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WSTÊP

olska pó³nocno-wschodnia nale¿y do najciekawszych regio-
nów naszego kraju nie tylko w aspekcie przyrodniczym i eko-
logicznym, ale tak¿e kulturowym. To ziemia wspania³ych,

istniej¹cych obok siebie koœcio³ów, cerkwi, meczetów, bo¿nic, kapli-
czek, cudownych Ÿróde³ek, œwiêtych gajów i pradawnych kurhanów.
Taka ró¿norodnoœæ jest unikalna nie tylko na skalê krajow¹, ale tak¿e
europejsk¹.

Ziem tych nie zasiedla³a nigdy jednolita ludnoœæ i fakt ten sta³ siê przy-
czyn¹ ich kulturowego bogactwa i oryginalnoœci. Kulturê pogranicza za-
wsze cechowa³a nie tylko niezwyk³oœæ i nowatorstwo, ale te¿ tolerancja
i wzajemne poszanowanie ró¿nych tradycji. Tak te¿ by³o w przypadku ziem
Polski pó³nocno-wschodniej.

W czasach prehistorycznych pojawiali siê w tym rejonie przedstawiciele
kultur megalitycznych, docierali Celtowie, Praba³towie, a póŸniej prze-
mieszcza³y siê têdy wêdruj¹ce na po³udnie grupy Gotów i osiedla³y siê
plemiona Ba³tów (Prusowie, Jaæwingowie, Galindowie, Bartowie i inne).

U schy³ku œredniowiecza zamieszkiwali tu Polacy pos³uguj¹cy siê
gwarami mazowieckimi, Litwini, potomkowie Jaæwingów, Prusów i in-
nych plemion ba³tyckich, Rusini mówi¹cy gwar¹ bia³orusk¹, ukraiñsk¹
i poleszuck¹. PóŸniej te¿ grupy ¯ydów, Niemców, Tatarów, a nawet
Szkotów i Holendrów. St¹d te¿ obok siebie istnia³o chrzeœcijañstwo
wschodnie i zachodnie, judaizm i islam, ponadto na wsiach funkcjono-
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wa³y jeszcze pozosta³oœci rytua³ów pogañskich. Nastêpnie pojawi³y siê
ró¿ne od³amy protestantów i starowiercy.

Jeœli chodzi o architekturê ziem Polski pó³nocno-wschodniej, to szcze-
gólnie w przypadku Podlasia mo¿emy wyró¿niæ jej pewn¹ charaktery-
styczn¹ cechê. Jak podaj¹ eksperci od historii architektury, do po³owy
XIX w. dominowa³o tu budownictwo drewniane. W miejscowoœci Na-
rew jeszcze w latach 30-tych XX w. jedynym murowanym budynkiem
by³a cmentarna kaplica. Powodem tego by³o nie tylko bogactwo drewna
na tym obszarze, ale te¿ przywi¹zanie do przyrody. Dawny mieszkaniec
tego regionu, ¿yj¹cy na co dzieñ poœród puszcz i gajów, czu³ siê po pro-
stu lepiej w drewnianych budowlach. Tak¿e sama architektura Podlasia
jest wyrazem przenikania siê wielu kultur. Istnia³y one i funkcjonowa³y
obok siebie, wzbogacaj¹c siê wzajemnie. ¯e jest to obszar graniczny
œwiadczyæ mog¹ same nazwy. Podlasie na przyk³ad etymologicznie ozna-
cza pogranicze z Lachami, czyli Polakami, a nie „obszar pod lasem”,
jakby siê mog³o w pierwszej chwili wydawaæ.

Podlasie s³ynie z drewnianej architektury

WSTÊP
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Walorem ziem Polski pó³nocno-wschodniej, a szczególnie Podlasia i Su-
walszczyzny jest fakt, i¿ jako nieliczne w kraju zachowa³y siê tutaj natu-
ralne krajobrazy, puszcze i lasy, jeziora oraz doliny rzek. Wêdruj¹c po
tym regionie Polski spotkamy mi³ych, goœcinnych i ¿yczliwych ludzi.

