Miejsca Magiczne

zaczarowany
las nad
krutynią

Galindia
Nad brzegiem malowniczego
jeziora Bełdany, tuż przy ujściu
Krutyni znajduje się Galindia,
niezwykłe miejsce pełne historycznych odniesień z domieszką
tajemnic i czarów. Swoisty
skansen związany z kulturą
Galindów obejmuje półwysep
w Puszczy Piskiej, o wielkości
około 20 ha w okolicach Iznoty,
na trasie między Mikołajkami
a Rucianem-Nidą.
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alindia, czyli kraj położony
na krańcu pruskiego świata,
to miejsce związane z kulturą bałtyckiego plemienia Galindów,
które zamieszkiwało Krainę Wielkich
Jezior od V wieku p.n.e. do XIII wieku n.e. To społeczność, która żyjąc
w zgodzie z naturą i zmianami w niej
zachodzącymi, nie tworzyła żadnych struktur politycznych, a wszelkie
ważne decyzje podejmowała podczas wieców. Założyciel dzisiejszej
Galindii wskrzesza tradycje i obrzędy

zapomnianego ludu, adaptując ich
zwyczaje we współczesnym świecie.
Psychoterapeuta i lekarz Cezary Kubacki wierzy, że elementy archaicznych
praktyk mogą być pomocne w leczeniu
współczesnych chorób cywilizacyjnych. Aby rozwijać umiejętności,
pod koniec lat dziewięćdziesiątych,
podczas podróży do Australii, nawiązał kontakt ze współczesnymi
szamanami aborygeńskimi, ponieważ
wierzy, że są oni niezwykle skutecznymi lekarzami dusz.
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Dzisiejsza Galindia to ośrodek
turystyczny składający się z niecodziennego hotelu, restauracji, pensjonatu, kąpieliska i ogródka piwnego
z grillem. Znajdziemy tu także nietypowe atrakcje: lochy demonów,
bursztynową komnatę, studnie głodowe, rytualny krąg kamienny,
skansen i uroczyska leśne, a wszystko w towarzystwie rzeźb dawnych
bóstw i zwierząt. Wnikliwi obserwatorzy odkryją, że niektóre rzeźby
mają twarze współczesnych postaci.
Sam hotel, centrum ośrodka,
wyglądający z zewnątrz jak prymitywna drewniana konstrukcja, kryje
niesamowite, przypominające jaskinie
wnętrza. Sale konferencyjne umiejscowione w piwnicy są ogólnodostępne
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dla zwiedzających. Schodząc do
nich, trafiamy do innego, tajemniczego świata. Towarzyszą nam: wycie wilków, blade światło świec i niepokojący, baśniowy klimat. W takiej
atmosferze, mijając kolejne mroczne
korytarze, dochodzimy do bursztynowej komnaty. Gra świateł, którą
tu zastajemy, tajemnicze dźwięki
oraz wąż wijący się wokół głowy pradawnego bóstwa to niewątpliwie
niecodzienny widok. Na tym atrakcje się nie kończą. Zwiedzając to
osobliwe miejsce, możemy obejrzeć
film, który przybliża nam zwyczaje
i rytuały Galindów.
Jeśli jedziemy do kompleksu zorganizowaną grupą, jest duża szansa,
że współcześni Galindowie napadną
nas w lesie, przez który prowadzi
droga, zwiążą i zawleką w drewnianych klatkach na miejsce. Takie tu
panują zwyczaje. Możemy również
sami przebrać się w zwierzęce skóry
i aktywnie uczestniczyć w rytuałach.
Poszukiwanie kurhanów, i bursztynów,

nauka gry na bębnach i odróżnianie
tropów zwierząt to tylko wstęp do
przygód, jakie tu można przeżyć.
Wyprawy stylizowanymi łodziami
po malowniczym jeziorze Bełdany,
biesiada przy pochodniach, obrzęd
palenia na stosie oraz tematyczne
wycieczki po pobliskich rezerwatach również nie wyczerpują wachlarza proponowanych atrakcji.
Wszystko zależy od preferencji
odwiedzających.
Galindia to także wspaniałe miejsce, które umożliwia bliski kontakt
z przyrodą. Wieczorami, kiedy
zwiedzający opuszczają kompleks,
można usiąść nad brzegiem jeziora,
wsłuchać się w szum szuwarów
i opowieści wody. Rano prawdopodobnie obudzi nas śpiew ptaków, ale
niewykluczone, że będą to krzyki
nowych „jeńców”.
Baba Jedna
dlabab.com

