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Úvod

Priatelia, zdravím  Vás.

Keď som rozmýšľal ako  začať tento úvod a na to som mal dosť času, napadlo ma , že po 
poriadku. V lete sa k nám dostal materiál od našich českých priateľov, ktorí nadviazali  nie 
tradičný kontakt s Michaelou. O nej nájdete bližšie informácie v texte. Podobne aj ďalších 
našich priateľov tato téma zaujala. Ide totiž o skúmanie energií našej Matky Zeme. 

Mnohí ľudia pociťujú zmeny na planéte, vnímajú aj zmeny v sebe samých. Iní majú v tejto 
oblasti oveľa viac skúseností. Nadviazali sme kontakt s priateľmi na Morave  a v Čechách. Po 
priateľskom stretnutí v Kysuckom Novom meste, kde k nám prišli informácie podrobnejšie, 
sme sa rozhodli doplniť energetické centrá aj na Slovensku, tak že ich navštívime osobne 
a precítime energie,  ktoré  v daných  lokalitách  je  možné  pocítiť  a precítiť.  Už  v aute  sme 
spriadli  plán  a  prediskutovali  postup,  ktorý  sme  v mesiacoch  október  a november 
zrealizovali.

Na východe Slovenska jestvuje energetický systém, ktorý sa začína zobúdzať pod vplyvom 
vnútorných aj vonkajších činiteľov a javov. Jeden z bodov a to ten najdôležitejší - Kojšovská 
hoľa  už  pracovala  niekoľko  rokov  skôr,  možno  aj  vďaka  aktivitám  ľudí,  ktorí  na  úrovní 
podvedomia  tieto  zmeny  vycítili. Svoj  projekt  zavŕšili  oslavou  v spolupráci  s Japonskom. 
Na „kojšovku „ako ju zvykneme volať prišli japonskí duchovní a niektorí z nás sme zažili ich 
obrad posvätenia a príliv  energií  pri  osadzovaní  „stĺpov mieru“.  Tie sú tam dodnes.  Toto 
miesto sa od vtedy volá aj Hora mieru. Stĺpy hlásajú : Nech je mier na Zemi. Nech je mier na  
Slovensku. Toto vrcholové centrum je centrálne v systéme čakier Slovenska. 

Druhý  systém  energetických  centier  sa  nachádza  v obciach  a mestách  tiež  na  východe 
Slovenska  s centrom  v Košiciach  v dóme  svätej  Alžbety.  Obidva  systémy  pracovali  každý 
v svojom  udržiavacom   režime.  V jeseni  v tomto  roku,  sa  systémy  akoby  preladili  na 
rozhodne aktívnejšiu úroveň. V každom z bodov oboch systémov došlo ku synchronizácii a 
harmonizácii nielen miesta kde sa tieto body nachádzajú ale aj v širšom okolí. Celý systém 
centier sa akoby zobúdzal a vrchol jeho činnosti bude do konca roka 2016. 

Je tu treba vyjadriť poďakovanie všetkým zúčastneným na jednotlivých centrách ale aj za 
duševnú  podporu  mnohých, ktorí pre zaneprázdnenosť nemohli fyzicky prísť. Nebyť zápalu 
všetkých, dnes by sme nemali výsledky nášho snaženia. Pomoc a ich názory  nám umožnili, 
aby sme úlohu, ktorú sme si stanovili, splnili.
Koniec novembra 2015
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Prestol Slovenska 

Informácie o tom, že na východe Slovenka dojde k vzniku energetických centier, ktoré budú 
mať  vplyv  nielen  na  Slovensko  ale  aj  na  celú  Európu  nám  od  Michaely  archanjelky 
sprostredkoval publicista a lektor pán Jaroslav Chvátal, začo mu patrí naša vďaka.

Na  znak  toho,  že  táto  udalosť  má  velký  význam  pre  Slovensko  a  slovákov  sme  zvolili 
staroslovenské pomenovanie „Prestol Slovenska“.

V posledných mesiacoch dochádza vo svete aj v oblasti Európy k veľmi zásadným zmenám, 
ktoré sú súčasťou osudového globálního plánu, ktorý bude s najväčšou pravdepodobnosťou 
iniciovať výrazné zmeny v doterajšom energetickom a silovom rozdelení nášho sveta. 

Súbežne s týmito aktivitami dochádza k prudkým zmenám v energetickej geografii, keď celý 
rad doteraz aktívnych energetických žriedel sa uzatvára a naopak začínajú sa otvárať celkom 
nové energetické centrá, ktoré majú často aj veľmi odlišný charakter čo sa týka štruktúry, ale 
aj čo sa týka energetickej stránky a povahy veci. 
V nasledujúcich mesiacoch a rokoch možno očakávať, že Slovenské centrum, podobne tak 
ako Kráľovské centrum na poľsko-českých hraniciach a neskôr centrum v Rakúsku, bude mať 
veľmi výrazný vplyv nielen na priľahlé štáty, ale v podstate na celý Európsky región.
Základná trojnásobná štruktúra vytvorí spolu energetický kvet Strednej Európy.

Poslanie Prestolov je podrobne rozpísané v materiáli o Stolici Krolewskej. 

Pri údajoch umiestnenia centier podľa GPS je uvedená len ich informatívna kvalita, pretože 
ich skutočnú kvalitu zistí každý až priamo na mieste, pri ich návšteve, intuitívnym kontaktom 
s miestom. Dáta zistené priamo na mieste majú prednosť a sú v danej chvíli jedinečné.
GPS preto označuje pracovné miesto centra, ale meditačné centrum bude niekde v okolí  
a každý si ho musí nájsť intuitívne sám.

Štruktúra Slovenského prestolu je trochu iné ako u Kráľovskej Sliezskej Stolice (kde je 9 a 9 + 
1  centier),  tu  je  12 centier  kopcových a 12 centier  mestských (sídelných)  a jedno hlavné 
centrum.

Kráľovská Sliezska Stolica sa prebudila ako prvá a už je celá aktívna, ale jej sila bude narastať 
ešte 5 rokov. Aj keď miestne obyvateľstvo v jej oblasti je ešte teraz rezistentné na jej energie, 
v budúcnosti, nárastom rokov, bude sa čoraz viac ľudí „prebúdzať“ a budú hľadať informácie.

Význam  týchto  troch  Prestolov  –  stolíc  a dôvod  ich  vzniku  -  podľa  oznámenia  Michaely 
archanjelky (AM): v budúcich rokoch bude zažívať Európa ako celok veľmi hektické, veľmi 
ťažké a veľmi smutné obdobie. Malo by to byť najťažšie obdobie za posledných 400 rokov. 
Existuje celosvetový globálny záujem štrukturálne a energeticky maximálne oslabiť Európu, 
ako celok. Tých síl je celý rad, pôsobia rôznym spôsobom, napr. TTIP-Americko – Európsky 
ekonomický  projekt,  ktorý  je  extrémne  nevýhodný  pre  Európu,  pretože  prudko  oslabí 
potenciál európskych firiem a podnikov v prospech amerických, ... a pod.
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Ďalším problémom sú imigranti,  nie je  to prirodzený fenomén, je  to fenomén vytvorený 
umelo,  umelo  naplánovaný,  pripravený  a riadený  za  účelom  zničiť  a zlikvidovať  kultúru 
jednotlivých  národov  v Európe.  Niečo  také  je  možné  dosiahnuť  alebo  vojnou  –  čím  by 
zlikvidovali  celý  národ,  alebo  dlhodobým  spôsobom  tým,  že  do  toho  národa  včlení  iné 
odlišné etnikum, odlišné mentálne, odlišné geneticky, ktoré sa bude s národom asimilovať. 
Viaceré skúsenosti z histórie ukazujú, že vždy keď dôjde k asimilácii medzi “menej“ vyspelým 
a rozvinutejším etnikom, vždy na to doplatí „vyspelejšie“ etnikum. To je to, čo sa v súčasnej 
dobe v priestore Európy začína postupne diať. 

Pritom už postupným tlakom na výchovu mládeže a v školách sa im podarilo znížiť úroveň 
vedomostí  a záujmu o svojich predkov a energiu, ktorú nám tu zanechali   a ktorá od nich 
plynie a tryská na našich územiach. Postupne takto strácame vrodenú silu.

