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Že objavljeno o Tomaževi mizi 

 Sestavek Miza v Ravneh pri Žireh navaja osnovno o njej in čemu bi lahko služila v 
megalitski kulturi iz mlajše kamene in bronaste dobe (5000 do 2000 let pr. n. št.). 

 V zapisu Megalitska miza v Ravnah pri Žireh, Andrej Rant (Loški razgledi, 2002, 
letnik 49/1) pisec povzema pomen znanih podobnih miz po svetu in poziva arhe-
ološko stroko, da naj razišče območje okrog TM, občino pa poziva, naj zaščiti ta pr-
vovrstni spomenik stare kulture, kar dokazujejo sam prostor, lega in neposredna 
bližina arheološkega najdišča Matjaževih kamer, ki so bile obljudene že v neolitiku.  

 Geološka razprava Tomaževa miza, dr. Jože Čar in Mojca Gorjup-Kavčič (Proteus 77-
7, feb-2015) mi je odločilno pomagala dojeti vlogo 30-tonskega megalita kot krajin-
skega svetišča; doktor arheologije Čar sicer odločno zagovarja stališče, da gre za 
povsem naraven pojav, a kljub temu zapiše: “Kamnita plošča je povsem samostoj-
na in je tako »umetelno položena« in naravno centrirana na čokati steber, da se z 
njim stika skorajda le v eni točki in jo je možno zazibati z rokami.” 

 
Pot do nje je zdaj označena že v googlovem e-zemljevidu; glej Tomaževa miza, prava. 
 

  
Dimenzije Tomaževe mize; risbo opremil Jože Čar, izrisal Rafael Bizjak. 

http://megalitskaslovenija.si/wp-content/uploads/2021/08/Miza-v-Ravneh-pri-Zireh.pdf
http://megalitskaslovenija.si/wp-content/uploads/2021/08/Megalitska-miza-v-Ravnah-pri-Zireh-Andrej-Rant-FS-20-7-15.pdf
http://megalitskaslovenija.si/wp-content/uploads/2021/08/Megalitska-miza-v-Ravnah-pri-Zireh-Andrej-Rant-FS-20-7-15.pdf
https://www.ziri.si/objava/60143
http://megalitskaslovenija.si/wp-content/uploads/2021/08/TM-Car-Gorjup-Kavcic-Proteus-77-7-feb-2015.pdf
http://megalitskaslovenija.si/wp-content/uploads/2021/08/TM-Car-Gorjup-Kavcic-Proteus-77-7-feb-2015.pdf
https://www.google.si/maps/place/Toma%C5%BEeva+miza+prava/@46.0098718,14.111635,17z/data=!4m5!3m4!1s0x477adfd49a40861d:0x2c680ca77bf22fce!8m2!3d46.0099222!4d14.1095974?hl=sl&authuser=0
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Za razliko od geologov menim, da gre za umetno postavljeni megalit, vendar prizna-
vam, da brez zadevne geološke razprave ne bi dojel njegovega pomena. Zato izrekam 
dr. Čarju s sodelavci priznanje in zahvalo! 
 Sicer nevidne moči narave dobro poznam iz daljnovzhodne starodavne medicine 
in našega predkrščanskega naravovedskega izročila, vendar mi je šele geološka sestava 
tal pod Tomaževo mizo (glej spodaj) razkrila bistveni podatek. 
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Tomaževa miza (TM) stoji nad sečiščem geoloških prelomov  

Ali gre za geološko prazgodovinsko naključje? Hm, naj verjame, kdor hoče.  
Sprva nisem dojel pomena opisane lege mize, po večkratnem pogledu na karto 

(glej zgoraj) pa me je prešinilo – na sečišču prelomov v zemeljski skorji je Zemljino se-
vanje tam nadpovprečno (!). In to bistveno značilnost krajinskega svetišča TM so s 
pridom koristili naravovedski prednamci. Menim, da je megalitova vloga nad sečiščem 
geoloških prelomov vsaj dvojna: 

1. Označuje krajinsko svetišče, ker tam Zemlja sveti, seva nadpovprečno močno. 
2. Mizna plošča usmerja vodno-rastno moč v širšo okolico, da ne gre naravnost 

v nebo, v nič.  
*  * 

Za utemeljitev TM kot svetišča za človeka moram razložiti elektromagnetno (EM) 
kakovost Zemljinega sevanja in njemu ustrezajočih organov v človeškem telesu.  

