
Odkrywcy natury
Ki|kanaście lat temu zawiazaia

się W olsztynie grupa |udzi, któ-
rych lączyia pasja poznawania
nieznanego' Pożniej towarzystwo
podzie|ilo się na dwa zespoly' Je-
den zaimuje się radieslezjq. drugi
dolozyl do niej lakfe psvchotroni-
kę' Flaz w tygodniu spo'kaia sie'
dyskutujq oziololecznictwie,
uzdrawianiu, taiemnicach drze-
miących w czlowieku'

- _Czlowiek to nie tylko fi.
zyczne cialo, ale przede wszv-
stklń psychika. To ona wlł.
śnie kieruje WśzeIRlmI naszymi
poczynaniami - opowiada Jan
Pawlik, prezes Klubu Zwotenni-
kóW Psychotronjkj w oIsztvnie' _
My staramy się dowiedzieć, co

Stopieni
z plomieniami

Ognisko rozpalone kilka godzrn
wczesnret nao Drzeotem tedneoo z
o|sztyńskjch ;ezror itrzeia w o.órę
plomieniami' Liście na drzewacń
rosnqcych w pobliżu zamieni|y się
od zaru w ooskrecane ruloniki_ Kil-
kanaście osob oczekujqcych na
,,chodzenie" - Iak bowiem czlon-
kowie grupy nazywaja spotkanie -
ocenia, ze tym razem ognisko nie
jest zby,l okaza|e' - Wspomina'a
leonoczesnre wczesntelsze, gdy
rozpa|one WęgIe Utworzyty dywa.
nrk kilkunastometrowei dluoosci.

_ Tym razem tak ńie Ędzie -
mowi oani Lidka. uczestniczaca w
,,chodzenru" iuj! po rcz czwatN .
szkoda. |m Więcei iru, tym |epiij'
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ci ostatni od lat sprzeczajq się o
istolę lego fenomenu' PeWne jest
ty|ko jedno . ca|a operacja Wiqże
s|ę z prze|amanIem sleleo|ypu.
KIory Wc|ąz W|ąze nle|ozerwaInIe
ogień z bólem.

- Nie ma w tym niczego nad-
zwyczainego twierdzi Jan Paw-
Jjk' stapiamy się w jedno z
ogniem, przelamujemy swoie
opory i wchodzimy w żar. chwi-
|a zwQtpienia skończylaby 5ię
poparzeniami.

Po co to robicie? pytam.
_ Na stopach każdy z nas ma

mapę swojego organizmu cho.
dzac po ogniU zaczerwienienie Wi.
dac jedyn]e W tych miejscach. któ.
re pow|azane sa z organam| pra.
cujqcym] nieprawid|owo' Nie ma W
tym niczego z jatmatcznych popi'
sóW.

Pan Tadeusz pierwsfe ,,cho-
dzenie,, obserwował stoiąc z boku.

Bez pardonu 41 /4.
Rozzanone drewno strzela snopami iskier.

[8il'ę.' j'ffi !3:l"u?n|!, j!"ol'3.nu"[13l*.1ł.
którzy bosymi stopami stawiaia na nich de|ij
katne kroki. Pierwśza, druqa' bóźniei ko|eine
osoby pokonuja ognisty sźpaler. Wr.acaia.na
ko.niec kolejki. Późńiej.przebiegajq ponowhie.
l numr cztowteKa nad iywiolem,

. ,,.,,..:t: ::. , bowac _ pyta jedna z kobiet, która
już ko|ejny raz Wchodzi W ogień'

W odpowiedzj zapytana tylko
przeczqco Kręc| g|owq'

Wśród uczeslnikóW W,,chodze.
niu,,sa nie ly|ko doroś|i' Dla pię.
cioIelniej oliwii 10 już ko|ejny raz'

_ Nie boisz się? _ pytam'
- Czego?
_ ogniaI Nie parzy cię?

Nie' Przecief ieslfe mnq ma.
ma t l a t a .

. Nie obaw]acie sie oaństwo' że
o|iwia może się spar)yez pyiam
rodficóW dzieWczynki.