A tu  z hĺbok  vesmíru  prichádzajú  od  Stvoriteľa  energie,  ktoré  iniciujú  vznik  týchto  troch 
energetických  centier,  ktoré  majú  za  úlohu  energeticky  posilňovať, podporovať  a  vitálne 
pozdvihovať región Strednej Európy, ale postupne aj celú Európu.
Boli  vybudované  v miestach,  ktoré  vysoké  duchovné  a  spirituálne  Sily  vyhodnotili  ako 
energeticky najsilnejšie lokality v Európe.

Na viac  tieto energie  sú podporované  aj  treťou infrazvukovou  stacionárnou vlnou,  ktorá 
vychádza z pyramídového komplexu v Gíze a ako najsilnejšia prechádza celou planétou. Táto 
vlna prechádza Rakúskom, časťou južnej Moravy a južnou časťou Slovenska. V rámci Prestolu 
Slovenska sú pod jej vplyvom tieto centrá: Prakovce, Gelnica, Moldava nad Bodvou, Košice,  
Sečovce Trebišov a tiež horské centrá : Lastovičí vrch, Ostrý vrch, Kojšovská hoľa, Bogota,  
Hradisko, Bradlo - Skalka. Infrazvuková stacionárna vlna pracuje v pásme 1,24 – 1,28 Hz a jej 
šírka je zhruba 40 km.

Viac o tejto problematike sa dočítate v článkoch
publicistu a lektora pána Jaroslava Chvátala:
http://www.ezopress.sk/2014/05/tekute-svetlo-cast-prvni/
http://www.ezopress.sk/2014/05/rezonance-2022-ii/
http://www.ezopress.sk/2014/06/rezonance-2022-iii/

alebo v jeho pripravovanej knihe Rezonance-2022, 
Tekuté svetlo, ktorá vyjde v lete 2016.

Prestol Česko-sliezky Kráľovská Stolica má jangový náboj
Prestol Slovenská má jinový náboj
Prestol Rakúska  bude mať nulový, neutrálny náboj

Každý Prestol bude fungovať na dvoch úrovniach: 
Na národnej úrovni svojho národa
- daný národ bude energeticky zásobovať energiou a bude pôsobiť ako ochranný energetický 
element, 
-  bude  harmonizovať  mentálnu  a emočnú  úroveň,  poskytovať  zdroj  inšpirácie,  vízií 
a dôležitých ideí.
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Na ktorýkoľvek z Prestolov sa môže napojiť akýkoľvek človek, akejkoľvek národnosti a určite 
mu bude dopriate vnímať ich energiu. 

Prestol  Slovenska  je  štrukturálne  zložitejší  ako  Kráľovská  stolica  a  lebo  bude  z hľadiska 
energetického  výraznejší  a silnejší.  Okrem  národnej  úlohy  bude  v rámci  paneurópskeho 
regiónu jeho úlohu pracovať najmä s Ukrajinou, čo vzhľadom na súčasnú situáciu obyvateľov 
na Ukrajine bude náročná úloha. 

Úlohou tohto  centra bude tiež  harmonizovať  a vitalizovať  ukrajinský národ,  neutralizovať 
akékoľvek militantné extrémne egoistické, zákerné idei a plány a výrazne posilňovať Ducha 
Ukrajinského národa.

Okrem toho bude zahŕňať aj Maďarsko, kde z hľadiska energetického a dátového sa bude 
z dlhodobého  hľadiska  snažiť  o podstatne  vyššiu  mieru  harmónie  medzi  slovenským 
a maďarským národom s neutralizáciou nacionalistických tendencií na obidvoch stranách. 
Z pohľadu slovenského národa sa toto centrum stane od jari 2017 najsilnejším energetickým 
centrom na Slovensku a aj najsilnejším zdrojom vitálnej životnej energie pre celý slovenský 
národ.

Keďže ide o jinové centrum ďaleko viac budú na tieto energie vnímavejšie a progresívnejšie 
čakry  2. 4. 6.

Následne sa bude vyvíjať množstvo meridiánov, ktoré sa budú napájať na ďalšie slovenské 
významné  centrá.  Meridiány  budú  vystupovať  zo  srdca  Prestolu,  ktorým  je  Dóm  Svätej 
Alžbety v Košiciach.

Štruktúra Prestolu Slovenska

Na rozdiel od Kráľovskej Stolice, ktorá má len jeden energetický  prstenec, Prestol Slovenska 
má dva prstence: vonkajší a vnútorný.  
Vnútorný prstenec (ide pohorím od Prešova)  – smer toku energie proti smeru hodinových 
ručičiek, od Kapušian dolu k Slanskému priesmyku, potom odtiaľ  hore, až ku Kapušanom, 
tvorí vertikálny ovál, vnútorný prstenec má hrúbku cca 1,5 km, 
- rýchlosť je rôzna, niekde to bude 5 metrov/sekundu, ale v Slanskom priesmyku to bude až 
30 m /sek. 

Vonkajší prstenec tvorí horizontálny ovál, energia v ňom prúdi po smere hodinových ručičiek, 
vonkajší prstenec má hrúbku cca  3 km. 
Platí  pravidlo,  že  ak  sú  dve  protismerné   riečištia  energií,  tak  medzi  nimi  sa  generuje 
obrovské  množstvo  energie  a práve  v tom  pásme  medzi  nimi  sa  budú  nachádzať   tzv. 
mestské (sídelné) centrá.
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Strážne miesta vonkajšieho prstenca:

-  cez Zemplínsku Šíravu  pri  nej je Kaluža – Vinné – k Zálužiciam a Michalovciam- Čečov-
Lastomír – Budkovce – Trebišov (tiež strážne mesto) Nižný Žipov – v podzemí (na hraniciach 
s Maďarskom) by sa mala nachádzať veľká jaskyňa (ktorá by mala byť ďalším strážcom) je to 
Tokajská oblasť  – neďaleko Slanskej Huty sú dve jazerá  (Izra, ...) – medzi Čaňou a hranicou – 
medzi Šacou a Seňou – smerom na Čečejovce a Moldavu nad Bodvou a tu sa obracia smerom 
navrch  –  prechádza  Medzevom   smerom  na  Prakovce,  Gelnicu,  medzi  Žakarovcami 
a Jaklovcami,   medzi Margecanmi a Kokavou, tu sa začne mierna stáčať mierne doprava na 
Chminiansku Novú Ves – neďaleko je  Šarišský hrad (bude významné vyžarovacie centrum) – 
cez  Košická  Stráž  -  Chmeľov  na  Kapušany,  kde  sa  bude  dotýkať  vnútorného  prstenca  - 
Giraltovce k priehrade Domaša, kde ju v severnej časti bude pretínať na Jankove, tu sa bude 
stáčať doľava na Humenné a Vinné.

Veľmi dôležité sú vnútorné vrcholové body prstenca západný bod okolo Gelnice a východný 
bod okolo Zemplínskej Šíravy,  severný vrchol nad Prešovom pri  Kapušanoch, južný vrchol 
Zemplínska Teplica a Slanec.

Všetky  mestské  -  sídelné  a horské  centrá  by  mali  byť  aktívne  k 21.12.  2015.  Ale  Prestol 
Slovenská  ako  celok,  so  všetkými  meridiánmi  a prepojeniami  navzájom  by  mala  byť 
kompletne 100% aktívna na prelome I. a II. mesiaca 2016.

V jarných  mesiacoch  2016  sa  budú  postupne  aktivovať  meridiány  prepájajúce  Prestol 
Slovenska  a Kráľovskú  Stolicu.  Ide  celkom  o 26  meridiánov  vo  zväzku,  ktorý  bude  mať 
priemer 60 km, pričom hlavný koridor pobeží cez oblasť Spiša, Vysokých Tatier a Oravy. 

6



Súbežne  budúci  rok  na  jar  sa  začnú aktivovať  energetické  centrá  mestského charakteru, 
kopcového  charakteru  a Mariánskych  zjavení  v Rakúskej  Stolici.  V letných  mesiacoch 
budúceho roku by mal byť Prestol Rakúska plne aktívna. Na jeseň budúceho roku sa začnú 
vytvárať  meridiány medzi  Prestolom Slovenska,  Prestolom Rakúska a Kráľovskou Stolicou 
tak, aby do 21.12. 2016 vykvitol energetický kvet troch stolíc uprostred Európy.
Jednotlivé dolaďovanie a synchronizácia jednotlivých segmentov tohto energetického kvetu 
bude prebiehať ešte dva roky do 21.12.2018.

