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Uvod 

Opisani megaliti niso povsem dorečeni in sem dolgo časa kolebal, ali naj sploh objavim zadev-
ni sestavek. Nisem namreč uspel doreči celotne postavitve, ki dopolnjuje trapezoidno skalo na 
griču pri Ingovi kladarici, a sem presodil, da kljub vsemu velja objaviti že ugotovljeno. Naj še 
drugi raziskovalci spoznajo zadevne megalite in morda kdo uspe doreči nedorečeno. 

O megalitskem krogu pod Špikom sem izvedel iz pogovora novinarja Cirila Brajerja z 
Dimitrijem Kebetom (Dnevnik, Lj. 12-9-‘01). Ker slednjega poznam, sem ga poklical in vpra-
šal, ali bi bil pripravljen pokazati zadevni krog v živo. Pristal je in zbrala se nas je skupinica ra-
dovednežev; pridružil se nam je tudi radiestezist Franc Šturm. 

Drugi radiestezist je poleti 2015 najprej prek zemljevida določil, nato pa na licu mesta 
pokazal dotlej neznano močno mesto (blizu Bivaka pod Špikom) – približno 4 m visoko pirami-
dno skalo. Predvvidoma jača moč neba in kot protitečaj dopolnjuje kamniti krog v gozdičku na 
SV obrobju območja Pod Srcem. 

Tretji megalit je skalna klada, nahaja se v vzhodnem delu gruščne planjave, južno od 
kamnitega kroga. 

Vsi megaliti, vključno s spornim skalnim stebrom na grebenu, so označeni na spodnji 
satelitski fotki; predloga je iz Najdi.si.  
 

 
  

http://megalitskaslovenija.si/wp-content/uploads/2021/09/Stonehenge-s-soncne-strani-Alp-16-9-2001.pdf
https://radiestezija-sturm.si/
https://zemljevid.najdi.si/poi/POI51286/spik
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Pot do kamnitega kroga 

Uvodni ogled območja se je zgodil že oktobra 2014, vendar takrat nisem dojel celotne mega-
litske postavitve. Tudi nisem poznal pomena lokacij s takoimenovano uravnalno (zemeljsko) 
močjo, kar smo raziskovalci iz skupine Megalitska Slovenija pozneje spoznali med proučeva-
njem svetih mest v Posočju. Zato sem moral iti pod Špik večkrat.  

Ko sem se letos po šestletnem premoru znova podal pod Špik, sem bil nekajkrat v za-
dregi kam zaviti, ker ponekod manjkajo smerokazi. Smer je Pod Špik in Bivak pod Špikom. 

 

 

  
 
Ko se na poti proti bivaku pride na območje Pod Srcem, postaja gozd vse redekejši in pokaže-
jo se nanosi kamenja. Tam se zavije levo na hudourniški grušč in nadaljuje po koritu hudourni-
ka približno 150 m, do ogromne skale na robu gozdička. 

https://www.hribi.net/izlet/gozd_martuljek_bivak_pod_spikom_direktna_pot/1/340/473
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Približno dvajset metrov levo od ogromne skale, ki zožuje hudourniško korito, v gozdičku, se nahaja 
kamniti krog (foto MF). 

 
 

Kamniti krog (vodna moč) 
 

 

Delno podrt kamniti krog v gozdičku na skalni polici; pogled z vzhoda (foto Franc Šturm) 
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Da smo se res znašli na lokaciji z nadpovprečno naravno močjo, je potrdil radiestezist Franc 
Šturm. (Za razumevanje nadaljevanja naj povem, da naravno okolje v povprečju seva 15.000 
do 20.000 enot po Bovisu.) 

Po nekaj trenutkih merjenja je namreč Šturm vzkliknil: “Dimitrij, ne morem izmeriti moči 
kroga, ker presega najvišjo vrednost na merilni rozeti.”  

Pred kratkim sem Šturma telefonsko vprašal, kolikšna je bila najvišja vrednost po Bovi-
su na njegovi radiestezijski rozeti, vendar se ne spomni več, zato je spodnji prikaz simboličen. 

