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 Posvätné miesta Slovenska 2016 
  
  
Náš putovný výlet sme započali na úchvatnom mieste v prastarom háji blízko Zvolena v Gavurkách 
kde sme porozjímali medzi majestnátnymi tristoročnými dubmi. V prítomnosti pasúcich sa domácich 
kravičiek sme poobjímali obrovské kmene "druidských starúšikov" a stíšili svoje vnútro naslúchajúc 
ich dávne príbehy. V spoločnom kruhu sme pomeditovali a keďže sme sa vydali objavovať silu a 
korene našich predkov, prvým rituálom sme si pripomenuli staroslovanské božstvá a základný  
panteón. Ako symbol prvopočiatku sme dali kolovať vajce, v ktorom je podľa tradície ukrytý najvyšší  
stvoriteľ Rod, ktorý s Ladou-Láskou stvorili Všehomir.  
Ďalší symbol - okrúhly chlieb v šesťhrannej ošatke Norbert rozdelil na dve polovice, ako dve polarity 

nášho sveta a podal po stranách prítomným spolupútnikom, ktorí si postupne odobrali sústo z oboch 
krajcov Jednoty. Kúsok vajca (uvareného na tvrdo :)) a peceň chleba zasýtil každého. Okrem symbolov 
vajca a chleba Norbert porozprával aj o kameni Alatyr - kameni bytia a poznania, ktorý bol podľa 
tradície Rodom vytvorený a vhodený do mora. V ňom alebo pod ním sa ukrýva mocná, nebeská, 
nekonečná sila. V rôznych ľudových zariekaniach a prosbách sa Alatyr a sily nebeské v ňom ukryté 

volávajú o pomoc. Alatyr je otcom (matkou) všetkých kameňov. Môže byť malý, ale aj veľký ako hora. 
Alatyr zhmotnený v jantári sa popisuje ako leží na svätej hore uprostred sveta, uprostred ostrova 
Bujan. V slovanskom svete je množstvo posvätných miest kde sa nachádza na jednom mieste (alebo v 
jednej lokalite) posvätná hora, posvätný kameň (skala), posvätný prameň (rieka) a posvätný strom 

(háj), ktoré symbolicky kopírujú mytologické usporiadanie sveta.   
Po oboznámení sa so symbolmi sme si vo dvojiciach nasadili prinesené čelenky, ktoré aktivujú stred 
čela. Bozkom na čelo boh Rod vdýchol postavám  vedomie a myseľ a nazval pozemské bytosti 
čelovekom.  

 

 
 

https://goo.gl/maps/CEKfHctea3n
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Skrášlili sme svoje čelá a zaspievali spoločne mantru Om. Poďakovaním za  dary, ktoré nám toto 
čarovné miesto ponúklo sme sa presunuli svojimi autami na druhé zaujímavé miesto hľadať prvé 
záznamy o našej kultúre do Kremnických hôr na vrch Velestúr. 
Autá sme zaparkovali pri lyžiarskom stredisku Skalka a vybrali sme sa po vyznačenom turistickom 
chodníku. Podaktorí sme aj poblúdili popri našich dišputách nevšimnúc si odbočku, ale čoskoro sme 
sa zorientovali a našli správnu cestu. Bolo to pekné  upozornenie na zvedomenie krokov v živote. Po 
vystúpení  na kopec sme nakoniec našli záhadný nápis vyrytý v skale, ktorý prináša nové poznanie o 
histórii Slovanov. Mnohí neprajníci Slovanstva, obzvlášte medzi Nemcami a Maďarmi, zvykli zásadne 
upierať slovanským národom vzdelanosť  i písmo. Nápisy na Velestúre ostávajú už takmer 150 rokov 
témou, ktorou sa oficiálna veda nechce zaoberať aby nemuseli meniť fakty.  
 