Postup:

- najprv urobiť mestské centrá až potom centrá horského typu,
 - zvláštnu pozornosť treba venovať Kráľovskému mestskému centru – Dómu Svätej Alžbety 
v Košiciach a kardinálnemu centru kopcových centier  Kojšovskej holi,
-  každé  centrum  by  sa  malo  prejavovať  svojim symbolom,  ktoré  by  mala  prijať  skupina 
strážcov – dobrovoľníkov pripravených k otvoreniu a pracovaniu s centrami, 
- miera vnútornej harmónie a súladu jedinca bude určovať aj mieru celkovej úspešnosti na 
tejto púti

Astrologický  archetyp  Kozorožca,  posvätná  veta:  „  Ja  som  hora  života,  ktorá  sa  otvára 
každému pútnikovi, ktorý po mojom tele  kráča a k môjmu srdcu smeruje.“

Každú jednu cestu k centru, sídelnému aj horskému, je potrebné brať nie ako prechádzku či 
turistickú cestu, ale ako mystérium, mystickú iniciáciu, kedy robíme kus práce pre ostatných, 
pre národ, ale pritom sami individuálne podstupujeme vnútornú iniciáciu ako odmenu za 
prácu,  ktorú  tam budeme robiť.  Čiže  je  to  mystická  iniciačná cesta,  mala  by  to  byť  pre 
každého účastníka tejto práce  „svätá púť“. 

Michaela  archanjelka  oznámila,  že  na  sviatok  Márie  Magdalény  25.7.2016   by  malo  byť  
posvätné prepájanie centier Kráľovskej stolice a Prestolu Slovenska formou obradu. Obrad 
prepojenia  by  sa  mal  začať  Kráľovskej  Stolici  a po  ňom  „púťou“  (ale  autami)  po 
meridiánovom  koridore  by  sa  mala  skupina  strážcov  presunúť  na  Prestol  Slovenska– 
Kojšovskú  hoľu,  kde  bude  urobená  druhá  polovica  obradu.  Týmto  rituálne  sa  potvrdí 
posvätné energetické prepojenie obidvoch prestolov a tým bude zavŕšená aj spoločná práca 
obidvoch skupín, ktorého by sa mali obidvoch obradov spoločne zúčastniť.
Táto trojlistová kvetina bude energeticky zásobovať celú Európu. 
Viaceré štáty v Európe aj na svete majú svoje Prestoly, ale takáto trojitá kombinácia je jediná 
na svete.

7



Sídelné centrá

Prostredníctvom Michaely archanjelky sme dostali  správu o aktivácií  energetických centier 
na Východnom Slovensku a tak sme sa vydali na púť, prijmúc úlohu strážcov.
Navštívili  sme  jednotlivé  centrá  a symboly,  ktoré  sme  obdŕžali  sme  stvárnili  do  podoby 
symbolov. Prekladáme ich všetkým čo sa chcú na túto púť vydať či už fyzický alebo mentálne. 
V tejto chvíli sú už všetky centrá aktívne a prepojené s ústredným horským centrom, ktoré je 
na  Kojšovskej  holi  –  hore  Mieru (či  Meru,  keďže pod horou na duchovnej  úrovni  začala 
pulzovať okrem dúhového kryštálu, snehovo-biela pyramída).

Sídelné centrá

Nejde tu priatelia o to, aby sme vám navrhovali ako meditovať. Vy všetci to isto viete. Ide 
o to, aby človek, ktorý sa rozhodne absolvovať všetky miesta s vyžarovaním energií to mal 
ľahšie.  Môžete  naše  návrhy  rešpektovať  ale  aj  nemusíte.  V každom  prípade  sa  na  to 
potrebujete  pripraviť, t.j.  premyslieť,  prečo som sa rozhodol celú trasu prejsť. Už na mieste, 
v danej lokalite sa uzemníte s planétou, ďalej sa koncentrujete na miesto a preciťujete danú 
energiu. V súvislosti s pociťovaním energií môžete vidieť informácie na úrovni svetla ale aj 
zvukov, to podľa toho, aký ste typ. Niekedy je to aj kombinované. Snažte sa tieto informácie 
si  zapamätať,  možno  aj  pre  neskoršiu  dobu.  Na  konci  zasedu  poďakujete  lokalite  alebo 
Matke Zemi, za daný zážitok. Predýchate a vraciate sa do tejto reality. 
Každé  čakrove  miesto  má  svoj  génius  loci-  originalitu  miesta.  Preto  sa  snažte  aj  túto 
originalitu sebe vlastným spôsobom absorbovať. Toto pociťovanie môže byť aj iné, než my tu 
ďalej uvádzame. 
Rozhodli sme sa preto, že pri jednotlivých energetických centrách nebudeme uvádzať o akú 
čakru sa jedná, akej farby tam vyviera energia, ktoré časti tela sa energeticky aktivujú a  to 
z toho dôvodu aby sme vás vopred neprogramovali ale aby ste sa zamerali sami na seba na  
svoje pocity. 

Celú  púť  začneš  v Dóme  sv.  Alžbeta  v Košiciach  a prejdeš  postupne  všetky  mestské 
energetické  centrá  a prvú  časť  svojej  púte  zakončíš  opäť  v Dóme  sv.  Alžbety  druhou 
meditáciou. Mestské energetické centrá sa zjednotia a vytvoria tak prvé energetické srdce 
zlato-rúžovej farby. 
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Α a Ω  centrum
Košice – kráľovské centrum

Mesto Košice už v minulosti patrilo medzi najdôležitejšie obchodné križovatky vtedajšej 
Európy. Vždy boli centrom Východného Slovenska, ktoré malo v rámci  Uhorska významnú 
pozíciu.
V stredoveku patrilo medzi územia s najvyššou hustotou mestského osídlenia v rámci celého 
uhorského  územia.  V  13.  storočí  sa  tu  vytvorila  asociácia  24  spišských  miest,  zväzok  5 
najdôležitejších miest, tzv. Pentapolitana, asociácia 7 baníckych miest.
Prvá písomná zmienka o Košiciach je z roku 1230. V roku 1369 dostali Košice ako prvé mesto 
v Európe vlastný mestský erb.  Od roku 1347 až do začiatku 18. storočia si po Budíne (dnes 
súčasť  Budapešti)  zachovali  postavenie  druhého  mesta  Uhorska.  Primerane  k  svojmu 
hospodárskemu, administratívnemu a politickému významu sa v meste zriadila v roku 1657 
univerzita.
Historické centrum mesta bolo do 18.storočia opevnené hradbami. Dnes ho tvorí  takmer 
kilometer  dlhá  pešia  zóna  obkolesená  skvostnými  historickými  budovami,  ktoré  obývali 
stredovekí králi, grófi a významní predstavitelia šľachty. Centrum plné legiend a príbehov, 
paláce  bohatých šľachticov sa  striedajú  s  domami  remeselníkov,  kostoly  a  kostolíky, 
námestia  a  úzke uličky,  ktoré  si  pýtajú  úchvatené  pohľady  okoloidúcich.  V  tomto centre 
sídliace výstavy odhaľujú obrovský kus histórie mesta, vedy, kultúry a umenia.
Pôvodné  stredoveké  námestie  je  dnes  dominantou  vytvárajúcou najväčšiu  mestskú 
pamiatkovú rezerváciu na Slovensku.

Dóm sv. Alžbety je postavený v slohu vrcholnej 
gotiky a ako už napovedá jeho názov, zasvätený 
bol sv. Alžbete Uhorskej (Durínskej). S jeho stavbou sa 
začalo okolo roku 1380, rozdelená bola na viacero etáp a 
dokončená bola v  roku 1508. Okrem impozantného 
exteriéru ukrýva katedrála aj vzácny interiér. Upúta 
najmä oltár sv. Alžbety so 48 obrazmi, zavesená plastika 
Immaculaty a neskorogotický krídlový oltár Navštívenia 
Panny Márie.
http://www.panoramyslovenska.sk/Panorama/Dom-svatej-Alzbety-Kosice-interier.html
http://www.panoramyslovenska.sk/Panorama/Hrobka-Frantiska-II-Rakocziho-v-Dome-sv-Alzbety-v-
http://www.panoramyslovenska.sk/Panorama/Kaplnka-svateho-Michala-v-Kosiciach-interier.html

Dóm sv. Alžbety ti  ponúka aj ďalšie nevšedné zážitky. Prvým je možnosť navštíviť hrobku 
Štefana Rákocziho -  teda podzemie.  Druhým je možnosť  vystúpiť  po schodoch Kráľovnej 
a Kráľa, ktoré sa točia ako DNA a nachádzajú sa priamo v Dóme a tretím zážitkom je výstup 
po 160 schodoch na vežu Dómu. Zaujímavý je počet poschodí veže a vstup do veže, ktorý je 
tak úzky a tmavý, že budeš mať pocit akoby si sa práve znovu rodil na tento svet. Je len na 
tebe ako čo si vyberieš.

