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Wstęp

eltowie pozostawili po sobie bogat¹ spuœciznê zarówno w za-
kresie materialnym, jak i duchowym. Ci, którzy kiedyœ zaj-
mowali znaczne po³acie Europy i wprowadzali postêp tech-

niczny na naszym kontynencie (popularyzuj¹c np. ko³o garncarskie,
¿arna obrotowe czy techniki wytopu i obróbki ¿elaza), odeszli w za-
pomnienie. Tymczasem „celtyckoœæ” funkcjonuje nadal w nazwach
wielu miejscowoœci (np. podkrakowski Tyniec to nazwa celtycka),
mitach, legendach, zwyczajach ludowych i symbolach. Muzyka cel-
tycka sta³a siê modna, a coraz wiêcej celtyckich symboli i ozdob-
nych plecionek trafia do masowego obiegu.

Najbardziej wp³ywow¹ warstw¹ plemion celtyckich, ich intelek-
tualn¹ i duchow¹ awangard¹, byli druidzi. Studiuj¹c spuœciznê
Celtów, odkrywamy bogactwo kultury celtyckiej. A poniewa¿ nie
posiadamy bezpoœrednich przekazów pisemnych, ¿eby poznaæ to
bogactwo, musimy zrozumieæ wiedzê druidów zakodowan¹ w ich
dzie³ach, piœmie ogamicznym, mitologii, religii, symbolach, zwy-
czajach czy w subtelnych promieniowaniach miejsc mocy, które
tak starannie wybierali do swoich kultów.
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W kolejnych rozdzia³ach ksi¹¿ki poznamy ró¿ne ciekawostki z ¿y-
cia codziennego Celtów, ich kult drzew i œwiêtych roœlin, celtyc-
kie wierzenia, druidów i ich rytua³y oraz tajemnice wiedzy ukry-
tej w symbolach i rozsianych po ca³ej Europie miejscach mocy.

Wszystko to przybli¿a nas do zrozumienia wielu sekretów Cel-
tów oraz œwiata i epoki, w której ¿yli. Z pewnoœci¹ wielu czytelni-
ków zafascynuje wiedza druidów, ale jeszcze cenniejsze stanie siê
odkrycie, ¿e ta wiedza mo¿e byæ przydatna równie¿ w XXI wieku.
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RZEMIOSŁO

Celtyckie rzemios³o nie ogranicza³o siê tylko do wyrobów z me-
tali. Równie¿ garncarstwo sta³o na bardzo wysokim poziomie.
Garncarze u¿ywali ko³a, a poprzez dodawanie do gliny grafitu
zwiêkszali trwa³oœæ naczyñ. Tak produkowane naczynia gliniane
mia³y specyficzny odcieñ. Ale naczynia siwe z ró¿nymi linearny-
mi ozdobami dominowa³y tylko w okresie lateñskim. PóŸniej,
dziêki stosowaniu czerwonej emalii, pojawi³a siê wielobarwna de-
koracja naczyñ glinianych. Powstawa³a tak¿e rozbudowana sztuka
zdobnicza wykorzystuj¹ca zjawisko promieniowania ró¿nych
kszta³tów i symboli (patrz rozdzia³: Wiedza zakodowana w sym-
bolach). Pojawia³y siê te¿ wyroby z metali szlachetnych i z ¿elaza,
kwit³a sztuka jubilerska. Potrafiono wytwarzaæ wiele przedmio-
tów codziennego u¿ytku, jak choæby kot³y, beczki czy wiadra
z drewnianych klepek. Produkowano lampy oliwne. Wyroby czê-
sto posiada³y oryginalne zdobienia. Na naczyniach toczonych za-
równo rêcznie, jak i na kole garncarskim, zdobienia malowano na
wyrobach przed lub po wypaleniu. Nanoszono je tak¿e za pomoc¹
d³ut i rylców albo odciskano metalow¹ formê. W ten sposób po-
wstawa³a produkcja wrêcz se-
ryjna, pozwalaj¹ca na naœla-
downictwo zdobieñ.

Celtowie byli równie¿ mi-
strzami w obróbce drewna. Cie-
œle tworzyli wygodne domy,
powstawa³y znakomite sprzê-
ty codziennego u¿ytku, mosty
i umocnienia, ³odzie, ³uki,
strza³y, drzewca do broni, ule

Celtycka sztuka jubilerska cieszy³a siê
uznaniem w ca³ej Europie
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z dr¹¿onych pni czy drewniane cembrowania studni. Szkoda, ¿e
do naszych czasów przetrwa³o bardzo niewiele wyrobów drew-
nianych. Opanowano sztukê pos³ugiwania siê ró¿nymi narzêdzia-
mi ciesielskimi i stolarskimi, ca³kowicie lub czêœciowo wykona-
nymi z metalu. Nale¿a³y do nich m.in.: siekiery i siekierki z m³ot-
kiem (asice), no¿yce, œwidry, cios³a, skoblice, ostrza pi³ ró¿nej wiel-
koœci oraz k¹townice. Kwit³o bednarstwo i produkcja czerpaków,
kadzi i beczek. Do dziœ w jêzyku francuskim okreœla siê te ostatnie
s³owem tonneau wzglêdnie tonne, co jest zapo¿yczeniem z dawne-
go jêzyka celtyckiego. Rozwiniêta by³a te¿ taka dziedzina rzemio-
s³a, jak wikliniarstwo i plecionkarstwo. Powstawa³y kosze, kobia³-
ki, kufry, ko³yski, maty, p³oty i wiele innych wyrobów.

