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Kamniti stroji za zdravljenje 
Naši predniki so imeli napredno duhovno znanje, ki so ga uporabljali pri izdelavi kamnitih 
»strojev« za zdravljenje. Zdravilne učinke so dosegali s kombinacijo »nepolja«, ki je posesalo 
informacije bolezni, in ugodnega biopolja, ki je auro napolnilo s čistimi informacijami.

BIOPOLJE IN NEPOLJE
Biopolje je energija, ki žari iz živih bitij in obdaja vse 

živo. Ne moremo je meriti s fizikalnimi pripomočki, lahko 
pa jo merimo radiestezijsko. Biopolju okoli človeškega tele-
sa rečemo tudi avra, je pečat naše duše, telo je njena posoda. 
Avra ima več plasti, tesno pa je povezana tudi  s človekovim 
zdravstvenim stanjem, kar je danes že splošno znano. Prav 
tako je znano, da obstaja biopolje z visoko stopnjo neureje-
nosti (entropijo), ki ljudem škodi, in biopolje z nizko entro-
pijo, to so na primer zdravilna območja, ki jih najdemo tudi 
v naravi, ki učinkujejo blagodejno.

V naravi so tudi nevtralna območja, kjer ni ne dobre ne 
slabe energije. Na nevtralnem območju lahko izmerimo 
vse lastnosti biopolja. Če z nihalom merimo radiestezijsko 
barvo, pokaže belo. Bela barva je le radiestezijska meritev 
stopnje entropije in pomeni, da je tam tako nizka entropija, 
da prav nič ne škodi človekovemu zdravju. 

Manj znano pa je, da obstajajo tudi območja brez bio-
polja, ki jih v tem sestavku imenujem »nepolje«. V takem 
območju radiestezijsko ni mogoče izmeriti nobene energi-
je. Meritev pokaže sivo radiestezijsko barvo. Morda si tako 
območje najlaže predstavljamo kot črno luknjo, ki sesa 
energijo in življenjsko moč vsem živim bitjem, ki se znaj-
dejo v njem.

Sliši se srhljivo, vendar brez skrbi, takih polj narava 
sama ne ustvarja, niti jih ne ohranja v nedogled. Lahko pa 
jih ustvari človek z napravami. Tako ustvarjena nepolja pa 
trajajo le tako dolgo, dokler deluje naprava, ki jih ohranja. 
Ko razpade, se na območje nekdanjega nepolja znova vrne 
normalno stanje.

Naprave, ki generirajo nepolje, lahko sesajo energijo iz 
različnih plasti avre, na primer samo iz eterične plasti, ali še 
globlje, iz astralne, mentalne plasti in tako naprej

PRVA SREČANJA Z NEPOLJEM
Moje prvo srečanje z nepoljem se je zgodilo leta 2001, 

v kraljevi sobani Kefrenove piramide, ko sem presenečen 
ugotovil, da tam nisem mogel izmeriti biopolja. Zame je 
bila to uganka, ki je še dolgo nisem znal razrešiti. 

Leta 2010 sem obiskal piramide v Visokem v Bosni. Na 

vrhu tumulusa v Vratnici, v bližini piramid, sem spet našel 
nepolje, in sicer na vrhu hribčka. Opazil sem tudi, da je trava 
na tistem območju slabše rasla kot v okolici, vendar ne vem, 
ali zaradi nepolja ali zaradi delavcev, ki so še pred mojim 
prihodom na vrhu tumulusa zvrtali geološko vrtino. Spodaj 
so naleteli na prazen prostor, obdan z debelim betonom, ki 
kaže, da je prostor delo človeških rok. Kompleks bosanskih 
piramid je star najmanj 24 800 let. 

