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Úvod 

Tento Ebook je pre tých, čo túžia po oddychu, zábave, smiechu, spoznávaní nových miest a predovšetkým po novej energii. 

Vybrali sme sa za poznaním a objavovaním niečoho nového. Niečoho, čo už dávno poznáme, ale naše oči a srdcia sa týchto 

miest ešte nedotkli. Škola WU Yun Liu Qi s našim učiteľom Norom Synčákom ponúkla niečo, čo som nemohla odmietnuť. 

Chcem sa poďakovať Norovi, Zuzke, Natálii za poskytnutie fotodokumentácie, bez ktorej by tento Ebook nebol úplný.  Čo to 

bolo? Posúďte sami. Ak bude mať niekto chuť si to s nami zopakovať, ďalší termín poznávania Michaelskej línie 

a energetických bodov Zeme  je naplánovaný na rok 2015. Prajem príjemné čítanie. 
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Prehlásenie 

Tento Ebook je vzdelávaco-informačným produktom. Dostali ste ho ako bonus, pretože ste členom klubu Výživa piatich 

elementov. Akékoľvek šírenie, alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autorky, je zakázané. Ďakujem za 

pochopenie a rešpektovanie tejto informácie. Stiahnutím tohto materiálu rozumieme to, že akékoľvek používanie 

informácií z tohto materiálu, úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú iba vo vašich rukách a autorka za ne nenesie žiadnu 

zodpovednosť.  

Slovo na úvod 

Milí priatelia, keď mi moja kamarátka Zuzka Hanáková pred polrokom predstavila jeden projekt netušila som, že ma takto 

pohltí. Nevedela som, čo je Blog a Ebook. Pomohla mi pootvoriť pre mňa úplne neznáme dvere do virtuálneho sveta. 

Podeliť sa o skúsenosti a prežívanie s vami prostredníctvom elektronickej knihy Ebooku je niečo nové. So slovom Blog som 

sa stretla len v odborných gastronomických časopisoch a dnes píšem každý týždeň jeden. Objaviť v sebe formu písaného 

slova je zážitok. Ešte viacej vás poteší sledovanosť vašich článkov a v neposlednej rade lepší zdravotný stav mojich klientov.  

Práve máte pred sebou môj druhý cestovateľský Ebook. Čítať ho, je niečo iné, ako kúpiť si cestopis s historickými faktami. 

Sú v ňom zachytené jedinečne sprostredkované zážitky autora alebo skupiny v našom prípade. Tento krát sme si za cieľ 

našej cesty vybrali Južné Anglicko. Mojou zásadou je neštudovať pred cestou, kde ideme a čo by sme tam mali vidieť alebo 

zažiť. Neovplyvnená informáciami sa vyberám na svoju druhú cestu za poznaním dávnej minulosti. Návratu na historické 

miesta, kde legendy ožívajú a mytológia má svoje pevné miesto v srdciach obyvateľov. Aj tentoraz navštívime miesta, ktoré 

svojou silnou pulzáciou dodnes vyrážajú dych všetkým citlivejším bytostiam. Miesta, ktoré sú nám svojimi vibráciami viac 

ako známe. Dostaneme sa k bodom Zeme, kde pulzuje čosi výnimočne silné, nádherne tajomné a úžasne oslobodzujúce. 

Dvadsaťjeden cestovateľov sa vybralo v čase za poznaním. 
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1. PRVÝ DEŇ POZNÁVANIA A NÁVRATU DO MINULOSTI 
 

Stretávame sa na letisku v Bratislave. Ovešaní a pripravení na chladné, vlhké a nepríjemné južné Anglicko. V duši mám 

však pocit, že nás niečím výnimočným prekvapí. Vybavenie formalít, nástup do lietadla a cesta. Všetko prebieha pokojne 

a načas. Pristávame v Londýne – Stansted. Znova formality. Odchádzame z letiskovej haly na parkovisko, kde sa  pred 

našimi očami vyníma náš červený autobus. Avalon volá. Symbolické, originálne a jedinečné. Srdiečka pohladila taká 

maličkosť. Posúvame hodinky o 1 hodinu dozadu.  Cesta na prvé ubytovanie trvá 2 – 3 hodiny. Je to hotel Swindon Premier 

Inn na okraji mesta. Každý má svoje vlastné dvoj sedadlo, čo sme ocenili až neskôr. Moju dušu zovrelo hneď na prvej 

zákrute a kruhovom objazde. Bože, veď nás zabije!! Blázni, jazdia opačne. Treba si na to zvyknúť. Ešte, že nesedím vpredu 

.  

Južné Anglicko pre mňa krajina neznáma. Vlastný autobus bol fantastický nápad. Krajina pôsobí 

sviežo, šťavnato, dokonca je zaliata slnkom. Obilie tu ešte len kvitne  a svojou tmavo-zelenou 

farbou dáva najavo včelám pašu. Cestujeme viacej cez vidiek. Príroda nám otvára svoju náruč. 

Všade vidieť obrobené polia oddelené zelenými plotmi. Prekvapí vás množstvo divo pasúcich sa 

oviec, kôz, koní. Sú majestátne a vyčnievajú nad sýtou zelenou pažiťou. Vedia, že im patrí. Tehlovo-

červená v kombinácii sa sýto-zelenou alebo biela so slamenou strechou. Všade vidíte typické 

tehlové domy a obydlia alebo usadlosti. Žiadne moderné štýly a materiály. Tu, sa čas zastavil. Vy ste sa preniesli do 

romantického filmu. Aj mestečká sú v starom anglickom štýle. Belaso-modrá obloha s bielymi riasami zvestujúcimi zmenu 

počasia vás víta.  Po ubytovaní a malom oddychu sa schádzame o 17:00 hodine na recepcii. Autobus nás odváža do parku.  
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 LYDIARD PARK SWINDON. 
 

Vchádzame úzkou kľukatou cestičkou do parku. Nepoznáme to tu, a tak sa necháme viesť 

svojou intuíciou. Je nádherné počasie. Uvítanie ako z rozprávky. Tak toto sme nečakali. Všetci 

majú úsmev na tvári, v očiach očakávanie nesledujúcich dní a duše bažiace po poznaní. 

Vstupujeme s pokorou a očakávaním. Cestička sa začína kľukatiť a chceme na slnko. Zabočila 

som len tak, doľava. Niečo ma tam ťahalo. 

 Pred nami sa spoza hustých stromov objavila nádherná zelená pažiť. Sýta zelená, hebká, 

šťavnatá a mäkká. Úžasné! Tohto sa musím dotknúť. Vyzúvam topánky. Ostatní sa pridávajú spontánne. Pred očami sa 

rozprestiera nádherná planina zelenej histórie anglických záhrad.  

Prechádzame zelenou pažiťou. Vítajú nás staré stromy. Do očí sa tlačia slzy. Komunikácia sa zapína na plné obrátky. Sú ako 

výjav z Pána prsteňov. Enti - stromy s dušou, časom a históriou. Objímame ich a ony nám odovzdávajú svoju silu 

a poznanie. Park je nabitý energiou. Všetko vo vás začína vibrovať. Bunka za bunkou sa prebúdza a nalaďuje svoje struny 

na jemnejšie vibrácie. Nohy nás vedú k jazeru. Po hladine  sa majestátne plavia kačky a biele 

labute so svojimi mláďatami.  Je tu ticho. Niektorí začínajú kŕmiť kačice. Zvedavé labute sa tiež 

pridali a uchmatli si svoj podiel. Ležíme na tráve. Splývame s matkou Zemou. Odvádzame 

nepotrebnú energiu a nechávame priestor na niečo nové. Noro nám dáva prvé informácie 

o pobyte. Je toho toľko, že tento pobyt to nemôžeme stihnúť Je to program na tri pobyty. 

Neviem si ani predstaviť, čo nás čaká.  Všetci vkladáme svoju nádej do rúk sprievodcu 

v očakávaní, že to nejako prežijeme, len aby bolo pekne. Nabrať energiu na zajtrajší deň, 
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pretiahnuť si údy a šľachy. Tak toto dokáže len jedno cvičenie Qi kung. Pohľadom si Noro vybral miesto pod stromom. 

Všetci si našli pevné ukotvenie. Začali sme cvičiť. Zvedavé pohľady anglických turistov nedali na seba dlho čakať. Tak toto 

tu ešte nemali. Naplnený novou dávkou energie Zeme a Neba odchádzame do hotela. Zajtra nás čaká prvé miesto nášho 

pobytu. 
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2. DRUHÝ DEŇ POZNÁVANIA A NÁVRATU DO MINULOSTI 
 

THE SANCTUARY,  AVEBURY. Cestujeme vidiekom. Je slnečno. Všetci sa radujeme z počasia a očakávame prvé 

informácie. Autobus zastavuje pri ceste. Na lúke je traktor a kosí trávu pomedzi kamene. Vchádzame drevenou bráničkou. 

Tabuľa s mapkou nás informuje o mieste,  na ktorom sa nachádzame. Komplex bol postavený cca 3000 rokov p. n. l.. Bol to 

pôvodne drevený kruhový komplex. Neskôr bol nahradený kameňmi. Na ich mieste sú teraz poukladané farebné betónové 

dosky, modrá, biela a červená. Jeho funkcia zostáva záhadou. Tráva je mokrá, kvapky sa trbliecu a odrážajú vaše nohy.  

Každý sa rozliezol po priestore. Postupne sa schádzame vo vnútri kruhového komplexu. Každý si našiel svoj kameň. Sedíme 

a v tichosti vnímame energiu miesta. Toto miesto slúžilo ako zosilňovač pre vedomie. Energia priestoru je jemná mužská. 

Má úroveň zemského toku. Pokračovanie Michaelskej línie – solárneho kruhu. Odchádzame na ďalší energetický bod línie. 

WEST KENNET LONG BARROW. Presúvame sa autobusom len o kúsok 

ďalej. Noro ukazuje na vzdialený kopec, že tam pôjdeme. No dnes si 

„pochodíme“. Počasie je slnečné a praje cestovateľom. Prechádzame cez 

bráničku. Nikto sa neponáhľa. Netlačí nás presný harmonogram. Vládne 

pokoj a harmónia. Každý si vychutnáva prírodu, počasie, nadväzuje kontakty, 

spoznávame sa navzájom.  Kroky nás nesú pomaly na miesto určenia. Úzku 

cestu lemujú polia z obilia. Na jednej strane slnečno-žltá pšenica objíma 

zeleno-modrú raž na druhej  strane. Spev vtákov a krídla motýľov nám robia 

spoločnosť. Kráčame do kopca. Stojíme pred pohrebiskom. Tri mohutné 

skaly chránia vstup do pohrebiska. Nechcú, aby bolo rušené toto miesto. Miesto bolo používané na sezónne rituály smrti  
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a znovuzrodenia súvisiace s ročným obdobím, a to ako z ľudí, zo zeme a plodín. Pohrebisko má val. Už v 17. storočí začali 

študovať jeho pohrebné komory. Je to najdlhší komplex v Anglicku a má cca 100 m2 . Komory vytvárajú trojuholníkový tvar. 

Tento komplex sa používal 1000 rokov na pohrebné účely.  

Zatiaľ čo počúvame Nora a jeho informácie, nad hlavami sa nám odohrávajú úžasné scenérie. Belasomodré nebo sa 

zahalilo do nezvyčajných oblakov. Malé vejáre, či pierka sa rozprestreli v tvare kruhu a stred zostal prázdny. Takéto niečo 

som ešte nevidela. Všetky oči sa upierali na oblohu. Fotoaparáty cvakali. Zvláštne, príroda je malá čarodejka.  

Presúvame sa na SILBURY HILL. Umelo vytvorený kopec opradený legendami. Uhlíkovou metódou bolo zistené, že bol 

postavený okolo 2750 p. n. l. (podobne ako pyramídy v Gíze). Na kopci sa nachádza 340 tis. m3  kriedy a krajiny. Základňa 

je tvorená  o priemere 167 m, výška 39,6 m. Kopec je dokonale kruhový.  Je to najvyššie vyrobená mohyla v Európe.  

Je súčasťou komplexu neolitických pamiatok  nachádzajúcich sa južne od  Avebury. Silbury Hill sa skladá zo striedajúcich 

vrstiev kriedy a horniny, z ktorých boli pôvodne všetky pokryté vrstvou bielej kriedy. To muselo byť úžasné v mesačnom 

svetle. 