HANDEL

Celtowie zajmowali swego czasu znaczne po³acie Europy i wa¿-
nym elementem ich egzystencji by³a wymiana towarowa na kon-
trolowanych terenach. Szczególne znaczenie mia³ handel z kra-
jami basenu Morza Œródziemnego. Handlowano z Rzymem,
Grecj¹, a nawet z Egiptem i Fenicj¹. Kupcy szybko siê bogacili.
Celtowie doœæ wczeœnie, bo w III w. p.n.e. rozpoczêli bicie mo-
net, zaraz po Rzymianach i Grekach. Wzorowane by³y na mone-
tach greckich. Pierwsze monety wytwarzano ze z³ota. Potem
pojawi³y siê monety srebrne i miedziane. Mo¿na by³o znaleŸæ
stylizowane g³owy ludzkie lub zwierzêce i zaprzêgi, czasem sym-
bole k³osa, jak te¿ jeŸdŸca na koniu. Wybijano na nich tak¿e imio-
na celtyckie zapisane w alfabecie greckim lub rzymskim. Prze-
bojami eksportowymi Celtów by³a pocz¹tkowo sól, a potem broñ
i wyroby rzemieœlnicze. Po podboju rzymskim, monety celtyc-
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kie wysz³y z obiegu. Warto
podkreœliæ, ¿e w rozliczeniach
Celtowie pos³ugiwali siê rów-
nie¿ sztabkami ¿elaza, by-
d³em, p³odami rolnymi czy
wyrobami rzemieœlniczymi.

Rozwijaj¹c handel, Celtowie
wprowadzili system miar
i wag. Do okreœlania wartoœci
z³ota u¿ywano ma³ych wag, na-
tomiast do wiêkszych towarów
ich du¿e odpowiedniki. W cel-
tyckiej osadzie w Manching
znaleziono dwa odwa¿niki po 62 g i 125,25 g, ozdobione wizerun-
kiem bóstwa, ale ca³ego systemu wag nie uda³o siê zrekonstru-
owaæ. Ustalono za to wymiar „celtyckiej stopy” maj¹cej ok. oko³o
31 cm. Do pomiarów u¿ywano ¿elaznego prêta mierniczego, któ-
rego d³ugoœæ wynosi³a 15,45 cm, czyli po³owê stopy. Stopa s³u¿y³a
za podstawow¹ jednostkê przy wznoszeniu domów, a nawet ca-
³ych osiedli.

iNSTRUMENTY MUZYCZNE
I MUZYKA CELTYCKA

Celtowie mieli upodobanie do muzykowania. Widaæ to po dziœ
dzieñ w krajach celtyckich. Panuje nawet moda na muzykê okre-
œlan¹ mianem celtyckiej. A tacy wykonawcy, jak na przyk³ad Enya
czy grupa Clannad wielokrotnie zajmowali czo³owe miejsca na
listach przebojów. Równie¿ oryginalny folk i taniec celtycki maj¹

Celtycka moneta z motywami roœlin-
nymi
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ca³e rzesze zwolenników. Festiwale muzyki celtyckiej i tañca cel-
tyckiego odbywaj¹ siê równie¿ w Polsce.

Przyjrzyjmy siê pokrótce instrumentom muzycznym. Dawni
Celtowie wiedzieli o wp³ywie dŸwiêku na otoczenie i jego pozy-
tywnym oddzia³ywaniu na sferê duchow¹. U¿ywano przede
wszystkim instrumentów dêtych. Typowy instrument z tej grupy
to drewniany flet. Wykonywano go z pustej w œrodku trzciny, ga-
³¹zki drzewa, koœci albo lepiono z gliny. Mimo ¿e to bardzo prosty
instrument, tacy irlandzcy wirtuozi jak Matt Halley czy Desi Wil-
kinson potrafi¹ z niego wydobyæ nieprawdopodobne bogactwo
dŸwiêków. Rozbudowan¹ formê zyska³ flet dziêki fla¿oletowi czy
fletni. Popularny sta³ siê cynowy fla¿olet (whistle). U¿ywano te¿
rogów, dawniej prawdopodobnie przede wszystkim do czynnoœci
rytualnych. Charakterystyczny dla Celtów by³ te¿ karnyks (car-
nyx), du¿a tr¹ba bojowa, która sia³a strach poœród wrogów. Wyko-
nywano j¹ z br¹zu, a tubie wylotowej nadawano kszta³t ³ba zwie-
rzêcego, na przyk³ad konia czy byka. DŸwiêki karnyksów zagrze-
wa³y oddzia³y celtyckie do ataku.