 

 
 

Ljudje z nadpovprečno zaznavno občutljivostjo na takih krajih zaznavajo nadpovprečno narav-
no sevanje. Jaz takrat nisem zaznaval nič in, kolikor pomnim, tudi drugi niso, razen seveda 
Šturma, ki je za meritev uporabil svoj radiestezijski postopek. 

Ko sem konec letošnjega oktobra (2021) znova obiskal kamniti krog, pa sem v dlaneh, 
prosto spuščenih ob telesu, čutil mravljinčenje. Vedeti je treba, da moč naravnega sevanja 
niha in spreminja se tudi naša zaznavna občutljivost. 
 

* * 

Kebe nam je pokazal še ogromno skalno 
klado na mirujoči gruščnati planjavi (za lo-
kacijo glej prvi prikaz), ki naj bi po njego-
vem mnenju bila nekdanji obredni oltar.  

O slednjem dvomim, kajti naravo-
vedci niso imeli potrebe po obrednih mes-
tih, kakršna pozna krščanstvo, ki temelji 
bolj na verovanju kot pa poznavanju nevid-
nih moči narave in nesnovnih svetov. Pra-
vo starodavno vlogo ogromnega megalita 
sem dojel s proučevanjem megalitskih tro-
čanov v Posočju. 

Na najširšem delu je skala široka 
okrog pet metrov, dolga okrog osem in vi-
soka do dva metra. Kako globoko v tla se-
ga njeno sidro, ni možno ugotoviti, a oce-
njujem, da je težka 100-150 ton, torej miru-
je na svojem mestu. Dodatno pomenljiva 
je kakovost kamnine; prav nič ni razpo-
kana; monolit je zelo odporen na vremen-
ske razmere, ali pa je zaslužno izmenično 
sevanje obeh moči, ki jih skala jača. 

Takšna obstojnost kamnine je zna-
čilna za marsikateri megalit na uravnalni 
(zemeljski) točki; to lepo dokazujeta Am-
pus v Planini pri Sevnici in Kamrtna na ro-
bu Šebreljske planote.  

* * 

https://megalitskaslovenija.si/2020/02/13/sveta-geometrija-v-planini-pri-sevnici/
https://megalitskaslovenija.si/2020/02/13/sveta-geometrija-v-planini-pri-sevnici/
https://megalitskaslovenija.si/2020/07/28/povezava-zvezde-sirius-z-megalitom-kamrtna/
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Od megalitne klade se ponuja pogled na še en možni megalit, ki ga je Kebe imenoval malik 
(kip sončnega božanstva) in stoji na koncu stranskega grebena Spodnjega Kotla. 
 

 

Kamniti steber, zgoraj (foto Dimitrij Kebe); na spodnji fotki so označena vsa tri Kebetova odkritja – KK 
v gozdičku, steber na koncu grebena in skalna klada sredi gruščne planjave (foto MF). 

 

 
 
Po Kebetovem mnenju oltarna “miza”, ogromna skala na spodnji strani hudourniškega ovinka 
in malik na grebenu tvorijo obredni trojak. Steber bi bilo treba od blizu preveriti, ali gre za na-
raven pojav (skalnih štrcljev je na okoliških grebenih nešteto) ali za umetno postavljen menhir, 
namenski megalit. Izziv za alpinistično usposobljene raziskovalce. Dokler to ni preverjeno, 
zadevni steber obravnavam kot naraven megalit. 
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Piramidna skala (ognjena moč neba) blizu Bivaka pod Špikom 

Da kamniti krog Pod Srcem jača in označuje lokacijo z vodno močjo, je postalo jasno z odkri-
tjem piramidne skale, ki v krajini jača navzdolnjo nebesno ali ognjeno moč neba. 

Nekdanji tretji član raziskovalne skupine Megalitska Slovenija je leta 2015 odkril štiri 
metre visoko piramidno skalo (spodaj); njena lokacija je označena na prvem prikazu. 
 

