
Kako smo raziskovalci skupine Megalitska Slovenija 
našli nikomur znano megalitsko območje nad Spo-
dnjimi Danjami?  

Pokojni bioterapevt Vasilij Šimek (na fotki >>>) 
mi je zaupal, da je skupina ljudi v preteklosti meditira-
la pri velikem megalitu blizu kraja Sorica. Ni hotel po-
vedati, kje točno se zadevni megalit nahaja, zato sem 
prosil soraziskovalca, naj poskusi najti megalitovo lo-
kacijo prek zemljevida. In jo je.  

Zaznal je kar dve območji z močnim naravnim 
nabojem – tistega iz Šimekovega pripovedovanja (za 
več glej sestavek Dragulju podobna skala pri Torki), 
in drugega nad Spodnjimi Danjami, ki ga ni bil nihče 
poznal, dokler ga nismo poleti 2015 obiskali razisko-
valci Megalitske Slovenije.  

Za dotični kraj z množico piramidastih skal sem bil v dvomih, kaj smo v resnici našli, za-
to sem ga večkrat obiskal (od tu fotke iz različnih letnih časov). Dojel sem, da je najboljšo raz-
lago že 2015 ponudil radiestezist Franc Šturm. Zapisal jo je raziskovalec, ki ne želi biti imeno-
van; njegov zapis sledi v zeleni barvi. 
 

* *  
(poletje 2015) 

Najprej nekaj besed o tem, kako smo prišlo do tega zelo zanimivega kraja, ki se nahaja v ču-

dovitih, a precej odročnih krajih naše domovine. Sodelavec Mitja Fajdiga je velikokrat omenil 

domnevne megalitske ostanke na Sorici in me pozval, naj tam poskusim svoje sposobnosti is-

kanja močnih točk po zemljevidu. Poskusil sem in označil dve točki na širšem območju Sorice. 

Mitja je stvar vzel zares in čez dan ali dva šel iskat obe točki ter mi ves navdušen pošiljal SMS-

sporočila o svojih odkritjih. 

Sledila sta dva obiska lokacije in čas je, da strnem nekaj stavkov o tem nedvomno 

posebnem kraju. Gre za že rahlo zaraščen pašnik, kjer je narava odložila nekaj naravnih mega-

litov, ki ustvarjajo obširno geomantično biopolje, sestavljeno iz kar nekaj geomantičnih točk ra-

zličnih moči. Na nekaterih mestih se tako lahko izmeri izjemno močno naravno sevanje. Naj-

boljše mikrolokacije so na severni strani pašnika, nad velikim naravnim megalitom. Tam stoji 

nekaj skal, za katere bi si upal trditi, da jih je tja postavil človek, da bi tam ustvaril nadpovpre-

čno sevanje ali ga jačal.  

Čemu je bilo vse skupaj namenjeno?  

Na terenu so jasno vidni sledovi taljenja železove rude. V novejšem času se je na neka-

terih točkah na južnem, energijsko slabšem delu najdišča namesto taljenja rude žgalo apno. 

Apno se je verjetno tam žgalo še vse do 20. stoletja, saj domačini vedenje o tem še hranijo v iz-

ročilu (ki seže največ 600 let v preteklost, ko so sem prišli predniki sedanjih vaščanov iz Eise-

nacha na Tirolskem), medtem ko isto izročilo ne ve nič o kakšnem taljenju rude na dotični loka-

ciji. Vendar ni nobenega dvoma, da se je tu, verjetno že v železni dobi, počelo prav to, saj se na 

nekaterih točkah še nahajajo veliki kosi žlindre – ostanki staljene rude.  

Tik pod samim najdiščem pa je ogromen nasip jalovine, ki je radiestezijsko dokazano 

energijsko zelo škodljiva; tam se zaznava tudi radioaktivno sevanje.  

Zakaj so naši predniki izbrali ravno ta kraj za taljenje rude?  

Gotovo tudi zato, ker je v bližini precej železove rude, ki jo je precej v neposredni okolici 

najdišča; nedaleč stran so tudi Železniki, kjer je železarska tradicija živela več kot petsto let.  