Bardzo popularnym instrumentem by³y dudy. DŸwiêk w nich
wydobywa siê z dwuoktawowych piszcza³ek o dziewiêciu otwo-
rach po³¹czonych z workiem. Powietrze do nich wdmuchuje siê
pod ciœnieniem z worka. Z kolei worek nadmuchiwany jest za
pomoc¹ specjalnego mieszka. Charakterystyczne becz¹ce brzmie-
nie dud mistrzowie wzbogacaj¹ za pomoc¹ akordów. Gra na du-
dach jest trudna do opanowania. Dlatego, jak siê powiada, o kimœ,
kto gra na dudach, mo¿na wspomnieæ dopiero po siedmiu latach
æwiczeñ, siedmiu latach nauki i siedmiu latach grania. Rozró¿nia siê dudy
uilleann oraz ich odmianê szkock¹ bagpipe (w jêzyku gaelickim pio-
baireachd). Dudy nie s¹ bynajmniej wynalazkiem celtyckim, ale
w krajach celtyckich, a szczególnie w Szkocji i Irlandii bardzo siê
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rozpowszechni³y. Ze szkockich dudów mo¿na wydobyæ przera-
¿aj¹co g³oœny dŸwiêk, dlatego te¿ towarzyszy³y one obowi¹zkowo
wyprawom wojennym. To te¿ nieodzowny instrument szkockich
klanów, u¿ywany na wszelkich uroczystoœciach i zgromadzeniach.
DŸwiêk dudów irlandzkich wydaje siê bardziej wyrafinowany, a za
najs³ynniejszego wirtuoza tego instrumentu uchodzi wspó³czeœnie
Liam O’Flynn. Wielu muzyków, m.in. Enya, zaprasza³o go do
wspólnych nagrañ. Liam potrafi wyczarowaæ ze swego instrumentu
niespotykan¹ muzykê. Sam mog³em siê o tym przekonaæ, uczest-
nicz¹c w prywatnym koncercie artysty dla 20 osób. Kiedy po kon-
cercie Liam po¿yczy³ mi na chwilkê swój instrument, abym spró-
bowa³ coœ na nim zagraæ, okaza³o siê, ¿e poza ma³o sk³adnym be-
czeniem, bez lat nauki i praktyki nie da siê nic z tego instrumentu
wydobyæ. Przekona³em siê, ¿e nie ma zbyt wiele przesady w stwier-
dzeniu, ¿e opanowanie gry na dudach irlandzkich wymaga 21 lat.

Ale instrumenty s³u¿¹ce do
tworzenia muzyki celtyckiej to
nie tylko instrumenty dête.
Równie wa¿ne s¹ instrumenty
strunowe i perkusyjne. Celtyc-
ka harfa sta³a siê symbolem Ir-
landii. Przypisywano jej ma-
giczn¹ moc. U¿ywano jej na
uroczystoœciach sakralnych
i œwieckich.

Wa¿nym sk³adnikiem wielu
obrzêdów celtyckich by³ dŸwiêk
dzwoneczków. Wiemy, ¿e
dŸwiêk mo¿e byæ fal¹ noœn¹ dla
ró¿nego rodzaju energii. Dru-

Liam O’Flynn, najs³ynniejszy dudziarz
irlandzki
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idzi i bardowie nosili ze sob¹ dzwonki. W ten sposób mogli od-
dzia³ywaæ na ludzi, wysy³aj¹c zarówno energie uzdrawiaj¹ce, po-
lecenia mentalne i sugestie, jak kl¹twy. Znane s¹ relacje opisuj¹ce
szamanów u¿ywaj¹cych dzwonków do rozpraszania chmur desz-
czowych.

Jeszcze innym niezwyk³ym instrumentem celtyckim jest bodh-
ran (czytaj bo³-ran), tradycyjny bêben przypominaj¹cy nieco tam-
buryn. Jest p³aski i okr¹g³y, o œrednicy najczêœciej ok. 45 cm. Z jed-
nej strony obci¹gniêty jest skór¹, zazwyczaj koŸl¹, która ma uni-
kalne w³aœciwoœci, je¿eli chodzi o rozci¹gliwoœæ. Nazwa bêbna po-
chodzi od irlandzkiego s³owa bodhar, które oznacza osobê g³uch¹
b¹dŸ nawiedzon¹. Nic dziwnego, ¿e tak go nazwano. Bêben ma
rzeczywiœcie niezwyk³y dŸwiêk. W bodhran uderza siê za pomoc¹
specjalnego drewnianego m³oteczka tippera. Jego dŸwiêk zmienia
siê, kiedy graj¹cy dociska membramê po wewnêtrznej stronie.
Bêben wywodzi siê ze skórzanych tac, których u¿ywano do œci¹-
gania torfu i murawy z torfowisk. Jak g³osz¹ tradycje, nic tak nie
odstrasza³o duchów bodhran, jak uderzanie w niego pa³eczk¹,