NEPOLJE V MEGALITSKEM KROGU POD KRNOM
Nepolje smo našli tudi v megalitskem krogu pod Kr-

nom, o čemer sem pisal že leta 2012 (AURA, št. 375). Naši 
predniki so na tleh z velikimi kamni oblikovali simbole. 
Simboli pa učinkujejo na biopolje okolice ne glede na to, 
iz česa so narejeni. Lahko jih oblikujemo iz kamnov ali pa 
narišemo na papir, zmeraj bodo vplivali na biopolje, saj 
učinkujejo s svojo obliko. Če izdelamo natančni geodetski 
posnetek megalitskega objekta na zemljišču in ga natisne-
mo na papir, dobimo sliko, ki regulira biopolje enako kakor 
megalitska postavitev na terenu.

Na omenjeni sliki lahko izmerimo enake lastnosti bio-
polja kot na terenu, je natančen posnetek energijskega sta-

Slika 1: Geodetski načrt megalitskega kroga pod  
Krnom. S temnimi pikicami je označeno nepolje. 
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nja pravega objekta. Seveda je slika na papirju veliko manjša 
od dejanskega objekta, zato bo premer njenega učinkova-
nja tudi toliko manjši, poleg tega je izdelana iz papirja in 
ne iz kamnov, zato bo učinkovitost njenega polja še manjša, 
vendar bo imela vse prvine izvirnika, tudi nepolje.

Občina Kobarid je naročila izdelavo geodetskega po-
snetka megalitskega kroga pod Krnom. Na sliki 1 je vrisan 
natančen položaj vsakega kamna. Znotraj kroga sredi počr-
njenih kamnov lahko izmerimo nepolje.

V MEGALITSKEM KROGU NA PLANINI RAZOR NI 
NEPOLJA

Tudi občina Tolmin je naročila izdelavo geodetskega 
načrta megalitskega kroga na planini Razor, ki je prikazan 
na sliki 2. O tem megalitskem krogu sem pisal leta 2013 
(AURA št. 290). 

Na sliki 2 A je prikazan krog, kot je v naravi. V počrnje-
nem območju znotraj kroga ni nepolja. Severni del megalit-
skega kroga na planini Razor pa je porušen. Pri krogu pod 
Krnom ta del ni porušen, zato je v tamkajšnjem krogu ne-
polje. Na sliki 2 B smo k severnem delu dorisali še en krog. 
Prišlo je do spremembe, v počrnjenem območju sredi kro-
ga, se je pojavilo nepolje. 

Glede kroga pod Krnom se je ohranilo izročilo, da je bil 
krog do prve svetovne vojne zagrajen, da vanj ne bi zašla 
živina, ker naj bi bilo notri nekaj nevarnega. Pri krogu na 
planini Razor pa takega izročila ni, saj so graditelji kroga na-
tančno vedeli, kateri del morajo porušiti, da uničijo nepolje.

Če natančno pogledamo megalitske kroge na omenje-
nem območju, ugotovimo, da sploh niso okrogli. Naši pred-
niki so poznali oblike simbolov, ki ustvarijo nepolje, in so 
jih sestavili iz velikih okoliških kamnov. Zdi se, da je bil prav 
to njihov temeljni namen – s strukturo iz kamnov ustvariti 
nepolje.

Septembra 2014 smo si ogledali megalitske objekte pod 
Špikom, ki jih je odkril arheolog dr. Dimitrij Kebe. Na vrhu, 
tik pod ledenikom na majhnem gričku smo odkrili megalit-
sko strukturo, delo človeških rok, znotraj nje pa območje z 
nepoljem.

DEBELI ŠKOLJ
Maja 2015 smo si s prijatelji Jožetom Guardjančičem, 

Mitjo Fajdigo in Marinko Prezelj ogledali megalitski objekt 
Debeli Školj, pri Bazovici na Krasu. Zgrajen je bil v vrtači, 
dolg je 55 metrov, širok 45 in globok 6 metrov. 