Symbol, tohto centrá hovorí: „Pútnik, rozhodol si sa vydať na púť, choď!   Pozbieraj všetky 
energetické kvety aby  keď sa  vrátiš  späť  sa  tieto  energie  a energie  horských centier  cez 
ústredné   centrum na  Kojšovskej  holi  zjednotili.  Táto  energia  lásky  je  vysielaná  na  celé 
Slovensko, na celú Európu, na celý Svet.
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Na ceste sa však  uskutoční  prestavba aj  tvojho energetického tela,  tvojej  svetelnej  DNA, 
preto pozorne vnímaj všetky svoje pocity s cestou spojené. 
Ku každému  energetickému  centru  dostávaš  aj  symbol,  ktorí  obdŕžali  strážcovia. 
Prostredníctvom tohto symbolu sa napojíš na energetické centrum. Je však možné, že od 
Matky Zem dostaneš  aj  svoj osobný symbol ak sa tak stane nakresli  si  ho a používaj  ho. 
K čomu to sa tiež určite dozvieš.“

Prosba  k  Matke  Zem:  „Matka  Zem  z hĺbky  svojho  srdca  prosím  o povolenie  napojiť  sa 
prostredníctvom  symbolov  na  jednotlivé  energetické  centrá,  ktoré  chcem  počas  svojej 
meditačnej púti navštíviť. Prosím tiež o tvoju ochranu a pomoc pri prijímaní a spracovávaní 
energií, ktoré z týchto centier budem dostávať.“

                                             Dóm sv. Alžbety   prvý symbol pred zahájením celej púte

Pútnik, ktorý prichádza do Košíc osobným autom môže svoje tátoše zaparkovať:
V obchodnom centre Aupark, ktoré sa nachádza 5 minút od Hlavnej ulice  -  počas týždňa 
je parkovanie denne  tri  hodiny  ZDARMA.  Za  každú  ďalšiu  začatú  hodinu  zaplatíte  2 
eurá. Počas víkendov a štátnych sviatkov je parkovanie denne šesť hodín ZDARMA.  Alebo 
bližšie k Dómu na Alžbetinej ulici, kde parkovné cez týždeň a v sobotu do 13 hod. je 1 euro za 
hodinu. 

Po absolvovaní úvodnej meditácie v Dóme sa pútnik k ďalšiemu centru musí vydať smerom 
na Michalovce a pred obcou Bidovce odbočiť smerom na Herľany a cez Herliansky priesmyk 
sa dostane k mestu Vranov a odtiaľ je už iba kúsok k druhému sídelnému centru – Nižnému 
Hrabovcu.  Ďalšie  tri  energetické  centrá  sú  rozložené  pozdĺž  priehrady  Domaša,  kde 
o ubytovanie a stravovanie nie ju núdza.
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Druhé sídelné centrum
Nižný Hrabovec    48° 51.453'N 21° 45.771'E

Obec je doložená z roku 1357 ako Garboncha, neskôr ako Haraboch,  Harabovecz (1436), 
Nisny Hrabowecz (1773); po maďarsky Alsóhrabóc, Alsógyertyán. 
Osídlenie nastalo koncom neolitu a začiatkom doby bronzovej - kultúra východoslovenských 
mohýl. Obec patrila viacerým zemepánom a často striedala majiteľov.
Pamiatky :
Kostol rímskokatolícky renesančný, pôvodne protestantský, zo začiatku 16. storočia, 
barokovo upravený v 17. a 18. storočí, rozšírený v roku 1856
Kúria baroková z roku 1666. Kaštieľ barokový z roku 1748, klasicisticky upravený z roku 1840.
Kúria klasicistická zo začiatku 19. Storočia. Kostol gréckokatolícky z roku 1825

Tie  starobylé  mená  dediny  –  Haraboch  a Habovecz  akoby  predznamenávali  umiestnenie 
energetického centra na druhej pozície.
Toto  energetické  centrum je  zaujímavé  tým,  že  blízko  vedľa  seba pracujú  dve  rozdielne 
energie.  Prvým  energetickým  centrom  je  merkaba,  nakoľko  neďaleko  sa  nachádza  starý 
židovský  cintorín.  Druhé  energetické  centrum  je  centrum,  ktoré  sa  aktivovala  v rámci 
Prestolu.  Veríme,  že  obidve  centrá  nakoniec  svoje  energie  zjednotia  a budú  spoločne 
pracovať pre blaho celé ľudstva.

          

                                                                                               Symbol energetického  centra
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Tretie sídelné centrum 
Žalobín    48° 58.352'N 21° 44.234'E

Obec je doložená z roku 1451 ako Salaba, neskôr ako Žalobin (1773); po maďarsky Zsalobin, 
Újszomotor.°
Obec patrila panstvu Humenné, od polovice 16. storočia zemianskym rodinám. Do roku 1747 
tu  mali  majetkový  podiel  Draveczkovci,  od  roku  1658  do  20.  storočia  rodina  Hadik-
Barkóczyovcov.  V  roku  1557  mala  obec  8  port,  v roku  1715  mala  6  opustených  a  12 
obývaných domácností, v roku 1787 mala 60 domov a 488 obyvateľov, v roku 1828 mala 62 
domov  a  473  obyvateľov.  Pracovali  v  rozsiahlych  lesoch.  V roku  1778  postihlo  obec 
zemetrasenie, v rokoch 1880-1910 sa mnohí vysťahovali.
Pamiatky: Kostol rímskokatolícky  zo 16. alebo začiatku 17. Storočia. 

                                                                                                Symbol energetického centra

Štvrté sídelné centrum 
Nová Kelča       49° 03.837' N 21° 41.963' E

Obec vznikla v roku 1965 namiesto zaniknutých  obcí Kelča a Veľká Domaša. Časť obyvateľov 
pracovala v tehelni, v lesoch, v závodoch v Košiciach, Michalovciach, Stropkove a vo Svidníku, 
časť na miestnom Štátnom majetku. 
Kelča:

12



Obec je doložená z roku 1404 ako Kwlche, neskôr ako Kewlche (1408), Kelcze (1430), Kewche 
(1454), Kelcza (1773); po maďarsky Kelcse. Obec patrila panstvu Stropkov, od roku 1767 
Vécseyovcom. Obec zanikla 1. 10. 1965 výstavbou vodného diela Domaša.
Kelča:Kostol rímskokatolícky barokovo-rokokový z roku 1780

           Motorest Alpína                                              Lúka  vedľa motorestu Alpína                      Nový kostol

 

 

 
 Nový kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho                                              Symbol energetického centra

Našu púť po sídelných centrách sme absolvovali v strede pracovného týždňa, takže okrem 
Dómu  všetky  kostoly  boli  zatvorené  a tak  sme  až  dodatočne  zisťovali   informácie 
o jednotlivých kostoloch.  Preto sme po spracovaní symbolov jednotlivých centier boli milo 
prekvapení ako sa niektoré symboly  zhodujú so skutočnosťou.

Piate sídelné centrum 
Lomné        49° 06.300' N 21° 38.224' E

Obec  založili  na  zákupnom  práve  pred  rokom  1356.  Obec  je  doložená  z roku  1369  ako 
Lomná, neskôr ako Lumpna (1382), Lomná (1410), Lomné (1920); po maďarsky Lomná.
Patrila panstvu Čičva, neskoršie Csákyovcom a Barkóczyovčom. 
Kostol gréckokatolícky barokový z roku 1753
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                                                        Kostol sv. Michala archanjela               

                                                    Symbol energetického centra

Šieste  sídelné centrum 
Proč -  49°5´26´´SŠ, 21°23´44´´ VD   

Obec v 14. storočí patrila panstvu Chmeľovec. Obec je doložená z roku 1423 
ako Procz, neskôr ako Prochfalua (1427), Procž (1773), Procsch (1786), 
Proč (1920); maďarsky Prócs, Porócs.