Magnesem przyci¹gaj¹cym tu przyjezdnych s¹ równie¿ wspania³e je-
ziora i lasy zapewniaj¹ce œwietny odpoczynek i rekreacjê. Nie bez zna-
czenia s¹ tak¿e tutejsze zabytki. Warto wiedzieæ, ¿e na terenie tylko
samego Podlasia znajduje siê oko³o 18 tys. zewidencjonowanych zabyt-
ków architektury.

Ten skrawek Polski posiada równie¿ niezwyk³e miejsca mocy, bêd¹-
ce istniej¹cymi w przyrodzie naturalnymi punktami, w których kon-
centruj¹ siê pozytywne energie otoczenia. Znany zakonnik i jasnowidz
ojciec Czes³aw Klimuszko pisa³ w swojej ksi¹¿ce Moje widzenie œwiata,
¿e do najbardziej korzystnych pod wzglêdem uzdrawiaj¹cym energii
nale¿¹ tereny Polski pó³nocno-wschodniej, a zw³aszcza obszar tworz¹cy
nieforemny czworobok miêdzy Bia³ymstokiem, Sokó³k¹, D¹brow¹ Bia-
³ostock¹ i £om¿¹.

Wiele miejsc mocy Polski pó³nocno-wschodniej jest ma³o znanych,
choæ bez w¹tpienia zas³uguje na upowszechnienie. Równie¿ one zosta³y
przedstawione w niniejszym przewodniku. Przeznaczony jest on dla osób,
które chc¹ nie tylko zwiedziæ ciekawe obiekty, ale te¿ wiedzieæ wiêcej
ni¿ zwyk³y turysta, a byæ mo¿e równie¿ doœwiadczaæ tajemniczego od-
dzia³ywania miejsc mocy.

Œwiat wokó³ nas pe³en jest energii, które mo¿na wykorzystaæ dla do-
bra cz³owieka. Dawniej nie tylko otaczano je czci¹, ale i korzystano z ich
mocy. Wspó³czesnego cz³owieka ponownie zaczyna fascynowaæ dawno
zapomniana wiedza, st¹d te¿ zainteresowanie geomancj¹ oraz miejsca-
mi mocy. Przed wiekami cz³owiek, choæ pozbawiony urz¹dzeñ tech-
nicznych, potrafi³ w odpowiedni sposób pos³ugiwaæ siê subtelnymi
energiami natury. Otacza³ kultem miejsca mocy, gdzie koncentrowa³y
siê stymuluj¹ce energie przyrody, a wznoszone budowle dopasowywa³
do ich przebiegu. Potrafi³ te¿ poprzez stosowanie odpowiednich kszta³-
tów i symboli polepszaæ panuj¹cy uk³ad promieniowañ. Ow¹ wiedzê

WSTÊP
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zawdziêcza³ niezwyk³ej intuicji i wnikliwej obserwacji œwiata przyrody
albo te¿ wtajemniczeniu duchowemu, którego dost¹pi³. Dziœ ponownie
zaczynamy zwracaæ siê ku naturze. Dziedzinê wiedzy dotycz¹c¹ badania
i wykorzystania wystêpuj¹cych wokó³ nas pozytywnych energii przyro-
dy nazywamy geomancj¹. Zg³êbiaj¹c wiedzê naszych przodków, mamy
przed sob¹ bardzo wiele do odkrycia.

Równie¿ dawni budowniczowie koœcio³ów chrzeœcijañskich wybie-
rali do ich lokalizacji miejsca mocy. W nich ³atwiej jest cz³owiekowi
skoncentrowaæ siê na pracy wewnêtrznej i modlitwie, uzyskaæ wycisze-
nie i wejœæ na wy¿yny duchowe. Skoro istniej¹ takie miejsca wokó³ nas,
skoro stworzy³ je Stwórca, dziwne by by³o, aby ich nie wykorzystaæ dla
dobra ludzi. Dziœ o tym zapominaj¹ budowniczowie nowoczesnych ko-
œcio³ów i buduj¹ je, niestety, byle gdzie, nierzadko nawet na terenach
„odpadowych”, gdzie nie mog¹ powstaæ budynki mieszkalne. Zapytaj-
my ludzi, którzy uczêszczaj¹ na mszê do takich œwi¹tyñ, czy odczuwaj¹
ró¿nicê miêdzy nastrojem panuj¹cym w nich a np. w œredniowiecznych
œwi¹tyniach, nawet gdyby to by³y jedynie stare, zaniedbane kapliczki.
Znakomita wiêkszoœæ przyzna, i¿ rzeczywiœcie coœ jest w dawnych ko-
œcio³ach, co ich przyci¹ga.