Vendar smo raziskovalci iz skupine Megalitska Slovenija prepričani, da najdišče priča o 

védenju naših železnodobnih prednikov, kaj pomeni taliti rudo v naravno močnem biopolju. O 

tem nas je prepričala zelo natančna umestitev fužinskih kotanj (peči) v prostor med naravne me-

galite in tudi ojačitev energijskega biopolja s pomočjo manjših menhirskih skal, ki so postavlje-

ne v bližini takih kotanj.  

https://megalitskaslovenija.si/2016/02/28/torka-skala-v-obliki-dragulja/
https://radiestezija-sturm.si/
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Znani radiestezist Franc Šturm na podlagi izkušenj meni, da za taljenje rude v biopolju 

zadošča nižja temperatura, kar je našim prednikom gotovo prišlo zelo prav, saj niso imeli na vo-

ljo močnih peči, podobnih današnjim elektropečem. Prav tako Šturm trdi, da je v biopolju geo-

mantične točke ulita kovina dosti boljše kakovosti, saj je bolj čvrsta in je bolj vsestransko upo-

rabna. Poleg tega pa energija biopolja izboljša strukturo kovine, zato tak predmet potem v oko-

lico tudi seva moč, ki se je je navzel ob taljenju (ohlajanju) v geomantičnem polju; tak ulitek tu-

di izničuje škodljivo sevanje, recimo elektrosmog.  

Upoštevajoč navedeno je jasno, da so naši železnodobni predniki posedovali izjemno 

znanje. Ker pa zagovarjam prakso, smo s skupnimi močmi naredili tudi praktični preizkus. Na 

mestu nekdanje železarske fužine sem žaril dva kosa z elektrosmogom zaznamovane kovine in 

ju s tem prekristaliziral – izboljšal sem jima energijsko strukturo. Med žarjenjem se je namreč 

kovina navzela moči soriškega geoplja. Ta energijski zapis bo ostal v kovini za vedno oziroma 

do naslednjega taljenja ali žarjenja. 

Gotovo prostor skriva še druge skrivnosti, ki jih bomo poskušali razjasniti tudi s pomočjo 

službenih arheologov, saj sami nismo kopali oziroma kakorkoli posegali v prostor. Naše edino 

orodje je bilo radiestezija. 

Naj sklenem: Na danjskem megalitskem najdišču smo raziskali tehnološko napredno rabo 

megalitov za namene, ki jih v marsikaterem oziru še dandanes ne dojemamo. S tem tudi poprav-

ljamo sporne ugotovitve nekaterih raziskovalcev megalitskih ostankov, ki našim prednikom de-

lajo krivico, saj jih pojmujejo kot zaostale, ker naj bi na takih mestih le molili in opravljali sta-

roverske obrede. 

 

* *  

 
V vmesnem času, od 2015 do 2020, je bila cesta nad območjem razširjena, zato rob ceste ni 
več tako poraščen, kot je videti na nekaterih fotkah, a ovinek nad vaškim pašnikom je še ve-
dno nezgrešljiv, glej spodnji zemljevid. 
 

 

Območje nadpovprečnega naravnega sevanja je označeno z zelenim trikotničkom (predloga Državna 
topografska karta RS, 1:25.000, Zali log 92, GURS, 1996 Lj.). 
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Geomantično območje sestoji iz najmanj deseterice pokonci postavljenih skal bolj ali manj pi-
ramidne oblike, pri čemer je osrednji megalit velik kot hiška. Spodnje fotke ga prikazujejo s SZ, 
SV in južne strani. Za boljšo velikostno predstavo je na desni fotki na skali Atlas Slovenije; na 
fotki je knjiga komaj vidna, ker je megalit tako velik (!). 

 

 
 

 

(foto Mitja Fajdiga) 
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Na zgornji fotki je višje v bregu vidna tudi druga skala piramidne oblike; med njima se nahaja 
fužinska kotanja, ki je verjetno služila tudi kot ogenca (za pridobivanje oglja) in aplenca (za pri-
dobivanje žganega apna).  

