
Potem ko se je zvezda Sirius meseca maja skrila za obzorje, se bo znova pojavil na nebu 28. 

julija 2020. Nekaj dni Sirius še ne bo viden zaradi močnega sonca, 8. avgusta pa bo postal 

viden. Enkrat na leto, konec julija, Sirius vzide na jutranjem obzorju tik pred soncem. 

Sklepam, da je 28. julij datum, ko se Sirius poravna s Kamrtno, ki ji domačini zdaj pravijo 

Kuncelj nad reko Idrijco.  

 

V starem Egiptu je vzhod Siriusa pomenil začetek novega leta in poplav reke Nil, ki je bila ži-

vljenjskega pomena za pridelavo hrane. Sirius je zvezda boginje Isis – velike matere, boginje 

moči, poplav, rodovitnosti, obilja in žetve. Velika mati starovercev je Veliča mat, Nikrmana.  

Pater Karel Gržan je knjigi V znamenju Oriona natančno opisal povezavo Siriusa s samo-

stanom v Jurkloštru.  

»Sirijeva tesna povezanost z Orionom je značilnost v vseh prazgodovinskih civilizacijah, ki 

jim lahko sledimo. Tudi na našem raziskovalnem območju sta Orion in Sirij »usodno« med-

sebojno povezana (…) Skalna osamelca, ki sta, kot smo videli, zrcalna podoba Rigla in Kape 

(iz njune dejanske pozicije v naselbini), sta v direktni povezavi s Sirijem. Njuna smer je v 

ravni črti z osrednjim delom kartuzijanskega samostana v Jurkloštru, ki je na položaju zvez-

dnega Sirija. Iz tega izhaja teza, da sta tudi zrcalna navzočnost samega Sirija v območju 

naselbine pod Orionovem pasom ali še natančneje, pod njegovim mečem (…) Skalna osa-

melca sta v direktni liniji s Sirijem kot sprejemnika njegove moči v zemeljsko pozicijo, v ob-

močje Oriona. «  

Medveščkovi staroverci bi rekli, da vodi s tal do Sirija povezava s pajkovo nitjo. Menda je 

vsak megalit v Sloveniji in po svetu povezan s svojo zvezdo. In zvezda Nimra, kakor so jo 

imenovali staroverci, ki z luno in soncem tvori nebeški tročan, ni ravno Severnica, ampak je 

to verjetno Sirius.  

Čaka nas še veliko dela. 

28. julija 2020 zapisal 

Rudolf Baloh 