Kráčame úzkou upravenou cestičkou. Slnko dosahuje svoj vrchol a slnečné lúče už cíti 

na tvári a tele každý z nás. Pred nami vyčnieva kopec. Pozorné oko zistí, že pod 

vrstvou zeme a trávy sa nachádzajú vrstovnice. Postupné stúpanie zakončené rovnou 

plochou. Prístup naň je zakázaný. Archeologické vykopávky totiž porušili pevnosť 

vonkajších stien, a tak sa na niektorých miestach prepadá. Otázky a odpovede sa 

vynárajú v mysli. Na čo slúžil? Čo je v jeho útrobách? Podobá sa na pyramídu? Je to 

hrobka? Alebo úplne niečo iné? Jedno je však isté. V okolí Silbury Hill sa často 

vyskytujú útvary v obilí „kruhy v obilí“. Odkaz, spojenie so svetom hore, komunikácia 
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alebo brána? 

Stojím oproti kopcu a počúvam výklad. Mojím telom znie pravidelný rytmus prívalu energie. Odchádzam do tieňa, aby som 

zostala sama. Cestou dopíjam fľašu s vodou a začnem s ňou bubnovať. Rytmus prichádza od hory sám. Je silný. Zvláštne.   

Legendy a história. 

Nedávne výskumy umožnili zistiť, že ľudia, ktorí stavali tento kopec vytvorili „prírodný Zemský zdroj – batériu“. Je to 

vlastne trojdielny vrstvený proces, presne taký ako by ste ho vyrobili vy. Je súčasťou postupnosti starovekých miest v tejto 

oblasti, ktoré sú v jednej osi. Legenda zase hovorí, že je to posledné miesto odpočinku kráľa Sila pochovaného sediac na 

zlatom koni.  

 

AVEBURY 

Po celý čas nám nádherne svieti slnko. Teplota dosiahla 28o C, čo je pre túto oblasť 

a ročnú dobu niečo ojedinelé. Žeby našim príchodom ? Vychádzame z autobusu 

a hľadáme prvé WC a občerstvenie. Putujem úzkou uličkou medzi plotom a niečím 

ako priekopa. Domčeky sú v typickom štýle obklopené anglickou ružou a kvetmi 

vidieka. Prvá bránička a za ňou prekvapenie. Budova v tvare písmena „L“. 

Reštaurácia so slamenou strechou. Hlad nás prepadol. Každý sa stavia do radu a  

nakupuje podľa výberu a chuti. Dostávame  varešky ako číslo objednávky jedla. 

Vychutnávame teplú varenú stravu a špeciality anglickej kuchyne.  
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Sladkosti tiež, treba doplniť energiu. Po malom oddychu na tráve sa presúvame úzkou cestičkou k bráničke, za ktorou 

akoby zo zeme vyrastali obrovské kamene. Noro nás vedie, nič nehovorí a na tvári sa mu pohráva zvláštny úsmev  radosti,  

očakávania a prekvapenie. Jeho podlhovasté vlasy a briadka sa mierne naježili, akoby do neho vošla energia. Stojí a púšťa 

nás dnu ako strážca podsvetia. 

Vchádzame po jednom. Telom vám prejdú zimomriavky, potom tlaková vlna a niečo 

s čím som sa ešte nestretla. Ruky začali brnieť, horia ako keby som ich opekala v ohni. 

Príval energie vás oddelí od zeme. Vyzúvam topánky a snažím sa odviesť prebytok 

energie do zeme. Nohy sú ťažké a kráčam veľmi pomaly. Rukami sa všetci dotýkame 

kameňov. Každý jeden z megalitov je iný a vyžaruje inú energiu. Pozorné oko vidí na 

skalách nezvyčajné otvory, ktoré sú hlboké a miznú niekde vo vnútri megalitu. Na iných 

sú známe lišajníkové kruhy. Kruhové vzory pripomínajúce keltské umenie. Prechádzame 

okolo nich, počúvame odkaz dávnej minulosti. Prehovárajú k vám, komunikujú. Zachytávate vibrácie, ale neviete ich 

dešifrovať. Otázky sa vynárajú jedna za druhou, a to sme len na začiatku prvého okruhu - valu. 
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KAMENNÉ MEGALITICKÉ TVÁRE AVEBURY 

 

 

Kamene. Stretávame sa s nimi od malička. Hráme sa s nimi, občas nás tlačia 

v topánke, neskôr ich používame na stavbu domu, ako okrasu v záhradách 

a niekedy ich nosíme ako šperky. Niekto by povedal: „No čo kameň, skala, 

šuter...“ Tieto kamene však sú niečo iné. Po prvom kontakte sa vaše oči a duša 

začnú pozerať na kamene a kamenné útvary  úplne inak. 

 

 

Energia vyžarujúca z tohto miesta vám otvára dušu, napájate sa na softvér 

kameňa a pohľad naň sa mení. Vidíte tváre. Nie sú umelo vytesané. Geologicky je 

to tvrdý a odolný kameň na báze oxidu kremičitého. S takýmto materiálom sa 

nedá pracovať. A predsa sú tam. Veľa návštevníkov prichádza práve pre tento 

zážitok. 

Sadám si na jeden a zostávam tam. Duša opúšťa telo a stretáva sa s inými... 

O chvíľu sú pri mne aj ďalší. Vnímame všetko. Slnko nám ešte dodáva slnečnú 

energiu, a tak sa všetko spolu zlieva,  znásobuje v nekonečný prúd energetickej 
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rieky.  Do očí sa mi hrnú slzy. Všetko dusím v sebe. Vstávam, aby ma nevideli plakať. Nie, nie je to žiaľ, to je len 

komunikácia medzi kameňmi a mnou. Určite to cítia aj ostatní, no môj prejav je takýto. Slzy a vzdychy sa valia. Potrebujem 

to všetko dostať zo seba. Pozerám na dva kamene. To, čo vidím očami je úžasné. Telom prechádza komunikácia. Je to 

čarodejník Merlin a Pani z jazera. Mužská a ženská energia. Medzi nimi je len malý betónový stĺp označujúci chýbajúcu 

skalu. Spoločné dieťa Artuša? Možno.  

 

Je to veľmi silné miesto. Cítim sa ako v chráme. Bol to chrám? Podľa mňa áno. Dokonca, keď píšem tieto riadky s odstupom 

času a po preštudovaní faktov z rôznych zdrojov, môžem potvrdiť nasledovné. Usporiadanie Avebury neolitického 

komplexu je „chrámom zasväteným Bohovi slnka hadieho kultu“. Usporiadanie ciest a kamenných kruhov vytvára 

hadovitý tvar. Niektorí teoretici vzali tento koncept za svoj. Verili, že had predstavuje mužnosť,  slnko (alebo ak chcete 

kruh) predstavuje úrodu a život dáva zase žena.  V našej skupine však neboli obyčajní cestovatelia, ale majstri Feng Shui, 

a tak teoretické vedomosti z tejto oblasti sme si mohli pozrieť priamo v praxi. Jednotlivé kamene sa líšia nielen svojou 

veľkosťou, ale hlavne tvarom. 

Tie, ktoré sú v tvare kosoštvorca predstavujú ženské pohlavie a tie, ktoré sa podobajú 

pilieru zas mužské pohlavie. Prechádzame cez cestu do ďalšieho valu. Pred nami sa 

objavujú dva megality. Jeden pilier (muž) a druhý diamantový (žena). Pod nimi sa 

usadila anglická rodinka s malým bábätkom. Ležia a užívajú si slnečné lúče a energiu 

vyžarujúcu z kameňov. Na zelenej tráve sa pasú ovce... Je treba sa dívať pod nohy. 

Opäť je tu  bránička.  
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Úzka cesta vás vedie ku košatým korunám stromov. Sú to štyri stojace stromy prianí, želaní, odkazov, túžby, uzdravenia a 

rituálov. Sú majestátne. Ich korene svedčia o dĺžke života tu na zemi. Ovešané sú stužkami želaní. Stretávame sa pod nimi 

a zanechávame svoje prianie, vešiame stužky, poskytujeme dary. Niekto v tichosti objíma stromy, iní zase sedia a vnímajú 

neskutočnú nádheru. Korene prepletené s energiou Neba a Zeme. Pripomína mi to Turecko Afrodisias – Tetrapylon. 

Odchádzame a ukladáme si do srdca a pamäti, to čo sme zažili a videli.  Pred nami je tretí val.  

Vchádzame dovnútra komplexu a usedáme. Malé občerstvenie zo 

zásob. Noro nám podáva ďalšie informácie o mieste. Sedíme 

v blízkosti skál. Pozrieť sa na čudákov prišiel aj veľký havran. 

Nedostal nič pod zobák, a tak skúša šťastie ďalej. Odchádzame 

naplnení zážitkami druhého dňa. Pre mnohých to bol veľmi náročný 

deň. Nielen na kondíciu ale na prísun energie a jej spracovanie. 

Hlavami sa preháňajú myšlienky. Úžas, obdiv a pokora pred týmto 

komplexom.       

Impozantný odkaz pre nás a naše činy na tomto svete. Ak niekto 

chce pocítiť niečo zvláštne, tak začnite práve tu na tomto mieste. 

Dotknite sa svojej minulosti a vychutnajte si prítomnosť. 
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Legendy a história. 

Staršie ako Stonehenge a pre mnoho návštevníkov oveľa viac efektívnejšie miesto. Toto miesto 

je zahalené záhadami, ktoré archeológovia ešte len teraz začali rozpoznávať. Avebury kamenné 

kruhy boli postavené v neolitických časoch medzi 2500 až 2000 pred n. l.. Veľký kruh sa 

rozprestiera na ploche o priemere 427 m a 20 m vysokej 6 m hlbokej vnútornej priekope. Má 

štyri vchody na kardináloch (bodoch) kompasu. Vnútorný kruh bol zložený z 98 kameňov, ale 

teraz má len 27. Vo vnútri sú vlastne dva uzavreté kruhy. Kamene samy o sebe majú 104 

metrov v priemere. Dva vnútorné kruhy boli postavené neskôr, zatiaľ čo veľké vonkajšie kruhy 

a zemné práce pochádzajú z roku 2500 pred n. l.. 
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3. TRETÍ DEŇ POZNÁVANIA A NÁVRATU DO MINULOSTI 
 

Unavení z predchádzajúceho dňa, ale plní zážitkov a energie sa poberáme na ďalšie 

miesto našej cesty. Autobus nás unáša kľukatými cestami vidieka. Dnes bude náročná 

túra. Všade pešo, bez zastávky na občerstvenie a toaletu. Zvierače dostanú zase zabrať. 

 Ráno nás privítalo zamračenou tvárou, a tak všetci berieme odev a obuv do dažďa. 

Pred nami je DRAČIA HORA, UFFINGTONSKÝ BIELY KÔŇ, POHREBISKO 

A PRESUN DO BÁF.  

 

Cestu vnímam len sporadicky. Telo začína pobolievať a netrénované nohy si vyberajú svoju daň. Večer pomáha sprcha 

a následná masáž s akupresúrou chodidiel.  Autobus zastavuje na prázdnom parkovisku. Začína popŕchať. Nám to však 

nevadí. Je vlhko, sychravo s veterným počasím. Zhromažďujeme sa pri navigačnej tabuli a študujeme fakty a históriu. Noro 

prekladá informácie a Juraj s Jankom dopĺňajú. Sme odhodlaní zdolať túto malú nepriazeň počasia. Vystupujeme na kopec. 

Vietor sa pohráva s našim oblečením a skúša jeho kvalitu. Stúpame a odolávame počasiu. Pomaly sa tiahneme ako hadí 

chvost vrcholom. Sme na Dračej hore. Pohľad nám zastiera hmla. Slnečné lúče sa kde-tu prederú cez oblaky. Sýtozelená 

farba plná života a chuti vás pohltí do svojej náruče. Je tu nádherne. Z vrcholu zasa dole. Som presvedčená, že dnes sa ešte 

zahrejeme. Z brala schádzame na cestičku. Príroda je fantastická. Vzduch rozvoniava. Zelená farba vás utišuje a hladí dušu. 

Nečudujem sa im, že chovajú kone. Cválať na koni a vidieť svet z jeho chrbta je zážitok. Vytvorili sme skupinky cestu si 

skracujeme rozprávaním a vzájomným spoznávaním sa. Teplý čaj nám zahrieva telo a pravidelné kroky krv. Symbolika na 

začiatku.  
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Kráčame na DRAČÍ KOPEC.  Dračí kopec je prírodný pahorok, kde údajne St. George  zabil Draka. Konečne na vrchole. 