Še prikaz območja iz zraka in lokacije zanimivih točk.  

 
Zbirno smo odkrili sledeče (ostrejši posnetek je tu): 

 posamične piramidne skale in v gručah – vijolični krogci; glavni megalit je poudarjen  

 štiri fužinske oziroma ogensko-aplenske kotanje – rdeči krogci 
 rumena krogca – točki uravnalnega sevanja; za pojasnilo glej Sveto trojstvo moči ... 

 beli krogec – vrtača z vodno močjo; za več o vodni moči glej Sveto trojstvo moči ... 

 rjavi oval – predvidoma odlagališče fužinskega pepela in žlindre; seva radioaktivno. 
 
 

 
Nekaj piramidnih skal na pašniku (vse foto MF) 

http://megalitskaslovenija.si/wp-content/uploads/2021/12/Sp.-danjsko-obmocje-iz-zraka-oznake-avg.-15-MF-scaled.jpg
https://megalitskaslovenija.si/2021/01/26/sveto-trojstvo-moci-nad-planinskim-poljem/
https://megalitskaslovenija.si/2021/01/26/sveto-trojstvo-moci-nad-planinskim-poljem/
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Nekaj piramidnih skal v gozdu (foto MF) 
 

  

Fužinska žlindra; v večje luknjice na njeni površini se je pozneje ujelo žgano apno. (foto MF) 

 
Na pobočjih Ratitovca se je kopala železova ruda bobovec, ki je pozneje omogočala tudi fuži-
narsko železarstvo v Železnikih. Za več si oglejte muzej v Železnikih. 

Da so prednamci vedeli, katere točke v krajini ojačati s piramidnimi skalami, so morali 
dobro zaznavati nevidne naravne moči, torej so bili odlični naravovedci. 

Širše travnato območje ad Sp. Danjami je pašnik vaške živine in domačin Gvido Kejžar 
je povedal, da se pri osrednjem megalitu radi zadržujejo konji. Znano je, da so konji bitja og-
njene moči. Očitno jo zaznavajo, kar ob upoštevanju velikosti osrednjega megalita sploh ne 
preseneča. Pri njem se dobro počutijo ali celo krepijo z nevidno močjo neba – z nikrmano ne-
ba, kakor bi rekli posoški naravoverci. 

Velja ponoviti že zapisana najpomembnejša spoznanja iz 2015 o celotnem območju. 

http://megalitskaslovenija.si/wp-content/uploads/2021/12/Zelezova-ruda-Scopolia_Suppl_3_0154-0157.pdf
http://megalitskaslovenija.si/wp-content/uploads/2021/12/Zelezarstvo-v-Zeleznikih-19.-st.-URN_NBN_SI_DOC-GE9DO7Q7.pdf
http://megalitskaslovenija.si/wp-content/uploads/2021/12/Zelezarstvo-v-Zeleznikih-19.-st.-URN_NBN_SI_DOC-GE9DO7Q7.pdf
https://www.jzr.si/muzej
https://megalitskaslovenija.si/2021/01/02/nevidne-naravne-sile-letni-casi-in-ljudsko-izrocilo/
https://megalitskaslovenija.si/2018/08/05/naravovedstvo-ne-staroverstvo/


6 
 

Na danjskem megalitskem najdišču smo raziskali tehnološko napredno rabo megalitov za 

namene, ki jih v marsikaterem oziru še dandanes ne dojemamo. S tem tudi popravljamo sporne 

ugotovitve nekaterih raziskovalcev megalitskih ostankov, ki našim prednikom delajo krivico, saj 

jih pojmujejo kot zaostale, ker naj bi na takih mestih le molili in opravljali staroverske obrede. 
Dodajam, da smo morda razvozlali skrivnost pridobivanja kakovostnega železa, kakr-

šno je bilo slovito noriško. 
 

 

Rakek, 28. gruden (december) 2021  

 

 

Mitja Fajdiga, urednik 

 

* * * 

 


