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Uvod 

Planino pri Sevnici sem prvič obiskal že pred desetletjem, a takrat so bili zanimivi tamkajšnji 
zbiralniki sončne energije, eni prvih v Sloveniji, ki stojijo na prisojnem pobočju pod glavnim 
križiščem. Takrat nisem poznal megalitskih posebnosti kraja, ker se zanje še nisem zanimal. 

Novembra 2018 pa sem si megalit Ampus ogledal v družbi več radovednih rojakov in 
pod vodstvom patra, dr. Karla Gržana, ki je na ogled megalitov na Kozjanskem povabil dr. 
Semirja Osmanagića, odkritelja Bosanskih piramid.  

 
Skupina radovednežev v družbi s patrom Gržanom in dr. Osmanagićem. Na desni strani fotke,  

v sinje svetli suknji, sem tudi tvorec sestavka. (foto Irena Jarc, november 2018) 

  
Pater Gržan nam je med drugim predstavil tudi na glavo postavljeno »piramidno« skalo, ki jo 
domačini imenujejo Ampus. Kolikor vem, je bil Ampus prvič predstavljen širši javnosti 2012 v 
dokumentarcu Orion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V dokumentarcu glej 10’ - 10’ 35¨; https://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-kulturno-umetniski-program/140175478. 

https://sensa.metropolitan.si/dogodki/predavanje-dr-semirja-osmanagica-v-sevnici-15-november/
http://piramidasunca.ba/bs/piramida/bosanska-dolina-piramida.html
https://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-kulturno-umetniski-program/140175478
https://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-kulturno-umetniski-program/140175478
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Odtlej Planina pri Sevnici ni več znana le po grajskih razvalinah in prastari lipi v grajskem 
parku; zaradi zgodaj dobljenih trških pravic (14. st.); srednjeveškega Sramotilnega stebra 
(prangerja); kmečkih uporov (16. - 18. st.); najdišča bronastih rimskih kovancev; križevega po-
ta do bližnjega hriba Sv. Križ; zaradi sedeža okrajnega odbora SKOJ za Kozjansko med NOV 
in spomenika padlim v NOB; po etnološki zbirki; zaradi markirane planinske poti od Bohorja do 
Sedlarjevega in slapov reke Gračnice; zaradi cerkve Sv. Marjete; rojstva nemške pisateljice 
slovenskega rodu, Ane Wambrechtsamer; glasbene pedagoginje, operne in koncertne pevke 
Jeanette Foedransberg; glasbenika, humorista in kantavtorja Janka Narata Jenkija; in pio-
nirstva pri nameščanju sončnih kolektorjev na večjih površinah. Kraj se ponaša tudi z izjemnim 
megalitom iz pradavnine, vendar domačini menda ne vedo več, čemu naj bi služil. 
 Tudi mene je megalit Ampus spodbudil k razmišljanju in sčasoma sem dojel, da gre za 
odličen primer svete geometrije, ki od pamtiveka omogoča blagodejno bivanje prebivalcem 
kraja in širše okolice.  

Sicer je že obravnava Ampusa zelo zanimiva, vendar je dotični megalit sestavni del 
krajinskega trojaka. Zato menim, da je za razumevanje Ampusa treba obravnavati celoto, ki ji 
pripada, torej najprej … 
 

… Krajinski veletrojak Planine pri Sevnici  

Jedrnato povedano, tvori ga trojica virov moči v krajini: 

 hrib Stari grad, ki seva nebesno-navzdolnjo, ognjeno, moško moč 

 razvodno sleme, kjer točka v cerkvi Sv. Marjete Antiohijske seva Zemljino-navzgornjo, vod-
no, žensko moč; in 

 ogromna skala pod vasjo, p. d. Ampus (nakovalo), ki izmenično seva obe moči; beseda na-
kovalo je v slovenščini srednjega spola, kar povsem ustreza njegovi vlogi v trojaku moči 

 

 
 

Prikaz virov nadpovprečnega naravnega sevanja v Planini pri Sevnici, ki tvorijo krajinski veletrojak 
(predloga je Državna topografska karta republike Slovenije, SENOVO 123; GURS, Lj. 1998). 
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Viri nadpovprečnega naravnega sevanja, ki tvorijo krajinski veletrojak trga Planina pri S.; njihovo 
skupno sevanje je plod svete geometrije in je blagodejno za celoten kraj, z bližnjo okolico vred. 