      

Slika 2: Geodetski načrt kroga na planini Razor. Slika 2 A: izvirno ni nepolja. Slika 2 B: na papirju dorisano – do-
bimo nepolje 
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Objekt je tako nenavaden, da mu je nemogoče določiti 
namembnost zgolj z opazovanjem njegove oblike. Lahko 
se ga raziskuje le z merjenjem lastnosti biopolja, ki pokaže-
jo, da mora biti objekt kamniti energijski stroj.

Debeli Školj je kamniti stroj, ki je dobro ohranjen in 
še zmeraj deluje. Zaradi svoje oblike ima zelo povečano 
jakost energije, različno na različnih lokacijah. Pokončni 
kamni imajo še višjo energijo, v neposredni bližini pa je 
izjemno kakovostna geomantična točka, ki se napaja iz sa-
mega stroja v vrtači. 

Zelo kakovostna geomantična točka v neposredni bli-
žini je značilnost, ki jo najdemo pri vseh megalitskih gra-
dnjah, ki smo jih raziskali doslej, enako velja za obstoj ne-
polja, ki je prav tako značilno za vse raziskane objekte. V 
Debelem Školju je nepolje očitno opazno tudi v naravi, 
čeprav ni označeno s kamni, saj prav na njegovem območju 
nič ne raste, niti trava ne, povsod naokoli pa raste.

Iz radovednosti smo se postavili natančno v središče 
območja z nepoljem. Iz naše avre je energija kar izginjala. 
V nekaj minutah nam je nepolje posesalo četrtino energije, 
zato smo sklenili, da s poskusom takoj prenehamo.

Slika 4: Simbol – oblika zi-
dov Debelega Školja, ki na 
območju elipse ustvari ne-
polje 

Jože Guardjančič je prišel 
na dobro zamisel, kako pre-
veriti učinkovanje nepolja 
Debelega Školja. Izdelal je 
natančen posnetek dimenzij 
objekta. Dobili smo simbol, 

po katerem je zgrajen Debeli Školj, in je prikazan na sliki 
4. Črte na risbi ponazarjajo potek zidov. V spodnjem delu 
risbe pikčasta elipsa prikazuje nepolje. Na papirju je Jože 
Guardjančič izdelal pomanjšano kopijo tega simbola, nato 
je na to pomanjšano kopijo na območje nepolja postavil 
lonček s semeni, drug lonček s semeni pa še v središče sim-
bola. V vsak lonček je dal enako število semen. Uporabil je 
enaka semena in enako prst, oba lončka je tudi zalival ena-
ko. V območju nepolja ni bilo energije, v središču simbola 
pa je bila jakost energije zelo visoka.

Slika 3: Zidovi megalitskega objekta Debeli Školj pri 
Bazovici, na desni sliki vhod v predor. 
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Slika 5 A: Semena so rasla na nepolju 
Slika 5B: Semena so rasla v središču simbola
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Semena so se na različne energije odzvala tako, kot je 
razvidno iz slike 5. Razlika je očitna, čeprav je bil poskus 
opravljen na simbolu iz papirja, ki ima manjšo moč kot iz-
virnik pri Bazovici, ker je tam narejen iz kamna.

KAKO JE DELOVAL KAMNITI STROJ
Megalitski objekti, ki smo jih našli, imajo dva bistvena 

elementa: prvič, nepolje, ki sesa informacije, drugič, zelo 
kakovostno polje v neposredni bližini, ki človekovo avro 
napolni z življenjsko močjo. Nepolje sesa vse informacije, 
tudi informacije bolezni. Tako zdravijo tudi današnji zdra-
vilci. Najprej iz avre odstranijo slabo energijo, povedano 
natančneje, informacije bolezni, potem pa avro napolnijo z 
novimi informacijami brez motenj. Po izkušnjah zdravilcev 
je mogoče slabe informacije najuspešneje odstraniti v času 
padajoče lune. 

