Vecpilī apzina enerģētiskās vietas
Šā gada 31.augustā, pieaicinot āderu noteicēju un auru tulku, kā arī ZSV (zemes
spēka vietu) pētnieku Māri Zvauni, apsekojām līdz šim vēl nepārbaudītās, bet vietējo veco
iedzīvotāju nostāstiem apvītās ZSV.
Sākām ar labiekārtot iesākto avotu pie "Dāviņu" mājām. Zvauņa redzējumā patreiz
šim avotam un tā ūdenim ir nulles vērtība, jo neprasmīgi veicot darbus ir pārrautas citu,
blakus esošo avotu āderes un ūdeņi ir sajaukušies. Viņam ir cits risinājums, kā šo avotu glābt,
nevis ievietojot grodus, bet viengabala betona caurteku vertikālā stāvoklī.
Tālāk devāmies pie Šarlotes dižozola, kura apkārtmērs ir 4,96 m. Ozols ir Svētozols,
jo tam no viena stumbra ir trīs ļoti spēcīgi atzari, kas simbolizē Svēto Trīsvienību. Šī ozola
milzīgā enerģija darbojas uz cilvēka galvas čakrām, tām palīdzot atvērties. Pastāvot šī ozola
enerģijas laukā uzlabojas atmiņa, koncentrēšanās spējas, pāriet galvas sāpes, reiboņi.
Ieteicams to apmeklēt skolēniem, lai būtu vieglāk mācīties, koncentrēties darbam skolā.
Ozols atrodas uguns āderu krustpunktā. Secinājumi: Ozola nosaukumu publiskot kā Šarlotes
Gudrības ozolu.
Blakus ozolam atrodas nelielais (pēc ļaužu nostāstiem) Dziednieku kalniņš, kur
cilvēki gājuši atgūt enerģiju, dziedināt muguras sāpes un citas kaites. Pakalna korītē neaug
koki, bet ir ļoti interesanti tas, ka tur ir ieaudzis divstumbru bērzs, kuram vienu stumbru,
apzināti vai neapzināti, kāds ir nozāģējis tā izveidojot paša Ķeizara krēslu, kurā sēžot un
meditējot, varam dziedināties. Šajā pakalnā ir ļoti spēcīga ZSV, bet gaisā virmo virs pakalna
ugunīga sēne, kas dziedina arī no gaisa. Tur ar mums notika arī ļoti mistiskas lietas.
Katrs gribējām nofotogrāfēties šajā Ķeizara krēslā. Šajā pakalnā tobrīd esošajiem
izjūtas bija ļoti dažādas, bet katrs kaut ko spēcīgu sajuta. Secinājumi: šī vieta ir jāsakopj,
jāizveido laba piekļuve, jo tik spēcīgu ZSV ar tik daudzveidīgām tā izmantošanas iespējām,
Latvijā nav daudz. Par to ir jāinformē Latvijas Dziednieku biedrība, jāpublisko un jāizvieto
norādes.
No šīs vietas devāmies uz attālo Kupšu -Ķieģelnieku elku kalnu. Arī šī vieta ir ļoti
spēcīga ZSV, tikai žēl ka tā ir ļoti degradēta. Šeit aug dižliepa ar nenosakāmu žuburu skaitu.
Ir minējumi, ka šeit pirms gadu tūkstošiem bijis amfiteātris, jo apkārt ir savdabīga akustika,
atbalss atskan no dažādām pusēm vienlaicīgi. Atsevišķās vietās vilinoši virmo gaiss un rodas
sajūta, ka atvērsies kāda "ieeja" zem kalna. Citu ZSV pētnieku versija, ka tieši šeit ir visur
meklētā Šambala.
Piestājām pa ceļam pie Elles gravas, bet šeit esošo ļoti negatīvo enerģētiku Zvauņa
kungs vairs nebija fiziski spējīgs pārbaudīt un to atlikām uz nākamo reizi. Vēl laika trūkuma
dēļ palika nepārbaudīti "meteorītu krāteri", kuri pēc Zvauņa domām nav krāteri, bet kritenes
un ir tuvākas apskates vērti.
Secinājumi: Vecpils teritorija ir viena no bagātākajām ar īpašām ZSV. Tās ir
jāsakopj, par tām ir jāinformē sabiedrība.
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