       
Pre nás bol objav runového písma vyrytého v skale silným momentom. Opäť sme si spolu 
pomeditovali, z rún prečítali odkazy o mieste a porozprávali o zistených faktoch. Miestne komáre a 
veterné počasie nám nedovolili zotrvávať dlhšie a tak sme sa vydali na spiatočnú cestu. Po návrate z 
túry sme sa osviežili v miestnom bufete a počkali na zozbieranie všetkých putovníkov aby sme  dali 
inštrukcie k presunu. 
Po ubytovaní v skromnom penzióne v Turanoch a posilnení večerou v blízkom ranči  sme príjemne 
unavení z prvého dňa rýchlo zaľahli. Ďaľší deň nás čakala náruč Blatnickej doliny. Vznikol v druhej 
polovici 13. storočia na ochranu obchodnej cesty Via Magna – významnej cesty v bývalom Rakúsko-
Uhorsku.  
Ruiny hradu Blatnica z 13. st. boli našim miestom pre rituál očisty a spoločný výklad rún. Odkaz z 
veštby: iniciovanie k zmene po prijatí rizika a zodpovednosti  za svoje rozhodnutia prinesie 
neočakávaný výsledok. A v tom sa objavil biely kôň so svojou majiteľkou, ktorá sa neplánovane 
rozhodla na hrad vystúpiť na svojom koni. Hneď sme s Veronikou nadviazali komunikáciu a koníka 
Hvara sme pohladili. Kôň ako symbol sily, ktorá nepozná prekážky a zváženie rizika vystúpiť na   
hrad prinieslo majiteľke náš obdiv, tak ako runy veštili.  
 

http://www.tajnedejiny.sgo.sk/?p=477
http://www.blatnica.sk/historia/blatnicky-hrad.html
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Rozhodnutie väčšiny priateľov šetriť svojou energiou na večernú slnovratú slávnosť  a nepokračovať 
po turistickom chodníku nám umožnilo mať dlhšiu prestávku na obed a prípravu na slnovratovú 
slávnosť. Posilnení obedom, osviežení vodou Blatnického potoka a nabití slnečnou energiou sme sa 
prichystali a presunuli na miesto očakávaného obradu pri Turčiansku Štiavničku pod Dunín na oslavu 
Svetla. Ľanové košele, šaty s prvkami svárg s ornamentami, symbolmi Slovanov a zapletené vlasy do 
vrkočov ozdobené vencami z lúčnych kvetov boli spoločným prepojením s našimi predkami. Vitie 
vencov je symbolom ženskej energie. Každá rastlina, ktorá zakvitne v období letného slnovratu mala 
magickú moc a tak sme sa po príchode na lúku pustili do vitia venčekov.  
 
Opätovné stretnutie s rodofolkovým pesničkárom Svetlanom Majerčíkom bolo milým momentom. 

   
Mnohí z našej skupinky sa tu stretli so svojimi dávnymi priateľmi, ktorí tak ako my prišli osláviť letný 
slnovrat, ktorý patril v minulosti medzi najväčšie sviatky. Slnko bolo pre Slovanov veľké božstvo 
(Dažbog, Svarožič, Svarog). Naši predkovia si ctili Slnko ako zdroj života na Zemi a práve v čase 
letného slnovratu, keď Slnko má svoju najväčšiu silu a je najdlhšie na obzore, vzdávali mu úctu a 
pripravovali rôzne obrady. Bohyni Mokoši ako archetypu plodnosti a zemskej sily bol venovaný 
tohtoročný obrad. 

Po úvodnom otvorení miestnymi folklórnymi 
súbormi a pokrstení malého žriebätka sme sa 
presunuli k studničke, ktorú stráži bohyňa 
Živa. Miestni rezbár zhmotnil jej podobu v  
lipovom dreve upevnenom na vŕbe a my sme 
zavesením stužiek na okolité halúzky oživili jej 
silu. Živa je bohyňou života, životnej sily a 
zdravia. Vode v studničke dáva čarovnú moc 
uzdravenia a očisty. Na jej počesť sa nad 
studňami a prameňmi vešali obrázky alebo 
sochy prekrásnej Živy a tiež hrnček slúžiaci na 
to, aby sa každý pocestný mohol napiť. Ako 
bohyni leta jej bola vzdávaná úcta vždy počas 
letného slnovratu. 

  

Keď prší lesné víly sa radujú. 

Mokoši tvár vodičkou maľujú. 

Má v sebe zemskú mokraď. 

Dušou jej dušu pohlaď. 

Keď prší lesné víly sa radujú. 

Keď prší a zasvieti slniečko. 

Dúhovou bránou vchádza nekonečno. 

Mokoša ako podstata, 
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všetky tie farby poráta. 

Keď prší a zasvieti slniečko. 

(: Mokoša – zem i voda ladná. :) 

Keď prší Mokoši pieseň hrám. 

Tak sa s ňou zlaďujem, 

tak sa jej dotýkam. 

Tá vlhká sila plodivá, 

Semienko v tebe ožíva. 

Keď prší Mokoši pieseň hrám. 