W wielu zakonach chrzeœcijañskich byli nawet mnisi wyspecjalizo-
wani w znajdowaniu najlepszych miejsc pod wzglêdem koncentracji
naturalnych energii Ziemi i Kosmosu. Do takich zakonów nale¿eli na
przyk³ad cystersi. Posiedli oni ogromn¹ wiedzê dotycz¹c¹ œwiata przy-
rody i jego energii. W ich bogatej spuœciŸnie mo¿emy odnaleŸæ œlady
wiedzy geomantycznej. Regu³a cystersów nakazywa³a pokorê wobec
przyrody, dlatego te¿ budownictwo tego zakonu uwzglêdnia³o niewi-
dzialne oddzia³ywania wokó³ nas.

Cysterski kodeks zwany Carta caritatis okreœla³ zasady organizacji
klasztorów. Wyspecjalizowani bracia szukali odpowiednich miejsc pod
zabudowê. W takich miejscach musia³a istnieæ du¿a koncentracja ener-
gii kosmicznych zapewniaj¹ca zdrowe ¿ycie i u³atwiaj¹ca pracê we-
wnêtrzn¹. Mówiono o charisma loci, czyli charyzmacie miejsca. Po³o¿enie
opactwa w dolinie otoczonej wodami, w pobli¿u lasów dostarczaj¹cych

WSTÊP
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budulca sta³o siê wzorcem. Prostota formy architektonicznej by³a stresz-
czeniem postawy wewnêtrznej cystersa. Budowniczowie klasztorów cy-
sterskich g³osili, ¿e przy wyszukanych formach trudno o nale¿yte
skupienie ducha. Podstawa estetyki cysterskiej zak³ada³a piêkno we-
wnêtrzne. Jak g³osi³ œw. Bernard, by³o ono cenniejsze ni¿ wszelkie ozdo-
by zewnêtrzne.

Miejsca mocy o szczególnie du¿ej sile oddzia³ywania nazywane s¹
czakramami Ziemi. B³êdne jest wysnuwanie prostej analogii miêdzy cza-
kramami u cz³owieka i czakramami naszej planety. Po prostu na Ziemi
istnieje wiêcej ni¿ siedem czakramów. Nale¿y je traktowaæ jak wêz³y
w sieci energetycznej i transformatory subtelnych energii. Jest to zreszt¹
zgodne z hipotez¹ uczonych rosyjskich Gonczarowa, Makarowa i Mo-
rozowa, wed³ug której struktura kuli ziemskiej ma przypominaæ struk-
turê kryszta³u. Na powierzchni naszego globu, podobnie jak na krysztale,
istnieje rodzaj sieci posiadaj¹cej aktywne wêz³y. Zastanawiaj¹cym jest
fakt, ¿e w³aœnie owe wêz³y pokrywaj¹ siê z silnymi miejscami mocy na
Ziemi. W nich wznoszono istotne dla rozwoju ludzkoœci obiekty i cen-
tra cywilizacyjne.

W poznaniu oddzia³ywañ miejsc mocy pomocne jest wykorzystanie
metod radiestezyjnych. Radiestezja zaœ jest stosunkowo ³atw¹ do opa-
nowania uniwersaln¹ technik¹ pomiarow¹. Dziêki technikom radie-
stezyjnym ró¿ne rodzaje subtelnych oddzia³ywañ Ziemi i Kosmosu
wokó³ nas nie s¹ czymœ abstrakcyjnym i nienamacalnym. To natural-
ne rodzaje emisji wystêpuj¹ce w przyrodzie, które zreszt¹ zaczyna siê
ju¿ mierzyæ metodami naukowymi.* Nie nale¿y wiêc dawaæ pos³uchu
pog³oskom, ¿e radiestezja to jakieœ rzekomo okultystyczne zjawisko.
Taka opinia pojawia siê wœród fundamentalistów religijnych, którzy
na si³ê szukaj¹ wrogów wokó³ siebie, zapominaj¹c, ¿e po³owa wybit-
nych radiestetów to ksiê¿a i zakonnicy. Warto tu wymieniæ choæby
ksiê¿y: Karola Hübnera, Czes³awa Klimuszkê, Jana Podbielskiego,
Jana F. Twardzickiego czy z zagranicznych duchownych, na przy-