Naši predniki so s kamnitimi »stroji« tudi zdravili tako. 
V nepolje so postavili bolnika, da mu je to najprej posesa-
lo informacije bolezni in nato so ga poslali na geomantično 
točko v bližini. Ta postopek so ponavljali vsak dan, teden 
dni, tako kot počnejo današnji zdravilci.

Zdravljenje v megalitskem objektu gotovo ni bilo ne-
kaj samopostrežnega, saj je bilo zahtevno. Potreben je bil 
nadzor nad potekom zdravljenja in nadzor nad delovanjem 
celotnega objekta. Verjetno je celotni postopek vodila sve-
čenica.

Vsaka bolezen ima svoj energijski potencial. Ko zdra-
vilec zdravi bolezen s polaganjem rok, informacije bolezni 
preidejo v zdravilca, če je njegov energijski potencial nižji 
od potenciala bolezni. Prav zaradi tega pojava smo v prete-
klosti izgubili nekaj najboljših zdravilcev, ki so eksperimen-
tirali z zdravljenjem rakavih obolenj. Vsi so umrli za rakom.

Zdravljenje v nepolju in nato v ugodnem polju, pa je bilo 
povsem neškodljivo za tistega, ki je to zdravljenje vodil, saj 
je celoten proces zdravljenja potekal v kamnitem stroju in 
ne skozi zdravilca.

Informacije bolezni, ki jih je posesalo nepolje, so tudi 
energija. Energija pa je neuničljiva, lahko samo spreminja 
svojo obliko. To pomeni, da so informacije bolezni ostale 
tam, kjer jih je nepolje posesalo. Povedano natančneje, pre-
stavile so se v dimenzije višjega sloja avre. Če bi v megalit-
skem objektu s takim zdravljenjem nadaljevali, je jasno, da 
bi se stroj na višjih dimenzijah dokaj hitro napolnil s kaotič-
no energijo in kmalu postal neuporaben.

Naši predniki so našli rešitev, kako stroj sproti čistiti. 
V Debelem Školju, natančno pod območjem nepolja, so 
zgradili predor, ki se konča z obokanim zidom in stropom 
v obliki krogle. V predor je mogoče vstopiti. Prikazan je na 
sliki 3. Isti predor je kot simbol prikazan še na sliki 6 A.

Če izdelamo tridimenzionalno maketo predora, bomo 
zlahka izmerili, da je usmernik energije. Na strani, kjer je 
krogla, je njegovo biopolje zelo majhno. Na nasprotni stra-
ni, v smeri po predoru v območje megalitskega objekta, pa 
je njegovo biopolje zelo dolgo. Prikazana oblika učinkuje 
tako, da potiska biopolje, torej informacije bolezni, v sre-
dišče objekta, kjer je močna energija z nizko entropijo, ki 
sproti preobraža kaotične informacije bolezni, ki prihajajo 
iz predora. 

Ne da bi se upoštevalo znanje, kako deluje energijski 
stroj, ni mogoče pojasniti namena predora. V predoru je 
še zmeraj mogoče izmeriti ostanke duš, ostanke informacij 
bolezni, ki še niso bile preobražene. 

ŠE ENA REŠENA UGANKA
V cerkvi v Dolenji vasi pri Senožečah je že vrsto let shra-

njen kamen z nenavadnimi simboli, v izmerah 24×40×14 
cm, prikazan je na sliki 7. Maja 2015 so ga vaščani Senožeč 
pokazali Jožetu Guardjančiču, ki ga je takoj prepoznal kot 
izjemno dediščino naše preteklosti. 

Kamen ni mogel biti gradbeni kos, ker nima oblike kva-
dra. Na zadnji strani je namreč zaokrožen v polkrog, to pa ni 
primerno za zidavo. Uslužbenec Goriškega muzeja je menil, 
da se starosti kamna ne da ugotoviti, in da naj bi omenjeni 
kamen izklesal nespretni kamnosek. Nič nenavadnega, saj 
zgolj z metodo opazovanja o najdbi ni mogoče povedati 
dosti več.