 
                                                                                  Sem tečie energia od kaplnky  z Čeloviec
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Podľa GPS sme na správnom mieste ale ako zisťujeme energia sem tečie z akoby z kopca 
oproti.  Vydávame  sa  preto  smerom kam nás  vedie  intuícia.  Na  kopci  nachádzame  starý 
románsko-gotický kostol ale našu pozornosť najviac upútala kaplnka stojaca trochu bohom, 
obklopená borovicami. Podľa merania sme boli na mieste a pohľad do vnútra kaplnky a hvizd 
sokola nad našimi hlavami nás utvrdil o tom, že sme na správnom mieste. A tak vznikol aj 
symbol, ktorý sa skladá z dvoch časti.

Čelovce   
Obec vznikla v polovici 14. storočia zemianskou kolonizáciou. Obec je 
doložená z roku 1355 ako Czel Coppirintia, neskôr ako Celfalua (1402),
 Cschelowce (1786); maďarsky Cselfalu.

Čelovce Románsko-gotický kostol              Kaplnka pred ktorou sa nachádza energetické centrum

                            Energetický symbol Proč             Energetický symbol Čelovce  

Siedme  sídelné centrum 
Šarišské Michaľany   49° 03.752'N 21° 08.379'E

Obec vznikla v 12. storočí pri kostole sv. Michala. Obc je doložená z roku 1248 ako súčasť 
hradného panstva Šariš ako Szent Mihaly, neskôr ako Mihalyany (1773), Mihalane (1786), 
Michaľany (1920), Michaľany nad Torysou (1927), Šarišské Michaľany (1960); maďarsky 
Szentmihály, Szentmihályfalva. Kaštieľ renesančný postavený po roku 1585, s pristavanou 
barokovou kaplnkou z roku 1736
Kostol  rímsko-katolícky z roku  1785  sv.  Michala  archanjela.  Predpokladali  by  ste,  že 
energetické  centrum  sa  bude  nachádzať  niekde  poblízko.  Omyl.  Nás  privítal  kus  lúky 
zarastený  vysokou  trávou,  pokrytou  inovaťou,  ktorá  sa  v rannom  slnku  jagala  ako  tisíce 
malých diamantov a tak sme sa pri meditácii mohli ponoriť hlboko do svojho vnútra.
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http://www.panoramyslovenska.sk/Panorama/Sarisske-michalany-kostol-sv-michala-interier.html
http://www.panoramyslovenska.sk/Panorama/Renesancny-kastiel-a-Barokova-kaplnka-Povysenia-sv-Kriza-v-Sarisskych-Michalanoch.html

                                                  Symbol energetického centra

Ôsme  sídelné centrum 

Gelnica    48° 51.190'N 20° 55.960'E

Prvá  písomná zmienka  o meste  Gelnica  sa  datuje  do roku  1246,  ako  vyvinuté  mesto  sa 
spomína do roku 1276. V roku 1246 sa nazývala Gylnychbanya. 
K pôvodným slovenským obyvateľom sa v 12. storočí prisťahovali kolonisti z Bavorska. Ťažilo 
sa tu zlato, striebro, meď. Mestské právo udelil Belo IV. ( 1235 – 1270 ), potvrdil Štefan V. 
a Ladislav  IV.  v roku  1276.  Gelnica  má jeden  z najkrajších  banských  erbov  na  Slovensku. 
Posledný z roku 1844 je v znamení úpadku heraldickej tvorby v 19. storočí. 
PAMIATKY
Veľké množstvo  historických pamiatok  a prírodných  pamiatok  poskytnúť  dôkaz  o histórii  
mesta  Gelnica. Meste  "klenoty" patrí rímsko-katolícky  kostol  Nanebovzatia  Panny 
Márie z 14. storočia,  zrúcanina  bývalého  hradu  Gelnica  zo  13. storočia,  budova baníckeho 
múzea v Gelnica z roku 1802 je evanjelický kostol z  roku 1784 a kamenný most cez rieku 
Hnilec z 19.storočia.
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K energetickému  centru  v Gelnici  sa  dá  dostať  iba  cez  cintorín.  Miesto  bolo  pôvodne 
zarastené trnkami ale chlapci z Gelnice ho už vyčistili a dokonca tam postavili veľmi peknú 
rustikálnu lavičku. 

 

       Energetické centrum  Gelnica

                                                                                                            Symbol energetického centra

Deviate  sídelné centrum   

Prakovce  N48° 48.903' E20° 54.530'

V roku 1368 uhorský kráľ Ľudovít I. nariadil revíziu chotára mesta Gelnica. Vlastníctvo obcí 
nájdených  v  tomto chotári,  medzi  ktoré  patrila  aj  Villa  Praktonis,  bolo  znovu  potvrdené 
mestu Gelnica. Táto revízia je vôbec prvou písomnou zmienkou o obci Prakovce.
Najvýznamnejší majiteľ obce Prakovce na začiatku 16. storočia bol určite Alexej I. Thurzo,  
ktorý zastával vysoké správne a hospodárske funkcie v krajine.
Od  roku  1760  železiareň  v  Prakovciach,  ktorá  mala  slovenské  pece  a  hámre,  pracovala 
permanentne,  bez  väčších  prestávok  a  Hnilecká  dolina  sa  tak  stáva  dôležitým  článkom 
železiarskeho priemyslu na Slovensku.
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                Energetické centrum                                  

                                                                                                        Symbol energetického centra
Aj tu energetické centrum je na mieste kde okrem okolitej prírody nie čo obdivovať. 
Dôležitejšie však je to čo táto energia v nás aktivuje a prebúdza.

Desiate sídelné centrum
Moldava nad Bodvou     48°37'8.16"N 20°59'28.85"E
Kaplnka sv. Rócha  48°37´28´´N 20°59´30´´E
Židovský cintorín – merkaba 48°37´17´´N 20°59´20´´E

Prvá  písomná zmienka o meste  sa spomína v  roku 1255,  Život  mesta  a  jeho dejiny boli 
odjakživa ovplyvňované jeho polohou a prírodnými podmienkami. Priaznivé okolnosti, najmä 
blízkosť rieky Bodvy,  úrodná pôda,  relatívne chránená dolina z hľadiska podnebia, ako aj  
výhodná  poloha mesta  na  obchodných trasách  zo  severu na  juh a  z  východu na západ,  
znamenali  pre  Moldavu  často  aj  vojenské  ohrozenie.  Archeologické  nálezy  potvrdzujú 
predpoklad, že toto územie si vybral za svoje bydlisko už pračlovek. Blízke jaskyne krasu mu 
poskytovali ochranu pred divou zverou, pred zimou a pred nepriateľmi 

Podľa  GPS  sa  energetické   centrum  nachádza  v po  chodníku  vľavo  od  parkoviska  v 
zanedbanom  orechovom sade. Dlhší pobyt na tomto mieste neodporúčame, nakoľko nad 
sadom je rómska osada .
Od parkoviska v pravo vás chodník asi po 15 minútach pomalej chôdze dovedie k židovskému 
cintorínu. Asi 15 metrov pred bránou je veľmi silné energetické pole – merkaba ale pred 
bránou už zistíte, že vstup do cintorína je energetický chránený. Chodník vás však dovedie až 
na kopec, kde sa nachádza kaplnka sv. Rócha. Energetické centrum sa nachádza vľavo pred 
krížom.
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        Kaplnka sv. Rócha                 Veľmi silné energetické 
                                                                     centrum 

                                                                           Symbol energetického centra

Jedenáste centrum
Trebišov 48° 37.188'N 21° 43.314' E

Trebišov,  centrum  južného  Zemplína,  sa  rozprestiera  v  juhozápadnej   časti 
Východoslovenskej nížiny, na rozhraní Trebišovskej tabule a Ondavskej  vrchoviny. Nachádza 
sa v nadmorskej výške 109 m zväčša na pravom brehu potoka Trnávka, prítoku Ondavy.
Prvá písomná zmienka o Trebišove je z roku 1254. V tom čase bol Trebišov spolu s hradom 
Parič vo vlastníctve šľachtica Andronika z Trebišova. Jeho osídlenie je však staršieho dáta. V 
roku  1319  daroval  uhorský  kráľ  Karol  Róbert  z  Anjou  hradné  panstvo  Trebišov 
Drugethovcom.  Ale už od 9. storočia v okolí Trebišova podobne ako Vranova, Michaloviec a 
Sobraniec, trvala nepretržite kontinuita osídlenia, obyvateľstva a reči východných Slovákov.
Kultúrne  pamiatky:  Mestský  park,  Mariánske súsošie,  Nížinný vodný hrad  Parič,  Barokovo-
klasicistický,  kaštieľ Mauzóleum grófa Júliusa Andrássyho,  Pavlínsky kláštor,  Rímskokatolícky kostol 
Návštevy Panny Márie, Gréckokatolícky chrám Zosnutia presvätej Bohorodičky, Románsky kostol Sv. 
Ducha.

