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Razkriški kot
Odrešujoča pot po zmajevi črti
Dostop: Kraj Razkrižje je 8 km oddaljen od Ljutomera. Pot kulturne in naravne dediščine
po Razkriškem kotu, imenovana tudi zmajeva črta, ob katerih je nanizanih 21 t. i. zdravilnih
točk, poteka ob Ščavnici vse do njenega izliva v Muro, in sicer pod vasmi Razkrižje, Šafar
sko in Gibina, skoraj do državne meje. Dolga je okoli 50 minut hoje po ravnem. Zaradi
naravnih lepot je zelo primerna za sprehajalce, ki ljubijo ambiente ob Muri.

Naravne lepote
Zgodovinsko-kulturne znamenitosti

Mehka travnata pot pod
Razkrižjem, ob mirnem toku
rečice Ščavnice, pot, ki je
lahko zdravilna tudi brez
energetskih točk.

Svet pri Razkrižju, z ravnicami ob Ščavnici in Muri, je ljubiteljem
knjig znan z umetniškimi proznimi opisi slovenskega pisatelja Vlada
Žabota (1958), ki je doma iz bližnje vasi Šafarsko. V romanu Pastorala piše: Potem je kanal zavil drugam ... ali pa se je morda le razpredel v vse tiste mlake in jarke, močvare in ribnike, ki jim ni bilo
videti konca med jelševjem, med vrbjem, med rožami in trstiko, ki so
se z oblaki in jutrom po gladinah zdeli nekakšno razpadlo nebo ...
Sprehajalec bo ob Ščavnici, ki jo Razkrižani imenujejo Murica, nemara podoživel Žabotovo dojemanje te nekako obstale, a živo odzivne
obrečne pokrajine, nad katero rade legajo meglice, razvlečene nad lokami pod teraso, po kateri se vrstijo in druga v drugo prehajajo vasi
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Razkriški kot

Razkrižje, Šafarsko in Gibina. Močvirna zemlja, skrivnostni studenci,
ki se takoj po prvem blestikanju izlivajo v Murico, vabljiva pešpot do
opuščenega broda na Muri, reki, ki v ta mehki, tihi svet pridere iznenada kot velikanska vodna vojska, vse to poraja sanjske predstave in hrepenenje, nemara tesnobne občutke, pomisli o skrivnostih zemlje in
vilinskih bitjih. Ljudje, ki jih bo srečeval ob poti, v večjem številu zlasti
ob koncu tedna, nosijo s seboj nekakšno samost, ki je povezana z označenimi zdravilnimi točkami, na katerih se ustavljajo z zatajevanim upanjem, da te točke res dajejo, kar z razlagalnimi tablami obetajo in ponujajo, namreč boljše počutje duše in telesa. Tla zdravilnih točk so po
navadi popeskana, označena s krožno zabitimi količki, torej s krogi s
povprečnimi premeri od dveh do petih metrov; najmanjša točka je široka meter, najširša 20 metrov. Na tablah je označeno, za kaj so primerne:
bodisi za zdravljenje bolezni dihal, prebavil, srca, ledvic in tako vse do
ščitnice bodisi za odpravljanje duševnih motenj. Nad krogi je naveden
tudi najprimernejši čas za zadrževanje na zdravilni točki, ki šteje od pet
minut do ene ure. Navodila se ravnajo po izmerjenih močeh zemeljskega sevanja, njegovih blagodejnih ali škodljivih vplivih, tistega sevanja,
ki so ga bili s svojimi pripomočki ugotavljali radiestezisti. Normalno
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Katero bolezen preganja
samotna obiskovalka
zdravilnega gaja, ki sedi
na eni zdravilnih točk? Morda
ji bo koristila že meditacija,
da bo bolje prenašala samost,
v katero sta nerazdružno
ujeta fizično in duhovno telo.
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Kažipot takoj pod Razkrižjem –
in že je tu zdravilna točka,
dobra za sečila pa še mentalne
motnje.

Sotočje Ščavnice in Mure,
ko je mirno in ljudem prijazno.

skeptični sprehajalec, ki sicer verjame v radiestezijska sevanja, a
obenem tudi ve, da ni še nobenega
trdnega znanstvenega dokaza o
njihovem obstoju, se bo čudil samozavestni terapevtski vsevednosti speljevalcev te poti.
Pomurje se je v zadnjih letih
prebudilo z odkrivanjem domnevnih zdravilnih zemeljskih energij. Domači radiestezisti so čez
to deželo postavili energetski trikotnik, katerega severozahodni
kot je grad v Gradu na Goričkem,
vzhodni kot Bukovniško jezero in južni Razkriški kot. Jezero in tudi
zdravilne točke okoli cerkvice sv. Vida ob Bukovniškem jezeru postajajo veliko zatočišče upajočih. Ivanov izvir ob Ščavnici pod Razkrižjem
pa nadaljuje svojo tradicijo: že stoletja slovi kot skrivnosten zdravilni
kraj. Njegova voda naj bi pomagala izboljšati vid in splošno telesno
počutje. Med ljudmi živi zgodba o slepi deklici, ki se ji je ob izviru
povrnil vid, ali o pastirju, ki si je bil ob njem pozdravil trahom. Novic
o novodobnih čudežnih ozdravitvah (še) ni, je pa nekako vse pripravljeno nanje. Čudežna pot je v vodniškem, gostinskem in gradbenem
pogledu brezhibno pripravljena. In vedno znova obnovljena. Zakaj
čudeži so nemočni pred Muro, ki vsakih nekaj let poplavi Razkriški
kot, odnese nekatere table, izbriše zdravilne kroge. Takrat brezposelni
dobijo nekaj zaslužka v okviru
javnih del. Obnavljanje zdravilne
poti s tem dokazano prinaša nekaterim ljudem nekaj boljšega počutja. Od magične Murice si bo
opomogel tudi razkriški turizem.
Sprehajalcu pa bo že samo pogled
na usnulo vrbo, čapljo ali rumeno
kalužnico razveselil dušo in okrepil srce. Lepota narave, skrivnostnosti ljudskega izročila razkriških
krajev in tišina tvorijo zanesljiv
trikotnik, v katerem izletnik živo
začuti obnovljeno energijo v sebi.
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