(: Mokoša – zem i voda ladná. :) 
Autor textu:  
Jano Svetlan Majerčík 

  
Tohtoročná slnovratová slávnosť bola oslavou Mokoši - bohyne Zemi a plodnosti. Mohyla, ktorú tu 
postavili je trojmetrová štvorhlavá socha z dubového (tvrdého - symbol muža) dreva. Okolo modly sú 
štyri kamene rozložené do kruhu podľa svetových strán (rondely), nesie podobenstvá štyroch 
slovanských božstiev. Z východnej strany je na modle bohyňa Lada – patrónka lásky a jari. Z južnej 
strany je na modle boh Dažbog alebo Svarožič – boh slnka. Zo západnej strany je bohyňa Mokoša – 
bohyňa zeme a úrodnosti. Zo severnej strany je na soche stvárnený hlavný slovanský boh Perún – boh 
blesku a hromu.  

 
Ženy okolo vatry udržiavajúc rytmus na bubnoch, rozpohybovali ľudí v kruhoch ako čakry v ľudskom 
tele. Tzv. chorovody alebo kruhotance liečia a harmonizujú každého, kto sa zúčastní a spolu vytvorí 
jeden pohyblivý celok. "Zem je mojim telom, krv je mojou vodou, vietor mojim dychom, oheň mojim 
duchom" sa spievalo počas tohto rituálu.  
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Spev rodofolkového Svetlana Majerčíka vniesol pohladenie duše a pozorovanie zapadajúceho slnka 
za horu bolo o to úchvatnejšie. Svetlanove piesne spievané s veľkým citom a úprimnosťou sú vždy 
pohladením našich duší.  
 
Počas oslavy sme mohli dotvoriť obraz, ktorý znázorňoval Mokošu a pri obradný kameň sme jej mohli 
priniesť dary. Obilie, plody zeme, medovinu, knihy a kamene boli vhodnou obetou.  Zapálenie vatry 
iniciovalo 8 žien, následne kto chcel prijať slovanské meno mal túto možnosť. Spievalo, tancovalo a 
bubnovalo sa do hlbokej noci, naša početná skupinka odchádzala medzi poslednými, keď vatra bola 
už len malým ohníkom. 

  

    
Ráno po raňajkách sme našli odkaz od Natálky a Mareka, ktorí sa nad ránom rozhodli s malou 
Diankou vrátiť domov. Prerezávajúci zúbok a zvýšená teplota boli nezvratným procesom. Ostatní sme 
sa vydali pri Prešov do Abranoviec hľadať liečivý kameň Raslav, kde sme si podľa miestnych zvykov 
spravili ozdravný rituál. Traduje sa, že voda, ktorá sa naleje do jamiek machom obrasteného kameňa 
pripomínajúceho časti tváre, je liečivá. Nesmie sa pri tom holou rukou dotknúť  kameňa.  Každý, kto 

pristúpil so svojím zámerom pred kameň prelial naliatu vodu z jednej jamky v kameni malou lyžičkou 
do druhej jamky.  
Branko využil čas a stihol vystrúhať lyžičku z dreva kým sme preciťovali okolie kameňa. Po krátkej 
meditácii okolo kameňa a veštení z rún sme sa pomaly pobrali z čarovného lesa.  
Keďže v Abranovciach pôsobí komunita Hare Krišna, ktorí pripravujú okrem iného aj skvelé jedlo, ešte 
pred prechádzkou ku Raslavovi som k nim odbehla a dohodla malé pohostenie po návrate z lesa. 
Zdržali sme trochu dlhšie pri kameni, než som očakávala, a vraj už nepredpokladali, že sa zastavíme 
ešte. Keď sme vstúpili do ich záhrady, rozprestreli dva dlhé koberce kde nás usadili a pohostili nás 
skvelým jedlom. Krásne odeté a usmievavé dievčiny servírovali chutný bezmäsitý chod. Po 
občerstvení sme podebatili s hlavnými predstaviteľmi ich spolku o filozii, ktoú šíria. Zaujali nás 
pozostatky ohňov z védskych rituálov, ktoré tam nedávno vykonali a ukázali nám nainštalovaný 

http://www.severovychod.sk/body-zaujmu/raslavkamen/
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strešný prvok, ktorý rezonuje do okolia tzv. sudarshana. Podebatili sme a zamantrovali si spoločne a 
pobrali sa pokračovať k ďaľšiemu energetickému miestu do Levoče.  
Mariánska hora v Levoči s gotickou bazilikou z 13. storočia je najstarším pútnickým miestom 
východného Slovenska. Jemná energia typická pre mariánske kultové miesta bola vnímateľná všade 
naokolo. Posadené lipy a brezy v okolí tiež podčiarkovali jemnú vibráciu.  