    Kaštieľ s parkom a EC                                                                                                    Mauzóleum
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http://www.trebisov.sk/kulturne-pamiatky/romansky-kostol-sv-ducha
http://www.trebisov.sk/kulturne-pamiatky/romansky-kostol-sv-ducha
http://www.trebisov.sk/kulturne-pamiatky/greckokatolicky-chram-zosnutia-presvatej-bohorodicky
http://www.trebisov.sk/kulturne-pamiatky/rimskokatolicky-kostol-navstevy-panny-marie
http://www.trebisov.sk/kulturne-pamiatky/rimskokatolicky-kostol-navstevy-panny-marie
http://www.trebisov.sk/kulturne-pamiatky/pavlinsky-klastor
http://www.trebisov.sk/kulturne-pamiatky/mauzoleum-grofa-juliusa-andrassyho
http://www.trebisov.sk/kulturne-pamiatky/barokovo-klasicisticky-kastiel
http://www.trebisov.sk/kulturne-pamiatky/barokovo-klasicisticky-kastiel
http://www.trebisov.sk/kulturne-pamiatky/nizinny-vodny-hrad-paric
http://www.trebisov.sk/kulturne-pamiatky/marianske-susosie
http://www.trebisov.sk/kulturne-pamiatky/mestsky-park


Trebišov nás privítal jesenným mrholením.
Nemenilo to však nič na tom, že aj v tom 
tichom daždi sme museli obdivovať  krásu 
jesenného parku v ktorom sa ako perla vnímalo 
mauzóleum.
Za lepšieho počasia by tam bolo čo obdivovať.
Aj samotné energetické centrum sa nachádzajúce sa
vedľa fontány, ktorá je umiestnená zaujímavo
tvarovanej sadovej úpravy pôsobilo na nás mysticky. 
                                                                                                           Symbol energetického centra

Dvanáste centrum
Sečovce °48 42.155'N 21° 39.126' E

Archeologické nálezy dokazujú osídlenie územia mesta už v mladšej dobe kamennej – neolite 
(5000 – 4000 r. pred n. l.).  Práve z neolitu pochádza najviac nálezov pravekého osídlenia  
mesta aj jeho okolia. V centre mesta boli nájdené narušené sídliskové objekty bukovohorskej  
kultúry. Ďalšie sídliskové objekty pochádzajú z neskorej doby kamennej – eneolitu (4000 – 
3000 r. pred n. l.) a z doby bronzovej (1900 - 700 r. pred n. l.). V dobe halštatskej a laténskej  
(700 r. pred n. l. – n. l.) tupravdepodobne sídlili Keltovia. Tí sa zdržiavali na území Zemplína 
asi do roku 50 pred n. l. Rímska ríša na územie Zemplína a Sečoviec nikdy nezasahovala,  
preto sa tu mohli usadiť v 2. a 3. storočí n. l. germánske kmene. Tieto kmene mali obchodné 
styky s Rímskou ríšou, o čom svedčia aj nálezy rímskych mincí z okolia Sečoviec. Zo 7 – 9 
storočia n. l. už pochádzajú slovanské sídliská.       Sečovce existovali už pred rokom 1 245. 
Svedčí  o  tom  najstaršia  písomná  zmienka,  kde  v  listine  uhorského  kráľa  Bela  IV  kráľ 
potvrdzuje,  že  šľachtic  Ján,  syn  Andronika  predal  šľachticovi  Petrovi  z  rodu 
Aba územné majetky dedín Albinov a Techna (neskôr Dvorianky).

 

Energetické centrum sa nachádzav parku pre hlavnou vežou kostola 
Na nebo vzatia panny Márie.

                                                                                                                                            Symbol energetického centra
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Navštívil si posledné sídelné centrum. Svoje putovanie zakončíš v Dóme sv. Alžbety 
meditáciou.

Α a Ω centrum
Košice – srdce prestolu

Prejdúc všetky sídelné energetické centrá zozbieral  si  energie,  ktoré sa teraz  v Dóme sv. 
Alžbety  zjednotia  a budú  vyžiarená  smerom  na  Kojšovskú  hoľu  a odtiaľ  budú  šírené  po 
meridiánoch k ostatným prestolom.

 

                                                       Symbol ako oslava ukončenia tvojej púte – použi ho pri meditácií

My  sme  Dóm  sv.  Alžbety  na  záverečnú  meditáciu  navštívili  z časových  dôvodov  až  po 
prejdení všetkých horských centier. Odtiaľ sme potom vystúpili na Kojšovskú hoľu, ktorá je 
ústredným energetickým centrom.

Mapa všetkých sídelných energetických centier vo ceste.
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Časť druhá – horské centrá

Naplánujeme si trasu na vrchol doma, môžeme sa riadiť, GPS, po prípade aj mapou (nájdete 
ju  vo  fotogalérií).  Snažíme  sa  zdokumentovať  túto  aktivitu,  pre  neskoršie,  ďalšie 
pokračovanie v prežívaní získaných zážitkov. Uvedomíme si, kde sa nachádzame, uzemníme 
sa s danou lokalitou. Po chvíli  pri zavretých očiach vnímame informačný tok. Môžeme to 
preciťovať  všetkými  zmyslami.  Sme  rôzny  a teda  informačný  tok  môže  byť  aj  od  nami 
získaného, rôzny. Nie je to na škodu. Neskôr si všímame ako táto aktivita na nás vplývala, či  
vplýva.  Môžeme na daných lokalitách  pociťovať  rôzne druhy vybrácií.  Doma sa môžeme 
pokúsiť napojiť na danú lokalitu. Vaše pocity môžu byť identické ale aj iné. Zhodli sme sa ,že 
to patrí k tomu.

Druhú  časť  púte  po  horských  energetických  centrách  začni   meditáciou  so  zeleným 
symbolom Kojšovskej hole. Prejdi potom postupné všetky horské energetické centrá, ktoré 
vytvoria druhé zeleno-zlaté srdce a celú púť zakončíš na Kojšovskej holi meditáciou, tu sa 
všetky  energie  mestských  aj  horských  centier  zjednotia  do  dúhovo-zlatého  srdca  a táto 
energia aj tvojim pričinením opäť zosilnie  a začne sa rozlievať do celej krajiny, do celého 
sveta.

Prvé horské centrum                        

Šarišský hrad    49° 03.195'N, 21° 10.553'E 
Trasa: po žltej značke z Veľkého Šariša 1,5 hod. (celá trasa je spevnená cesta). Autom na hrad 
sa dá dostať iba s povolením, inak cesta aj na prechádzku je veľmi pekná.

Šarišský  hrad (iné  názvy  -  1245  castrum  Sarus,  1312  castrum  de  Saarus)  patrí  k 
najrozsiahlejším  stredovekým  hradom  na  Slovensku .  Jeho  celková  zastavaná  plocha 
prevyšuje 2,7 hektára. Je postavený na Šarišskom vrchu – kužeľovitom andezitovom  570 m 
vysokom  kopci  nad  mestečkom Veľký  Šariš.  Archeologický  prieskum  dokázal  osídlenie 
hradného vrchu už v neolite, v neskorej dobe kamennej a v mladšej dobe bronzovej (13. – 
11. stor. pred Kr.). Ďalšie obdobie osídlenia bolo preukázané na prelome letopočtu, až do 4.  
storočia. Táto kontinuita osídlenia bola prerušená a pokračovala až v 10. až 12. Storočí

     

                                                                                Energetické centrum sa nachádza vedľa 
                                                                                                        hradného múra pri mladej lipe
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Odporúčame  vám  aj  prehliadku  celého  hradného  areálu,  ktorý  sa  postupne  opravuje, 
návštevu veľmi pekne opravenej veže, ktorá je obývateľná. V sezóne je tu otvorený bufet 
a sociálne zariadenia.