Vietor pofukuje a my si robíme závetrie na zapálenie vonných tyčiniek. Niekoľko slov z histórie, pohľad na krajinu. 

Odovzdanie kamienkov, esencia na potretie. Toto miesto je silné, ako veľký drak bojujúci o svoj život. Predstavujem si ako 

sa Uther Pentragon na dračom dychu preniesol na Tintagel pomocou Merlinovho kúzla. Odchádzame, aby sme uvoľnili 

priestor novým záujemcom o históriu. Pred nami je ďalšia výzva na zdolanie. Kopec, na ktorom je umiestnený kôň.  

BIELY KÔŇ Z UFFINGTONU je  staroveká podoba siluety koňa dlhá asi 110 m umiestnená  na 

úbočí vápencového kopca tak, že je dobre vidieť len vysoko zo vzduchu. Zmienka o ňom sa 

nachádza na pergamene ešte z roku 1072. Dodnes nie je známy presný dôvod jeho vzniku. 

Dávni predkovia tu starostlivo odstránili zeminu aj s vegetáciou, až narazili na biele kriedové 

podložie.  Podľa archeológov sa tak udialo v dobe bronzovej, teda v  období od 1400 pred n. l. 

až 700 pred n. l. Kopec zdolávame každý po svojom. Deti to majú zvládnuté ako prvé a my sa 

plazíme za nimi. Je chladno a tak ponúkam každému „dračiu krv zo Slovenska“ na zhriatie. Scenéria stála za tú námahu. 

Putujeme ďalej. Zase kopec. Nemá to koniec. Sme na vrchole kopca a pred nami sa rozprestierajú ruiny starého osídlenia. 

Všetko je zarastené vegetáciou.  Bodliaky si prerazili cestu a zakorenili. Kráčame po hradnom vale. Hľadáme cestu na ďalšiu  

našu zastávku.  Slnko začína presvitať a pomaly zahrieva vzduch, zem a aj nás.  

Legendy a história 

Kriedové obrazy koňov pochádzajú z obdobia vlády kmeňov Keltov na území Británie. Je možné, že vznikli na počesť 

keltskej bohyne Epony, zvyčajne znázorňovanej v podobe koňa. O tom, prečo pravekí ľudia tieto siluety vytvárali, existuje 

viacero dohadov.  Silueta pripomína telo koňa, papuľa skôr draka. O význame rytiny sa diskutuje často a dlho. Nie je 

dokonca úplne isté ani to, či predstavuje skutočne koňa alebo nejaké iné bájne mystické zviera. Najpravdepodobnejšie je, 
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že Biely kôň je kmeňovým symbolom a je v nejakom vzťahu ku staviteľom hradiska v Uffingtone. Iná hypotéza zas 

predpokladá, že je to vyobrazenie  slúžiace ako znamenie pre putujúcich po The Ridgeway oznamujúc im, že sú tu k 

dispozícii čerstvé kone. Podľa iných názorov svedčí táto rytina o kulte bieleho, možno slnečného koňa v keltskej Británii. 

Podľa miestneho ľudového podania ide však o vyobrazenie draka, ktorého premohol svätý Juraj na neďalekom kopci 

Dragon Hill. Dračia krv vraj na dvoch miestach vsiakla do zeme a spôsobila, že na nich dodnes nič nerastie. Čo je pravda.  

Nevieme sa rozhodnúť  kadiaľ máme ísť. Noro sa obetuje a ide sa opýtať domácich. Máva rukami 

a my sme šťastní, že ideme dole a nie hore kopcom. Zobliekame kabáty a o chvíľu sme 

v „kraťasoch a tričkách“.  Ďalší cieľ LONG BARROW. Cesta je dlhá zo začiatku vydláždená 

kamením. Neskôr prechádza do porastu hory, aby sa zase vynorila a prešla cez les. Kráčame. 

Nohy nás nesú automaticky za Norom. Predierame sa lesom 

a zrazu sme v cieli cesty. Pred nami sa vynorilo ďalšie 

neolitické pohrebisko. Vstup strážia mohutné staré duby. Stavbu datujú do obdobia 

2800 pred n. l. ako pohrebisko pre členov významných panovníckych rodín v tejto 

oblasti. Všade rastie sýta zeleň. Čo je zvláštne, okolo valu sa nachádza skorocel 

kopijovitý. Je obrovský. Pod korunami stromov sa mu darí. Vstup do svätyne strážia 

štyri obrovské sarsen kamene lemujúce vstupnú chodbu, ktorá vedie do pohrebnej 

komory. Je to impozantná stavba. Sedíme na zemi a oddychujeme. Predstavujem si cestu naspäť. Tak to ma asi ponesú . 

Ešteže ideme do kúpeľov. Tam si telo oddýchne. Poháňam všetkých. Vo vzduchu cítim prichádzajúcu búrku. Kráčame 

naspäť. Ako náhle sedíme, na okno nám bubnujú prvé kvapky.  Utekáme pred búrkou. Posledná zastávka dňa je mesto 

BATH. 
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KÚPEĽNÉ MESTO BATH. Autobus nás doviezol do historického mesta. Vystupujeme 

a rozdeľujeme sa na dve skupinky. Tí, ktorí sa chcú kúpať a tí, čo chcú chodiť po 

obchodoch. Zraz o 19:00 na stanovenom mieste. Plavky, peniaze, výbava a ide sa. 

Kráčame uličkami mesta. Všade je plno ľudí. Zisťujeme, že sa tu koná festival. Všade hrá 

hudba. Námestia sú plné ľudí. Každá lavička je obsadená. Deti pobiehajú a kričia. 

Obchody sú otvorené a ponúkajú svoj tovar. Je slnečný deň, všade vládne pohoda, 

zábava, ľudia majú na tvári úsmev. Milo sa vám vystúpia z cesty, radi a ochotne pomôžu, 

ak ste sa stratili. Stretnete tu dokonca ľudí oblečených v odevoch z obdobia Ríma. Gladiátor, otrok, krásna žena, bohatý 

Riman. Hudba dotvára atmosféru doby. Ak by ste si zavreli oči a chvíľu zostali len tak, preniesli by ste sa do doby, keď toto 

mesto bolo na výslní a poskytovalo rímskym vojakom a chorým svoju službu. Tu sa chodili liečiť a uzdravovať bojovníci 

a legionári. Tu sa tvorili dejiny mesta. Tajné zákutia a záhrady poskytovali svoj tieň milencom a láska tiekla potokom. Všade 

na vás dýcha minulosť. Domy sú udržiavané v starom štýle.  

Zastavujeme pre bránou kúpeľov. Zopár informácii na úvod. Zakupujem lístky. Pred vstupom nám ponúkajú elektronického 

tlmočníka. S odmietavým výrazom na tvári hovoríme nie. My sa ideme kúpať. Nechápu. Noro nás vedie dnu. Vchádzame do 

komplexu. Pred nami sa objaví  bazén z čias Ríma. Na lavičke sedí odetá žena a okolo nej Rimania, ktorí jej podávajú hrozno 

a pohár s vínom. Voda v bazéne je zelená a pláva v nej žaburina. Tak do tohto nevojdem ani za 1000 libier! Naše pohľady sa 

stretnú. Juraj číta tabuľku a letáčik pozornejšie. Noro tiež hľadá oporu. Veď tu mali byť kúpele! Výbuch smiechu, 

poľutovanie nad omylom. Tak preto ten tlmočník . Vraciame sa k pokladniam. Vysvetľujeme, že sme sa chceli okúpať. 

Ochota vrátiť vstup priamo na účet.  Vychádzame z múzea. Čo teraz? No tak sa asi rozídeme a stretneme v stanovený čas 

a hodinu.  
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Rozdelili sme sa. Nás potiahlo do kostola. Prekvapilo nás, že malý letáčik je s prekladom 

v češtine. Po obhliadke sme pochodili po malebných uličkách mesta, nakúpili zopár drobností 

a zaťažili kufor. Odchádzame k vode, aby sme si posedeli. Záhrady však zatvárajú o 18:00 hod., 

a tak nás už nepustia. Putujeme ďalej po rieke a dúfame, že v dave ľudí nájdeme našich. 

Nestalo sa. Vchádzame do čajovne na malú kávičku alebo čaj. Smola. Aj tu nám čašníčka 

ukazuje chrbát. Je skoro pred 18:00 a už nám nič nedá. Zuzka vyžobrala aspoň čaj so sebou. 

Odchádzame sklamané. Nikde sa už nedá sadnúť a chodiť po meste po celom dni už nevládzeme. Nohy pália a chcú 

oddych. V strede námestia je malá zelená plocha. Usadili sa na nej dva páriky milencov a spolu si 

hrkútajú v objatí. Pridávajú sa ďalšie tri dievčatá vyzbrojené plastovými pohárikmi na stopke so 

šampanským a dvoma balíkmi pizze. Piknik priamo v centre mesta pri pomníku. U nás by ste dostali 

pokutu, ale tu je to povolené dokonca „cool“. Zrak sa nám stretol a vchádzame na trávu aj my. 

Vyzúvame topánky a chladíme nohy v zelenom koberci. V rukách čaj a nejaké sušienky z domu. 

Paráda.   Asi je to pravidlom. Malá zelená plocha sa rýchlo naplnila. Na seba nedali dlho čakať 

ani zvedavé čajky. Chodia okolo a čakajú na svoj kus pokrmu. Hodina ubehla rýchlo a počas nášho 

hodovania sa pomaly k nám pridali aj ostatní, vracajúci sa z prehliadky mesta. Autobus zastavil 

priamo pred plochou a tak - šup dnu. Vlastné sedadlo a pohodlie.  

Slnko zapadá a na oblohe sa odohráva scenéria filmu z Ďalekého západu. Zore sa zafarbili do oranžovo-ružovej farby. 

Slnečné lúče ešte poslali posledné pohladenie. Oblaky zakryli slnko svojou perinou a vládu nad dňom prevzal mesiac. 

Zaspávam. Všetko ukladám, ešte niekoľko slov s Barbarou a pred očami už len hmla a dych draka, ktorý ma unáša na 

svojich krídlach do krajiny snov. 
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4. ŠTVRTÝ DEŇ POZNÁVANIA A NÁVRATU DO MINULOSTI 
 

GLASTONBURY – THORR HILL. 

Mystické mesto Glastonbury – krajina Druidov, krajina bohyne a Ley Lines. 

Krajina kráľa Artuša. Skoro ráno odchádzame pešo z hotela do mesta 

Glastonbury. Pred nami kráča v bielo-ružovom odetá avalonská kňažka – Evička. 

Nohy ju nesú akoby sedela na cválajúcom koni po ceste, ktorú pozná dôverne aj 

po slepiačky. Zlaté rozpustené vlasy jej padajú na biely plášť, ktorý veje za jej 

postavou a nám ostatným robí cestu z vetra a slnečných lúčov.  

Prechádzame mestečkom. Okrajovo vnímame atmosféru, ale hlavne všetci 

kráčame za ďalším poznaním. Už od včerajšej noci mnohí  z nás nemohli poriadne 

spať. Hora vysielala v pravidelných impulzoch energiu a my citlivejší, sme ju pocítili. Čím viacej sa blížime ku kopcu, tým je 

to silnejšie. Niektorí z nás tu už boli a majú pevne zapustené korene. Vraciame sa 

v čase na miesta, ktoré tvorili dejiny Anglicka - staroveký Avalon. Miesto, ktoré je 

opradené legendami,  ale aj miesto 4. srdcovej čakry Zeme.  

Prichádzame k prvej bráničke. Evka ukazuje rituál srdca, pokory a odovzdania odkazu. 

Je to ako zasvätenie pred vstupom do posvätného labyrintu. Stojíme pri bráničke.  

Vojsť môže len ten, kto dostal objatie, pohladenie, slová vďaky, požehnania od 
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predchádzajúceho človeka za bráničkou. Pohľad zospodu na horu je majestátny. Nad kopcom poletujú biele čajky. Závidím 

im ich vtáčiu perspektívu na Thor. Po celom kopci sa pasú ovce. Svojou bielou farbou ozdobujú zelený kopec ako kvety na 

lúke. Presúvajú sa z jednej strany na druhú. Mláďatá ich sprevádzajú hlasným béééé a vy viete, že si máte dávať pozor. 