 
Na zgornjem posnetku iz zraka so viri sevanja v trojaku označeni z ustreznimi barvami: 

 vijolična označuje vir nebesno-navzdolnjega, ognjenega sevanja 

 modra označuje vir Zemljino-navzgornjega, vodnega sevanja; in  

 modri pravokotniček z vijolično obrobo označuje mesto izmeničnega, navzdolnje-nav-
zgornjega sevanja, ki ohranja sevanje obeh prasil; na njej stoji megalit Ampus. 

Bolj nazorno so viri moči v trojaku označeni z ustreznimi puščicami na spodnji fotki. 

 
Fotografija Planine pri Sevnici s severa (predloga je iz Google Earth). 
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Pozoren bralec lahko opazi, da sta na zgornji fotki mesti nasprotnih sil v Planini pri S. označeni 
z različno velikima puščicama. Enako sem storil tudi z oznakami utripajočega Ampusa. S tem 
sem prikazal različno moč njihovega naravnega sevanja. 

 

Sveta geometrija in Ampus 

V naravi je nešteto mest, točk, kjer sevata obe prasili – navzdolnje sevanje (nebo, ogenj) in 
navzgornje sevanje (Zemlja, voda). Ponekod taka mesta sevajo nadpovprečno močno. Kadar 
se točki nasprotnega sevanja nahajata blizu druga drugi, se oplajata, in če je njuna skupna 
moč kolikor toliko v ravnovesju, blagodejno prežema vso okolico. 

S proučevanjem prastarega znanja posoških naravovercev, ki ga je v knjigi Iz nevidne 
strani neba ohranil Pavel Medvešček–Klančar, smo raziskovalci Megalitske Slovenije ugotovili, 
da v naravi obstajajo tudi utripajoče točke, ki izmenično sevajo obe moči. To so takoime-
novane zemeljske točke, ki so zaradi svojega utripanja podobne zvezdam na nočnem nebu, 
zato se s tujko imenujejo tudi astralne točke. Povezanost trojice virov naravnega sevanja je 
energijski trojak (tročan pri posoških naravovercih). O njem Pavel M. K., na podlagi pričevanj 
posoških naravovercev, zaključuje: “Tročan je troje v enem. Kot celota je življenjska sila, ki 
prežema vse.”  

Prepoznavanje trojakov blagodejnega sevanja v naravi je mojstrstvo, ki so ga naši 
predniki obvladovali še nekaj stoletij nazaj in ga s pridom koristili. Slednje dokazujejo tako-
imenovani binkli pri posoških starovercih, v krajinskih razsežnostih pa to dokazujejo mnoge 
cerkve, ki so se namerno postavljale bodisi na mesto ognjenega ali pa vodnega sevanja. O 
vrsti sevanja priča spol svetnika, po katerem je cerkev poimenovana.  

Kolikor mi je znano, noben glavni oltar v nobeni cerkvi ne označuje točke utripa-
jočega sevanja, neredko pa jo označuje eden od stranskih oltarjev, ki je tudi ustrezno 
poimenovan, recimo oltar Jezusovo srce; srce je srednjega spola in tudi v resnici utripa (!). 

Seveda vse nadpovprečno močne točke v naravi ne sevajo enako močno. Kadar eno 
sevanje močno prevladuje, skupno sevanje para nasprotnih prasil ni več tako blagodejno in v 
takem primeru pomaga le uravnovešanje njunih moči. Prav to sem prepoznal v krajinskem ve-
letrojaku v Planini pri Sevnici; megalit Ampus uravnava njegovo skupno moč, torej odpravlja 
energijsko neravnovesje. 

Zaznavanje in povezovanje točk sevanja obeh prasil v naravi dandanes zmorejo lju-
dje z nadpovprečnimi naravnimi sposobnostmi. Naši predniki so jih posedovali bolj množič-
no kot sodobno človeštvo, da o megalitskih praprednamcih ne izgubljam besed. Še več, 
slednji so očitno znali neravnovesje obeh prasil tudi uravnavati, o čemer priča prav megalit 
Ampus.  