                  Symbol energetického centra

Druhé horské centrum
Čierna hora   48° 58.121'N 21° 25.840'E
Trasa - po žltej značke zo Sigordu 2 hod.
Trasa po modrej značke zo Zlatej Bane do sedla potom po červenej 2 hod.
Trasa od Kukorelliho chaty 7 km – 2:04 h
V chate mjr. Kukorelliho s dá ubytovať, chata má svoj vlastný bazén. Telefón: +421 574 492 683, 
mob. +421 905 654 177 alebo mail: chatakukorelli@gmail.com. PS: 48°58'2.144"N, 21°29'30.905"E
Vedľa parkoviska pod chatou sa nachádza premeň minerálnej vody a začína náučný chodník 
„Telekia“ vhodný pre tých, ktorí už na chodenie po kopcoch nemajú nohy ale predsa by sa 
chceli prejsť krásnou prírodou a nasať do seba mystickú energiu týchto vrchov.
Náučný chodník Telekia :
 Chránená flóra Doliny obrov – Telekia ozdobná
 • Pamätné miesto odboja v 2. svetovej vojne 
• Kultový kameň Rajzovaná skala 
• Kultové nálezisko ľudovej kultúry z predhistorického  obdobia 
• Vyhliadka na najvyšší vrchol Slanského pohoria  – Šimonku a 
dolinu Starého potoka
 • Autentické miesto banskej činnosti a kutacích prác 3. 
• Prírodná rezervácia  Hermanovské skaly 
• Kultová kamenná galéria Sokolích skál
                                                                                                                                            Telekia ozdobná

  
Cesta k Kukorelliho chate  a                                              Energetické centrum na Čiernej hore
      na parkovisko        
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                                                                                                       Symbol energetického centra

Tretie horské centrum 
Oblík      N48° 58.396' E21° 28.373'

Po modrej značke od Kukoreliho chaty na lúku pod Oblíkom, potom po okružnom náučnom 
chodníku hore 1,5 hod., chodník na Oblík ako taký nie je značený. Trasa vzhľadom na terén je 
dosť náročná pre prítomnosť skál. Vrchol Oblíka pôsobí priam mysticky a záhadne.

                                                                         Symbol energetického centra 
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Štvrté horské centrum  

Makovica    48° 50.624'N 21° 30.239' E

Trasa: 6,8 km – po červenej značke z Herlianskeho sedla 2 hod.; z Makovice ku Skalám pod 
Pariakovou po modrej značke, potom po žltej k prvej veľkej skale 45 min. Asi v polovici cesty 
sa nachádzajú Rankovské skaly, z ktorých je vyhliadka na Košickú kotlinu.

                                                         Energetické centrum 

Na Makovici nás privítala hmla a mrholenie. Samotný
vrchol Makovice je doslova obmotaný vysielačmi a za
iného počasia by sa azda dali nájsť aj pekné miesta.

Energetické centrum sa nachádza na začiatku Skál
pod Pariakovou. Hustá hmla, ticho a iba občasné 
zašvitorenie vtáčika len umocňovala mystickú 
atmosféru tohto miesta. Prepojiť sa na Matku Zem a 
vesmír sa dalo aj s otvorenými očami.
Keďže hmla hustla tak celý masív skál sme v ten deň
neprešli a nevideli ani to krásne srdce, ale na budúce sa sem 
sem určite vrátime.

                                                                                                                 Symbol energetického centra

Piate horské centrum
Mošník     48° 47.256'N 21° 32.370' E

Trasa -3,3 km –  po červenej značke z Herlianskeho sedla 1,5 hod.(väčšia časť je spevnená 
cesta) povolenie na vstup do lesa autom je možné si vybaviť na Lesnej správe  Svinica 

(055/6965762, +421918333158, daniel.cicon@lesy.sk ) od Makovice až po Bradlo.
Mošník  ako  inak  privítal  nás  hmlou.  Na  Mošníku  je  postavený  nový  radar  a cesta 
k energetickému centru vedie po ľavej strane oplotenia a potom po červenej značke doľava.
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                   Energetické centrum  

                                                                                                                   Symbol energetického centra

Hmla chvíľami bola tak hustá, že sa tu človek cítil sám a predsa až hmatateľne spojený 
s univerzom lebo ono bolo v nás v našom srdci.

Šieste horské centrum 
Bogota            48° 42.056' N 21° 30.982' E
V obci Bidovce odbočiť smerom na dediny Ďurkov a Ruskov. V Ruskove odbočiť na doľava na 

Slančík a asi v polovici cesty sa nachádzajú horárne Regeta. Trasa  po červenej značke 
z Regety na Maliniak kde opustíme červenú, potom doľava hore 2 hod. (celá trasa je  
spevnená  cesta) 7,7 km  –  3:03 h.  Centrum  sa  nachádza  vzadu  za  vojenským 
objektom, ktorý je  najlepšie obísť po ľavej strane.

Regeta je zaujímavá tým, že sa tam nachádza niekoľko dubov, vek ktorých sa odhaduje na 
400 až 500 rokov a stoja tam nemo ako pamätníky dôb dávnych. Cestou na horu sa môžete  
pokochať  viacerými  skupinami  stromov,  okrem dubov sú  staré  neporušené  porasty  límb 
a borovíc duglasiek.

Bogota prastarý  slovanský názov predznamenáva výnimočnosť púte na túto horu.  Vrchol 
hory kde je energetické centrum, je pokrytý lesom, nemá oku lahodiace výhľady, zato skrýva 
v sebe neobyčajne čaro. Hneď ako sme vošli hlbšie do lesa ucítili sme zvláštnu vôňu, ktorú 
sme  nevedeli  prirovnať  k ničomu  čo  poznáme  a nebola  to  ani  vôňa  lesa.  Nad  korunami 
stromov sa na chvíľu dvakrát mihol orol skalný. Keď sme došli k energetickému centru to sme 
už boli unesení to kamenné srdce bolo naozaj krásne – „horiace srdce lásky“.
Aj na vrchol Bogoty sme našli asi už posledný starý dub, pretože jeho druh už vyschol. Vek  
tohto stromu je ťažko odhadnúť pretože rastie vo výške nad 800 metrov nad morom a jeho 
obvod vo výške ramien je skoro 5 m. Objímuc ho, urobili sme krátku meditáciu. O energii, 
ktorá z tohto starejšinu prúdi je ťažko hovoriť, treba ju jednoducho zažiť. 
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               Energetické centrum

 Aj pri tomto strome sme nechali
 kamienok z Kojšovskej holi a tak
 sme prepojili jeho vedomie s celým
 Prestolom.

                                                                                                                     Symbol energetického centra

Siedme horské centrum
Hradisko            48° 38.770'N 21° 27.196'E
Trasa - - po lesnej ceste od Slanca 30 min. Na rázcestie sa dá dôjsť aj autom.

                                                                                                      O kamenné srdcia v Slanských vrchoch
                                                                                                                                                  nie  je núdza
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      Energetické centrum                                             Symbol energetického centra

Osme horské centrum
Bradlo – Skalka     48° 36.914'N 21° 25.955'E
Trasa  :po  červenej  značke  zo  Slanca  na  Veľkú  Marovku  kde  opustíme  červenú,  potom 
doprava  hore  2,5  hod.  (väčšia  časť  je  spevnená  cesta).  Dostanete  sa  až  k vojenskému 
zariadeniu k Skalke sa dá ísť po lesnej ceste vľavo alebo rovno a až potom zabočiť doľava 
hore. Trasa ak si vybavíte povolenie na vstup s autom nie je náročná.

  

Energetické centrum, aj tu energie boli zaujímavé a niektoré zábery vyzerajú bizarne. 
Záhadný je aj symbol energetického centra

                                                                                                    Symbol energetického centra
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Deviate horské centrum
Lastovičí vrch          48° 44.485'N 20° 48.739'E 
Trasa - po červenej značke od Štósu 1 hod. 3,8 km – 1:08 

Terén zvlnený ale nie veľmi náročný až na odbočke vľavo cesta začala strmo stúpať. Tesne 
pred vrcholom v lese sa začala stáčať vľavo a boli sme vonku. Smerom vľavo na najvyšší bod 
to naše miesto nebol stožiar pre šírenie mobilného spojenia mohutný strom vás zavedie ku 
skalám,  ktoré  sú rozoklane ale nie náročné.  Energie jemnejšie  lahodiace telu po dlhšom 
výstupe. Počasie nám prialo, z rána trochu mrazivo, okolo obeda bolo slnečno a pomerne 
teplo

      Lastovičí vrch energetické centrum        

                                                                                           Symbol energetického centra

                       Pohľad z údolia

Desiate horské centrum
Slovinská skala      48° 51.544'N 20° 48.269'E 

Trasa - - k miestu, ktoré sme označili GPS po žltej značke od cesty 10 min, na vrchol skaly po 
zelenej značke zo Sloviniek 1 hod.