- Czego? Dla niej idla nas nor-
ma|na |zecz - siyszę odpowiedź'
zaru ubywa' Wszyscy slalalq się
Więc stawiać stopy na tych ogni.
kach. które, jeszcze mrugajq
wsroo poprofow.

Pan redaklor nie spróbu]e?
Tego się spodziewalem! Wie-

dzia|em, że to pvlanie padnle. W



robić' by. Wykorzysłuiąc. wla-
sne mysll, panowac nao cra-
lem,

Czlonkewie stowarzyszenia
podkreś|ają, że są grupą eIitarna'
BV stać się iej czlonkiem trzeba
Wykazać się sporą porcją Wiedzy'
Prezes czeka| na moż|iwoŚć Wsta-
pienia do k|ubu aż pięć |at.

- Nie zmarnowalem lego cza-
su _ móWi. - Uczestn|czylem w
różnych spotkaniach' kursach i
prelekciach. Po latach oczeki-
wania przyszedl wreszcie ten
moment, że moglem zasiąść w
kręgu wtaiemniczonych.

Karmienie ognia?
W 1992 roku Jan Pawlik ucze-

stniczytW spotkaniu, podczas któ-
reoo czlonkowie iedneoo z klu-
bó! podobnych dó o|sziyńskiego
chodzi|i po rozrzuconych wę-
glach.

Psychotronik TOMASZ
CWIEK opowiadal o tym iak, po
co i d|aczego można chodzić po
ogniu _ mówi prezes o|sztyńskiej
oruov.- - óowiedziatem sie wówczas.
że nie na|eży tego trektować jak
popisu cyrkowego, ale jest to
stary sposób s|użący poratowa-
niu zdrowia.

cz|onkowie o|sztyńskiego sto-
warzyszenia pierwszy raz chodzili
po rozpa|onym żarz€ dwa |ata te-
mu. Podczas sootkania towarzv-
skieoo u zaorzviaŹnioneoo ro|nika
w poioolsztyhs(ibh Gotkech' ktoś
rzuci| haslo: chodzileś. to ookaż
nam iak sie to robi.

- ilumabzylem wszystkim, że
nie iest lo zabawa - wspomina
Jan Pawlik.

- Hozsypa|iśmy żar na ki|ku.
naŚlomelrowei ścieżce. chwi|a
koncen|racii i.postawi|em nogę
W rozpalonych węglach. Późniei
drugą' Pokonalem ognistą pr.e-
szkodę bez naimniejszego opa.
r2enia. Po mnie sDróbowali na.
stępni. Pierwsze dahanie zamie.
ni|o się po ki|kudziesięciu se-
kundach W radość.

Podczas następnego spotkania
|udfie dzie|iIi sie Wrażeniami'
Ooowiadali o ciedle orzviemnie
o|anowującym bia|o.' Ó zmia-
nach' które odczu|i W orgahi.
zmacn.

Kolejne porcje wysuszonego
drewna |ądują na szczycie ogniska.

Nag|e po|ana strze|ają Wokól
iskrami.

_ spa|ity mi rajstopy _ ska.ży
sie iedna z kobiet.

_ Tak' z ogniem nie ma żartóW.
W końcu pada komenda, zaczy-
namy!

Jan Paw|ik |ozga|nia żar. Po
chwi|i tworzy się chodnik o dtugo-
ści siedmiu metróW.

_ Krótki _ ocenia ktoś skryty w
mroku. _ Ten Wcześniejszy byl co
najmniej dwa razy d|uższy.

Panie zdejmuja buty' rajstopy'
ki|ka podwija do góry nogawki
spodni. Panowie także stoją boso.

- chwi|a koncentracji _ zarzą-
dza Jan Pawlik.

Mi|knq rozmowy' Grupa przy-
myka oczy. oprócz g|ębokich od-
dechów s|ychać jedynie strze|ają-
ce iskry, szum fa| i prząeżdżającą
w odda|i karetkę.

o czym myś|q? o Węg|ach roz.
oa|onvch do czerwoności?

olemperaturze dochodzącej
do 600 stopni Celsjusza?

_ zaczynamy| _ Któ|ka komen-
da brzmi iak strzał z bicza. Na
skupionycń t\ivaEach nie Widać
stracnu.