Spásajúc trávu sa prirodzene starajú o údržbu zelenej hory. Stúpame strmým kopcom priamo hore. Pomaly, lebo výstup je 

zložitý, nie pre stúpanie ale pre nával energie. Pre pohodlie turistov bola vybudovaná skrátená cestička. Na jednotlivých 

etapách sú umiestnené lavičky na oddych. Konečne sme hore. Na vrchole vás privíta neľútostný, chladný, prudký vietor. 

Akoby chcel odviať všetkých votrelcov a ľudí čo tam prišli za atrakciou a nie za poznaním. Z batohov vyberáme šatky, šály, 

vetrovky. Vchádzame pod bránu. Vietor je neúprosný a nájde si vás všade. Fúka až do „špikovej kosti“. Ak si nenájdete 

miesto v závetrí, tak na vrchole nepobudnete dlho. My sme si ho našli.  

Inštinktívne sa schádzame na záveternej strane. Usadáme a vnímame horu, okolie a energiu. Ticho. Spev čajok, vetra, 

mláďat hľadajúcich svoje matky a tlkot vášho srdca. Mlčíme. Slnečné lúče hladia vašu tvár a vy ju dobrovoľne vystavujete, 

aby vás prehriali a v tele sa rozžiarili všetky energie. Do tela sa dostávajú neviditeľné lúče a kolíšu vašu dušu. Hora začína 

komunikovať. Odkaz histórie  Atruša, Avalonu, mocného Merlina. Tu priamo v srdci na posvätnej hore.   
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Legendy a história. 

Glastonbury- staroveký Avalon  a Nový Jeruzalem. Noro nás vracia do čias minulých. Zapálené kadidlo vám 

zatvára očí. Pieseň, zvuk misiek a ladičiek spojené s mantrou omm.... nás odnáša do minulosti, do doby 

kráľa Artuša. Legendy o ňom a rytieroch okrúhleho stolu. Musím konštatovať, že podaktorí si na toto 

miesto a obdobie často spomíname  . Milujem svoje sny . 

Hovorí sa, že ranený kráľ Artuš bol zavezený na ostrov Avalon a vrátil sa odtiaľ vyliečený a nesmrteľný. 

Jozef z Arimatey (ďalší nesmrteľný… a zároveň strýko Ježiša Krista) zobral Svätý Grál do Glastonbury – pri 

presúvaní Sv. Grálu zo Starého do Nového Jeruzalema spoznal úžasnú podobu medzi Mt. Tabor a   

Glastonbury Tor (viď. obrázok). Glastonbury Tor je tvorený zo 7 prstencov, ktoré z vtáčej perspektívy tvoria 

akési bludisko.  (Až neskôr sme sa stretli s bludiskom priamo na vlastné oči a pocítili na vlastnej koži). Toto bludisko nie je 

na to,  aby niekoho miatlo. Je to kód do informačného softvéru, je to cesta do Stredu. Ten, kto bol zasvätený a poznal 

tajomstvo jednosmerného bludiska, ten mohol použiť sily posvätnej hory a Avalonu na liečenie. Labyrint má v sebe na 

vrchole hory ukrytý symbol kríža na pastierskej palici, akú zvykol nosiť Ježiš.... či Konštantín. . Byzantské dedičstvo 

polmesiaca a hviezdy .... . Spojenie zdanlivo nespojiteľného  . 

Na bokoch hory stojí Glastonburské opátstvo a neďaleko neho prameň Sv. Grálu. Hrebeň hory pokračuje na Wearyall Hill, 

kde Jozef z Arimatey zasadil tŕňový strom ( kvitne počas zimného slnovratu). Wearyall Hill vytvára podobu 2 rýb – symbol 

kresťanstva – a veku Rýb, z ktorého sa presúvame do veku Vodnára… (Čírou náhodou  je Glastonbury Tor súčasťou 

zvieratníka – Vodnára  ). 
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Zámok Cadbury bol vraj sídlom mýtického Camelota. Pes kráľa Artuša sa volal Cabal – tajomstvo enochiánskej kabaly bolo 

kľúčom na aktiváciu glastonburského zverokruhu. Glastonburský zverokruh (tiež nazývaný “Merlinov okrúhly stôl Hviezd”) 

je najväčšia terénna svätyňa na Zemi. Obrovské zemské formácie odrážajú Nebo na Zemi -12 znamení zvieratníka a všetky 

viditeľné hviezdy z juhu Anglicka, ktoré sú označené v oblasti s cca 24 km kruhovým priemerom. Z tohto posvätného 

miesta vznikali mýty, proroctvá a energie Svätého Grálu.  

Glastonbury a Shaftesbury spolu tvoria miesto impulzu. Táto čakra je okrem toho i prvou planetárnou bránou Zeme. 

Geometrickým stredom čakry je God’s hill (v preklade – hora Boha) kúsok od Castle Cary. Hadspenov dom je tiež blízko 

tohto centra. 

 

Vraciame sa z minulosti do prítomnosti. V žalúdku vyhrávajú hudci. Je 

neskoro popoludní. Vstávame zo zeme, stuhnuté kosti a kĺby potrebujú 

zahriať. Ani netuším koľko hodín sme tam sedeli a meditovali. Čas sa zastavil, 

ale vy ste mali pocit akoby ste prešli tisíce rokov.  Posledné zábery na horu. 

Odplatou je zaujímavá fotka s anjelom nad kostolom. 

Sme v mestečku a hľadáme niečo pod zub. Dovnútra nás vtiahne zaujímavá 

vegetariánska reštaurácia. Sedenie na zemi. Vyzuť sa treba!! Aj keď si 

myslím, že vysávali asi pred rokom . Objednávka bola väčšia ako ponuka . 

Zato jedlo, ktoré sme dostali bolo fantastické. Naplnení a posilnení energiou 

jedla sa s ľahkou hlavou  poberáme ku studni kalicha. 
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CHALICE WELL 

Vraciame sa pod horu Thorr. Vchádzame na úzku cestu. Pod mrežou popri 

múre CHALICE WELL GARDEN tečie hrdzavočervený prameň považovaný za 

ženský. Nad studňou parkujú autá a ľudia stoja v pokore s prázdnymi fľašami 

a naberajú si z tečúcich prameňov. Napravo je mužský a naľavo ženský. Aká 

symbolika už od začiatku.  

Vchádzame do mužského prameňa. Nazývajú ho ako WHITE JARI – biely 

prameň. Jeho hlavný zdroj je mierne na východ na Chalice Well alebo Red 

Spring. Voda z tohto prameňa je plytšia a  bezfarebná. Budova pôvodne 

vodáreň, bola postavená nad ním. Teraz  slúži ako miesto uctievania. 

Dvere sú otvorené. Vchádzame dnu. V priestore sa nesmie fotografovať. Oči si musia zvyknúť na tmu.  Vo veľkom priestore 

sa nachádzajú len sviečky. Všade počuť hukot vody. Pred vami sa rozprestierajú  3 umelo vytvorené bazény s posvätnou 

vodou. Ľudia prichádzajú z ďaleka, aby sa očistili, vyliečili a uzdravili. Je to rituálne prijatie mužnosti a ženskosti. 

Vchádzajú v pokore do ľadovej vody a ponárajú sa do ne, aby prijali požehnanie, silu a dar.  

Pod nohami nám tečie voda, a tak sa vyzúvame. Je tam veľmi málo svetla a netušíte, kde čo je. Po ľavej strane sa nachádza 

svätyňa matky s veľkým slnečným kruhom na mieste brucha. Sedia pri nej dvaja ľudia. Muž a žena. Modlia sa. Nerušíme. 

Okolo nás prebehne ďalší pár v uteráku. Vystupujú po schodíkoch hore. Pred vstupom sa nachádza socha v mušli 

vysvietená sviečkami. Za ňou ďalší bazén. Odhalia sa a ako Adam a Eva stoja pred oltárom. Pár vchádza jeden za druhým 
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a ponárajú sa do vody. Po tele mi naskakujú zimomriavky. Som bosá ako každý z nás. Voda je taká studená, že pichá ako 

ihličky.  

Odchádzame k strednému bazénu. Je okrúhly a plytký. V strede kruhu je na hrane umiestnená sviečka a pred ňou 

krištáľová guľa. Lúče svetla sa lámu a vytvárajú neskutočný obraz na stene. Oči dúhy. Všetky farebné spektrá sa prelínajú 

na stenách z tmavočervenej tehly. Stojíme v strede pred bazénom. Niečo veľmi silné nás prikovalo k tomuto miestu. Janko 

spustil svoje ommm... spolu s Monikou. Zvuk sa rozniesol po celej miestnosti a začal vibrovať. Po vašom tele prešla 

neskutočná vlna niečoho úžasného. Rozkmitala všetky bunky, rozochvela solar plexus a voda zrazu nebola studená. Bola 

príjemná. Pridali sa aj ostatní. Stojíme a spievame mantru. Zvuk je čoraz silnejší a silnejší. Všetko vibruje a zvoní. Na čírej 

hladine sa začali vytvárať kruhy. Nikto nehodil skalu. To len zvuk nášho ommmmmm.... rozvibroval hladinu a ona nás 

odmenila svojou energiou. Zvuk vody sa spojil s našimi hlasmi. Úžasné!! Jedinečné a nezabudnuteľné. Takéto niečo môžete 

zažiť len raz v živote. Každá iná chvíľa a okamih je už niečím novým. Celá skupina stojí akoby zapustila korene hlboko až do 

prameňa.  

V pravej časti  sa nachádza ďalšia svätyňa. Je v ňom umiestnená socha muža so srnčím parožím. Všetko vyzdobené čerstvo 

natrhanými konármi. Aj tu je sediaca žena. Nohy má bosé a ponorené v studenej vode. Nerušíme. Voda vyteká z miesta 

von a odteká niekam do záhrad. Neviem, niekde za vysoký múr... nevidíme. Stena múru je prispôsobená miestu. Vidíme 

tam znaky, špirálu, spod vody sa vynárajú polodrahokamy, na stene sú umiestnené farebné  stužky prianí a želaní.  Miesto 

je vkusne vyzdobené kvetmi. Naberáme si tiež do fľaše a pijeme. Je osviežujúca, čistá, plná energie. Rozlieva sa po 

organizme ako blahodarná tekutina ako božia krv z kalicha. Toto bol mužský prameň. Úžasné. Čo nás čaká v ženskom? 

Väčšina skupiny je ženská. Odchádzame od prameňa a presúvame sa za múr do záhrady k prameňu ženskosti. 
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CHALICE WELLS GARDEN 

Chalice Wells garden známe aj ako „Red jari“ sa nachádza na úpätí Glastonbury Thorr v grófstve 

Somersed, Anglicko. Záhrada je už 2000 rokov v neustálom používaní. V roku 2001 sa stala 

záhrada „World Peace Garden“. Je vyhľadávaná všetkými náboženstvami.  

Kamenná cestička nás vedie dnu. Vstup lemuje rada kvitnúcich rastlín. Obrástli kamenný múr 

a pýšia sa svojou majestátnosťou. Vôňa vás láka ísť ďalej. Ako včely putujeme za sladkým 

nektárom pokoja a mieru. Rastliny hrajú farbami dúhy. Nájdete tu snáď všetko, čo botanika 

ponúka. Vtáci si našli v záhrade svoje miesta. Ich spev sa šíri do okolia. Motýle poletujú a zvestujú 

leto. Na ich krídlach sa nesie jemnosť až máte pocit, že z kríkov sa vynorí víla odetá celá v bielom 

s malým škriatkom alebo elfom. Po zakúpení lístkov prechádzate po symbole „Vesica Piscis“. Je 

vykladaný drahými kameňmi. V záhrade prebieha festival, a tak je tam ľudí viacej ako inokedy. 

Veríme však, že si každý z nás nájde miesto vytúženého pokoja na rozjímanie. Zo sebou berieme 

kamienky na očistenie. Vôňa kvetov nám šteklí nos. Oči sa pohybujú po kvitnúcej nádhere. Plagátik 

s trasou záhrady nám pomáha sa zorientovať. Niektorí zakotvili na drevených lavičkách, iní sa dali zlákať 

čarovnými uličkami a zákutiami záhrady. Všetci sme sa rozpŕchli. Ostali len páry a skupinky.  Vyhrievame 

sa na slnku a splietame stratégiu ako všetko vidieť a stihnúť do stanoveného limitu. Kde začať? 