* Patrz informacje o badaniach naukowych zjawisk radiestezyjnych w ksi¹¿kach Leszka Ma-
teli – ABC ró¿d¿ki, ABC wahad³a i ABC odpromienników i regeneracji organizmu.

WSTÊP
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k³ad s³ynnego zakonnika Alexisa Mermeta, który stworzy³ podwali-
ny teleradiestezji, czyli pracy z wahad³em na odleg³oœæ z wykorzysta-
niem próbek substancji i map. Sam termin radiestezja, oznaczaj¹cy
wra¿liwoœæ na promieniowania, wymyœli³ i wprowadzi³ do literatury
w latach 30-tych XX w. francuski ksi¹dz Alexis Bouly. Przedtem po
prostu mówiono o ró¿d¿karstwie i wahadlarstwie. Warto wiedzieæ, ¿e
wybitnym specjalist¹ od geomancji jest austriacki teolog i ksi¹dz dr Franz
Jantsch, a z kolei inny ksi¹dz profesor redemptorysta Andreas Resch
z Innsbrucka prowadzi badania naukowe i seminaria na temat radieste-
zji i tzw. zjawisk niewyjaœnionych.

W ksi¹¿ce wspominam o ró¿nych pomiarach radiestezyjnych, bo w³a-
œnie dziêki nim mo¿liwe jest badanie subtelnych energii wystêpuj¹cych
w miejscach mocy. Sztukê pos³ugiwania siê wahad³em czy ró¿d¿k¹ mo¿e
opanowaæ prawie ka¿dy i powtórzyæ na w³asny u¿ytek przytaczane przeze

Pomiar promieniowania za pomoc¹ wahad³a

WSTÊP
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mnie badania obiektów. Byæ mo¿e przy takiej okazji uda siê odkryæ
jeszcze coœ nowego i nieznanego.

Wa¿n¹ cech¹ miejsc mocy, któr¹ mo¿na zbadaæ za pomoc¹ ró¿d¿ki
i wahad³a, jest wystêpowanie silnego pozytywnego promieniowania. Promie-
niowanie mierzone jest w jednostkach Bovisa w skali BSM (nazwa skali
pochodzi od nazwisk osób, które j¹ stworzy³y: Bovis-Simoneton-Mate-
la). Jednostki Bovisa odnosz¹ siê do promieniowania cia³a zdrowego
cz³owieka, które w tej skali wynosi 6500 jednostek. To jest punkt odnie-
sienia umo¿liwiaj¹cy obiektywizacjê pomiaru. Na podobnej zasadzie
punktami odniesienia przy pomiarze temperatury sta³y siê, wprowa-
dzone przez Celsjusza, momenty zamarzania i parowania wody. W skali
Bovisa wszystkie pozytywnie dzia³aj¹ce na cz³owieka promieniowania
zaczynaj¹ siê powy¿ej wspomnianej granicy 6500 jednostek. W miej-
scach koncentracji energii przyrody zwanych miejscami mocy, inten-
sywnoœæ promieniowania przekracza poziom 18 000 jednostek. A tam,
gdzie wibracje Ziemi i Kosmosu s¹ szczególnie silne, siêga ona poza
granicê 50 000 jednostek Bovisa. Takie miejsca uznawane s¹ za czakramy
Ziemi.