Jan Pawlik Wchodzi W ogień. Po
ki|ku krokach schodzi z gorącego
dywanu. Po nim kolejno lo samo
robi kilkanaście następnych bsób'

- Wspania|e _ slychać cichy ko.
mentarz.

Jedno olgążenie, później ko|ej-
ne.

- Teraz wolniej, spacerkiem -
zacnęca prowaozący.

Gruoa zwalnia. Patrzac z boku
możnd odnieść Wrażeni.e, że |u-
dzie biegaja Wokól drzewa. f bli-
ska jednak Widać, że ich stopy
brodzą w rozpa|onym dywanie' z
którego unosi się jasny dym.

_ chodza W ogniu? - dziwi się
kobieta, która akurat to miejsce
Wybrala sobie.na spacer. Przyg|ą-
oa s|ę z zac|eKaw|en|em'

- Nawet gdyby mi dawali milion
z|otych, nie wejdę _ zarzeka się. '* Może chcę jednak pan spró-

oewnei chwi|i rzeczvwiście chcia-
iem zrźucić butv i stanać W kreou'
Tlumaczę jednak' że iym rażóm
pracuję. Jednak podczas następ-
nego spotkania na pewno też bę-
dę ,,chodzif'.

Po ki|kunastu okr4zeniach ktoś
ocenia' że chyba iuż Wystarczy,
ognta lesr oowrem coraz mnrE.

Luoz|e myjq nogl w 'ez|orze.
|']bierają się. zak|adają kurtki'
Dzie|a sie wrażeniami.

_ Tó bi|o niesamowite _ ocenia
Aonieszka. która '.chodzila" oo raz
pórwszy. _ Czuię ten ogień w so.
bie.

- To zawsze tak iest - odoowia-
da kolejna osoba. - Teraz irzeba
czekać na efekty.

Nic nadzwyczajnego
Chodzenie Do ooniu to sztuka

znana w różnych kięgach ku|turo.
wvch: Na Bliskim iDalekim
Wschodzie' Wśród p|emion a|ry-
kańskich. na Fi|ioinach i Wśród |n.
dian obu Ameryk' Prawdziwq ko-
|ebkq lancerzy ognia'jest jednak
Grecja, gdzie rytual ten uprawia
si9 od wieków, lącząc go z Wie|kim
re|igiinym misterium' Uroczyslości
Ie nosfa nazwe anasrenana I n!e-
zm|enn|e przyc|ągalą tys|ace oo.
serwatoróW z całeqo śWiata. W tej
grupje są także naukowcy i bada-
cze tego zlawrsKa.

- Wtedy nie bylem jeszcze go-
towy - ttumaczy.

. skqd pan wiedzia|' kiedy już
bezka]nie mógl pan we|ść w
o9ren 1

- |o s|ę po prosTu W|e.

Sztuka dla sztuki?
skoro moźna bezkarnie chodzić

oo |ozża|zonvch Weo|ach. czv
inożna ie takżó brać dd reki?

_ A|9po co? _ pytąjq zfu/o|enni-
cy psychokoniki. - Swiat jest tak
u|ządzony, że Wszystko musi
mieć jakiś sens' Ty|ko Medy moż-
na |iczvć na sukces'

cz|ohkowie o|sztyńskiego sto-
Warzyszenia podkreś|ajq' źe ży-
wiol można pokonać iedvnie Wte-
dV. odv zaidżie taka k'oniacznośc'.--Kiedvś 

W chwi|i zagrożenia
wzią|em do ręki rozpa|ony po-
grzebacz - wspomina Jan Pawlik.
- Dopiero po kilkunastu minu-
tach zdalem sobie sprawę z te-
go, co zrobllem. Na dfoni nie
miałem iednak naimniejszego
poparzenra.

Badacze nieznaneoo oodkre-
ślają, że taką okoIiczndścią, w Kó-
rej można ptonącą be|kę Wziąć do
reKi, test oozar..- 

Śpie.sząc komuś z pomocą
nie obawiamy się' że ucierpimy.

DARIUSZ KWIATKOWSKI
fot. autora