z ka¿d¹ chwil¹ przyœpieszaj¹c tempo. Ten nie-
zwyk³y bêben irlandzki by³ u¿ywany nie tylko
do odstraszania duchów i grania, ale tak¿e do
wró¿enia. Dziœ zespo³y maj¹ce w swoim reper-
tuarze muzykê celtyck¹ u¿ywaj¹ powszechnie
bodhrana, choæ graæ na nim nie jest ³atwo. Naj-
bardziej cenione rodzaje bodhranów wytwarza
Malachy Kearns w warsztacie dawnego klasz-
toru Franciszkanów.

Produkowane s¹ one z prawdziwej koŸlej
skóry odpowiednio spreparowanej. Zauwa¿o-

Celtycki bodhran jest
nadal popularnym in-
strumentem w Irlandii
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no, ¿e bêbny naœladuj¹ bicie serca i ³¹cz¹ bardzo dobrze cz³o-
wieka z natur¹.

Warto przytoczyæ jeszcze jedn¹ ciekawostkê dotycz¹c¹ muzyki cel-
tyckiej. Otó¿ jak zauwa¿yli specjaliœci, wiêkszoœæ utworów kompo-
nowana jest w tonacji d-mol, co nadaje im specyficzne brzmienie.
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Stonehenge

Stonehenge nie jest, jak ju¿ dziœ na pewno wiadomo, budowl¹
wzniesion¹ przez Celtów, ale jedynie przez nich wykorzystywan¹,
choæ od 1740 r. do pocz¹tków XX w. twierdzono, ¿e to dzie³o dru-
idów. W Wielkiej Brytanii, podobnie jak w Bretanii, Celtowie do-
ceniali osi¹gniêcia spo³eczeñstw megalitycznych i wykorzystywali
je do swoich praktyk.

Po³o¿one niedaleko Salisbury w po³udniowej Anglii Stonehen-
ge jest bez w¹tpienia najbardziej znanym na œwiecie zespo³em
megalitów. Nazwa tego miejsca ma oznaczaæ „zawieszone kamie-
nie”. Dzisiejsze Stonehenge jest tylko cieniem minionej œwietno-
œci. Po³owa g³azów z dawnej konstrukcji zosta³a albo wywrócona
albo usuniêta. Mimo ¿e obiekt ten jest bardzo popularny, ci¹gle
tak ma³o o nim wiemy. Naukowcy nadal spieraj¹ siê o datê jego
powstania, przeznaczenie czy sposób budowy. Wydaje siê, ¿e pierw-
sze obiekty w Stonehenge powsta³y ju¿ ok. 3500 lat p.n.e. By³y to
wa³y, nasypy i rodzaj wg³êbieñ zwanych przez niektórych bie¿-
niami. Co ciekawe, owe konstrukcje ziemne ci¹gnê³y siê niekiedy
wiele kilometrów. Pierwotnie Stonehenge mia³o byæ przypusz-
czalnie jedynie krêgiem ziemnym otoczonym fos¹ i niewielkim
wa³em z 56 do³kami znajduj¹cymi siê w pobli¿u obwodu. Nie-
które kamienie do budowy tego kromlechu by³y transportowane
a¿ z odleg³ych o 320 km gór Prescelly. Jak mo¿liwy by³ transport
g³azów, których waga dochodzi³a do 26 ton, na tak du¿¹ odleg³oœæ?
Czy¿by ludzie sprzed ponad piêciu tysiêcy lat dysponowali jak¹œ
nieznan¹ nam technologi¹? Jeœli nawet przyjmiemy hipotezê, ¿e
transport odbywa³ siê drog¹ morsk¹, to powstaje pytanie, po co
zadawano sobie tyle trudu. Takie budowle musia³y wiêc mieæ za-
sadnicze znaczenie dla tamtejszego spo³eczeñstwa.
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Wed³ug radiestetów, Stonehenge by³o potê¿nym energetyzatorem
œci¹gaj¹cym na Ziemiê i wzmacniaj¹cym pozytywne energie kosmo-
su. Aby rezonans kosmicznych energii by³ lepszy, wymyœlono rodzaj
kamiennej anteny o zmiennych parametrach. Do regulacji odbiera-
nych wibracji mog³o s³u¿yæ 56 otworów wewn¹trz krêgu, zwanych
dziœ „Aubrey holes”. Do otworów wk³adano 3 czarne i 3 bia³e kamie-
nie w ró¿nych pozycjach, w zale¿noœci od po³o¿enia Ksiê¿yca. Wy-
gl¹da na to, i¿ znajomoœæ rytmów ksiê¿ycowych i ich wp³ywu na ¿ycie
na Ziemi znacznie wyprzedza³o nasz¹ wspó³czesn¹ wiedzê.

