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Boljši prikaz je na voljo tu. In še prikaz prasil (nikrmane, pri posoških starovercih). 

 

 
 

http://megalitskaslovenija.si/wp-content/uploads/2021/01/20-11-15-Naravni-letni-casi-scaled.jpg
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O peterici naravnih letnih časov 
 

Zahodnjaška razlaga štirih letnih časov se dostikrat sklicuje na smeri neba, pri čemer 

vsaki smeri neba ustreza en letni čas. Ja, prav. Vendar je možna še peta smer oziro-

ma  nesmer, to je sredina, ki odraža ravnovesje in ustreza času poznega poletja in 

popoldneva, ko se v ozračju prevladujoča navzgornja in ognjena moč začenja umir-

jati, zgoščati in gibati navzdol. Tega obdobja zahodnjaška astrologija ne pozna ali 

ga spregleduje. A je bistveno, ker odraža ravnovesje in mir. 

 

Tudi števka pet odraža popolno sredino izmed devetih: 1–2–3–4–5–6–7–8–9, med-

tem ko ničla predstavlja neskončnost. Pet letnih časov ustreza petim agregatnim sta-

njem elektromagnetnega sevanja na Zemlji, zato je tudi za vse pojave značilna pete-

rica premen. Nekaj primerov: 
 letni časi:  pomlad – poletje – pozno poletje – jesen – zima 

 deli dneva:  jutro (do 9 h) – dopoldanskoopoldanski čas – popoldne – večer – globoka noč 

 smeri neba:  vzhod – jug – sredina – zahod – sever 

 vreme:  vetrovno – toplo – vlažno, soparno – suho – hladno 

 lunine mene:  rastoča četrtina – polna luna – mlaj – ščip, zadnja četrtina – mlada luna 

 okusi:   kisel – grenek – sladek – pekoč, jedek – slan 

 vonji:   oljnat – ognjen – prijetno poln – moten – gnil 

 telesne tekočine: solze – znoj – smrkelj – slina – grlni sluz 

 telesne premene: krči – zakrbljenost – jecljanje – kašeljanje – drgetanje 

 glasovni odzivi:  kričanje – govorjenje – petje – jok – ječanje 

 duševni odzivi: jeznost – smeh, zgovornost – neodločnost – potrtost – strah, negotovost 

 telesni organi: jetra, žolčnik – srce, ozko črevo – želodec, vranica, tr. slinavka – pljuča, široko črevo – sečila, plodila, spolovila 

 vsetelesni spleti:  tkiva – krvožilje – mišičje – koža – kosti, zobje, lasje, nohti 

 nezdrav ten kože: pepelnat – vijoličen – rumenkast, mlečen – temno rdeč – prosojen, prozoren 

 žito:    ječmen, pšenica, oves, pira, rž – koruza – proso – riž – ajda 

 sadje:  pomladansko – poletno – poznopoletno – jesensko – sušeno 
 

Spoznanja 
 

Kako spoznati nevidne naravne sile? 

Nekateri ljudje nadpovprečno zaznavajo okolje in naravo, zato prednjačijo pred na-

mi, ki si moramo pri spoznavanju nevidnih naravnih sil pomagati z znanjem pred-

namcev. Slednji so živeli bolj v sožitju z naravo kot mi, zato so jo bolje zaznavali in 

poznali.  

 

In moja izkušnja z nevidnimi naravnimi silami? 

Vsled zdravstvene nuje sem se moral o silah, ki vladajo človeškemu telesu (vesolju 

in naravi), celovito poučiti sam. Pomagal sem si s starodavno modrostjo pred-

namcev z daljnega vzhoda, potem pa tudi z modrostjo naših prednikov. 

 

Mimogrede, v čem je smisel Megalitske Slovenije? 

Ob upoštevanju že povedanega je odgovor preprost. Megaliti jačajo in tudi uravna-

vajo delovanje nevidnih sil in temu se posveča Megalitska Slovenija. Z začetkom 
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njenega delovanja sem znanje o naravi, pridobljeno iz daljnovzhodne modrosti, dal 

na stran in s sodelavcema začel proučevati naravovedstvo naših prednikov.  

 

Ali je domače védenje o naravi drugačno od tujega? 

Sčasoma sem ugotovil, da so naši naravovedski predniki poznali naravo enako 

dobro kot modreci z Daljnega vzhoda, le da naši predniki niso tako razumljivo 

beležili svojega védenja o nevidnih silah. Tovrstno znanje je bilo dragoceno, zato se 

je skrivalo, ohranjalo znotraj cehov in prenašalo z mojstra na vajence. Da so bili 

naši predniki izjemni mojstri (praktiki), pa potrjujejo njihove stvaritve. 

 

Je vedenje naših prednikov o nevidnih silah kaj vredno? 

