiem
lakmusowym duchowej kondyqi dzieci Allaha. Ale nie łudźmy sie,̨ że rozpad
zmurszałej scenografii dziejowej bed̨zie świtem duchowej niepodległości.

Jak od wieków bywało zmienione zostana ̨ jedynie dekoracje w teatrze ab-
surdu. Nie ma ostatecznego rozwiaz̨ania kwestii żydowskiej…

Jak już wspomniałem lubie ̨ przechadzać sie ̨ ścieżkami tajemnicy i tak za-
dawać pytania aby zasłużyć na brak odpowiedzi. Usatysfakq’onowani odpo-
wiedzia ̨ śpia ̨w religijnych kołyskach, gryzac̨ sie ̨ i kopiac̨ przez sen, zaś liczni
udzieliwszy sobie odpowiedzi z katedry własnego ego udaja ̨przebudzonych,
choć tylko lunatykuja.̨

Ostatni spacer, który odbyłemw towarzystwie adeptówKlubuMiłośników
Sztuki Królewskiej zaprowadził mnie do wsi Wes̨iory. Wieś ta leży w sercu
Kaszub na trasie z Kartuz do Sulec̨zyna. Odbijajac̨ 2 km od drogi w kierun-
ku jeziora dotrzeć można do starożytnego sanktuarium pomorskich Słoń im.
Stanowia ̨je kamienne kreg̨i i kurchany grzebalne pokryte kamiennymi kopu-
łami. Obiekty kultowe rozlokowane sa ̨ na zboczach wzgórza przylegajac̨ego
do jeziora. Bez przesadymiejsce to nazwaćmożna osobliwym. Przyczyna ̨jest
nie tylko to, że skrywa w sobie tajemnice ̨ nieznanego kultu, ale także, że by-
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ło kulturowo odreb̨ne od otaczajac̨ego je ludzkiego skupiska owych czasów.
Prowadzone tu badania archeologiczne informuja ̨o tym, iż twórcami sakral-
nych obiektów byli przybysze z zewnat̨rz. Nieliczne odnalezione przedmioty
wskazuja ̨na prawdopodobieństwo, iż byli to osiadli przejściowo na tej ziemi
wojownicy goccy. Wed̨rówka Gotów przez ziemie starożytnej Europy była ta-
jemniczym zjawiskiem noszac̨ym cechy misji religijnej. Kim byli owi krwawi
misjonarze, którzy szlak swej wed̨rówki znaczyli także pieczec̨iami kamien-
nych sanktuariów, zapewne nigdy sie ̨ nie dowiemy. Może to dobrze, gdyż
postacie mityczne wyłaniaja ̨ z podświadomości umysłu archetypiczne wizje.
Wed̨rowny wojownik to uosobienie mocy jasności walczac̨ej z mrokiem cha-
osu. Wszelkie starcia pomied̨zy biegunami uniwersum to spreż̨yna naped̨o-
wa przemian kosmicznych i procesu duchowej integraqi ludzkiego umysłu.
Kiedy w osiadłość wbija sie ̨ klinem wojowniczy świat nomada powstaje no-
wa jakość. Leje sie ̨ krew, lecz także doskonali sie,̨ uzupełnia sie ̨ duch w swej
odwiecznej wed̨rówce ku kosmicznej samoświadomości. Goci przebywali na
Pomorzu Gdańskim około 50 lat i odcisnel̨i swe materialne i duchowe piet̨no
na obliczu naszej ziemi…

