HEILIGER STEIN (OBĚTNÍ KELTSKÝ KÁMEN)
Mísovitý mystický kámen na návrší nad Mitterretzbachem, téměř na bývalé
hranici, je bývalým keltským kultovním a později i poutním místem. Po svém
uzdravení v roce 1647 zde nechala Katharina Oberhammerinová, měšťanka
z Retzu, postavit kapličku. Později byl postaven mariánský kostel, který však
byl v roce 1785 zrušen a zbourán na základě císařského nařízení Josefa II.
Dnes je zde malá kaple a vyhlídková terasa z roku 1999 umožňující
panoramatický pohled do východní vinařské oblasti okolí Retzu, Šatova
a Hnanic. Podle fyzikálního měření se v místě protíná několik silných
geomantických zón. V blízkosti se nachází bývalý turistický hraniční přechod.
GEOMANTICKÉ ZÓNY U HEILIGER STEINU
Jako geomantické zóny bývají označovány takové energetické pásy, které
procházejí krajinou ve více či méně vlnitých nebo dokonce i rovných liniích.
Často se na nich na celém světě a ve všech náboženstvích nacházejí
svatostánky nebo duchovní centra. A i když se kultura a náboženství mnohdy
proměnily, svaté místo zůstalo i nadále. Bylo přejato a křesťanství nebylo
výjimkou. S pomocí proutku se zde dají měřit geomantické zóny. Jedna
z nich přichází z jižního směru od Pulkau a prochází dále směrem ke klášteru
Louka u Znojma. Druhá zóna přichází od kostela v Unterretzbachu. Obě zóny
se kříží v prostoru Heilieger Stein. Zjistit se dají i různé vodní žíly. U kaple se
nalézají dvě levotočivé vodní žíly, z nichž jedna přichází z vinohradu za kaplí
a prochází dále dopředu pod kaplí. Druhá žíla přichází zprava z prostoru nad
švestkou, která vodnímu toku viditelně uhýbá. Tato žíla prochází pod kaplí
a pod zde stojícím kaštanem. Vodní žíly se kříží pod střešním světlíkem
se zvonem. V kapli je pod modlící stoličkou víko, které zakrývá pod kaplí
se vyskytující vodní pramen. Vedle cesty se uprostřed kulovitého řetězu
nachází místo s velmi vysokou intenzitou (9 000 Bovis). Při výkopu se
na světlo světa dostala jedna do skály vytesaná miska. Energeticky
nejsilnějším místem kostela je někdejší prostor oltáře v bývalé kapli.
U Heiliger Steinu byla zjištěna nebývale
vysoká intenzita v síle 45 000 Bovis. V určité vzdálenosti od Heiliger Steinu se
nachází další energeticky silné místo, které bylo označeno sloupkem
z kamenných úlomků od povrchu země až po do skály vytesané misky. Oblé
až kulaté kameny obklopují toto místo, pokračují jako kamenný pás dále až
k prostoru Heiliger Stein, kde končí.