Shranjeno je v ljudskem izročilu, običajih in stvaritvah. Je dragoceno, vendar ne le 

kot zanimivost. Kdor zmore dojemati védenje o svetu in žitju, ki je skrito v naši 

snovni in nesnovni dediščini, se vzpenja na ramena prednikov ter vidi dlje.  

 

Zakaj znanost zametuje ljudsko izročilo kot vir dragocenega znanja? 

Ker ga ne dojema. Celovito dojemanje naše nesnovne dediščine se je skoraj iz-

gubilo, je slabo zabeleženo, še manj pojasnjeno. Znanost zato meni, da ljudsko iz-

ročilo vsebuje le malo vredno védenje, saj ljudske šege vsebujejo številne dodatke in 

okrasje. Ker ljudsko izročilo opisuje in slavi slabo poznane in (ali) nemerljive sile, 

znanost meni, da gre bolj kot ne za praznoverje, zato se ljudska (ne)snovna de-

didščina obravnava predvsem kot turistična zanimivost ...  

 

Zakaj tudi narodopisje tako obravnava ljudsko (duhovno) izročilo? 

Zaradi nepoznavanja nevidnih moči narave. Opisujejo jih bajke, legende in polne so 

jih ljudske šege; najbolj značilen primer sta pust in jurjevanje. Bistveno je razume-

vanje šeg, ne le njihovo podoživljanje. Seveda pa je slednje pomembno za prenaša-

nje izročila na mlajše rodove (!). 

 

Kaj pa sodobno šolstvo? 

Spoznavanje narave oziroma poznejši učni predmeti biologija, kemija in fizika 

nudijo le delno védenje o naravi in njenih zakonitostih. Sodobno šolstvo in znanost 

se osredotočata na snov, na merljivo, na najbolj očitno. Zato je vse, kar je duhovno, 

težko merljivo ali še vedno slabo merljivo in manj očitno, zanju tabu, zato tega ne 

priznavata. Sodobna znanost se obnaša kot nekdanja cerkvena inkvizicija. Česar ni 

moč dokazati, meriti in popredalčkati, torej obvladovati, ne obstaja, je kot kriva 

vera. Zato smo oporečniki nič manj kot zasmehovanja vredni … 

 

Kje se nahaja tovrstno znanje? 

Imenuje se nesnovna kulturna dediščina, vsebuje pa ga snovna oziroma je skrito v 

njej. Naša naloga je tovrstno znanje razvozlati, dojeti in ga s pridom uporabljati.  

 

Ali je domače védenje o naravi manj kakovostno od tujega? 

http://megalitskaslovenija.si/2018/08/05/naravovedstvo-ne-staroverstvo/
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Upam si trditi, da so naši predniki odlično poznali naravo in da je staro naravoved-

stvo na Slovenskem enakovredno naravovedstvu po svetu. Le razlaga manjka. 

 

In kako se s pomočjo nevidnih sil razlagajo Valentinovo, pust in jurjevanje? 

Ljudske šege odražajo razumevanje nevidnih naravnih sil, kot sledi: 

 Upoštevajoč dejstvo, da se naravno novo leto začne kmalu po svečnici, ki je 2. 

februarja, je Valentinovo – 14. svečan (februar) – vsakoletno oznanilo, da se na-

rava znova prebuja. Za slednje morajo rastlinski sokovi iz korenin pognati navzgor 

in prav o tem govori krilatica, »Valentin ima ključ od korenin.« To ni praznoverje; 

Valentinovo priznava in slavi naravno dejstvo. Ne glede na obnašanje vremena se v 

svečanu začenja prebujati rastlinstvo, česar pa seveda ni moč takoj opaziti. Prvi 

znanilec je nabrekanje brstov na drevju, četudi pritiska mraz in je krajina še vedno 

pokrita s snegom.  

 Pustno rajanje je slovo od zimske otrplosti in puščobe ter obenem pozdrav 

pomladi. Pust se po izročilu odvija v svečanu (februarju) (!). 

 Jurjevanje (21.–24. mali traven /april/) je ljudsko rajanje ob nastopu tople 

polovice leta. Zeleni Jurij je njen oznanjevalec, ne pa glasnik pomladi. Jurij je v 

vseh verstvih od nekdaj sončni lik; neredko jaha konja, ki je žival ognjene moči. 

Glej tudi slikarske upodobitve, kjer Jurij premaguje mrzlokrvno plazilsko žival. Gre 

za simbolen prikaz prevlade toplote nad mrazom. 

 

(Opisano velja za severno poloblo; narava na južni polobli diha točno obratno.) 
 

  

Levo, sv. Jurij, Ptuj; desno, egipčanski sv. Jurij – Horus (iz knjige Zmaga Šmitka) 

 

Rakek, 02. prosinec (januar) 2021 
 

Mitja Fajdiga, urednik 