Wchodzimy w las. Z leśnego poszycia stercza ̨ bloki kamienne surowe i ob-
robione, ułożonew kreg̨i, stojac̨e pojedynczo lub grupowo. Dostrzec teżmoż-
na usypane ludzka ̨ rek̨a ̨ kurhany otoczone symbolicznym kamiennym wa-
łem i opatrzone Stella ̨ kamienna ̨ na szczycie. Te kamienne twory ustawił w
magiczne konfiguraqe gocki szaman powołujac̨ na miejscu pochówku swych
przodków sanktuarium kultu, w którego arkana wtajemniczał w czasie mi-
steriów swych ziomków Niewiele wiemy o religii Gotów. Nie była ona zapew-
ne skomplikowana ̨ forma ̨ mitologiczno-obrzed̨owa ̨ lecz ekstatycznym kul-
tem zbliżonym do szamanizmu, który na przestrzeni tysiac̨leci i w różnych
cześ̨ciach świata przyjmuje zadziwiajac̨o podobny w swych przejawach sys-
tem symboli i ceremonii. Idea ̨szamanizmu jestwejściew taki stan świadomo-
ści, w którym odczuwa sie ̨namacalnie oddziaływanie energii natury, przeży-
wa solidarność duchowa ̨z bezmiarem kosmosu, kontaktuje z duchami zmar-
łych, zwierzat̨ i opiekunówmiejsc. Dla osiag̨niec̨ia owego stanu świadomości
odmiennej używa sie ̨ substancji halucynogennych pozyskanych z roślin, np.
muchomora czerwonego i bielum dzied̨zieżawej w tej strefie klimatycznej
Europy. Moze ̨ to też być wino, piwo, zbiorowy taniec i śpiewy czy też eksta-
tyczne beb̨nienie. Można go także osiag̨nać̨ przebywajac̨ w miejscach szcze-
gólnego nateż̨enia energii ziemi. Takie miejsca zwane „czakramami znane
sa ̨w wielu cześ̨ciach świata. Sa ̨mmi Wzgórze Wawelskie, Góra Śleż̨a, Wzgó-
rze Watykańskie, skała świat̨yni Jerozolimskiej, Góra Athos i inne. Zapewne
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o niezwykłej aurze tych miejsc decyduje siatka krystaliczna skał wyrastaja-̨
cych ponad powierzchnie ̨ ziemi i głeb̨oko zanurzonych w jej wnet̨rzu. Skały
te, czyli twory kamienne, przeważnie granitowe i bazaltowe, emituja ̨ silne
pole magnetyczne. Owo pole wpływa w sposób szczególny na ludzka ̨świado-
mość, a także na zachowanie zwierzat̨, wzrost roślin i odmienność lokalnych
zjawisk atmosferycznych. Przypuszcza sie,̨ ze duża ̨role ̨odgrywa też dwuśro-
dowiskowe ulokowanie kamienia. Na jego podziemna,̨ „piekielna’̨’ czes̨c od-
działywuja ̨wody podskórne i naturalne ciepło ziemi, zaś cześ̨ć napowietrzna
„niebieska”wchłania energie ̨słoneczna,̨ obmywaja ̨deszcz i atakujemróz. Za-
pewne wywołuje to znaczna ̨ „różnice ̨ potencjałów”, a wiec̨ intensywna ̨ cyr-
kulacje ̨energii, a wiec̨ także nasilenie oddziaływania jej pola. Ważne jest tak-
że tworzywo, z którego zbudowana jest skała. Składnik zasadniczy to krzem,
pierwiastek życia, matryca różnorodnych procesów elektrycznych i bioelek-
trycznych. Granitowe menhiry i stele Wes̨iorów zawieraja ̨ niezwykle wiele
bo aż 40 procent krzemu, wystep̨ujac̨ego w postaci krystalicznego kwarcu.
Kamienne bloki tworzac̨e kreg̨i lub zwieńczenia kurhanów nadaja ̨pejzażowi
archaicznego dostojeństwa i tajemnicy. Prócz właściwości energetycznych
tworza ̨zapewne nieznany kalendarz astronomiczny i zapis wiedzy o kosmo-
sie, której depozytariuszami byli goccy wojownicy.

Znawcy tematu potrafia ̨odtworzyć charakter ceremonii sakralnych odby-
wajac̨ych sie ̨ zgodnie z rytmami natury i kosmosu, a także polegajac̨ych na
kontaktach z duchami, leczeniu chorób, lub uzyskiwaniu stanu długotrwa-
łego transu. Ponoć w tym niezwykłym stanie wojownicy goccy dokonywa-
li niebywałych wyczynów na polu bitwy i w wielodniowych przemarszacn.
W celu wywoływania duchów dokonywali krwawych ofiar. Choć posiadali
głeb̨oka ̨ wiedze ̨ duchowa ̨ i czes̨to doświadczali stanów mistycznych, byli z
wyboru nacja ̨wojowniczych nomadów, duchów niespokojnych, stroniac̨ych
od monotonii i powściag̨liwości życia osiadłego. Swych zmarłych oddawali
ziemi me poddajac̨ kremadi, w bogatych strojach i biżuterii, lecz bez broni,
gdyż ta przydatna była w polu. Całopalenie było procederem pochówkowym
charakterystycznym dla Słowian. Odmienny rodzaj grzebania zmarłych Go-
tow i Słowian świadczy zapewne o różnym zapatrywaniu na ekschatologie ̨
czyli pośmiertne losy człowieka. Otoz wyznawcy religii solamej. Słowianie
pragnel̨i zapewne, aby uwolniony z okowów ciała zmarły dostał sie ̨ do sło-
necznej domeny niebios. Jeśli chodzi o wierzenia Gotów, to być może jako
wyznawcy szamańskiego mistycyzmu pragnel̨i, aby zmarły powrócił do łona
Matki Ziemi, aby połac̨zyć sie ̨ z duchami przodków. Od wieków ludzie pra-
gna ̨zamówić sobie losy pośmiertne jak dobry deser po obiedzie, przeważnie
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