 

         
 
Po individuálnom prebádaní prostredia sme sa spoločne zložili pri strome a prečítali si z knihy 
Bohovia starých Slovanov tentoraz o ženskom aspekte o bohyni Lade. Lada bola stvorená otcom 
Rodom ako prvá a aj preto je považovaná za najvyššiu bohyňu, kráľovnú všetkých bohov. Lada je 
počiatkom všetkého, dokonca je počiatkom aj samotného praboha Roda, ktorý jej stvorením rozbil 
zlaté vajce a začal tvoriť Všehomír. Ona je prejavom mora chaosu, jej živlom je preto voda. Lada je 
symbolom všeobjímajúcej lásky a mieru, ktoré sú základom života na zemi. Je bohyňou života, 
plodnosti, znovuzrodenia a obnovy. Dáva život prírode a robí Zem plodnou. Je tvoriteľkou 
a opatrovateľkou všetkého živého. Ako pramatka je ochrankyňou detí, žien, manželstva, lásky, 
rodičovstva a úrody. Bohyni Lade je vlastná jemnosť, mäkkosť a poddajnosť, ale aj nestálosť a zmena. 
Symbolizuje tak porozumenie, chápanie a múdrosť,  schopnosť zosúladiť, či spojiť sa. 
Danka navrhla aby sme vytvorili ženský kruh tak, ako to robievali ženy v minulosti. Toto miesto bolo 
vhodným priestorom na posilnenie ženskej energie a tak sme sa všetky ženy chytili za ruky a precítili 
spoločne silu každej z nás vo vzájomnom prepojení. Krátkou modlitbou a spevom sme preliečili svoje 
srdcia a spokojné sa vrátili do spoločnosti mužov. Cestou z hory sme sa zastavili pri studničke kde sme 
nabrali liečivú vodu a poďakovali sa v tichosti za všetky dary, ktoré nám Matka poskytuje. 
Neskorý príchod do kempu Podlesok nám takmer neumožnil navečerať sa, ale poniektorí sme našli 
aspoň miestnu pizzériu kde nám upiekli posledné porcie pred ich záverečnou. Podaktorí využili 
kuchynku na chatke a zásoby potravín, čo si priniesli z domu. Drevené chatky voňali novotou a 
klepkajúce kvapky dažďa nás príjemne uspali.  
Ráno sme zvažovali, či sa vydať na celodennú túru, ale vykúkajúce slniečko nám dalo kladnú 
odpoveď. Pred výstupom na Kláštorisko sme sa zastavili na blízkom ranči aby sme tentoraz naisto 
dohodli spoločnú večeru.  Pri turistickom chodníku na lúke sme objavili obrovské hojdačky pre 
dospelých a hneď nám zažiarili hravé očká z návratu do detských čias. Bolo to radosti a smiechu z 
lietania a rozhojdania detských duší v dospelom tele. 
Vstup do Slovenského raja bol návratom k prírodným  zákonitostiam.  Podaktorí prekonali svoje 
strachy pri prechodoch rebríkov s reťazami cez skalné bralá ponad Hornád. Keďže astrologické  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Bazilika_Nav%C5%A1t%C3%ADvenia_Panny_M%C3%A1rie_na_Mari%C3%A1nskej_hore
http://www.slovenskyraj-info.sk/slovensky_raj.php
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výpočty pre tento deň naznačovali sklon k väčšej opatrnosti, pred vstupom do lesa sme poprosili o 
ochranu a miestnym "obyvateľom lesa" sme priniesli obetu  v podobe  tabaku a vonnej tyčinky. Na 
Kláštorisku sme sa schladili, občerstvili a prebádali pozostatky kartuziánskeho kláštora. Pri mieste 

pôvodného oltára sme spoločne pomeditovali a precítili stálu 
prítomnosť  otvoreného portálu pre spirituálnu prax. Vladko nám 
spravil ukážku dychových intenzívnych cvičení, po ktorých sme sa 
v tichu sami so sebou ako kartuziáni vracali do kempu. Na večerné 
posedenie k nám zavítal Martin, ktorý mal cestu okolo.  Muzicírovať 
sme mohli len do večerného kľudu , ale dlhé rozhovory a smiech z 
našich chatiek bolo počuť ešte do neskorej noci.  
  

Posledné ráno nášho putovania sme opustili " raj" a vystúpili na Sivú bradu v Spišskom 
jeruzaleme. Našli sme výron energie, ktorý v podobe horských zoskupení vytvára pulzujúci meander 
pozdĺž celého Spiša. Postúpiť  vyššie svojim vedomím a rozšíriť energiu do strán pomáhajú stavby, 
ktoré tu boli v dávnych dobách postavené. 
 

