
Klentnický kamenný kruh

Popis průchodu kruhem od Jiřiny Lockerové

Jsem spoluautorkou projektu, jehož výsledkem v roce 2005 bylo postavení 
kruhu s devíti kameny, desátým kamenem středovým a dalším kamenem 
komunikačním, stojícím v určité vzdálenosti od kruhu na menším paloučku 
za plotem.
Doporučuji navštívit nejdříve komunikační kámen, který stojí nalevo od kruhu 
asi 100 metrů od něj.
Tento menší a nenápadný kámen aktivuje při každém doteku s lidskou bytostí 
sílu země i nebe jemně a čistě. Pomáhá v nitru člověka otevřít prostor 
pro komunikaci s kamenným kruhem ve smyslu si uvědomit, co je pro můj 
život – či pochopení nějaké situace, podstatné. Ze svého prožitku meditace 
u komunikačního kamene bych napsala: ...s úctou se skláním jako v chrámovém
prostoru, uvědomuji si sebe jako Duši, která nyní vstupuje do kontaktu 
s moudrostí tohoto místa, místa, které zesílením energie země v tomto bodu, 
dokáže zesílit kontakt s Bohem. Aniž mi cokoliv v ten okamžik přichází do mysli, 
reaguje celé moje tělo úklonou a pohybem rukou do prostoru s vnitřním 
pocitem klidu a lásky.

Doufám jen, že prožitky podobného druhu skrze kontakt s kruhem na dohled, 
může zažívat kterýkoliv návštěvník okouzlený krásou tohoto místa.

Podobné reakce zažívám i v prostoru kamenného kruhu. Do něj vstupuji branou
mezi dvěma srdečními kameny, které stojí proti středovému kameni 
se skleněnou čočkou, jež v sobě nese dva kosmogramy (po poškození 
neznámým pachatelem v roce 2013 je zde dnes pouze prázdný průzor – oko). 
Pravidla pohybu v kruhu může každý přizpůsobit vlastní intuici nebo zkusit 
doporučení mého postupu. Pokračuji tedy pomalým krokem ke středu a vítám 
se se středovým kamenem z obou stran, potom pokračuji ke kameni na této 
ose / má v sobě vsazené kosmogramy transformačních energií /, je devátým 
kamenem. Postupuji od něj doprava ke kameni 1 a vyciťuji ve svém těle, 
vnitřním sluchem a pocitem, jak ke mně promlouvá. Takto navštívím každý 
kámen a každému s vděčností a dotekem po krátké meditaci u něj, tiše 
poděkuji a předávám své zažívání Boha. Odcházím potom stejnou cestou 
zpět – branou, kde dotekem ruky s menším kamenem, s díky odcházím z tohoto
posvátného prostoru.



Kamenný kruh jako sakrální stavba člověka v přírodě, používaný už v dávné 
historii z potřeby přiblížit se Bohu – Bohyni přírody – síle zajišťující a podporující
život, byl použit v tomto projektu jako harmonizující stavba pro velké území 
přesahující celou Moravu. Příběh od počáteční výzvy k určitému průzkumu 
situace energetického stavu v krajině v okolí Velkého Dvora, Starého Města 
u Velehradu, odkrývající blokující stav z dávné minulosti, se při stavbě kruhu 
prolnul s projekty transformačních – nově se tvořících center v krajině.

Působení kruhu bylo v počátečním období tak silné, že jsme doporučovali 
pro kontakt s ním omezit přímý vstup do kruhu a využít k meditaci komunikační
kámen. S tím korespondovala i situace v uspořádání plotů obory, 
do které palouček obklopený lesem, patřil.
Nyní po 9-ti letech, kdy kruh navštěvují lidé a jsou odkázaní jak při jeho hledání,
tak při vstupování do této stavby, na svou intuici, protože informační tabulky 
a ukazatale cesty nebyly zhotoveny, docházím ke zjištění, že změny vibračních 
posunů země i lidí se natolik vyrovnávájí, že návštěva kruhu může být 
pro každého podnětným a duchovně povzbuzujícím prožitkem.

To potvrzovala informace již v roce 2012 zaznamenaná v napojení na situaci 
kruhu:

...Vyzařování energie duše země skrze zesílená centra jejího výstupu a také 
vstupu energií kosmických, pokračuje také na tomto místě – kamenného kruhu.
Tato stavba skrze lidské vědomí napojené na čistý zdroj, podporuje ukotvení 
v jádru – sílu vůle člověka. Podporuje tak čisté spojení člověka s Bohem a duší 
jemu svěřenou ke zrání a putování životem. Vyzařování kruhu je utvářeno 
a posilováno pozorností a zájmem lidí toužících se k této čistotě navrátit 
jak ve svém nitru, tak v projevech, a také dokáže posílit odolnost vůči vlivům 
narušených systémů a manipulativních praktik.
Vyzráním vašeho vztahu ke spojení s Matkou zemí i Bohem – Duchem – 
všeprostupujícím a láskou dotýkající se vašich srdcí, je živeno také toto 
utvořené dílo. Tento kamenný kruh stejně jak je formován vyzrálostí tvůrců 
a zájmem lidí, také vyzařuje ze sebe podporu. Jde o vzájemné vyzrávání života 
s Bohem.



Vlevo: Kamenný kruh v oboře, focený od plotu, za kterým je komunikační kámen
Vpravo: Meditace u komunikačního kamene, začátek pro vstup do kruhu

Na mapce je červenou šipkou vyznačen příchod po dřevěném žebříku přes plot 
směrem s cesty od Café Fara, která vede krajem pole a pak kousek ke kruhu.

Červené kolečko označuje komunikační kámen, který je začátkem pro vstup 
do kruhu.
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