 

 

 

V minulih sedmih letih so hudourniške vode obsule skalo z gruščem, da je zdaj zasuta čez po-
lovico svoje višine. Pomenljivo je, da ni ogromni gruščni nariv nagnil skale; očitno je 
postavljena na trdno podlago /!/). Hudourniški grušč ne zmanjšuje vloge piramide kot ojače-
valnika točke z ognjeno močjo v krajini, le piramidna oblika skale ni več očitna. Njena ocenjena 
teža je več dest ton (!).  
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Krajinski tročan Pod Špikom: kamniti krog–megalitna klada–piramidna skala 

Z odkritjem opisane trojice megalitskih lokacij se je zbistrila njihova vloga v krajini: 

 kamniti krog (vzhodnjaška jina,▼) = ojačevalnik mesta z vodno, Zemljino močjo  

 piramidna skala (vzhodnjaški jang,▲) = ojačevalnik lokacije z ognjeno močjo neba; je tečaj-
no nasprotna moč kamnitemu krogu; ter  

 megalitna klada = ojačevalnik lokacije z izmeničnim sevanjem (▲▼▲▼. . .), ki (je) ohra-
nja(la) ravnovesno delovanje obeh tečajnih moči Pod Špikom. 

Ko je kamniti krog še stal (ni bil delno podrt, kot je zdaj), sta s piramidno skalo ustvar-
jala ojačano polje obeh pramoči (skupno elektromagnetno polje), skalna klada pa je ohranjala 
njuno sevanje v ravnovesju. Ko so vsi megaliti delovali, kot je bilo zamišljeno, so Pod Špikom 
verjetno ustvarjali za bivanje nadpovprečno blagodejno elektromagnetno polje. 
 

* * 
Govor je o dobrodejnem naravnem polju, ravnovesnem sevanju obeh pramoči, ki tvorita in po-
rajata vse pojave, obvladujeta vesolje, torej vso neživo in živo naravo, s človekom vred. 
 

   ▲ 

▼ 
 
                                                                                                    so primer simbolov ravnovesja (ljubezni) in miru; tudi varujejo pred nesrečo.  
 
 

Sedni stol in trapezoidni megalit pri Brunarici pri Ingotu 

Dimitrij Kebe nam je 2014 pokazal tudi dve zanimivi skali na obrobju Planine Martuljek, ki ju le 
predstavljam, ker nisem uspel ugotoviti njune megalitske vloge v krajini. 
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Pogled na trapezoidno skalo 
z vseh strani (foto MF). 

Prislonjene pohod-niške palce 
omogočajo predstavo o njeni 

velikosti in teži. 

 

 

 

 

 
Pomenljiv je preduh pod monolitom. Zelo veliko naključje bi moralo biti, da bi se po naravni 
poti privalil semkaj in obstala pokonci tako, da njen greben stoji vodoravno. Megalitovo dno je 
poševno in preduh pod njim dokazuje, da ga je tja nekdo posadil kot namenski megalit. 
 

* * 
Sedna skala je bila po Kebetovem mnenju da obrednega značaja (?). Sicer 
se nahaja na koncu travne ravnice; pred sedmimi leti okrog nje še ni bilo 
smrek, zdaj so; če bi skala stala zgolj na zemlji, bi se že zdavnaj opazno 
ugreznila vanjo, a očitno leži na trdni podlagi (!). Je pa sorazmerno majhna 
in bolj primerna za otroka kot odraslo osebo. Lahko je zgolj naravni pojav in 
tja postavljena v igri narave. Izziv za radiesteziste? 
 
 
 

Ključna vprašanja  

 Kako so prednamci postavljali megalite Pod Špikom? Gotovo ne z močjo mišic. Očitno z ob-
vladovanjem levitacije.  

 Zakaj na taki nadmorski višini in na osojni (senčni) strani Špika? Morda odgovor nudi geo-
loška zgodovina Zemlje. Kot je pripomnila gostinka Nada iz Kladarice pri Ingotu, “Morda se-
danja osojna stran Špika ni bila vedno na severu.” Dodajam: ali pa so bile nekoč tempera-
ture na Zemljinem površju tako visoke, da je bilo takrat ugodneje bivati v senci? Torej je 
treba upoštevati tudi vpliv 25.800-letne precesije Zemljine osi na življenje na planetu. 

 
Rakek, 03. listopada (novembra) 2021 
 

Mitja Fajdiga, urednik 

* * * 