W miejscach mocy wystêpuj¹ równie¿ wznosz¹ce cieki wodne, których
promieniowanie w przeciwieñstwie do innych cieków nie tylko nie szko-
dzi, ale te¿ rozprowadza i kanalizuje energie przyrody. Poniewa¿ cieki
skierowuj¹ siê ku powierzchni ziemi, tworz¹ Ÿróde³ka w miejscach mocy.
Ich woda ma zazwyczaj w³aœciwoœci uzdrawiaj¹ce i lecznicze. Dlatego
te¿ kultem otaczano Ÿróde³ka i studnie budowane w pobli¿u dawnych
sanktuariów. Kult Ÿróde³ek by³ bardzo ¿ywy wœród wielu dawnych ple-
mion, w tym wœród Jaæwingów, którzy zamieszkiwali na ziemiach Pol-
ski pó³nocno-wschodniej. Odprawiano przy nich rytua³y i by³y one celem
pielgrzymek. Picie wody z tych Ÿróde³ek wzmacnia³o si³y witalne. Bio-
witalnoœæ takiej wody w skali Bovisa zawiera siê w zakresie miêdzy 6500
a 10000 jednostek.

Jak wskazuj¹ badania radiestezyjne, dawne œwi¹tynie dopasowywano
do promieniowañ kosmicznych nazwanych siatk¹ szwajcarsk¹ oraz siatk¹
diagonaln¹. S¹ to promieniowania tworz¹ce uk³ady regularnych sieci
o wymiarach 2,5 na 2 m (siatka szwajcarska) oraz ok. 3,8 m (siatka dia-

WSTÊP
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gonalna). Niewidzialne „œciany” promieniowania siatki szwajcarskiej
uk³adaj¹ siê zgodnie ze stronami œwiata, a siatki diagonalnej po przek¹t-
nej do owych stron. Kiedyœ wznoszono o³tarze na skrzy¿owaniach tych
sieci. Stanowi³y one rodzaj niewidzialnych przewodów energetycznych,
maj¹cych rozprowadzaæ energie z centrum miejsca mocy po ca³ej œwi¹-
tyni. Z kolei na wiêksze odleg³oœci energie geomantyczne by³y przesy-
³ane poprzez strefy (linie) geomantyczne, zwane te¿ ley lines. W wa¿nych
miejscach krzy¿owa³o siê kilka takich linii. £¹czy³y one ró¿ne miejsca
kultu.

Dawni budowniczowie potrafili wykorzystaæ tak¿e negatywne pro-
mieniowania uskoków geologicznych. Stanowi³y one rodzaj zapór od-
gradzaj¹cych miejsce œwiête od otoczenia, sacrum od profanum.

Du¿e mo¿liwoœci w zakresie precyzyjnego namierzania ró¿nych rodza-
jów energii i obiektywizacji pomiarów stwarza wymieniana przy opisie
badañ w tej ksi¹¿ce ró¿d¿ka rezonacyjna L-4 (Lambda-4), zwana te¿ anten¹
Lechera. Ró¿d¿ka wyposa¿ona jest w suwak umo¿liwiaj¹cy odczyt rezo-
nowanej energii na skali. Podane na niej jednostki odpowiadaj¹ wartoœci
lambda æwieræ (st¹d nazwa ró¿d¿ki L-4), czyli jednej czwartej d³ugoœci
fali generowanej przez namierzane obiekty. Ró¿d¿ka jest wyskalowana,
dlatego okreœlone wartoœci mo¿na przypisaæ ró¿nym Ÿród³om promienio-
wania, takim jak np. ¿y³a wodna, siatka szwajcarska, pierwiastki chemiczne
i minera³y. Tak¿e ró¿ne plemiona maj¹ przypisane wartoœci, które mo¿na

odczytaæ za pomoc¹ ró¿d¿-
ki rezonansowej. Œlady
energetyczne dzia³alnoœci
cz³owieka nadaj¹ siê do od-
czytania nieraz jeszcze po
wielu wiekach. Nastawiaj¹c
dane wartoœci na suwaku
ró¿d¿ki mo¿na precyzyjnie
okreœlaæ, czy wystêpuj¹ one
w danym miejscu. Poszerza
to znacznie mo¿liwoœci ba-
dawcze.

