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WSTÊP

WYZWÓL SWOJ¥
ENERGIÊ

– przejdŸ przez ogieñ

q

Chodzenie po ogniu”, a w³aœciwie po roz¿arzonych wêglach,
to wzbudzaj¹ce wiele emocji, tajemnicze i pozornie nie-

bezpieczne doœwiadczenie, które jest niepowtarzaln¹ okazj¹ do
zmierzenia siê z ¿ywio³em ognia i przekroczenia wytyczonych
przez strach i zdrowy rozs¹dek granic. Wra¿liwoœæ ludzkiego
cia³a na wysokie temperatury jest zagadk¹, która intrygowa³a
ju¿ w staro¿ytnoœci. Na przyk³ad uczony rzymski Pliniusz M³od-
szy ze zdumieniem opisywa³ s³awne rzymskie rodziny, których
cz³onkowie podczas dorocznych ceremonii sk³adania ofiar Apol-
linowi bezboleœnie chodzili po ¿arz¹cych siê wêglach. Dziêki
temu byli zwalniani ze s³u¿by w wojsku i innych obowi¹zko-
wych œwiadczeñ. „Chodzenie po ogniu” znane by³o tak¿e w pó³-
nocnej Afryce, gdzie traktowano je jako symbol duchowego
oczyszczenia.

„
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Na Tahiti od wieków kultywuje siê chodzenie po zastyg³ej
lawie wulkanicznej o temp. 600° C. Warto wiedzieæ, ¿e teore-
tycznie najbardziej odporne na temperaturê organizmy ¿ywe,
zwane termofilami, gin¹ ju¿ w temperaturze 98° C. Ludzkie bia³-
ko œcina siê ju¿ przy 40° C.

Równie¿ w s³owiañskim krêgu kulturowym do dziœ istnieje
„chodzenie po ogniu” – w Bu³garii znane jako Nestinarstwo,
które za spraw¹ swojego greckiego odpowiednika czêsto koja-
rzone jest z Anastenariami.

Wspó³czeœnie „chodzenie po ogniu” praktykowane jest w wie-
lu miejscach na œwiecie czêsto bez jakichkolwiek zwi¹zków z sze-
roko rozumian¹ duchowoœci¹, jako swego rodzaju „sport
ekstremalny” lub jako element folkloru ezoterycznego New Age.

Ksi¹¿ka ta jest pierwsz¹ prac¹ w jêzyku polskim, która w ca-
³oœci poœwiêcona jest „chodzeniu po ogniu”. Pisz¹c j¹ po³o¿y-
³em nacisk na praktyczn¹ stronê chodzenia po roz¿arzonych
wêglach, z tego powodu wiele zagadnieñ celowo przedstawi-
³em w sposób zwiêz³y i krótki. Na przyk³ad ograniczy³em do
minimum wszelkie informacje zwi¹zane z histori¹ czy z ezote-
rycznym aspektem chodzenia po roz¿arzonych wêglach. Uwa-
¿am, ¿e to, czego potrzebujesz, to informacje, które bêd¹
odpowiadaæ na pytanie jak, gdzie i dlaczego?

Pomyœl, czy chcia³byœ œwiadomie wejœæ na œcie¿kê ¿aru, prze-
kroczyæ swoje lêki, obawy, dos³ownie zadeptaæ swoje neurozy
i ograniczenia. Poczuæ wielk¹ radoœæ, nieustraszonoœæ i moc,
która kryje siê w tobie. A mo¿e szukasz czegoœ, co pomo¿e ci
skutecznie pomagaæ innym w przekraczaniu ró¿nych s³aboœci,
odnaleŸæ im wewnêtrzn¹ si³ê i motywacjê do dzia³ania. Ta ksi¹¿-
ka mo¿e nauczyæ ciê, jak osi¹gn¹æ ten cel dziêki praktykowaniu
„chodzenia po ogniu”. Dowiesz siê z niej, jak przygotowaæ miej-
sce, jakie drewno jest najlepsze do dzia³añ z ogniem, kiedy ¿ar
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jest bezpieczny dla bosych stóp, a przede wszystkim, jak bez-
piecznie przejœæ na drug¹ stronê „czerwonego dywanu”. W prze-
sz³oœci „chodzenie po ogniu” by³o zastrze¿one tylko dla
wybranych wtajemniczonych, dziœ ka¿dy, kto ma odwagê za-
przyjaŸniæ siê z ogniem, mo¿e nawi¹zaæ z nim bliski, dos³ownie
fizyczny kontakt i wykorzystaæ jego wewnêtrzn¹ moc jako wspar-
cie w pracy nad sob¹. Przy czym nie wolno nam zapominaæ, ¿e
ogieñ jest tutaj œrodkiem, a nie celem, to znaczy, nie wystar-
czy przebiec po ¿arach i jak za dotkniêciem zaczarowanej ró¿d¿-
ki wszystkie nasze problemy znikn¹. Niestety, nie jest to takie
tanie. Prawdziwa si³a kryje siê w naszym umyœle, a ogieñ jest
tutaj swego rodzaju wyzwalaczem, impulsem, który pomaga
nam uœwiadomiæ sobie potencja³, jaki w ka¿dym z nas siê znaj-
duje. Oznacza to, ¿e twój klucz do prawdziwego rozwoju znaj-
duje siê w tobie, w twoim umyœle, uczuciach i marzeniach.

Ksi¹¿kê, któr¹ teraz trzymasz, nale¿y czytaæ powoli. Nie pró-
buj rzucaæ siê na ni¹ gwa³townie, chc¹c jak najszybciej wch³o-
n¹æ wszystko naraz. Daj sobie trochê czasu – abyœ móg³ wykonaæ
zawarte w niej æwiczenia… odpocz¹æ… zastanowiæ siê… i cie-
szyæ siê nowo nabytymi umiejêtnoœciami.