* * * 

Menim, da zgornja razlaga povzema bistvo takoimenovane svete geometrije. Svetost ne 
pomeni nečesa, čemur bi se morali klanjati ali pa versko goreče častiti. Govor je o narav-
nem okolju, o zaznavanju in prepoznavanju mest, ki sevajo nadpovprečno močno; v tem 
smislu svetijo.  

Kdor uspeva prepoznavati pare obeh prasil v naravi in določati območje njunega 
skupnega, dobrodejnega sevanja, obvlada osnove svete geometrije. Takšno mojstrstvo je 
bilo lastno naravovercem (“starovercem”) in megalitskim praprednamcem. Slednji pa so 
svoje znanje svete geometrije mojstrsko dokazovali tudi s postavljanjem samostojnih mega-
litov in megalitskih postavitev (struktur).  

Dokaze o sveti geometriji na Slovenskem proučuje več raziskovalcev, med drugim jih 
zbira in predstavlja tudi Megalitska Slovenija. Megalit Ampus v Planini pri S. pa s svojo 
vlogo v tamkajšnjem krajinskem veletrojaku dokazuje, da so megalitski praprednamci znali 
sveto geometrijo tudi ustvarjati.  
 

Podrobneje o megalitu Ampusu  

Ker je celoten zapis nastal zaradi njega, ga velja predstaviti podrobneje. Naziv Ampus verjetno 
izhaja iz nemške besede amboss, ki pomeni nakovalo; iz fotografij megalita iz različnih zornih 
kotov je razvidno, da je megalit Ampus res podoben nakovalu, glej spodaj. 

https://iza2.zrc-sazu.si/sites/default/files/ISBN9789612548490.pdf
https://iza2.zrc-sazu.si/sites/default/files/ISBN9789612548490.pdf
http://megalitskaslovenija.si/
https://sensa.metropolitan.si/za-navdih/pavel-medvescek-staroverstvo-to-ni-vera-to-je-nase/
http://megalitskaslovenija.si/
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Foto Elbena Asali 

 

 
Radovedneži si ogledujemo Ampus od blizu in poslušamo razlago patra Gržana; v ozadju  

je viden hrib Stari grad. (foto Mitja Fajdiga) 

 
Megalit Ampus ima maso več kot sto ton in je z daljšo stranico usmerjen proti severu. V prid 
trditvi, da Ampus ni naključno delo narave, temveč je umetno postavljen na svoje mesto, govo-
rijo sledeča dejstva (ki na prvi pogled nimajo nikakršnega smisla): 

 z ravnim dnom Ampus leži nad majhnim prostorčkom, ki ima samo tri stranice (severne ni); 
torej na glavo postavljena »piramida« stoji zgolj na treh robovih svoje odrezane konice (!); glej 
fotko v nadaljevanju 

 obstoj prostorčka pod tako ogromno skalo je nadvse nenavadno dejstvo; vse skupaj pa je 
dodatno skrivnostno še zaradi preduha v južnem in zahodnem robu nosilne podlage (na fotkah 
sta preduha označena z modro puščico)  
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Levo, Ampusovo dno od spodaj, s severne strani, 
kjer sta lepo vidna tudi oba preduha; desna fotka 

prikazuje večji preduh od zgoraj (glej modre 
puščice). (foto Mitja Fajdiga in Irma Dolinar) 

 
 

 tla prostorčka pod Ampusom so močno naklonjena, kar otežuje možno zadrževanje v njem; 
poleg tega se lahko tam naenkrat zadržuje le en človek, mukoma dva, in sicer v sklonjeni drži 
ali čepe (glej spodnjo fotko); menim, da prostorček ni bil nikoli namenjen zadrževanju v njem; 
njegov namen je jačati Ampusovo vodno oziroma širilno sevanje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V prostorčku pod Ampusom čepi raziskovalka Irma Dolinar, ki raziskuje  

megalitske strukture tudi v tujini. (foto Irma Dolinar) 