Za serce Stonehenge uznawany jest kr¹g trzydziestu 26-tono-
wych g³azów, ustawionych pionowo i zwieñczonych kamienny-
mi belkami o wadze oko³o 7 ton. Po³¹czono je za pomoc¹ czopów.
W ten sposób powsta³ kr¹g o œrednicy 29 m stanowi¹cej 1/3 œred-
nicy ca³ej budowli. Mimo pochy³oœci terenu, belki poprzeczne le¿¹

S³ynny kamienny kr¹g w Stonehenge by³ wykorzystywany równie¿ przez druidów
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nieomal na tym samym poziomie. W tym miejscu, wed³ug wielu
radiestetów, powstaje najsilniejsza energia.

Brytyjski badacz zagadek przesz³oœci i autor licznych ksi¹¿ek
John Mitchell twierdzi, i¿ Stonehenge jest „kosmiczn¹ œwi¹tyni¹
poœwiêcon¹ dwunastu bogom Zodiaku. Reprezentuje ona przy tym
idealny i kompletny obraz ca³ego œwiata. Mitchell jest twórc¹ teo-
rii powiadaj¹cej, i¿ Stonehenge, Wielka Piramida w Gizie, podob-
nie jak Œwi¹tynia Jerozolimska oparte by³y na identycznym syste-
mie proporcji. W oparciu o analizê numerologiczn¹ i gematriê (za-
mianê nazw na wartoœci liczbowe) angielski badacz twierdzi, i¿
Stonehenge mia³o s³u¿yæ koncentracji, przechowywaniu i prze-
kazywaniu energii solarnej.

Przeprowadzone przeze mnie badania radiestezyjne mówi¹, ¿e
mimo megalitycznego krêgu w Stonehenge i zdekompletowania,
promieniowanie jest tu nadal silne i przekracza 100 000 jednostek
Bovisa. Kromlech usytuowany jest na skrzy¿owaniu 8 silnych stref
geomantycznych, a wed³ug niektórych te¿ 6 innych, pomniejszych.
Dziêki tym strefom przesy³ana jest energia równie¿ do innych
miejsc mocy. Wewn¹trz krêgu (mo¿na tam wejœæ za specjaln¹ op³at¹
poza godzinami otwarcia obiektu dla turystów) wystêpuje silne
promieniowanie w kolorze bia³ym, korzystnym zarówno w uzdra-
wianiu, jak i osi¹gniêciu oœwiecenia wewnêtrznego. Od kilku lat
pozwala siê neodruidom i mi³oœnikom megalitów œwiêtowaæ
w Stonehenge przesilenie letnie.

Avebury

W po³o¿onej 26 km na pó³noc od Stonehenge w wiosce Avebury
znajduje siê najwiêkszy kr¹g rytualny na œwiecie. Kr¹g w Avebury zaj-
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muje bowiem powierzchniê 11 hektarów. Obiekt zwieñczony jest
rowem o g³êbokoœci 8 m, biegn¹cym pomiêdzy dwoma wa³ami ziem-
nymi, z których zewnêtrzny ma wysokoœæ 15 m. Szkoda, ¿e dzisiaj
obiekt jest w formie szcz¹tkowej. Ze 100 wielkich g³azów pozosta³o
jedynie 27. Do krêgu wchodzi³o siê z czterech stron. A do ka¿dego
z wejœæ prowadzi³y niegdyœ kilkumetrowe aleje stoj¹cych g³azów.

Promieniowanie wewn¹trz krêgu odpowiada kolorowi zielone-
mu, co sugeruje, ¿e jego funkcj¹ by³a m.in. stymulacja p³odnoœci.
Celtyccy mieszkañcy tych okolic obchodzili w Avebury swoje œwiê-
ta. Równie¿ celebracja p³odnoœci dla celtyckich rolników i paste-
rzy by³a bardzo istotna. Wœród megalitów w Avebury znajduje siê
potê¿ny kamieñ o wymiarach dochodz¹cych prawie do 4 m szero-
koœci i wysokoœci. W kamieniu istnieje naturalne siedzisko, na któ-

Megalit z „diabelskim fotelem” w kamiennym krêgu w Avebury
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rym siadano dla spe³niania wypowiadanych w tym miejscu ¿yczeñ.
Szczególn¹ moc wed³ug miejscowej tradycji ludowej przypisywa-
no kamieniowi w wieczór i noc czarownic (30 kwietnia), st¹d te¿
okreœlano go mianem „diabelskiego fotela”.