Slovinska skala.  Auto sme nechali  v  údolí  Slovinského potoka,  na pravej  strane lávka cez 
potok a potom smerom vpravo , trosku rozoklaný terén a pomerne strmý. pred sebou sme 
mali buk bez koruny. Energie ukazovali smerom hore. Nuž sme sa toho držali. V svahu pred 
rúbaniskom  sme  pocítili  prílev  energie  a  tak  asi  desať  metrov  od  rúbaniska  bolo  nami 
hľadane miesto.  Naša štvrtá lokalita,  zaujímavé energie aj  obrazce.  Urobili  sme ohradu z 
dreva.  Uvidíme čo napíšu naši  nasledovníci.  Dvojica  mladších vyšla  až  hore  na Slovinsku 
skalu, nádherná náhorná planina s jazierkami. Niečo sme očakávali a ono to k nám prišlo.
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          Cesta k EC Slovinská skala   
              Lávka cez potok                                             Energetické centrum

                                                                                                                  Symbol energetického centra

Jedenáste horské centrum
Ostrý vrch              48° 51.455'N 20° 52.216'E 
Trasa - po žltej značke z Gelnice k Tatarkovmu krížu, potom do vrchu po neznačenej trase 2,5 hod.; 
najkratšia cesta je z Turzova, pre toho kto sa vie orientovať v mape príp. má GPS 1,5 hod.7,4 km – 
3:12 h.
Ostrý vrch- keď odbočíte v Gelnici na Turzove do Prvého jarka a vyjdete po serpentínach na Dianu, s  
dvoma poľovníckymi chatami ste tak v polovičke trasy . Za hornou chatou odbočíte  z hlavnej cesty 
vľavo do kopca,  stále sa držíte vľavo až prídete do sedla a nad hlavou budete mat  stožiare vysokého 
napätia. Ďalej cesta vedenie kolmo na trasu do kopčeka pred vami je Ostrý vrch.  Je to vlastne mini  
hrebeň a  na  jeho konci  je  miesto,  ktoré  sme hľadali.   Energie  nás  oslovili  všetkých,  naberali  na  
intenzite. Po hodinke sme schádzali opačnou stranou do Helcmanoviec a smer Prakovce.

                                Ostrý vrch                                                                       Energetické centrum Ostrý vrch

                                                                                         Priestor na vrchu skaly už dávnejšie chlapci z
                 Symbol energetického centra                                    Gelnice vyčistili
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Dvanáste horské centrum   
Koprivy          48° 49.883'N 21° 07.949'E
Trasa - po modrej značke z Košickej Belej 2 hod.

 

           Energetické centrum                                                     Symbol energetického centra
Posledné horské centrum a srdcia sídelných a horských centier sa prepojili (viď mapu). 

Ústredné horské centrum
Kojšovká hoľa

1. Trasa – autom zo Zlatej Idky k Chate Erika odtiaľ po žltej značke (po ceste) asi 20 
minút. Najbezpečnejšia je v sobotu a v nedeľu kedy po ceste nechodia lesné stroje.

2. Trasa po modrej značke zo Zlatej Idky 5,2 km – 2:21 minút stále do kopca.
Sobota ráno po záverečnej meditáciu v Dóme sv. Alžbety a po výstupe na vežu Dómu nás 
cesta viedla na Kojšovskú hoľu. 
V dolinách hmla a na ceste ľad až tesne pred vrcholom sme z nej vynorili do slnečného 
poludnia. Odstaviac auta pred chatou Erika, zvyšok cesty ideme peši. Nasnežilo a sneh nám 
vŕzga pod nohami. V údoliach pod nami sa ako oceán prevaľujú mraky. Prichádzame k do 
trojuholníka zoradením bielym stĺpom, ktoré hlásajú „Nech je mier na Slovensku“, „Nech je 
mier vo svete“, sme na mieste. 
Ponárame sa do poslednej meditácie, z ktorej nás hlasným škrekotom preberá čierny havran 
krúžiac nad našimi hlavy. Provizórne ukladáme kamene zozbierané na našej púti, v duši však 
máme pocit, že nič nekonči ale naopak, že až teraz sa všetko začína. Pomaly sa vraciame 
k chate aby sme si tam dali neskorý obed. 
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Slovensko je jedinečná krajina, pre tých, ktorí to tak vnímajú. Ak prejdete všetky miesta ako 
my, ktorí sme to chceli zažiť, potvrdíte naše pocity. Veríme, že na konci vás tieto skúsenosti 
začali  nabádať  poopraviť  svoje  smerovanie  a rozhodovanie  v bežnom  živote.  Žijeme 
v neľahkej dobe, ktorá nás akoby nútila prijímať nové rozhodnutia. Predtým nezažité, nám 
teraz umožňuje posúvať sa, napredovať na Ceste po ktorej kráčame.  Želáme vám pri tom to 
snažení úspech.

My sme zažili slnečné dni, mrazivé dni, dni s dažďom ale aj dni s hmlou. Všetko sme prijali 
s úctou ku krajine, kde sme sa pohybovali. Stretli sme ľudí a očakávali  , čo nám títo ľudia 
svojou prítomnosťou chceli  povedať.  Brali  sme to ako dodatky domácich,  znalých svojho 
kraja.

Celé putovanie sme ukončili v jeden deň v Košickom dóme a na Kojšovskej holi. Ešte treba 
voľačo urobiť,  kým sa stretneme počas letného slnovratu a poďakujeme, že nám to bolo 
umožnené. 
Veríme, že sa priatelia všetci tam stretneme a odovzdáme si pocity z ciest po energetických 
miestach.  Energie  pracujú  stále  pre  krajinu  a aj  ľudí,  ktorí  v nej  žijú.  Pracujú  aj  pre 
návštevníkov s dobrým srdcom.
Vo fotogalérii nájdete mapy všetkých energetických centier tiež symboly a ďalšie fotografie, 
ktoré do materiálu nebolo možné pre ich rozsah vtesnať. 
december 2015

Pútnik keďže si sa pri štúdiu tohto materiálu dostal až k tomuto miestu určite si si všimol, že 
v symboloch jednotlivých centier sa často opakuje srdce ako symbol lásky a DNA ako symbol 
aktivácie ľudského vedomia na vyššiu úroveň. 
Doba v ktorej žijeme je vrcholne dôležitá preto aby k vzostupu ľudského vedomia došlo a aby 
tento posun prebehol  úspešne je  potrebné aby aspoň 8% populácie obyvateľov  na Zemi 
dokázalo plnohodnotným spôsobom zostaviť 5 vlákno DNA, 144 000 jedincov aby dokázalo 
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zostaviť šieste vlákno DNA a zvyšok populácie by mal rýchlo dobudovať štvrté vlákno DNA. 
Ak  aspoň  8%  obyvateľstva  nedosiahne  do  koncu  roka  2016  4,5  °stupňa  vývoja  dôjde 
k prirodzenému blokovaniu celého planetárneho vzostupu (učenie Strážcov kapitola 6F Časový 
posun - seminár publicitu Jaroslava Chvátala). 
Uvedomiac si tieto prepojenia medzi Prestolmi a učením Strážcov už pred dokončením tohto 
materiálu sme naším priateľom a žiakom Modrého svetla umožnili aby všetky energetické 
centrá mohli prostredníctvom symbolov v meditácii prejsť a tak urýchliť svoj duchovný vývoj. 
Preto na žiadnu časť tohto materiálu si nerobíme autorské právo a je voľne šíriteľný. 
Január  2016

Odkaz na stránku a zaujímavý film: http://slanskevrchy-vychod.sk/

Mapa všetkých energetických centier
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A zaujímavosť celkom na koniec
Cestou na Skalku sme našli veľmi zaujímavé skaly, ktorý sme dali názov „Spiaci obor“.

         Súbor skál Spiaci obor                                  Hlava obra, vpravo hlava sokola

          Symbol vyrytý do skaly                                         A títo strážia? Či strašia?
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