→ Nadaljevanje članka na strani 32. 

Slika 6A: Usmernik biopolja v Debelem Školju
Slika 6B: Usmernik biopolja – Škratov gradič
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→ Nadaljevanje članka s strani 24.

Natančnejše meritve njegovega polja pa so pokazale, 
da je kamen regulator biopolja izjemne kakovosti, njegov 
premer učinkovanja znaša približno 100 metrov. Naprava 

je sposobna nevtralizirati škodljivo zemeljsko sevanje ter 
negativne čustvene in mentalne zapise v prostoru in avri. 
Okoli kamna je inteligentno energijsko polje, ki svojo ener-
gijo sproti prilagaja potrebam ljudi, ki zaidejo na območje 
njegovega delovanja. V človeški avri zagotavlja energijsko 
ravnotežje, torej učinkuje kot zdravilec, in sicer zelo globo-
ko, do 29. avričnega sloja. Takšno polje prebuja duhovne 
zmožnosti pri človeku. 

Naprav s podobno nalogo je v drugih muzejih po Sre-
dozemlju še nekaj. V cerkvi v Dolenji vasi pri Senožečah pa 
hranijo edini doslej znani regulator biopolja iz daljne pre-
teklosti na slovenskih tleh. Ta najdba ima izjemno kultur-
no vrednost, saj priča o visokem duhovnem znanju naših 
prednikov. Naj ostane kar v Dolenji vasi, saj se vaščani še 
najbolj zavedajo njenega pomena za kraj in našo skupno 
zgodovino. 

JAMARSKI VRH NAD BEGUNJAMI
Junija 2015 smo si s prijatelji Jurijem Sinobadom, Sašem 

Starost megalitskih objektov smo 
poskušali določiti različno, tudi s pre-
cesijo Zemlje, vendar smo bili pri tem 
opravilu neuspešni. To delo še čaka 
arheologe, vendar v Sloveniji ti še ne 
raziskujejo megalitskih gradenj.

Ne preostane drugega, kot da 
pogledamo v preteklost, ko je bilo še 
na voljo tovrstno znanje. Na Gradiču 
nad Kobaridom so odkrili rimsko sve-
tišče z bronastimi kipci boga sonca, 
ki imajo veliko energijsko polje, saj so 
jih ulivali na geomantičnih točkah. 
Hrani jih muzej v Tolminu in so stari 
približno 2000 let. Tovrstno tehno-
logijo so uporabljali tudi Minojci in 
antični Grki, kar dokazuje množica 
arheoloških artefaktov po muzejih 
v Sredozemlju. Stari so od 2500 do 
3200 let. Minojsko kulturo so usmer-
jale svečenice, upodobljene so na 
vseh freskah, na nobeni pa ni podo-
be svečenika. V arheološkem muzeju 
v kraju Este zahodno od Benetk hra-
nijo disk z venetskimi napisi. Disk je 
regulator biopolja, ki ureja biopolje 
okolice. Star je približno 2500 let.

Pri mlajših arheoloških najdbah 
tega znanja ne zasledimo več, zato 
sklepamo, da so bili megalitski objek-
ti na našem območju stari najmanj 
2000 let, vendar so jih uporabljali še 
v poznem srednjem veku.

Jamo Zjauko pa so uporabljali 
najmanj do leta 378. Domačin iz Be-
gunj je v njej našel osem rimskih nov-
cev, na katerih so upodobljeni rimski 
cesarji Gordianus (238–244), Phili-
ppus Arabs (244–249), Constantinus 
I (306–337), Constans (337–350) in 
Valens (364–378).

Arheološko raziskovanje mega-
litskih gradenj ne bo uspešno, če ne 
bodo upoštevali tudi biopolja. Če bi 
hoteli na primer določiti namemb-
nost elektrarne, bi morali nujno upo-
rabiti znanje o elektriki, sicer ne bi 
mogli razložiti, zakaj je objekt zgra-
jen prav tako in ne drugače.