Cerne Abbas

Za miejsce zwi¹zane z Celtami uchodzi olbrzym Cerne Abbas
w hrabstwie Dorset. Jest to ponad 55-metrowej d³ugoœci pos¹g
wykuty w kredowych ska³ach Dorset Hill. Przedstawia wielkolu-
da z maczug¹ i naprê¿onym penisem. Przyjmuje siê, ¿e zosta³ stwo-
rzony co najmniej 2000 lat temu i by³ wykorzystywany przez Cel-
tów przede wszystkich do rytua³ów zwi¹zanych z p³odnoœci¹. Nie-
którzy dostrzegaj¹ w postaci giganta z Cerne Abbas boga Dagdê,
który swoj¹ potê¿n¹ maczug¹ jest w stanie zabijaæ, ale te¿ zdolny
jest do wskrzeszania ludzi. W celtyckie œwiêto Beltaine gromadzili

siê w tym miejscu ludzie, aby
odprawiaæ obrzêdy. Przycho-
dzi³y tu te¿ kobiety maj¹ce
trudnoœci z zajœciem w ci¹¿ê.
Zazwyczaj przykuca³y lub sia-
da³y na fallusie olbrzyma.

Olbrzym Cerne Abbas, po-
zosta³oœæ po pradawnych kul-
tach p³odnoœci, do których
przy³¹czyli siê Celtowie
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W Anglii mo¿emy spotkaæ podobne figury. Nale¿¹ do nich na
przyk³ad: D³ugi Cz³owiek z Wilmington, Bia³e Konie z Uffing-
ton oraz Westbury.

Edynburg

Wa¿ne pod wzglêdem energetycznym celtyckie miejsca mocy
mo¿na odnaleŸæ w stolicy Szkocji, Edynburgu, nazywanym w jê-
zyku gaelickim Duneidyn. Nad Edynburgiem dominuje wzgórze
zwane Tronem Artura, które by³o wykorzystywane jako miejsce
kultu m.in. przez plemiona celtyckie. Kiedyœ o wschodzie s³oñca
w œwiêto Beltaine rozpalano na nim ognie. Po dziœ dzieñ wielu
mieszkañców Edynburga przychodzi w to miejsce o œwicie 1 maja,
aby obserwowaæ wschód s³oñca i poddawaæ siê energiom, które
siê tu koncentruj¹. Tron Artura jest pozosta³oœci¹ po dawnym sto¿-
ku wulkanicznym. Jak wynika z moich badañ, tego rodzaju for-
macje geologiczne nie tylko znakomicie kanalizuj¹ energie z g³êbi
ziemi, ale równie¿ skupiaj¹ energie kosmosu. W ten sposób po-
wstaje znakomite miejsce mocy.

Do najbardziej energetycznych miejsc stolicy Szkocji nale¿y rów-
nie¿ Zamek Edynburski. S³u¿y³ on dawnym celtyckim klanom,
ale najstarsza zachowana czêœæ zamku pochodzi ju¿ z czasów chrze-
œcijañskich. Jest ni¹ kaplica œw. Ma³gorzaty (XII w.). Co ciekawe,
Ma³gorzata patronowa³a chrzeœcijañskim œwi¹tyniom wznoszonym
na pogañskich miejscach kultu.

Wa¿nym punktem energetycznym Edynburga jest równie¿ opac-
two Holyrood. Historia jego powstania jest bardzo typowa dla pra-
dawnych celtyckich miejsc kultu wykorzystywanych przez chrze-
œcijan, wi¹¿e siê bowiem z pojawieniem siê rogatego jelenia, celtyc-
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kiego przewodnika z Innego Œwiata i pos³añca bogów. Jak g³osi le-
genda, w 1128 r. król Dawid I, syn Malkolma Canmore i œw. Ma³-
gorzaty wybra³ siê pewnego dnia w te okolice na polowanie. Nagle
z lasu wy³oni³ siê ogromny jeleñ, zrzuci³ go z konia i zaatakowa³.
Król broni³ siê zaciekle. Kiedy chwyci³ do rêki krzy¿, zwierzê zni-
k³o. W nocy Dawid mia³ sen. G³os nakaza³ mu zbudowanie klaszto-
ru Œwiêtego Krzy¿a. St¹d jego nazwa Holyrood. W klasztornym
koœciele umieszczono relikwie Drzewa Krzy¿a Chrystusowego. Dziœ
po koœciele króla Dawida i opactwie pozosta³y tylko ruiny.

Rosslyn

11 km na po³udnie od centrum Edynburga znajduje siê kolejne
miejsce mocy: kaplica Rosslyn (pisana te¿ Roslin). Zbudowano j¹

Kaplica œw. Ma³gorzaty w Edynburgu
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równie¿ na dawnym miejscu kultu ¿yj¹cych tutaj plemion szkoc-
kich. Kaplica swoj¹ s³awê zawdziêcza licznym symbolom zwi¹za-
nym z templariuszami, wolnomularzami i œwiêtym Graalem. Do
popularnoœci tego miejsca przyczyni³y siê równie¿ ksi¹¿ka i film
Kod Leonarda da Vinci Dana Browna.