Skladno s starodavnim védenjem sta planetu Zemlja lastni vodna in rastna moč. 
Izpostavljenost njenemu nadpovprečnemu sevanju krepi v človeškem telesu delovanje 
organov z enako EM-kakovostjo – sečil, spolnih organov in jeter. To človeku lajša za-
znavanje nesnovnih razsežnosti sveta, zato pri TM lažje dobiva šestočutne prebliske o 
čemerkoli, zlahka miselno občuje z duhovnim svetom in drugo.  

Vse našteto TM omogoča v vsakršnih vremenskih razmerah. Kadarkoli kdo pride 
tja, mu tamkajšnje sevanje začasno ojača opisane zaznavne sposobnosti. (Slednje je 
sicer možno doseči tudi z dolgotrajnim stanje v vodi ali na mrazu, a to izčrpava srce in 
lahko škoduje zdravju.) 

Skratka, zadrževanje pri TM krepi šestočutno zaznavo in lajša miselno občeva-
nje z duhovnim svetom. Boris Čok opisuje takšne sposobnost naših prednikov in vero-
vanje v nevidne moči narave  v knjigi V siju mesečine, Pavel Medvešček pa je tovrstna 
duhovna znanja posoških starovercev predstavil v knjigi Iz nevidne strani neba ... 

 
 

Ugotovitve dr. Osmanagića 

Jeseni 2019 je Slove-
nijo obiskal odkritelj 
Doline bosanskih pira-
mid v Visokem dr. Se-
mir Osmanagić, ki je s 
sabo prinesel mnoge 
manj običajne inštru-
mente za merjenje 
nevidnih naravnih 
moči (glej fotko >>>). 
 Po opravljenih 
meritvah in meditaciji 
pod TM je opisal svoja 
spoznanja. 

https://megalitskaslovenija.si/2018/08/05/naravovedstvo-ne-staroverstvo/
https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/view/954/4049/464-2
https://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/medvescek_iz_nevidne_2015.pdf
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Dr. Semir Osmanagić meditira pri Tomaževi mizi (foto Irma Dolinar) 

 
Povzemam le njegovi najbolj pomenljivi ugotovitvi: 

 Med meditacijo je dojel, da TM lajša stik z onstranstvom; nevedoč za Čarje-vo 
študijo in lego kamnite plošče točno nad številnimi geološkimi prelomi, je zaznal, 
kar izhaja iz geološke karte terena pod TM ...  

 Z inštrumenti je izmeril še eno zelo pomenljivo značilnost območja pri TM, namreč 
izjemnno nizko raven radioaktivnega sevanja. Narava v povprečju radioaktivno seva 
15 – 35 ionov oziroma sunkov na minuto (angl. counts per minute), pri kamniti 
plošči pa le 4 ione/’. Potemtakem TM tudi izničuje nadpovprečno radioaktivno se-
vanje, ki je v širši Žirovski dolini prisotno zaradi uranove rude (rudnik Žirovski vrh); 
torej so bila naselja v bližnji okolici TM, v območju njene ogromne avre, varna pred 
škodljivim radioaktivnim sevanjem. 

 
Žirovka Irma Dolinar je Osmanagićev obisk uvodno predstavila junija 2020 v zapisu 
Kamnita miza v Ravnah pri Žireh pridobiva svojo zgodbo. Moj zapis ga le dopolnjuje. 
 Snovno usmerjena zahodna znanost ne pozna nevidne moči Zemlje ali pa na-
merno noče pisati o njej, da se tovrstno védenje prikriva, saj so ga obvladova-
li že naravovédski prednamci. Ohranilo se je kot tajno znanje o svetu v okviru herme-
tizma, gnosticizama, okultizma in podobnih izmov. Naš Jože Plečnik, recimo, je to zna-
nje dobro poznal in ga s pridom koristil pri svojih stvaritvah ...  

Sodobni človek to védenje obuja vsled želje živeti bolj v sožitju z naravo. 
 
Rakek, 02. kimavca (septembra) 2021 

 

Mitja Fajdiga, urednik 
 

*  *  * 

http://www.rudnik-zv.si/
http://naravnalepotasevilla.net/kamnita-miza-v-ravnah-pri-zireh-pridobiva-svojo-zgodbo/?fbclid=IwAR3Ok3qX6JRvinXzHebz7daFgDHa-ZM1As2AnoqXWBZH9XRK3Ua5cHZOVDc