Centrom diania je Dolná kaskáda, v ktorej je umiestnený plytký bazén s dvoma kruhmi vytvárajúcimi 

symbol „Vesica Piscis“. Z malého kopca do neho vteká cez 7 symbolov srdca červená železitá voda. Biely 

kameň okolo vytvára kontrast. Voda odteká kľukatou cestičkou zo záhrady von, aby napojila svojou 

liečivou silou aj ostatné pramene a pôdu Glastonbury.  
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Prechádzame zákutiami záhrady. Vôňa kvetov, farieb a tvarov sa pozerá z každého kúta. Ak zabočíte, nájdete v kríkoch 

ukryté lavičky a na nich sediacich a oddychujúcich ľudí. Na každom kroku vám padne pohľad na symbol alebo znak. 

Záhrada je nimi obsiata. Stretávame sa postupne. Inštinkt nás zase spája pri hlavnom symbole. Vchádzame troma 

schodíkmi. Znak je otvorený. Uprostred sú naukladané sviečky a kvety leta. Čerstvé, akoby práve odtrhnuté, plné farieb, 

jemné, ale pritom nie dominantné.  Zapaľujeme vonné tyčinky a usedáme vo svojich modlitbách a meditáciách. Je to veľmi 

silné miesto. Čisté, jemné, pritom veľmi silné, tak ako to hovorí legenda. Je to brána prechodu medzi Nebom a Zemou. 

Všade je ticho. Hoci je záhrada plná ľudí, všetci sa správajú a konajú pokojne. Nikto sa nikde netlačí a neponáhľa. 

Naberáme plným priehrštím to, čo nám toto miesto dáva. Pokora, pokoj, neha, sila, uzdravenie,  znovuzrodenie, mier 

a božia láska.  

Niektorí zostali v zákutiach parku, iní si vystreli deku na zelenej pažiti a zaspali. Vstrebávame. Podnetov je toľko, že sa vám 

z toho točí hlava. Treba sa ponoriť do svojho vnútra a nechať všetko uložiť. Noro by povedal, že treba byť vo svojom „Wu 

ti“.  
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Legendy a história. 

Voda z prameňa má výdatnosť 25000 galonov za deň. Je hlboko v zemi nikdy nevysychá ani 

v obdobiach veľkého sucha. Oxid železitý dodáva prameňu jeho sýtočervenú až hrdzavú farbu. 

Voda je pokladaná za liečivú.  

Symbol Avalonu. Dva prekrývajúce sa kruhy  predstavujú symbol „Vesica Piscis“ stredom ich 

pretína meč (možný odkaz Exkalibur), meč legendárneho kráľa Artuša, ktorý je pochovaný 

v neďalekom Glastonburskom opátstve. Zeleň okolo symbolu predstavuje Glastonbury Thorn. 

Symbol Vesici  je aj „typickým symbolom pre mnoho skrytých diamantov“. Všetky majú rovnaký 

podnet – vykresľovanie duchovnej pravdy prostredníctvom najčistejšieho, najviac 

intelektuálnejšieho, systému metafor, niečoho večného, z ktorého je geometria najsilnejším 

interpretom.  

Záhrady a studne (wells) sa  často uvádzajú vo waleskej a írskej mytológii 

ako brány do duchovného sveta. Prekrytie vnútorného a vonkajšieho sveta 

je symbolom a je zastúpené na kryte v hlavnom prameni. Iná Christianska 

mytológia uvádza, že Chalice well označuje miesto, kde Jozef z Arimatey 

umiestnil kalich, ktorý zachytil kvapky Kristovej krvi. Kalich je spájaný 

s existenciou Svätého Grálu. Červená voda vraj reprezentuje hrdzavé klince 

používané pri ukrižovaní. Hovorí sa, že: ...,,pod vodami Jozef  Aramithea 

skryl kalich z poslednej večere a okamžite vody tiekli červené“. 
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Miestna tradícia zasa hovorí, že studne majú tri atribúty spoločné s ľudskou krvou. Vody sú červené; voda sa rovnako zráža 

ako hemoglobín; vody sú teplé. Dokonca aj  v zime v blízkosti prameňa  kvitnú ruže a ostatné kvety. Neexistuje žiadny 

pevný dôkaz pre mnohé mytologické tvrdenia. Jedno je však isté. Energia tohto miesta, či chceme alebo nie, je čarovná, 

ojedinelá, uzdravujúca, ženská, mužská, jednoducho „božská“. V záhrade sa konajú často akcie zimného a letného 

slnovratu, Svetový deň mieru, Veľká noc, Helloveen a iné akcie pomáhajúce upevňovať túto legendu. Čas zase klope na 

dvere. Ešte sa zastavujeme v obchode so suvenírmi a kupujeme maličkosti na pamiatku. Pokračujeme ďalej. Zdá sa, že nás 

nohy nesú do mestečka samy.  

OPÁCTVO ABBEY GLASTONBURY  

Z rušnej ulice vchádzame pod bránu. Pred nami sa čnejú zrúcaniny. Ruch mestečka 

každým krokom utícha. Nachádzame sa na pôde jedného z najstarších základov 

náboženstva na Britských ostrovoch. Miesto plné histórie a legiend. Po kúpe 

lístkov nás priamo pri vstupe prekvapí sprievodca, ktorý nám opäť ponúka letáčik 

s informáciami v českom jazyku. Všetci sme sa potešili. Vchádzame cez vstupné 

múzeum, kde sú umiestnené vykopávky z danej oblasti. Maketa vtedajšieho 

opátstva informuje o  veľkosti tejto stavby. Pri štúdiu histórie vás sprevádza chrámový spev. Po obhliadke vykopávok sa 

túžite dotknúť histórie. Nečakáte však toľkú nádheru. Pred našimi zrakmi sa rozprestiera 15 hektárov histórie. 

Všade dokonalé ticho. Sýtozelená tráva vás láka svojou hebkosťou a šťavnatosťou. Chce sa vám vyzuť si topánky po celom 

dni, rozbehnúť sa po tráve a schladiť telo i dušu spolu so západom slnka a prvou rosou. Nohy nám horia, sú opuchnuté. 
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Neváhame. Polovica z nás sa vyzúva a zabára do hebkosti zelenej pažiti. Všetko je dokonale vykosené ako golfové ihrisko. 

Po celodennej túre je toto ako „požehnanie“.  Pred nami je v rekonštrukcii dámska kaplnka. Prechádzame popri nej. Naše 

pohľady však láka vysokánska zachovalá monumentálna ruina vstupnej katedrály. Jej pozostatky dávajú návštevníkovi 

vidieť aké veľké a mohutné bolo toto dielo a miesto samé. Vnímane históriu. Zastavujeme sa pred hrobom kráľa Artuša. Je 

skromný, nie je vyzdobený. Len zelená tráva a nič. Očakávala som viacej pocty pre legendu.  

Z informačnej tabule sa dozvedáme, že do katedrály bol len premiestnený. V komplexe 

opátstva sa nachádza aj jeho skutočný hrob spolu s jeho ženou Guineveri. Hlboké ticho, pokoj 

v  duši, pokora a mier zavládol v srdci . Skoro každý si našiel svoje miesto buď na lavičke, 

tráve, pod stromom, jednoducho niekde blízko. Sedíme a mlčíme. Naša myseľ a duša putuje 

históriou. Obdiv a úcta sa vlieva do našich sŕdc. Je priam záhada ako sa toľké roky mohli 

udržať ruiny opátstva v takom stave, že ich zub času úplne nepoškodil.  

Zvedavosť nás ťahá pozrieť aj ostatné zachovalé stavby. Vchádzame do opátovej kuchyne. Je 

nádherne zrekonštruovaná. Pohľad do histórie prípravy jedál  nás 

presviedča o dokonalosti tej doby. Na stole sú pripravené jedlá 

dávnej histórie. Napečený čerstvý chlieb tu rozvoniava. Na 

ražňoch sú napichnuté kurence a malé prasiatko. Máte chuť si 

sadnúť a stolovať. Slnko zapadlo a vrátnici zatvárajú. 

Odchádzame. Energia tohto miesta bola jemná, viacej mužská, záhadná, tajomná a pritom 

rozhodná a silná. Akoby kráľ Artuš stále držal ochrannú ruku nad svojím kráľovstvom.   
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SPOLOČNÁ VEČERA 

Mestečko Glastonbury vám ponúka širokú škálu a rozmanitosť anglickej kuchyne. 21 

hladošov malo chuť na niečo iné ako biele fazuľky a volské oká s klobáskou . A našlo. 

Pomohla prezieravosť nášho sprievodcu Nora. Rezervácia -  znelo toto zázračné slovo. 

Malý, nízky, záhadný, útulný a hlavne netradičný pub Hawt Horne nás očaril jedinečnou 

kuchyňou.  

Obsluha je potetovaná po celom tele s viacerými farbami na hlave. Oblečenie je 

rituálneho charakteru. Nevadí, my sme sa prišli najesť. Nedostali sme do ruky jedálny 

lístok. Mali ho napísaný na stene . Cestou k stolu sme ponuku zabudli. Pomohol ťahák. Mobil alebo „foťák“. Fotíme si 

ponuku jedál. Kvalita a veľkosť porcií nás prekvapila. K tomu domáce pivo. Všetko vo vynikajúcom prevedení. Jedlá kolujú 

a vzájomne si ochutnávame porcie. Skoro ako japonskí turisti. Je neskoro večer a pred nami je cesta do hotela. Pešo. Mali 

sme si dať viacej piva . 
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5. PIATY DEŇ POZNÁVANIA A NÁVRATU DO HISTÓRIE 
 

CERNE ABBAS GIANT. Ráno vstávame a odchádzame za ďalším obrom Anglicka. 
Krásne slnečné počasie nám aj dnes otvorilo svoju náruč. Sme zničení, ubolení. 
Včerajšok nám dal zabrať. Nohy sa podlamujú, musíme bojovať a niekde nabrať silu na 
ďalší výstup na obrovský kopec. Dúfame, že cesta autobusom bude trvať dlho. Iba 
hodina. Bola krátka na to, aby sme si oddýchli.  Smola. Na kopci pred nami sa zo 
zelenej trávy vynára obria postava. Je to najväčší symbol mužnosti v celom Anglicku. 
50 m vysoký a 51 m široký obor so vztýčeným „falusom a semenníkmi“.  Páni za takýto 
prejav mužnosti by sa nemusel hanbiť žiaden muž. S úžasom stojíme pred kopcom a na 

tvári sa nám pohráva úsmev. Výbuch smiechu nedá na seba dlho čakať. Bojujeme s Norom. Nechceme ísť k obrovi. Fotíme 
sa. Fotka rozdelila skupinu na ženskú a mužskú časť. Zatiaľ čo sa dohadujeme, či ísť alebo nejsť, náš šofér nabral kozmickú 
rýchlosť a šiel si obra pozrieť z blízka osobne. V úžase sa dívame, či je to pravda. Nakoniec kompromis len pod obra. Všetci 
teda ideme cestou, uličkou, lesom a zase kopec ako hora.  Polovica odpadla pod kopcom a vychutnávali si slnečné lúče. 
Ostatných hnala zvedavosť na obhliadku. 
 

Legendy a história 

Miestna legenda hovorí, že na tomto mieste bol zabitý skutočne obor. Ľudia 

z dediny Cerne Abbas obkreslili jeho postavu a vyznačili na kopci. Vztýčený 

„falus a semenníky“ symbolizujú, že toto miesto slúžilo na praktikovanie 

obradov plodnosti. Ak žena, ktorá nemôže otehotnieť spí nahá na obrovi, 

čoskoro otehotnie. Mladé ženy, ktoré si želajú, aby im boli manželia verní, 
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musia postavu obra obísť trikrát. Neviem, kto všetko obchádzal postavu, ale určite viem, že nikto z nás nezostal spať na 

obrovi. Nasadáme do autobusu. Ideme na nákupy. Konečne žiadna hora len to, čo už dôverne poznáme.  

 Glastonbury je centrum pre mystiku zemných duchov a podobné sily. Pešo dole Glastonbury High Street nájdete všetko, 

pre čo sem chodí veľa ľudí . Od atmosféry až po obrady. Glastonbury nás už čaká. Kreditky sa začali triasť. Konečne prvá 

dlhšia prestávka. 21 účastníkov sa vybralo do „energetickej všeho chuti“. Darčeky, talizmany, šaty, voňavé tyčinky, kadidlá, 

šperky, retiazky,  esencie, elfské uši, knihy o čarodejniciach, zaklínadlá, zuby z Baziliška, dračie kosti, bubny, mandaly, 

ladičky a čo ja viem čo ešte. Jednoducho tu sa dá kúpiť všetko pre vaše potreby. Ovešaní taškami sa večer vraciame  do 

hotela. Kufre dostali ďalšiu záťaž.  