Ko arheologija raziskuje kamni-
te stroje, se najde v zagati. Noče 
priznati biopolja in tega, da so naši 
predniki obvladali tehnologijo gra-
dnje strojev za regulacijo biopolja. 

Oklepa se stereotipa, da so prav 
naši rodovi najpametnejši. V resnici 
pa je tehnologija, ki so jo uporabljali 
naši predniki, naprednejša od naše, 
saj posega na področje duhovnega 
stanja ljudi, vpliva na zdravje, dobro 
počutje in na njihove medsebojne 
odnose.

Odkrili smo še več kamnitih stro-
jev, vsi niso opisani v tem sestavku. 
Vse to priča o razširjenosti genialne-
ga znanja naših prednikov, ki so na 
tem območju živeli tisočletja pred 
nami. Zelo pomembno je, kako arhe-
ološka znanost opredeli posamezno 
najdbo.

Če so naši predniki uporabljali 
napredno tehnologijo, je to dokaz 
naših starih korenin, in treba bo po-
praviti ugotovitve, ki se nanašajo na 
najstarejšo zgodovino. Če pa tega 
zgodovinska znanost noče opredeliti 
tako ali takšno znanje omalovažuje, 
potem Slovenci nimamo svojega iz-
vora, nimamo zelo stare kulture in 
nimamo prave zgodovine.

Slika 7: Edini znani zelo star regulator biopolja na ob-
močju Slovenije 
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Gašperinom, dr. Dimitrijem Kebetom, Mitjem Fajdigo, Jože-
tom Guardjančičem in Marinko Prezelj ogledali starodavne 
ostanke kamnitega stroja na Jamarskem vrhu pri Begunjah 
na Gorenjskem.

Funkcionalni elementi stroja so razmeščeni na Jamar-
skem vrhu od njegovega vznožja pri srednjeveškem gradu 
Kamen, do vrha hriba, visokega 916 metrov. Skupna višina 
vseh elementov stroja je 229 metrov. Celotno gradnjo je 
podrobno opisal že Jurij Sinobad v reviji Linhartovi listi NV, 
letnik 4, številka 11, z dne 5. 9. 2012.

Sistem delovanja kamnitega stroja na Jamarskem vrhu je 
takšen kot pri kamnitem stroju v Debelem Školju, le oblika 
naprave je drugačna. Graditelji so uporabili naravne danosti 
posameznih lokacij. Pri Bazovici so gradili v vrtači, pri Begu-
njah na hribu.

Pri Bazovici ni nobenega ohranjenega ljudskega izro-
čila, ki bi se nanašalo na to graditev, pri Begunjah pa se je 
ohranilo veliko legend in pesnitev, ki omenjajo posamezne 
elemente naprave na Jamarskem vrhu, zlasti Škratov gradič.

Tudi pri kamnitem stroju pri Begunjah se proces zdra-
vljenja začne v nepolju, ki je v jami Zjauki, prikazani na sliki 
8 levo, in je označena s številko 3. Nepolje ustvarja posebna 
oblika jame in se širi po tleh ob treh nišah, vklesanih v de-
sno steno jame, slika 8 sredina. V jami so našli arheološke 
najdbe iz starejše bronaste dobe, halštata in rimske novce, 
ohranjeni so tudi zelo stari zidovi.

Nepolje sesa informacije bolezni, zato bi se v jami nabi-

rala entropija, vendar so jo graditelji sistema čistili sproti, 
tako kot v Debelem Školju, le da so jo tukaj najprej usmer-
jali z usmerjevalniki k oblikam niš, vklesanih v steno. Niše 
so podobne jedilni žlici. Če naredimo poskus, lahko izmeri-
mo, da se pri tej obliki širi biopolje daleč naprej, tja, kamor 
je žlica vbočena. Na izbočenem delu pa je polje bistveno 
krajše. Tako smo pojasnili namen treh niš v steni Zjavke.