Pawe³ W³odarczyk
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„„„„„CCCCCHODZENIE PO OGNIU”HODZENIE PO OGNIU”HODZENIE PO OGNIU”HODZENIE PO OGNIU”HODZENIE PO OGNIU”

Wspó³czeœnie praktyki zwi¹zane z „chodzeniem po ogniu”
przekszta³ci³y siê niemal zupe³nie w œwieckie przedsiêwziêcie.
Trudno sobie teraz wyobraziæ imprezy motywacyjne, integracyj-
ne bez „chodzenia po ogniu”. Wielu organizatorów przeró¿nych
imprez, od warsztatów szamañskich po festyny itp., oferuje spa-
cer po roz¿arzonych wêglach w mniej lub bardziej udanej opra-
wie, …ale, jakby to powiedzia³ Kipling, „to ju¿ inna historia”.

Wszyscy ludzie, którzy zostan¹ odpowiednio przygotowani
i przestrzegaj¹ zasad, mog¹ boso przebiegaæ przez ¿arz¹ce siê
wêgle, a nawet wykonywaæ na nich taneczne kroki, nie parz¹c
siê przy tym. Spacer po roz¿arzonych wêglach mo¿e byæ swego
rodzaju form¹ zabawy, która przynosi po¿ytek zarówno fizjo-
logiczny, jak i psychologiczny. Z punktu widzenia psycholo-
gicznego, jest to doskona³y trening motywacyjny. Cz³owiek,
który chocia¿ raz przeszed³ przez to doœwiadczenie, przekonu-
je sam siebie, ¿e jest zdolny do czegoœ, co dotychczas uwa¿a³
za niemo¿liwe. Zaczyna ufaæ, ¿e jest zdolny do pokonywania
innych trudnoœci, do przekraczania niemo¿liwego. Z punktu
widzenia fizjologicznego, korzyœæ z chodzenia po roz¿arzonych
wêglach polega na stymulacji odpowiednich punktów na sto-
pach. Jak wiemy, cz³owiek ma na stopach receptory odpowia-
daj¹ce ró¿nym czêœciom cia³a i organom wewnêtrznym. Gdy
chodzimy po ogniu, ka¿da czêœæ stopy styka siê wielokrotnie
z drobnymi kawa³kami ¿aru o temperaturze ok. 600-700 stop-
ni Celsjusza. Wszystkie receptory zostaj¹ silnie pobudzone.
Skutek jest taki, ¿e uczestnicy spaceru po roz¿arzonych wê-
glach s¹ bardzo o¿ywieni, dopisuje im dobry humor, a na dru-
gi dzieñ ci, którzy mieli np. katar, stwierdzaj¹, ¿e znikn¹³ bez
œladu. Warto w tym miejscu wspomnieæ o doœwiadczeniach
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przeprowadzonych w Bu³garii, z których wynika, ¿e po ogniu
mo¿na chodziæ pomijaj¹c jakiekolwiek aspekty religijne. Z dru-
giej jednak strony okaza³o siê, ¿e cz³owiek, który myœli w tym
czasie o swoich codziennych sprawach – poparzy siê. W tym
miejscu nasuwa siê wniosek, ¿e jest w tym wszystkim jakiœ
aspekt wymagaj¹cy wewnêtrznego przygotowania. Nale¿y od-
sun¹æ na bok wszelkie myœli o sprawach codziennych, skupiæ
siê na tym, co siê robi. Trzeba przez ca³y czas zdawaæ sobie
sprawê, ¿e w³aœnie idziemy po ¿arz¹cych siê wêglach. Warto
wiedzieæ, ¿e fenomen „chodzenia po ogniu” nie polega na ja-
kimkolwiek sposobie znieczulenia skóry. Znieczuliæ skórê
mo¿na bardzo prosto podskórnym zastrzykiem nowokainy czy
te¿ hipnoz¹, ale nie o to tutaj chodzi. Niestety, skóra znieczu-
lona i tak bêdzie siê przypieka³a, a po ust¹pieniu œrodka znie-
czulaj¹cego wyst¹pi¹ objawy oparzeñ. Podczas spaceru po
roz¿arzonych wêglach nie chodzi o brak wra¿liwoœci na ból
wywo³any ¿arem, tylko o niewra¿liwoœæ cia³a na zetkniêcie siê
z ¿arem. Niektóre teorie t³umacz¹ mo¿liwoœæ „chodzenia po
ogniu” zdolnoœci¹ skóry do nawil¿ania siê, przekszta³cania siê
wilgoci w stan sferyczny i tworzenia w ten sposób warstewki
ochronnej na ciele cz³owieka. Niestety, nie jest to wystarcza-
j¹ca, ¿eby nie powiedzieæ naiwna, interpretacja. Rozwijaj¹ca
siê od 30 lat w ró¿nych uniwersyteckich oœrodkach badaw-
czych na œwiecie bioelektronika próbuje wyjaœniæ to zjawisko.
Warstewka ochronna z punktu widzenia bioelektronicznego
to fizyczna plazma biologiczna, tzw. bioplazma. Byæ mo¿e
w najbli¿szych latach bêdziemy mieli ju¿ kompletne wyt³uma-
czenie fenomenu braku reakcji skóry na ¿ar. Choæ z punktu
widzenia osób zajmuj¹cych siê „chodzeniem po ogniu” nie
jest to takie wa¿ne ani potrzebne. To, co jest wa¿ne, to fakt, ¿e
po roz¿arzonych wêglach mo¿na chodziæ…