 

 kot rečeno, Ampus stoji na mestu utripajočih naravnih moči, kar pomeni, da nekaj časa 
seva navzgornjo moč, nekaj časa navzdolnjo, pa spet navzgornjo in znova navzdolnjo; kdor se 
zadržuje v njegovi bližini, ko se obrne njegova sevalna moč, mu je nekaj trenutkov lahko slabo, 
ker se mora telo privaditi novemu vzdušju; zato menim, da megalit Ampus nikoli ni bil kraj, kjer 
bi se praprednamci radi zadrževali, še manj pri njem opravljali obrede  

 megalit se nahaja pod vasjo, na SV osojnem pobočju, kjer se, približno sto metrov nad 
megalitom, nahaja tudi majhen vodni izvir; slednji lajša Ampusovo nalogo jačati vodno moč 
krajinskega veletrojaka; verjetno prav zato pater Gržan imenuje megalit Ampus tudi Omikron 
po zvezdi v sozvezdju Vodnar (glej spodnjo risbo); Vodnarjev Omikron je pomenljiv naziv, saj 

https://www.facebook.com/groups/735078963540062/about/
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priča, da megalit v okolico širi vodno moč; obenem grška črka omikron simbolno ponazarja 
tudi svet v malem, kar megalit Ampus oziroma Omikron tudi je, če se upošteva, da seva obe 
prasili, ki botrujeta vsem pojavom in porajata svet. 

 

 
 

Vodnar slikarja Sidneya Halla (https://en.wikipedia.org/wiki/File:Sidney_Hall_-_Urania%27s_Mirror_-

_Aquarius,_Piscis_Australis_%26_Ballon_Aerostatique.jpg) 

 

Ampus v Planini pri Sevnici omogoča delovanje svete geometrije  

Predvidevam, da so megalitski praprednamci na območju sedanjega Kozjanskega živeli v 
tesnem sožitju z naravo in se zelo dobro zavedali svoje življenjske odvisnosti od nje. Območje 
razvodnega slemena z vodnimi izviri na njegovih pobočjih, kjer stoji Planina pri S., so gotovo 
prepoznali kot zelo ugodno območje za ljudsko bivanje. 

Gotovo so tudi zaznavali, da oba hriba – Stari grad in Sv. Križ – zamejujeta krajinsko 
razvodno sleme; ker sevata precej močnejšo nebesno-ognjeno prasilo, kot pa razvodno sleme 
žari Zemljino-vodno prasilo, so zaznavali neravnovesje obeh nasprotnih prasil. In vedeli so, da 
je za blagodejno bivanje na tistem območju potrebno uravnovesiti moč obeh, da je torej treba 
trajno jačati Zemljino vodno moč.  

To so storili tako, da so v bližini poiskali močno utripajočo točko; primerno so našli na 
severovzhodnem pobočju slemena in tja postavili megalit Ampus. Slednji sicer izmenično seva 
obe moči, vendar so megalitski snovalci poskrbeli, da Ampus s svojo obliko odtlej jača 
navzgornjo, vodno oziroma širilno moč in tako dopolnjuje sevanje točke na slemenu, kjer zdaj 
stoji cerkev Sv. Marjete. 
  Ob spoznanju Ampusove vloge se razodeva tudi pomen prostorčka pod njim, manko 
njegove severne stranice, njegovih strmo naklonjenih tal in dvojice preduhov. Vse našteto jača 
Ampusovo vodno, širilno, navzgornjo moč in obenem uspešno uravnoveša skupno moč 
krajinskega veletrojaka v Planini pri Sevnici, da s svojo ravnovesno silo blagodejno prežema 
kraj in bližnjo okolico. 

* * * 

Morda je prav megalit Ampus oziroma Omikron odločilno zaslužen, da ljudje že od nekdaj radi 
bivajo na razvodnem slemenu Planine pri S., ki ga s svojo blagodejno življenjsko silo oplaja 
tamkajšnji krajinski trojak in omogoča uspevanje kraja. Torej sta krajinski veletrojak in Ampus, 
kot njegovo nepogrešljivo izboljševalo, posredno zaslužna tudi za bogato krajevno zgodovino. 

Ponuja se sklep, kadar si človek s pomočjo svete geometrije boljša življenjsko okolje in 
živi v sožitju z naravo, je bolj zdrav in živi dlje. 
 
Rakek, 13. svečana (februarja) 2020 

Mitja Fajdiga, urednik 

* * * * * 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Sidney_Hall_-_Urania%27s_Mirror_-_Aquarius,_Piscis_Australis_%26_Ballon_Aerostatique.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Sidney_Hall_-_Urania%27s_Mirror_-_Aquarius,_Piscis_Australis_%26_Ballon_Aerostatique.jpg