Prekvapivým objavom boli vodné gejzíry na vrchu 
kopca, ktoré sú prejavom veľmi aktívneho  bodu 
zemskej energie, kde tryská voda.  V 17st. spravili 
tu koniec krížovej cesty  znázorňujúc  kríž s 
ukrižovaným Ježišom , ale bez symbolu  
nasledovného vzkriesenia. Chýba tu presah, 
ktorým by cesta duše  pokračovala. Na drevených 
dverách sú symboly slnka - svargy, kríž v 
pôvodnej forme v tvare T, ako posledné písmeno 
hebrejskej abecedy na dokončenie cyklu.  Alfa a 
Omega- počiatok a koniec, vstup do večnosti. 
Golgota ako sa nazýva v hebrejčine miesto, ktoré 

je silné, mocné, zároveň kopec kde sa konali popravy v Jeruzaleme. V ezoternej tradícii sa hovorí, že 
ukrižovanie Krista prebiehalo na dreve zo stromu života - aby sa dokončením jeho Cesty obnovilo v 
raji porušené spojenie človeka a Boha. Jeho duša odišla počas troch dní z tohto sveta po smrti do 
podsvetia,  aby následne vystúpil na nebesia a usadol na trón slávy po boku jeho otca. Symboly 
ukrižovania sa začali znázorňovať až neskôr. 
 
 

http://www.planetslovakia.sk/priroda/36-siva-brada
https://sk.m.wikipedia.org/wiki/Spi%C5%A1sk%C3%BD_Jeruzalem
https://sk.m.wikipedia.org/wiki/Spi%C5%A1sk%C3%BD_Jeruzalem
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Odkaz rún z našej návštevy:  podvedomie, blokáda, pribrzdenie (zastavenie  výronu,  v hĺbke skrytej 
sily). Ochrana a liečenie (pramene),dokonalosť a naplnenie želaní (ľudia sa sem chodia modliť). 
 Pred odchodom z tohto miesta sme slabo vyvierajúce liečivé pramene potešili malým koncertom s 
Norbertovým prednesom úryvku textu piesne 
  
"Ubývá míst kam chodívala pro vodu, 
voda si na to vzpomíná, voda je krásná. 
voda má voda má voda má 
chraňte tu vodu a nedejte oslepnout prastaré zrdcadlo hvězd…" 
Autor: Hradišťan 
  
Pokračovali sme po krížovej ceste na čarovné miesto pri kaplnku v borovicovom lesíku. Spev vtáčikov 
a hravá energia, ktorú sme tu všetci pociťovali nás občerstvila a radostne pobehujúca Radkina dcéra 
Laura nás v spomienkach vrátila do bezstarostného detstva. Veštenie z rún pre prítomné slobodné 
devy, ktoré hľadajú partnera im priniesli skvelé odkazy : plodnosť, narodenie; dokonalosť, radosť; 
láska, prirodzený tok a vzostup. 
Kult plodnosti a lásky sme spolu v sebe posilnili 
pokropením pokožky prineseným Evkiným 
olejčekom. 
Rozlúčka v blízkosti  Spišského hradu bola 
symbolickou bodkou nášho prvého putovania po 
silových miestach Slovenska. Všetci sme sa zhodli 
v názore, že pri najbližšej príležitosti chceme 
pokračovať v objavovaní  ešte nepoznaných 
klenotov  našej rodnej zeme.  
  
 
 
 
 
 
 

http://www.snm.sk/?spissky-hrad-stale-expozicie&clanok=spissky-hrad
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 Kým ľudia vnímajú dušou svojou. 

Spájajú nebesá s Matkou Zemou. 

Kým ľudia milujú celým srdcom. 

Laskaví Bytostní vždy sú pri tom. 

Kým ľudia voňajú človečinou. 

Sú v súlade s najvyššou energiou. 

Text: Ján Svetlan Majerčík 

  
  
  

Veď vedma naše kroky.  

Odožeň negatívne bloky 

človeka dnešného. 

Zobuď nás, ukáž kde je cesta. 

Zaveď nás na posvätné miesta, 

do vnútra, do duše. 

Vedma, vedma, vedma, vedma ... 

Poláskaj unavené oči, 

vráť im jas, iskru hviezdnych nocí, 

keď sa pri vatrách svätil Slnovrat. 

Upokoj ustráchané tváre, 

vek Vodnára posúva nás ďalej, 

Vedma, vedma, vedma, vedma ... 
Autor textu:  
Jano Svetlan Majerčík 

 


