
Megalitski trojak za dež, kamniti krog in vodno  
zdravilišče v Kamniški bistrici 

 

 

 

 

Uvod 

Zgodovinar, arheolog in raziskovalec slovenstva dr. Dimitrij Kebe, radiestezist Franc Šturm ter 

podpisani smo sušca (marca) 2015 obiskali Kamniško bistrico (v nadaljevanju KB) in si ogledali: (a) 

megalitski trojak v zadnjem delu doline, V koncu; (b) ogromen kamniti krog na privzdignjenem rečnem 

bregu pod Črnim plazom, ki je zdaj že delno zaraščen z gozdom; in (c) tolmun pri izviru reke KB, ki 

je zaradi svoje izjemne vodne moči (energije) krajinsko svetišče rodnosti, torej dobrodejno za sečila 

ter spolne organe. 

Da je vodna moč KB res izjemna, je na svoji koži izkusila tudi cerkniška bioterapevtka 

Magdalena Mekina, a o tem več na koncu zapisa. 

Predvideva se, da je lovski dvorec kralja Karađorđevića, ki ga je bil zasnoval Jože Plečnik, 

postavljen ob upoštevanju geomantičnih načel (fengšuja po kitajsko). Dimitrij K. celo trdi, da je bil 

Jože Plečnik prostozidar, saj naj bi dobro poznal pravila energijsko-krajinskega načrtovanja. Tovrstno 

znanje je spadalo v skrivne vede (hermetizem), ki so še danes bolj malo znane, takrat pa so bilo 

navadnim smrtnikom povsem nedostopne. 
 

 

  



Skalni trojak pod Jermanco za vzbujanje padavin  

V Koncu, pod Jermanco (glej oznako na zemljovidu), stojita v smeri JV-SZ dva precej mogočna, 

naravna skalna štrclja, medtem ko se SV od njiju nahaja tretja skala, ki je bila tja postavljena načrtno. 

Kvadrasti balvan je visok kot dvonadstropni avtobus in je viden celo na zemljovidih iz zraka (na fotki 

ob balvanu stoji M. M.). Še več, skalni kvader stoji na svoji podlagi kot na nekakšnih debelih nogah, 

med njim in tlemi pa je celo vidna svetlina (!). 

Trojica skal skupaj tvori trojak, ki s svojo trikotno obliko in litopunktnim delovanjem krepi 

naravno vodno moč doline KB (na fotki so vse tri skale obkrožene).  

 

Trojakovo sevanje sega približno do zaselka Predkonjska, ki se nahaja na začetku doline. Že tam ga je 

namreč radiestezijsko zaznal Franc Š., ki je med vožnjo nenadoma zavil z avtom k robu ceste in ustavil 

rekoč, da smo trčili v nekaj. Sam nisem čutil ničesar, zato sem sprva pomislil, da smo z avtom zadeli 

v kaj; Franc je stopil do prtljažnika, iz njega vzel svoje radiestezijsko nihalo in pojasnil, da smo trčili v 



energijsko polje. Ko smo pozneje ugledali mogočni megalitski trojak, se nam je razkrila ena izmed 

energijskih skrivnosti doline.  

 Ob ogledovanju kvadrastega balvana se nam je 

porodilo vprašanje o njegovi starosti. Odgovor nam je 

ponudila kvadrasta skala sama. Na njenem temenu so 

vidni utori, ki jih je skozi tisočletja postopno urezala voda 

(glej fotko). Iz njihove globine se ocenjuje, da naj bi skala 

stala na tem mestu že vsaj osem tisoč let. In, zanimivo, 

Franc Š. je potem doma, ob proučevanju razprav o 

podnebju v prazgodovini, našel razpravo Spreminjanje 

podnebja v holocenu (Geografski vestnik, 77. letnik, 1. 

št., ZGS, Lj. 2005), kjer je dr. Darko Ogrin utemeljil 

občutno otoplitev podnebja pred 8000 leti, ki je trajala 

približno 3000 let. 

Dobrih sto metrov naprej, po dolini navzgor, se nahaja še ena ogromna, pokonci stoječa skala, 

ki polni dolino z nebesno energijo. Magdalena M. je zaznavala dobrodejno sevanje skale v polmeru 

petnajst metrov (torej v 30-metrskem krogu s skalo v sredini; glej spodnjo fotko). 

 

 

Kamniti krog pod Črnim plazom 

Večina ogromnih skal, ki tvorijo krog, je še vedno tam (glej označbo na uvodnem zemljovidu), vendar 

je nekaj skal morda uničenih; verjetno so bile odstranjene za boljšo dostopnost do gozda za krogom, to 

je ob reki navzdol. Območje kroga se zdaj sicer uporablja za piknike in podobno (glej priloženi video; 

tudi www.facebook.com/photo.php?v=962143630474705).  

 Kamniti krogi običajno označujejo 

območje močnejših in čistih energij v naravi. 

Taka svetišča so posvečena soncu. 

 

http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-X42ZBYAS/?query=%27keywords%3ddarko+ogrin%27&pageSize=25
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-X42ZBYAS/?query=%27keywords%3ddarko+ogrin%27&pageSize=25
http://www.facebook.com/photo.php?v=962143630474705


Vodno svetišče v tolmunu pri izviru reke Kamniška Bistrica 

Predvidevam, da ga ni potrebno podrobneje predstavljati. Njegovo energijsko najmočnejše mesto se 

nahaja v začetnem delu tolmuna, pri veliki skali (glej fotko). Zadošča, da človek sproščeno sedi na 

obrežju in telo ob tem samo vsrkava vodno energijo. Vendar opozarjam, da časovno ni dobro 

pretiravati! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena M. je izkusila vodno moč KB bolj, kot si je želela (vendar ni padla vanjo). Ugotovila je, da 

celo njej škodi preveč vodne energije, čeprav jo polni. Ko sva namreč v malem travnu (aprilu) skupaj 

obiskala KB, se je najprej pri megalitskem trojaku, potem pa še ob tolmunu pri izviru reke Kamniška 

bistrica hotela napolniti z vodno energijo, a se jo je na koncu naužila toliko, da je potem teden dni 

vsako jutro bruhala, kot če bi bila zanosila.  

 
*  *  * 

 

V sodelovanju z Magdaleno Mekina, dr. Dimitrijem Kebetom in Francem Šturmom  
cvetnika (junija) 2015 napisal Mitja Fajdiga. 