Kaplica Rosslyn sprawia wra¿enie zminiaturyzowanej gotyckiej
katedry. Wzniesiono j¹ w roku 1446 dla Williama St Claira, trze-
ciego i ostatniego ksiêcia Orkadów, który zmar³ w 1484 r. i zosta³
pochowany w kaplicy. Co ciekawe, specjalistów od budownictwa
œci¹gano z daleka, gdy¿ musieli to byæ mistrzowie wtajemniczeni
w zasady budownictwa gotyckiego, a mo¿e te¿ wielu innych ta-
jemnic. Z materia³ów Ÿród³owych wynika, ¿e cieœle i kamieniarze
otrzymali od wtajemniczonych mistrzów rysunki i wzory, które
mieli rzeŸbiæ i wycinaæ w kamieniach. Na czele owych wtajemni-
czonych sta³ sam William St Clair (czy jak kto woli, Sinclair).

Beczkowe sklepienie kaplicy nad naw¹ g³ówn¹ (d³ugoœci 16 m
i szerokoœci 6 m), opiera siê na 13 filarach, tworz¹cych po piêæ
arkad pod³u¿nych i dwie arkady poprzeczne, przed którymi usta-
wiono stó³ o³tarza g³ównego. Za nimi znajduje siê Kaplica Ma-
riacka ze sklepieniem krzy¿owo-¿ebrowym wspartym na trzech
filarach, z których skrajne, szczególnie zdobione, nazywano ko-
lumn¹ Mistrza i Kolumn¹ Czeladnika.

Wœród symbolicznych kamiennych ozdób w kaplicy spotykamy
m.in.: stokrotki, lilie, ró¿e, gwiazdy piêcioramienne, wizerunki
s³oñca, ksiê¿yca, rogów obfitoœci, czterech anio³ów, go³êbicy
i Chrystusa B³ogos³awi¹cego. Powtarza siê te¿ tarcza z tzw. krzy-
¿em Sinclairów. Do najbardziej niezwyk³ych dekoracji œciennych
nale¿¹ liczne wyobra¿enia „zielonego cz³owieka” – celtyckiego
symbolu urodzaju. Zielonego cz³owieka umieszczono w Rosslyn
nawet w najbardziej eksponowanym punkcie, w Kaplicy Mariac-
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kiej pomiêdzy o³tarzami B³ogo-
s³awionej Dziewicy i œw. Andrze-
ja. Sama Kolumna Czeladnika
przypomina Drzewo ̄ ycia, sym-
bol jak¿e czêsto u¿ywany przez
dawne plemiona, a wœród nich
przez Celtów.

Przeprowadzone badania ra-
diestezyjne wykaza³y, ¿e kaplica
w Rosslyn znajduje siê w na-
prawdê silnym miejscu mocy.
Promieniowanie osi¹ga w tej
œwi¹tyni 100 000 jednostek Bo-
visa. Z badañ wynika, ¿e Rosslyn
by³o pradawnym miejscem kul-

tu zwi¹zanym jeszcze legendarn¹ cywilizacj¹ atlantydzk¹. Medy-
tacyjnymi przes³aniami kaplicy s¹ mandorla (znak wtajemniczo-
nych wyra¿aj¹cy przenikanie œwiata górnego i dolnego) oraz okr¹g
zawieszony na niebie, z którego zwisa lina siêgaj¹ca do ziemi (mo¿-
na to interpretowaæ jako rodzaj pojazdu kosmicznego albo bar-
dziej metaforycznie, jako miejsce, w którym ziemia ma dobre po-
³¹czenie z niebem). Charakterystyczne dla Rosslyn wibracje maj¹
czêstotliwoœæ 6 Hz. Jest ona zgodna z rytmem mózgowym theta.
Tak wiêc osoba zag³êbiaj¹ca siê w medytacji w kaplicy mo¿e osi¹-
gn¹æ szybciej stan umys³u odpowiadaj¹cy g³êbokiej medytacji, a na-
wet stan charakterystyczny dla projekcji astralnych. Kaplicê wznie-
siono w miejscu skrzy¿owania a¿ czterech linii geomantycznych.
Promieniowanie odpowiada barwie niebieskiej, zwi¹zanej z kul-
tem maryjnym templariuszy. Ró¿d¿ka rezonansowa L-4 (opisana
na str. 153) wykrywa tu wibracje 6,4 jednostek Lechera wskazuj¹-

Kaplica w Rosslyn
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ce, ¿e promieniowanie kaplicy korzystnie oddzia³uje na pracê ludz-
kiego serca.

W krypcie pod kaplic¹ równie¿ wystêpuj¹ silne promieniowa-
nia. Medytacja w krypcie przynosi jako przes³anie miejsca mocy
dwa trójk¹ty po³¹czone ze sob¹ wierzcho³kami, symbolizuj¹ce dwie
stykaj¹ce siê ze sob¹ rzeczywistoœci. Uzupe³nia to znakomicie
wspomniane wczeœniej przes³anie medytacyjne kaplicy i wskazu-
je, ¿e cz³owiek w tym miejscu ma u³atwiony wgl¹d w œwiat du-
chowy, jeœli tylko do tego jest przygotowany.