Ró¿d¿ka rezonansowa L-4, precyzyjny przy-
rz¹d radiestezyjny pomagaj¹cy na przyk³ad
poszukiwaæ œladów dawnych cywilizacji

WSTÊP
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Istniej¹ te¿ techniki pomiarowe umo¿liwiaj¹ce rejestracjê wystêpuj¹-
cych czêstotliwoœci i okreœlenie ich w hercach. Dziêki temu mo¿liwe
jest dok³adniejsze poznanie przeznaczenia danego promieniowania.
Mo¿e ono szczególnie dzia³aæ np. na serce cz³owieka czy byæ przezna-
czone dla jednego z jego czakramów, czyli subtelnych centrów energe-
tycznych.

Tak wiêc w geomancji i radiestezji, aby poznaæ niewidzialne energie
wokó³ nas i zobiektywizowaæ ich ocenê, wykorzystuje siê wiele zró¿ni-
cowanych mo¿liwoœci pomiarowych. Stosuj¹c je, przekonamy siê, ¿e
subtelne oddzia³ywania miejsc mocy s¹ czymœ realnym i daj¹cym siê
zbadaæ. Dziêki temu mo¿emy zbli¿yæ siê do wyjaœnienia wielu tajemnic
z przesz³oœci.

Równie¿ medytacja w miejscach mocy jest pomocna. Symbole ode-
brane w czasie medytacji nazywane s¹ przes³aniami miejsc mocy. Wyra-
¿aj¹ one w sposób symboliczny istotê takich miejsc. Mówi¹ o ich
znaczeniu i istotnych wydarzeniach zwi¹zanych z ich histori¹. Jest to
oczywiœcie jêzyk symboliczny, zwi¹zany z nasz¹ intuicj¹ i podœwiado-
moœci¹. Aby odebraæ przes³anie miejsca mocy, wystarczy nastawiæ siê
na ich odbiór. Uk³ad promieniowañ wystêpuj¹cy w takich miejscach
oddzia³uje na nasz¹ sferê podœwiadom¹, a podœwiadomoœæ przemawia
do nas podczas medytacji w³asnym jêzykiem, próbuj¹c „opowiedzieæ”
o funkcji i przes³aniu danego miejsca. Wystarczy wyciszyæ siê, zamkn¹æ
oczy i skoncentrowaæ siê na odbiorze symboli.

Wgl¹d w niewidzialny œwiat wibracji wokó³ nas mo¿e byæ udzia³em
ka¿dego, kto zechce siê na nie otworzyæ. Mo¿na te¿ wykorzystaæ stosun-
kowo ³atwe do nauczenia techniki pomiarowe stosowane w radiestezji.
W oparciu o nie ka¿dy z czytelników mo¿e wyruszyæ tropem tajemnic
dawnych kultur i odkrywaæ ich wspania³¹ wiedzê.*

* Szczegó³owe informacje umo¿liwiaj¹ce samodzielne poznanie radiestezji i geomancji
mo¿na znaleŸæ w ksi¹¿kach autora wyszczególnionych w bibliografii na koñcu ksi¹¿ki.
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ameduli to zakon pustelniczy za³o¿ony w XI w. we W³oszech.
W 1605 r. sprowadzono ich równie¿ do Polski i osiedlono na
Bielanach pod Krakowem. Ich klasztory lokowano z dala od

siedzib ludzkich. ¯yli w prostych i surowych warunkach otoczeni przy-
rod¹. Takie warunki panowa³y w Polsce pó³nocno-wschodniej. Dlatego
te¿ w styczniu 1667 r. Jan II Kazimierz przekaza³ zakonowi kamedu³ów
wyspê Wigry (obecnie pó³wysep) wraz z królewskim dworem myœliw-
skim. Zakonnicy otrzymali równie¿ olbrzymie fragmenty Puszczy Prze-
³omskiej i Perstuñskiej. Do nich nale¿a³y te¿ dwory, wsie i osocznicy.
Król zastrzeg³ sobie tylko prawo do ³owów. Kameduli mieli zgodê na
zak³adanie wsi w tych miejscach, w których puszcza by³a wyciêta. Wsi
podleg³ych zakonnikom powsta³o sporo, a wœród nich by³y równie¿
Suwa³ki. Obliczono, ¿e kamedu³om podlega³o w tamtym czasie ponad
8500 ludzi.