Posledná noc pod „strážnou vežou Thor“. Posledná ochrana, kúzlo Avalonu, posledné lúče energie od kráľa Artuša. Miesto, 

v ktorom sa zastavil čas, história ožíva a legendy stretávate na ulici. 
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6. ŠIESTY DEŇ POZNÁVANIA A NÁVRATU DO HISTÓRIE 
 

Nakladáme kufre aj s novými prírastkami. Miesto ďalšieho pobytu je TINTAGEL HRAD KRÁĽA 

ARTUŠA a ST. NECTANS´ WATTERFAL - Nektárové vodopády. Nastupujeme do autobusu. 

Cesta trvá 3 hodiny. Oddychujeme. S jednou malou zastávkou na občerstvenie a konečne 

zase toalety. Autobus nás unáša stále bližšie k pobrežiu. Vo vzduchu cítiť vlhkosť morskej soli. 

Kľukatými cestami južného vidieka sa prediera náš autobus s 21 cestovateľmi za poznaním 

energetických bodov zeme, odkazov dávnej minulosti avšak stále živej. Dospávame noc 

v autobuse. Je nám chladno od ventilácie, a tak deky a bundy sa zišli. Máme pred sebou ďalší 

kus cesty. Netušíme na aký kopec dnes zase vylezieme. Zbierame sily ako sa dá. Vystupujeme 

pri pobreží na útesoch. Je tu nádherne. Navigačná mapa nás posiela za vidiecke domčeky do 

lesa. Vchádzame a vyťahujeme fotoaparáty. Neskutočná nádhera. Celá krajina je zelená, na 

tráve sa pasú ovce alebo stádo býkov.  Medzi jednotlivými parcelami nie je klasický plot ako 

u nás. Je to plot tvorený prírodou. Skaly brečtan, liany, kríky, stromy. To všetko vytvorilo 

vysoký múr  obkolesujúci územie jednej parcely za druhou. Dovnútra vás pustí starostlivo 

navrhnutá bránka z dreva a kovu. Jednoduché a krásne. Žiaden betón, len prírodný materiál a to, čo človek od nepamäti 

používal k svojmu životu. Ak by sa niekto chcel zdokonaliť v stavaní suchého plotu a múriku, tak tu je tá pravá príležitosť na 

štúdium detailov. Z bočnej cesty vchádzame do lesa. Celým lesom nás sprevádza zurčiaci potok. Ideme proti prúdu. 

Výdatnosť a prietok je veľký. Sila a čistota vody vás prekvapia. Vchádzame čoraz hlbšie a hlbšie. Voda vytvára meandre, 

zátoky, jazerá. Les hustne. Dosadá na vás príjemný chlad a vlhkosť. Rastliny sú stále zelenšie a veľkosťou pripomínajú 
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prales. Hora je nedotknutá. Tak ako strom spadne, tak ostáva ležať, zarastie brečtanom, machom alebo ho zakryje papraď 

samčia.  

Tu sa čas zastavil.  

Niektorí spomalili, aby mohli vychutnávať atmosféru lesa. Celá vegetácia je nedotknutá. Ľudská ruka tu zasiahne len vtedy, 

ak treba z cesty odstrániť spadnutý strom, alebo búrka podmyje lavičku.  

Ostávam sama. Všetci ma predbehli. Mám pocit, že sa netreba ponáhľať. Toto miesto je jedinečné a ponúka viacej ako 

pohľad na les a vodu. Vnímam pečať a odkazy z minulosti. Stromy sa preobliekli do machovo-zeleného kabáta. Koruny im 

lemujú brečtany. Liany sa tiahnu ako dlhé vlasy víly až po zem a vytvárajú závoj. Svoje korene zapustili do vody, aby ich 

mohla schladiť. Nasávajú blahodarnú tekutinu z kalicha života. Zurčiaca voda sa prelieva z jednej zátoky do druhej. Obmýva 
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ploské kamene a potom zase odteká preč. Veľké biele kamene sa vynárajú z vody, aby zachytili slnečné lúče na svojej bielej 

orosenej  tvári. Poskytujú motýľom studňu na napojenie. O tom, že sa blížime k ďalšiemu 

posvätnému miestu niet pochýb. Vnímavý človek už teraz cíti toľko energie a lásky, že si 

neviem predstaviť, čo bude na vrchole.  

Stúpame čoraz vyššie. Hôrna cestička je vykladaná veľkými kameňmi. Prekračujem skaly 

a stále stúpame. Konečne vrchol. Oči si zrazu musia privyknúť na príval slnečných lúčov. Očarí 

vás príjemné posedenie v skromnej záhradke. Všetci najprv do toaliet a potom do predajne po 

lístky. Bráničkou prejdete pod dohľadom stojacej sochy mačky s egyptským znakom ochrany 

podsvetia. Tak toto sme tu nečakali. Otvárame bránku a klesáme dole veľkými skalami čoraz 

hlbšie a hlbšie do rokliny. Vegetácia je obohatená kvitnúcimi kvetmi. Počuť hučiacu vodu, asi 

vodopády. Koruny stromov poskytujú vodopádom tieň a chránia ho pred zvedavými zrakmi 

turistov. Sú ako strážcovia, čo nepustia cudzích do tajnej komnaty. Posledná zákruta. Naše pohľady zastavili nohy. Všetci 

stojíme ako prikovaní. Pred nami je svet z minulosti, kde bájny čarodej Merlin pri splne Luny spolu so škriatkami a vílami 

miešal čarovné nápoje a vodu načieral zo zázračného prameňa života. 

Tu sa tvorili dejiny rozprávok a legiend, tu vznikla sila lásky a liečivej energie vody a svetla.  

Každý fotí jeden záber za druhým. Obrovské skaly pokryté machom vytvorili žľab, cez ktorý z výšky padá voda cez dva 

otvory. Sú ako oči do duše. Pozerajú na vás, s čím prichádzate a čo ste ochotní obetovať. Voda vytvára hmlu. Lúče slnka sa 

lámu a farebné spektrum hrá na sklách svoju rozprávku. Na stromoch a konároch sú popriväzované farebné stužky, 

kamienky vytvárajú pyramídy vo vode. Na veľkých kmeňoch sú zabodnuté mince. 

 



                                                Mgr. Soňa MILOVÁ Cestovatelia časom 

 

 

www.vyziva5elementov.eu             38 

 

Opísať toto miesto je ťažké, treba to prežiť na vlastnej koži. Niekoľko odvážlivcov 

vstupuje v plavkách do studenej vody a ponára sa do nej. Je ľadová. Brrrrrrrr.....  

Telom vám prejde triaška. Pery stmavnú. Začne vám byť neskutočná zima. Tisíce 

akupunktúrnych ihličiek sa zabodne do vášho tela a pichá. Ak prežijete tento 

pocit  a nevzdáte to, tak príde vykúpenie. Nával energie, blaženosti, lásky 

a víťazstva nad sebou, nad odvahou, nad chorobou.  

 

 

Tak pre toto sa to volá liečivý prameň. Každý 

prechádza po vode. Po niekoľkých minútach necítite 

ten chlad a prispôsobíte sa. Sedíme na skalách 

viažeme stuhy, hádžeme polodrahokamy do vody 

ako poďakovanie, odkaz, žiadosť o zdravie pre 

blízkych a možno niekto aj pre seba.  Vraciame sa do 

autobusu a presúvame sa ďalej. Čaká nás Tintagel 

Castle . 
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Legendy a história. 

St. Nectans´Watterfal bol zvolený medzi  top 5 vodopádov na ostrove. Patrí tiež medzi 10 duchovných miest Anglicka. Pre 

mnohých ľudí je vodopád duchovné miesto a bol posvätný po stáročia. Voda bola určená na liečenie a má stále liečivé 

účinky. Jeho čarovná sila pochádza od bytostí žijúcich v lese. 

TINTAGEL  CASTLE 

Vchádzame autobusom na parkovisko. Vystupujeme a ideme uličkou dole k oceánu. Cesta nás 

vedie na hrad Artuša a rytierov okrúhleho stola. Pred nami sa na vysokom brale rozprestierajú 

ruiny hradu Tintagel. Miesto splodenia legendárneho kráľa Artuša. Zastavujeme v informačnom 

obchodíku spojenom so suvenírmi. Ešte toalety, malá degustácia zázvorového vína a ide sa na 

vec. Kráčame k oceánu. Pred nami sa  rozprestiera bralo a nevidno na vrchol. Dúfam, že sa tam 

nebudeme musieť štverať . Ideme strmým schodíkom dole k Merlinovej jaskyni. Pred vchodom 

je verný Merlinov kôň ako strážca jeho pokoja, miesta kúziel 

a mágie. Vchádzame dnu. Je odliv a my vidíme to, čo je počas 

prílivu zaplavené. Stojíme vo vnútri. Je tu tma. No nie sme tu 

sami.   

 Svetlo sa prediera z druhej strany. Otvor je oddelený malým 

bazénom s vodou. Treba sa však vyzuť a prejsť. Väčšina ostáva a pozeráme po stenách. 

Mňa stiahla hneď jedna. Sú na nej dve tváre.  
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V tichosti prítmia nás pozorujú a nedajú o sebe vedieť. Pozorné oko a jemne nastavená vibrácia vašej duše, však pocíti ich 

prítomnosť. Určite tušíte o kom je reč. Opierame sa o skaly a mlčky počúvame more, čajky a Norovu ladičku. Akoby chcel 

zobudiť Merlina mocného čarodeja. Netreba, je tu s nami. Vychádzame z jaskyne a každý si nachádza miesto na sedenie. 

Nechce sa nám. V hlave sa preháňajú myšlienky. Vraciame sa do minulosti, vybavujú sa nám filmy a sny o rytieroch  

ožívajú. Sme tu a konečne sa môžeme dotknúť minulosti. Čo z toho všetkého je pravda? Otázok je viac než dosť. Každý sa 

prikláňa k tomu, čo mu je blízke. Pohľad na vodu upokojuje. Zbierame mušle. Za našimi chrbtami tečú po skalách z vrchu 

dva pramene sladkej vody, ktorá sa vlieva do mora po zelenom podklade z rias. Kontrast s bielym skalnatým pobrežím 

a tmavou jaskyňou. Vyhrievame sa na slnku. Koniec prestávky a snenia. Už zase treba ísť.  

Vstávame a chystáme výstup na HRAD TINTAGEL. Veľká, veličizná, obrovská 

skalnatá hora. Pred nami sa vynára zo zákruty úzke schodisko. Je také úzke, 

že vedľa seba neprejdú dvaja ľudia. Tak, preto sa tento hrad nedal dobyť. 

Bolo to naozaj silné sídlo kráľa Uthera Pentragona a kráľovnej Igrain. 

Výstup je dlhý a oproti vám sa tlačia turisti, ktorí chcú ísť dole. Niet sa kde 

vyhnúť. Jediná malá plošinka na štyri nohy a úzke telá. S vyplazeným 

jazykom sme konečne hore. Za odmenu dostávate studený oceánsky vietor 

a chlad na telo. Ešteže svieti slnko. Z letáčiku sa dozvedáme niečo o ruinách. 

Sme len na prvom podlaží. Vrchol je stále pred nami. Zas stúpame hore. 

Schody, kamene, tráva, štrk a zas schody. Nohy sú vytrénované ako kamzíky. 

Vietor je neúprosný. Obliekame vetrovky. Angličania so svojou studenou krvou chodia v tričkách a vystupujú v šľapkách . 

Stretávame sa na plošine skál a kocháme sa pohľadom do zátoky, kde sme pred chvíľou sedeli. Vody sú belaso-modré, biele 

kamene striedajú tmavé a vytvárajú nádhernú kulisu. Do toho všetkého sýta zelená a kde-tu rozkvitnutý cyklámenový kvet. 
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Ako v rozprávke. Atmosféru dotvárajú čajky. Začali sme ich kŕmiť. Zbehli sa všetky z okolia. Po dokŕmení stúpame zase 

hore. Konečne plošina. Z ruín je vidieť málo. Sme sklamaní. Prechádzame na záveternú stranu a usedáme na skalách. 