Nic dziwnego, ¿e do takiego miejsca pielgrzymuj¹ coraz wiêk-
sze rzesze ludzi i swego rodzaju moda na Rosslyn spowodowana
jest czymœ znacznie g³êbszym ni¿ bestseller Browna.

IRLANDIA

Celtowie w swojej wêdrówce po Europie dotarli do Irlandii sto-
sunkowo póŸno. Spotykali wszêdzie budowle megalityczne, przed
którymi mieli ogromny respekt, dlatego te¿ nie niszczyli ich, lecz
wykorzystywali do celów rytualnych.

Zachowa³o siê wiele zwyczajów oraz symboli dotycz¹cych cza-
sów, gdy na Zielonej Wyspie zamieszkiwali Celtowie, a nawet
wczeœniejszych. Bowiem równie¿ Celtowie asymilowali wiele
miejscowych tradycji, a do celów religijnych wykorzystywali dawne
budowle megalityczne. Nic te¿ dziwnego, ¿e w dzisiejszej Irlandii
mamy szansê spotkaæ autentycznie pradawn¹ wiedzê i kulturê.

Do Irlandii chrzeœcijañstwo dotar³o za spraw¹ misji œw. Patryka
i jego nastêpców. Zamiast niszczyæ dawne obiekty kultu, jak to
mia³o miejsce w wielu krajach, wykorzystano je dla nowej religii.
Z szacunkiem odnoszono siê do tradycji. Dziêki temu liczne œwi¹-
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tynie z czasów neolitycznych pozosta³y nienaruszone. To samo
dotyczy zachowania wielu tradycji celtyckich.

Śladami Celtów pośród megalitów

Za najwspanialsz¹ z megalitycznych œwi¹tyñ Irlandii uwa¿any jest
kopiec Newgrange. Zdumiewa precyzja konstrukcyjna i wiedza
astronomiczna wykorzystana przy wznoszeniu tej potê¿nej œwi¹-
tyni. W 1967 r. irlandzki archeolog Michael O’Kelly odkry³, ¿e
znajduj¹ca siê w g³êbi budowli komora oœwietlana jest przez pro-
mienie wschodz¹cego s³oñca tylko raz w roku, a mianowicie
w dzieñ zimowego przesilenia 21 grudnia.

Niezwyk³¹ budowlê w Newgrange pochodz¹c¹ z roku 3200
p.n.e. ozdabiaj¹ kunsztowne uk³ady spiral rzeŸbione w kamieniach
bez u¿ycia metalowych narzêdzi. Spirale symbolizuj¹ przede
wszystkim energiê kosmiczn¹, dlatego te¿ s¹dzê, ¿e Newgrange
i inne tego typu œwi¹tynie powinniœmy traktowaæ jako rodzaj po-
tê¿nych energetyzatorów. Dziêki ich kszta³towi i dobraniu odpo-
wiednich kamieni, nastêpuje koncentracja i wzmocnienie energii
kosmicznej. Cz³owiek, przebywaj¹c we wnêtrzach megalitycznych
œwi¹tyñ, ³atwo osi¹ga wy¿sze stany œwiadomoœci, a nawet doœwiad-
cza wewnêtrznego oœwiecenia.

Dziœ œwi¹tyniê w Newgrange szturmuj¹ tysi¹ce turystów, a pra-
ce rekonstrukcyjne lat 70. zak³óci³y, niestety, pierwotny uk³ad ener-
gii. Wszystkim tym, którzy chcieliby doœwiadczyæ niezwyk³ych
oddzia³ywañ irlandzkich œwi¹tyñ megalitycznych, nale¿y poleciæ
odwiedzenie innych równie starych kamiennych budowli, po³o-
¿onych w bardziej ustronnych miejscach. Niesamowite wra¿anie
pozostawia wizyta we wnêtrzach kopców G w Carrowkeel i T
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w Loughcrew oraz w jaskini Kesh. Brzmi to niewiarygodnie, ale
mo¿na do dziœ do nich swobodnie wejœæ i podziwiaæ tajemnicze
rysunki sprzed tysiêcy lat. Nie mówi¹c o tym, ¿e medytacja w tych
wci¹¿ nape³nionych energi¹ miejscach jest niezwykle g³êboka i mo-
¿e stanowiæ niezapomniane prze¿ycie. Z tych miejsc korzystali
równie¿ Celtowie.

Na po³o¿onej kilkanaœcie kilometrów od zachodniego brzegu
Irlandii wyspie Inishmore mo¿emy spotkaæ wiele geomantycznych
niezwyk³oœci. Ta skalna wyspa o wysokich klifach by³a zamiesz-
kana ju¿ przed ponad piêcioma tysi¹cami lat.

Jedn¹ z atrakcji Inishmore s¹ mury u³o¿one z warstw luŸnych
kamieni. Nie pe³ni³y one funkcji obronnej, a ochrona przed atlan-
tyckim wiatrem jest doœæ w¹tpliw¹ motywacj¹ do ich wzniesienia.

Black Fort na irlandzkiej wyspie Inishmore






