
Vsebina knjige Megaliti – govoreči kamni je razvidna iz kazala, glej spodaj. 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torej v prejšnjem tisočletju megalitske ostaline na Slovenskem niso bile znane ali vsaj omem-
be vredne. Moje sedemletne izkušnje z njihovim raziskovanjem pričajo, da so na Slovenskem 
številne megalitske ostaline, ki jih velja raziskovati in varovati kot dediščino naših prednikov ter 
prednamcev.  
 
 

Moji megalitski začetki 
 
Priznam, ko sem 2012 začel proučevati megalitske ostaline na Slovenskem, nisem poznal  za-
devne knjige, sem pa že v 1990-ih prebiral knjige Marka Pogačnika o njegovih raziskavah 
Plečnikove Ljubljane in energijskem dojemanju krajine.  

Ker precej dobro poznam delovanje obeh prasil, ki tvorita vso znano in neznano po-
javnost vesolja ter se na Zemlji odražata v petih agregatnih energijskih stanjih (“elementih”) in 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/100814336
https://plus.cobiss.si/opac7/bib/search?q=marko+poga%C4%8Dnik&db=nuk&mat=books&start=0
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starodavno vzhodnjaško modrost o energijskem dojemanju okolja, sem hitro dojel, da megaliti 
označujejo mesta, kjer sredotežna sila neba in sredobežna Zemljina sila sevata nadpovprečno 
ter porajata močna mesta (nekaj takih mest pri nas je že opisanih v Megalitski Sloveniji). 
 Kolikor pomnim, je bil “moj” prvi slovenski megalit Krnski 
krog, ki ga je bil za javnost obelodanil Janez Bizjak. Zaradi raz-
iskovanja korenin in prezrte (pra)zgodovine slovenstva sem spo-
znal tudi zgodovinarja Dimitrija Kebeta, ki je leta 2001v pogovoru 
z novinarjem časnika Dnevnik Cirilom Brajnikom obelodanil do 

takrat povsem neznani megalitski krog pod Špikom.  
 

 
 
Prepis pogovora sem 2012 zasledil v spletišču, zato sem gospo-
da Kebeta poklical po telefonu in ga vprašal, če bi mi bil priprav-
ljen pokazati megalitski krog pod Špikom. Privolil je in pod Špik se 
je 12. oktobra ‘12 podala četica radovednežev, med drugim tudi 
radiestezist Franc Šturm, ki naj bi izmeril sevalno moč megalit-
skega kroga pod Špikom. (Mimogrede, ni mu uspelo. Zakaj ne? 
Ker ni imel dovolj visoke skale po Bovisu /!/, da bi izmeril moč 
tamkajšnega dobrodejnega sevanja). 
 Po ogledu megalitskega kroga smo se odpravili na 
zasluženo malico v Brunarico “Pri Ingotu”, kjer je Kebe v sprošče-
nem pogovoru navrgel, da je takih megalitskih krogov po Sloveniji 
polno, eden je bil tudi v Rakovem Škocjanu.  

Zastrigel sem z ušesi kot ris, saj zdaj živim na Rakeku, le 
nekaj kilometrov stran od Rakove kotline. Takoj sem hotel izvedeti 
več in že v naslednjih dneh sem se odpravil pogledat arhivsko 
fotko o nekdanjem megalitu v Rakovi dolini, ki jo hrani Muzej Je-
zerski hram v Dolenjem jezeru. 

http://megalitskaslovenija.si/category/mocna-mesta/
https://www.dnevnik.si/1042681578
https://www.dnevnik.si/1042681578
https://domzalec.si/gorniski-vecer-z-janezom-bizjakom-govorica-prvobitnih-gora/
http://www.gape.org/gapes/prispevki/stonehenge_si.htm
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 Tako se je začelo moje megalitsko raziskovanje. Združil sem moči z geomantom 
Jožetom Guardjančičem in radiestezistom Francem Šturmom.  

Megalitska spoznanja so se kopičila in začela so nas “tiščati”. Hoteli smo jih posredovati 
javnosti, zato je Jože Guardjančič 2015 oblikoval FB-spletnico Megalitska Slovenija, pozneje 
pa tudi samostojno. 
 Skratka, naše objave in raziskave drugih slovenskih raziskovalcev dokazujejo, da so 
tudi pri nas upoštevanja vredne megalitske ostaline, ki vsebujejo današnji znanosti še nera-
zumljivo znanje, zato ga zanemarja, mi pa smo ga počasi spoznavali in dojemali, med drugim 
tudi s pomočjo raziskovanja naravovédskega (staroverskega) izročila in podobnih objav drugih 
raziskovalcev. 
 
 

Odgovori na nekatera vprašanja že znani 
 
Pisateljica in raziskovalka prastarih omik, Fani Okič, je na 123. strani svoje knjige med drugim 
povzela dotedanje vedenje o megalitih po svetu (glej spodaj). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menim, da marsikateri sestavek v spletnici Megalitska Slovenija nakazuje odgovore na zgornja 
vprašanja. Obenem sestavki sledijo ciljem, ki smo si jih usnovitelji skupine zastavili in sicer: 

1. Raziskovati in obveščati javnost o megalitih na področju, kjer smo že tisočletja staro-
selci. Cilj je bolj pravilno prikazovati znanje star(odavn)ih kultur in ga uporabljati v obče dobro. 

2. Odkrivati tudi prezrto zgodovino in korenine slovenstva. Kdor stoji na ramenih svojih 
prednikov, vidi dlje. 

3. Če ne bomo sami raziskovali svoje zgodovine, jo bodo pisali drugi in jo prikrojevali, 
česar ne dovolimo! 

Prepričan sem, da objavljeni sestavki utemeljujejo poslanstvo Megalitske Slovenije. 
 
 
Rakek, 5. kimavca (septembra) 2019  

 
 

Mitja Fajdiga 

urednik spletnice Megalitska Slovenija 
 

*  *  *  

https://www.facebook.com/Geo-Mat-tradicionalna-geomantija-190178945070726/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAajYl1Z_1Fwf6da_PSj2TCkA58bHisC0EcCyGqzVOQdwFf68XNSG2WxnILOaZBuEY2strDwJUpx8rZ
https://www.facebook.com/Geo-Mat-tradicionalna-geomantija-190178945070726/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAajYl1Z_1Fwf6da_PSj2TCkA58bHisC0EcCyGqzVOQdwFf68XNSG2WxnILOaZBuEY2strDwJUpx8rZ
https://radiestezija-sturm.si/
https://www.facebook.com/Megalitska-Slovenija-946162672072801/
http://megalitskaslovenija.si/
http://megalitskaslovenija.si/2018/08/05/naravovedstvo-ne-staroverstvo/
https://sl.wikipedia.org/wiki/Fani_Oki%C4%8D