Oddych. Všetci vybrali z batohu poživeň. Niekto hudobné nástroje, misky a začali sme hrať. Zatvárame oči. Meditujeme. 

Pridali sa aj kamzíky. Zaľahli vo vysokej tráve na strmom kopci brala pod nami a počúvajú zvuk misiek. Všetko stíchlo. 

Myšlienky sa vyčistili, v duši nastal pokoj a mier. Slnko začalo zapadať, a tak odchádzame s Tintagelu. Presúvame sa do 

nového hotela. Ďalší deň pred nami. 

Legendy a história. 

Artuš sa podľa legendy narodil ako nemanželský syn kráľa Uthera 

Pentragona a kráľovnej Igrain. Podľa legendy sa kráľ Uther 

zamiloval do Igraine, manželky cornwallského vojvodu Gorloise. S 

pomocou čarodejníka Merlina kráľ Uther, premenený do podoby 

vojvodu Gorloise, prenikol na hrad Tintagel  a s  Igraine splodil syna 

Artuša. Uther musel sľúbiť Merlinovi, že to, čo vzíde s tohto 

spojenia, bude jeho. Vojvoda Gorlois v tej dobe zaútočil na Utherov 

vojenský tábor a pri útoku zahynul. Merlin odniesol 

novorodeného Artuša a predal ho tajne do výchovy sirovi Ectorovi. 

Nikto nevedel o Artušovom skutočnom pôvode, a tak bol 

opatrovaný Merlinom mimo dosah intríg kráľovského dvora. Uther 

Pendragon po čase zomrel, nezanechajúc žiadneho legitímneho následníka a vytvorená ríša sa začala rozpadať.  

Dvadsať rokov po Artušovom narodení Merlin na Vianoce zvolal všetkých rytierov do Londýna na turnaj, kde mal byť 
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odhalený pravý kráľ. Ráno sa na námestí objavil kameň s nákovou. Bolo na ňom napísané: „Kto z tohto kameňa a kovadliny 

meč vytiahne, bude kráľom Anglicka podľa práva i rodom.“ Mnohí sa o získanie meča pokúšali, ale nikomu okrem Artuša sa 

to nepodarilo. Merlin potom prezradil tajomstvo jeho pôvodu a rytieri uznali Artuša za svojho právoplatného kráľa. Hrdina 

keltského odboja počas anglosaskej invázie kráľ Artuš inšpiroval stredovekých básnikov pri písaní očarujúcich príbehov. 

Niekoľko desiatok autorov prispelo k vytvoreniu celého artušovského cyklu. Či už skutočný Artuš existoval alebo nie, jedno 

je isté, stal sa inšpiráciou nielen pre básnikov či historikov, dodnes je legendou a idolom mnohých ľudí. Musím konštatovať, 

že nielen ich . 

ROCKY VALLEY 
 

Niekoľko minút cesty od Tintagelu vystupujeme, aby sme sa 

mohli pozrieť na znaky bludiska vytesané do skaly. Toto 

miesto je niečím zvláštne. Prechádzame popri starom mlyne 

lesnou cestičkou, ktorá je neudržiavaná. Vstupujeme na 

zrúcanisko. Bol to asi starý mlyn. Miesto je tmavé až 

pochmúrne. Treba z neho hľadať cestu von ako na znakoch. 

Obkresľujeme znaky. Najprv ženy, ženský a potom mužský 

symbol bludiska. Odchádzam prvá a čakám v autobuse 

skupinu. Nasadáme a ideme konečne do hotela. Cesta je dlhá.  
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Cieľ mesto Cornwold. Autobus blúdi uličkami prímorského mesta. Náš hotel sa nachádza na úpätí brala, tam zložíme naše 

unavené telá. Konečne v posteli. 

Ráno vstávame. 

Poniektorí zavčasu, aby sme si užili 

východ slnka. Odvážlivci aj kúpanie 

v mori. Brrrrrrrrrrrrr.....  
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7.SIEDMY DEŇ POZNÁVANIA A NÁVRATU DO HISTÓRIE 
 

MADRON WELL  

Autobus zastavuje blízko pri ceste. Pred nami je úzka ulička obklopená 

porastom. Pred vstupom je tabuľka s nadpisom, ktorý dáva podnet 

k zamysleniu – „ Nesnažte sa zmeniť toto miesto, nechajte nech zmení vás.“ 

Noro nám prvýkrát prikazuje kráčať ticho v pokore 

a nefotiť. Je to liečiteľské miesto a netreba rušiť 

bohov. Nič nesmiete odnášať. Môžeme len 

zanechať prianie, choroby, časť ošatenia z miesta, 

ktoré chceme vyliečiť, nechať sukne, stužky, 

poďakovanie sa.  Všetci s pokorou a v tichu sa predierame porastom. Stromy sú staré, obrastené 

a pokrútené. Tráva prerastá, liany a brečtany si razia svoju cestu. Nič nebráni vegetácii rozpínať 

sa tam, kde chce. Ľudská ruka tu nezasiahla už niekoľko storočí. Je to ako keby ste sa ocitli v 

pralese. Prišli sme na miesto bývalej studne. Dnes je to malé jazierko. Na stromoch sú stužky, 

ošatenie, pásky, šatky, prívesky, náramky, papierové vreckovky, fotky ľudí. Sú to želania pre 

bohov o uzdravenie. Každý robí to, čo potrebuje. Niektorí chodia v zablatenej vode bosí, iní sedia 

na brehu a meditujú. Všade ticho. Zapálili sme ďalšie vonné tyčinky. Poďakovali a pokračovali ďalej. Cesta nás vedie  
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k zrúcanine  domu. Tu sa robil rituál uzdravovania. Vchádzame do domu a sedíme na kamenných lavičkách. Miesto je 

veľmi silné. Ruky mi horia, nohy brnia a telom prechádza jedna vlna za druhou. Zatváram oči. Pred zrakom sa točí špirála. 

Je silná a zelená. Sedím a vnímam toto miesto a jeho pulzáciu. Ostaní prichádzajú z obhliadky. Vraciame sa naspäť 

k autobusu. 21 cestovateľov časom v pokore a hodinovom tichu odchádza z liečiteľského miesta. Hlavou nám víria 

myšlienky a silu tohto miesta cítime všade. Posledné otvorenie a zatvorenie bráničky. Posledné poďakovanie a úcta 

bohom.  Duše sa vyliečili, očistili, choroby a želania ostali. 

Ďalšia zastávka  LANYON QUOIT. Presun je krátky a z cesty vidieť ďalšie skalné útvary. 

Tento je iný ako ostatné. Predierame sa porastom. Miesto nám uvoľňujú predchádzajúci 

turisti. Chodíme okolo skál. Naše ruky sa ich dotýkajú, hladia. Pozeráme na znaky, 

lišajníky. Vnímame priestor, skaly, prostredie.  Historicky sa datujú  2,5 tisíc rokov p. n. 

l.. Je to starý Megalit. Účel? Pôvodne to bol väčší komplex. Zrútil sa cca v 18. storočí. Bol 

orientovaný na súhvezdie Kentaura v určitom období.  

 

Čaká nás ďalšie miesto THE MEN – AN – TOL. Noro sľubuje krátku cestu. Vystupujeme z autobusu a kamenným chodníkom 

kráčame. Je už neskoro poobede a každý by rád oddych. No je tu ešte jeden kameň... Kráčame ďalej. Cesta ale nekončí 

a stále sa vinie hore, hore a zas hore. Vraj blízko .  

Pred nami je múr. Z chodníka musíte preskočiť cez veľký kamenný múr. Dá to námahu. Obrie kroky a pomocné ruky 

z druhej strany. Konečne sa pred nami objavili kamene. Sú nádherné. Tri kamene stojace v tvare trojuholníka. V strednom 

je obrovská diera. Ich vek odhadujú až do doby bronzovej. Toto miesto je liečiteľské.   
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Slnečné lúče nám ešte hladia tváre. V diaľke počuť kukučku. Jeden za druhým 

prechádzame okom stredného kameňa.  Trikrát za sebou tvárou k slnku. 

V tichosti a pokore v nádeji na uzdravenie. Každý sám za seba. Kukučka nám  

svojím kukaním potvrdzuje zdravie pre každého. 21 cestovateľov absolvovalo 

rituál starý štyritisíc rokov. Noro vybral ladičky. Z najbližšieho miesta priniesol 

malý kameň a položil si ladičky naň. Zasadli sme do kruhu. V meditačnom posede 

každý prečituje vibrácie jednotlivých tónov. Tóny nás spájajú s matkou Zem. 

Celým telom vám prechádza príjemná vibrácia a vy zapúšťate korene veľmi 

hlboko. Cítite sa ako tie skaly. Pevné, nebojácne, objímajúce, dávajúce lásku a porozumenie, ochranu, pokoj a mier. Stojace 

odhodlane, nerušené časom a históriou.  

Legendy a história. 

Toto miesto je jedinečné. Slúži na liečenie chrbtice a ženám pri pôrode. Legenda 

hovorí, že treba preliezť otvorom kameňa trikrát  tvárou k slnku a obísť kamene.  

Odchádzame z liečiteľského miesta je už chladno. Anglické večerné počasie dáva 

každému pocítiť, kto je tu pánom. Aj energetické miesta musia oddychovať. 

Presúvame sa do nového hotela na útese, kde spíme tri noci. Mesto CORNWOL. 

Naše fotoaparáty zachytávajú posledné lúče zapadajúceho slnka. Ráno sa každý 

teší na východ slnka a more.  
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7.  ÔSMY DEŇ POZNÁVANIA A NÁVRATU DO MINULOSTI 
 

Po raňajkách sa uberáme na ďalšiu cestu. Cieľom je ostrov ST. MICAELŚ MOUNT. Z parkoviska 

prechádzame k moru. Ostrov vyrastá priamo z mora. Neprehliadnuteľný ikonický ostrov – 

starobylý, romantický a neskutočne krásny. Je na ňom postavený zámok. Patrí k prílivovým 

ostrovom na juhozápadnom cípe Anglicka. Jeden po druhom nastupujeme  do trajektu 

a plavíme  sa na ostrov. Spod hladiny  vyčnieva cesta na ostrov. Pri odlive môžete prejsť stadiaľ 

suchou nohou. Tak to by sa mi páčilo. Cesta trajektom a naspäť pešo. Je to kus cesty, ale 

zvládla by som to. Táto myšlienka sa zapáčila aj ostatným. Platíme prievozníkovi a vystupujeme 

v prístave. 

 Prístav je orientovaný na severnú časť ostrova 

v tvare písmena „U“.  Ostrov má svoju dlhodobú 

históriu. Je opradený legendami a  folklórom. 

Zámok vyrastá na obrovskej žulovej skale a majestátne sa týči z mora 

k nebesiam. Slnečné lúče sa pohrávajú so zámkom a vytvárajú kulisu. Akoby 

nám chceli niečo naznačiť. Zuzka to zachytáva fotoaparátom. Rozlúštenie 

prichádza vždy večer.   

 Kráčame k malebným domčekom, obchodom a reštauráciám. Pri vstupe 

dostávate informačný letáčik s mapou ostrova.  
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V informačnom stredisku zakupujeme skupinové lístky. Fúka neznesiteľný vietor až do 

špikovej kosti. Pod bránou sa obliekame a dávame na seba všetko, čo sme našli 

v ruksakoch. Hoci je slnečno, vietor znepríjemňuje pobyt vonku. Strmé dláždené 

stúpanie k hradu. Stúpame k zámku. Prvá zastávka je v kaplnke. Skryli sme sa pred 

vetrom. Noro nás sprevádza a poskytuje niekoľko informácií. Potom už len každý sám 

a stretneme sa v stanovenú hodinu. Nerozdelili sme sa, a tak kráčame za našim 

sprievodcom. Z informačného letáku sa dozvedáme, že na ceste by sme mali nájsť 

obrie srdce. Našli sme ho a pokračujeme v stúpaní. Prichádzame na prvé nádvorie. 

Vidíme tu hradby a strieľne s kanónmi. Po malej prestávke prefúkaní vetrom 

a ošľahaní morským prúdom severnej strany sa každý tlačí dovnútra zámku na 

prehliadku. Je to vykúpenie. 