Pierwszy koœció³ i klasztor w Wigrach, który zbudowali z drewna,
sp³on¹³ w 1671 roku, dlatego te¿ kameduli rozpoczêli inwestycjê pole-
gaj¹c¹ na wzniesieniu du¿ego kompleksu budowli murowanych. Teren
pod inwestycjê solidnie przygotowano nie szczêdz¹c œrodków. Zasypa-
no przesmyk dziel¹cy wyspê od l¹du i w ten sposób Wigry sta³y siê
pó³wyspem. Podwy¿szono wzgórze, na którym mia³ stan¹æ nowy klasz-
tor. Budowa trwa³a do 1745 r. Wzniesiono koœció³, klasztor z refekta-
rzem, dom zakonny i szpital, eremy dla braci, a w czêœci laickiej dom
furtiana, dom królewski, kaplicê kanclersk¹ i inne budowle. Urz¹dzono
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te¿ ogrody. Ca³oœæ otoczono potê¿nymi murami. Pod klasztorem i ko-
œcio³em znajdowa³y siê rozleg³e lochy, w których zakonnicy przetrzy-
mywali m.in. wina, miody i piwo. Od wielu lat podziemia s¹ niedostêpne,
st¹d te¿ naros³o wiele legend o skarbach w nich siê znajduj¹cych.

Pod koniec XVIII w. wigierski klasztor nale¿a³ do najbogatszych
w Polsce, mimo ¿e król odebra³ czêœæ przywilejów kamedu³om, którzy
zaczêli za du¿o czasu poœwiêcaæ na pomna¿anie maj¹tku, a za ma³o na
modlitwê. Rozbiory dope³ni³y swego. Prusacy skonfiskowali w 1800 r.
klasztor oraz nale¿¹cy do zakonu maj¹tek. Zakonnicy zostali przenie-
sieni do klasztoru na Bielanach w Warszawie, a koœció³ oddano bisku-
powi. Kiedy w 1823 r. biskup przeniós³ siê do pobliskich Sejn, klasztor
zacz¹³ podupadaæ. Uleg³ potem zniszczeniu w czasie obu wojen. Do
czasu, kiedy zapad³a decyzja o jego odbudowie w latach 60-tych XX w.,
praktycznie pozosta³y tu tylko ruiny. Po odbudowaniu w klasztorze

Eremy w wigierskim klasztorze

WIGRY
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utworzono Dom Pracy Twórczej. W 1999 r. zatrzyma³ siê tu Jan Pawe³
II. Co roku Wigry odwiedzane s¹ przez licznych turystów. W 2004 r.
pojawi³a siê realna groŸba, ¿e klasztor mo¿e zapaœæ siê pod ziemiê. Wów-
czas to Suwalszczyznê nawiedzi³o trzêsienie ziemi. Popêka³y rury, za-
rysowa³y siê œciany i fundamenty. Obecnie eksperci g³owi¹ siê, jak
wymieniæ rury i wzmocniæ konstrukcjê obiektu.

Jak wykaza³y badania radiestezyjne, klasztor znajduje siê w miejscu
mocy. Promieniowanie siêga tu poziomu 33 000 jednostek Bovisa. Teren
klasztoru nale¿y do bardzo starych miejsc kultu. Swoje œlady energetycz-
ne pozostawili tu ju¿ Praba³towie. Mogli docieraæ tu tak¿e Lugiowie, ale
przez d³u¿szy czas u¿ytkownikami œwiêtej wyspy byli Jaæwingowie z ple-
mienia Wigranów. By³a to ponoæ ostatnia grupa jaæwieska, która prze-
trwa³a a¿ do XV w.

Przes³aniem medytacyjnym na terenie klasztoru jest drzewo, co mo¿e
wskazywaæ na istnienie kiedyœ na wyspie albo œwiêtego gaju Jaæwingów,
albo przynajmniej ich œwiêtego drzewa. W wigierskim koœciele wystê-
puje promieniowanie w kolorze niebieskim, natomiast w domkach ka-
medu³ów mamy do czynienia ze stymuluj¹cym pobo¿noœæ fioletem.
W koœciele krzy¿uj¹ siê trzy strefy geomantyczne.
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