Prechádzate históriou z jednej izby do druhej. Zbierky z rôznych období. Všetko 

v zachovalom stave. Prichádzame na nádvorie hradu na južnú stranu. Očarí vás pohľad 

z nádvoria, kde sa pod vami rozprestierajú  nádherné terasovité záhrady hrajúce 

tisícimi farbami. Vegetácia z celého sveta tu  rozprestiera svoju náruč, ukrytá pred studeným vetrom severu a chladom 

mora. Výhľad z terasy ponúka aj pohľad na záliv do Penzance, Newlynu, Lands a Lizard Peninsula. Tešíme sa na záhrady. 

Fotíme zhora. Po prehliadke sa stretávame znova na nádvorí.  
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Hľadáme úkryt pred vetrom a bodlo by niečo na zahriatie. Odchádzame do najbližšej 

reštaurácie. Ponuka je vynikajúca. Rezervujem stôl a objednávame teplú polievku, 

neodolateľné sladkosti a niečo pod zub. Každý iné, aby sme mohli koštovať. Vzájomná 

degustácia a výmena jedla. Takto máme z každého niečo a sú z toho švédske stoly . 

Milujem  obedy v skupine. Mňam... 

Po doplnení síl sa poberáme do záhrad. Rodina St Aubyn vytvorila ohromujúcu 

záhradu s cestami, ktoré sa vinú až k hlavnému vchodu do hory cez starostlivo 

zasadené svahy, ktoré sú obrastené mnohými subtropickými druhmi. Je tu skoro 

bezvetrie. Slnko opiera svoje teplé lúče na vaše telo, a tak si konečne môžete vyzliecť vetrovku, čiapku a iné. Farebná krása 

a kvety všetkých tvarov vás lákajú z jednej terasy na druhú. Kocháte sa krásou, farbami, tvarmi, originalitou. Sú tu kvety, 

rastliny, kríky, stromy. Všetko harmonicky zladené, usporiadané. Neprejete sa nádhery, lebo na každej ďalšej terase sa 

nachádza niečo úplne iné. Prechádzate z jednej na druhú a stále nemáte dosť. Nasávate a hltáte farebnú nádheru. Sme na 

terase so studňou. Sadáme si na trávu. O chvíľu sa tam stretávame všetci. Intuícia, sila myšlienky? Miesta je tam málo, 

a tak si hľadáme niečo pre väčšiu skupinku. Očarí nás jediná trávnatá visutá plocha. Skladáme sa na nej a každý si užíva 

pohľad z terasy, slnko, oddych a konzumáciu zásob. Juraj hovorí, že by to mala byť záhrada pre korytnačky. Úsmev. Pani 

hradu ich tu chovala. Po mojej ľavici sa spod múru vynorí telo bielej korytnačky. Tak predsa! Evka zaujala svoje miesto pred 

ružovou stenou rozchodníkov. Jej štíhla postava a blonďavé vlasy sa vynímali pred kulisou. Predstavila som si ju ako hradnú 

pani, ktorú maliar zväčšuje na  plátno. Čas nás tlačí a Noro už dáva povel na odchod. Nechce sa nám, každý by rád zostal. 

Pohľad na more prezrádza, že odliv je na svojom výraznom ústupe. Z mora vyčnievajú skaly, ktoré sme predtým len videli 

spod hladiny. Ideme k prístavu. Trajekt už nepremáva. Páni!! Tak naše prianie bolo vypočuté. Ide sa na to!!! Vyzúvame 

topánky a vykasávame nohavice až k slabinám. Spod mora sa vynorila vydláždená cesta na druhú stranu. Vstupujeme. 
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Musíte si dávať pozor, lebo kamene sú šmykľavé. Každý sa sústredí na chôdzu a kam stúpa. Pocit istoty je dôležitý. 

Pomalými krokmi vstupujeme do chladného oceánu. Nohy vám stuhnú, ale naspäť sa nedá ísť. Kráčame a sústreďujeme sa 

na chôdzu. Studená voda pichá a krv tuhne. Krok za krokom a posun vpred. Pre mňa je to akoby som chodila po žeravom 

uhlíku alebo skle. Odvaha, víťazstvo nad strachom, sila vôle, radosť, úsmev. Prekonali sme to. Druhý breh vás privíta svojou 

náručou. Tak to bol nečakaný zážitok, ktorý Noro vôbec neplánoval jednoducho prišiel. Sme všetci radi, že sme to skúsili.  

Odchádzame do mesta, nákupy nejaké tie darčeky a ďalšia zastávka.   
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9. DEVIATY DEŇ POZNÁVANIA A NÁVRATU DO MINULOSTI 
MERRY MAIDENS 

 Autobus nám zastavuje pri drevenej bráničke. Všetci už po niekoľkýkrát vystupujeme a chystáme sa za ďalším poznaním 

a stretnutím s históriou. Tentokrát ideme za Veselými pannami. Prechádzame zeleným porastom. Pred nami sa vynára 19 

stojacich žulových megalitov v kruhu. Kamene sú približne 1,2m vysoké a sú od seba vzdialené 3-4 metre. Na východnej 

strane je väčšia medzera medzi kameňmi. Vstupujeme dnu. Tráva je tu vysoká, ale okolo kameňov je vychodená cestička. 

Noro povedal, že sa tu má spievať a tancovať. Natálka zabrala túto myšlienku za svoju a začala tancovať v kruhu 

s dievčatami. Niektorí vybrali hudobné nástroje a podporili ich zvukom a hudbou. Noro vzal ladičky. Iní sa opreli o kamene, 

našli si tam svoje miesto a v tichosti sa pozerali na tancujúce dievčatá. Mne sa nechcelo ani jedno. Začala som zbierať kvety 

v tráve. 19 žltých symbolizujúce dievčatá a 2 modré symbolizujúce mužov hudobníkov – gajdošov. Uvitý veniec som 

položila do stredu kruhu ako vďaku. Spev a tanec ustal. Zostalo ticho a rozjímanie. Vietor tento deň ukazuje svoju silu, a tak 

odchádzame do nášho hotela na útese. Presúvame  sa do mesta Silsbury. 

Legendy a história. 

Miestna legenda o stvorení kameňov hovorí, že devätnásť dievčat a dvaja gajdoši boli premenení na kamene ako trest za  

tanec v nedeľu. Dvaja gajdoši sú dva megality, ktoré sa nachádzajú v určitej vzdialenosti severovýchodne od kruhu. Prečo 

sú dvaja gajdoši tak ďaleko? Vraj počuli polnočné kostolné hodiny v St Buryan zo soboty na nedeľu. Uvedomili si, že porušili 

zákaz a začali utekať.   
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10. DESIATY DEŇ POZNÁVANIA A NÁVRATU DO MINULOSTI 
Ráno nakladáme kufre presúvame sa na poslednú zastávku, kde budeme nocovať dva dni. Cieľ SALISBURY a LETNÝ 

SLNOVRAT STONEHENGE. Vchádzame do mesta, premávka na cestách hustne. Do mesta a jeho okolia sa schádza 

nesmierne množstvo turistov z celého svete. Prechádzame okolo Stonehengu a míňame stojace množstvo zaparkovaných 

áut, veľa policajtov a vojakov riadiacich premávku okolo posvätného miesta. Tak toto bude masaker. Ideme ďalej 

a zastavujeme neďaleko pri ďalšom mieste kameňov. Energia je stále silnejšia a vibrácie mocnejšie.  

WOODHENGE.  

Vchádzame, ako ináč  cez bráničku.  Každý sa rozmiestnil po kameňoch.  Naberania energií je 

už priveľa a treba byť opatrný. Miesto sa skladá zo šiestich kruhov vzdialených od seba 

približne 40 metrov. Miesto má jediný vstup a to zo severovýchodu. V strede prstencov je hrob 

dieťaťa ako zasväcovacia obeť.  168 stĺpov stálo a ukrývalo dianie vo vnútri. V súčasnosti stĺpy 

nahradili betónové stĺpiky – jednoduchý a informačný spôsob zobrazenia miesta. Toto miesto 

veľmi pripomína svojím postavením Stonehenge. Chvíľa na rozjímanie. Pred očami sa vám točí 

červená špirála ťahajúca energiu do stredu zeme.  Je to obrovská sila. Precitám a s pokorou 

radšej odchádzam z tohto miesta k autobusu. Ostaní ostali. Pomaly prichádzajú aj ostatní. 

Niekomu je aj na zvracanie, alebo ich začala bolieť hlava. Všetko v týchto miestach vibruje 

a pripravuje sa na letný slnovrat. Odchádzame do hotela. Máme voľno. Večer stretnutie pri 

autobuse a odchod na Stonehenge. 
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STONEHENGE. 
 

Prichádzame k autobusu. Všetci sa vyobliekali na slávnosť. Teplé oblečenie je potrebné 
v noci bude chladno. Ideme sa pridať k tisícke ľudí a osláviť letný slnovrat priamo 
v srdci diania. Tisícky prívržencov druidského náboženstva, obdivovatelia keltskej 
kultúry a zvedavci sa zišli v noci z nedele na pondelok pri Stonehenge. Vyše 5000 rokov 
starý kamenný monument každoročne láka v tento deň prívržencov rôznych kultov, 
prírodného štýlu života a druidského náboženského obradu.  
 
Legendy a história 
 
Toto keltské kultové miesto vzniklo v niekoľkých etapách medzi rokmi 3050 a 1600 p. n. 
l. Je to kruhová stavba z kamenných monolitov. „Tanec obrov“ tak ho nazvali poetický 
pisári v 17. storočí. Je to pozostatok chrámov. Predpokladalo sa, že ide o svätyňu, kde 
uctievali slnko a prinášali ľudské obete. Dnes si 
väčšina vedcov myslí, že ide o pohrebisko alebo 
astronomický kalendár. Niektorí ľudia sú 
presvedčení, že Stonehenge naprojektovali 
mimozemšťania.  

 
Neviem, kto sa k čomu prikláňa jedno je isté, táto stavba láka nielen nadšencov ale 
aj vedcov.  Počkáme si na odpovede. My vieme svoje. Je neskoro v noci 
odchádzame do hotela. Niekoľko tisíc nadšencov ostáva do východu slnka.   
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11. JEDENÁSTY DEŇ POZNÁVANIA A NÁVRATU DO MINULOSTI 
 
 

Ráno nás autobus vysadil v meste. Kráčame popri malej rieke uličkami 

a obdivujeme obchody. Sprevádzajú nás labute a kačky. Ľudí je veľa. Na 

trávnatých plochách spia turisti, vracajúci sa zo slnovratu. Mestečko je 

malebné. Uličky, obchody, reštaurácie a chodníky. Stretnete tu vozy ťahané 

koňmi. Dokonca dávame 

prednosť koču so svadbou. Je 

to milé a zároveň čarovné. Pred 

nami sa rozprestiera veľká 

plocha a za ňou majestátna 

stavba Katedrály Salisbury.   

Po prehliadke máme prestávku až do večera na nákupy. Všetci sa rozbehli 

poznávať mesto, doplniť kufor do povolených 20 kg.  Večer sa stretávame 

v reštaurácii a rekapitulujeme celý pobyt. Najsilnejší zážitok, vnem, očarenie, 

možno posunutie. Michaeleská línia je nádherná. Ráno odlietame.   
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Neviem, kto je aký náročný cestovateľ. Mne sa táto cesta zdala byť neskutočná. Vedieť zorganizovať a vyskladať tak silné 

miesta historicky a energeticky dokáže len zanietený človek.  Všetkým, čo prahnú po jedinečnosti a pritom chcú zostať 

pevnými nohami na zemi, odporúčam tento program.  

Môžem vám sľúbiť, že sa nachodíte, vaše zvierače dostanú zabrať, občas vyhladnete a schudnete, 

no naplníte sa niečím, čo vás bude sprevádzať vždy, keď zavriete oči a v mysli sa prenesiete na 

čarovné miesta. Prísun energie z týchto miest je stále aktívny. Stačí len myšlienka a návrat v čase. 

Tam, kde sa minulosť stretá s prítomnosťou tam, kde ožívajú legendy a pulzuje energia bytia.  

Verím, že ani vaše oči nezostanú suché a srdcia sa naplnia energiou a láskou. Nevadilo nám 

balenie kufrov, presuny, ani denné tisícky krokov. To všetko zvládnete, lebo máte pri sebe 

stopercentných sprievodcov. Čo povedať záverom? Len asi jedno. Milý Noro,  z celého srdca 

ďakujeme. 

 

 
 

 
 

©Spracovala Soňa Milová 
24.08.2014 

 