V smeri, kamor niše potiskajo kaotično biopolje, je na-
slednji element stroja, ki mu pravijo Škratov gradič. O tem 
gradiču je ohranjenih veliko zanimivih legend, ki jih je opi-
sal Jurij Sinobad. Na sliki 8 levo je označen s številko 1, sicer 
pa je podrobneje prikazan na sliki 8 desno.

Škratov gradič je vodoraven rov, ki sega v hrib kakšnih 
dvajset metrov globoko. Rov je sprva dovolj visok, da lahko 
v njem človek stoji, pozneje pa se zoži v ozke neprehodne 
špranje. Ta rov so prvotno zazidali na njegovem čelu, okoli 
tega zidu pa postavili še polkrožni zid. Tako je bil Škratov 
gradič zazidan dvakrat. V nobenem zidu ni bilo vrat, v zuna-
njem zidu je le zelo majhno okno, tako majhno, da človek 
ne bi mogel skozi.

Zaradi dvakrat zazidane jame in legend o škratih so lju-
dje mislili, da je morda notri skrit zaklad, zato so del obeh 
zidov porušili, toliko, da so lahko šli v jamo iskat bogastvo. 
Naredili so veliko napako, saj so s tem onesposobili zelo 
močan usmernik biopolja, ki je entropijo iz Zjavke potiskal 
naprej, globoko v goro.

Naredili smo prostorski model usmernika polja, kar je 

Slika 8, levo: Pogled proti trem vrhovom Jamarskega vrha s ceste Tržič – Begunje. Številke označujejo: (1) 
Škratov gradič, (2) Jama Prižnica, (3) Jama Zijalka, (4) Razvaline na Jamarskem vrhu 
Slika 8, sredina: Zjâuka, kakor ji pravijo domačini, je 15 m dolg in 8 m globok skalni spodmol pod Jamarskim 
vrhom. Takole je videti s poti, ki pelje od Škratovega gradiča proti gradu Kamen. 
Slika 8, desno: Spust po vrvi čez obzidje Škratovega gradiča. 
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bila celotna Škratova jama z obema zidovoma vred. Prika-
zan je na sliki 6 B. Lahko ga poskusite narediti tudi sami, 
kar iz kartona. V smeri proti konici potiska biopolje daleč 
naprej, veliko dlje kot usmernik v Debelem Školju. V smeri 
obeh zidov, torej proti ravni in izbočeni ploskvi, pa je polje 
zelo kratko. Lahko se še malo igramo in odmaknemo rav-
no ploskev, torej notranji zid v Škratovi jami. Usmernik ne 
bo več tako učinkovit. Če umaknemo še zunanji izbočeni 
zid, se bo učinkovitost usmernika še dodatno zmanjšala. 
Usmernik mora torej imeti vse elemente. Za učinkovito 
potiskanje entropije v hrib morata biti sezidana oba zidova.

In zakaj majhno okno v velikem zunanjem zidu? Škrato-
va jama oziroma usmernik je vendarle naprava, ki regulira 
biopolje. Take naprave se lahko tudi preobremenijo, če va-
nje pride preveč entropije. Preobremenitev lahko prepreči-
mo z izdelavo zelo majhne luknjice. To so že podrobnosti 
pri gradnji tovrstnih naprav, vendar so jih davni graditelji 
zelo dobro poznali.

Kako odpraviti presežek entropije v napravi, pa je stro-
kovno vprašanje za njene graditelje, ki ga je treba rešiti, 
sicer celotni sistem ne bo dovolj učinkovit. Spomnimo se 
kamnite plošče, ki jo hranijo v cerkvi v Dolenji vasi. Taka, 
in seveda, prav ta plošča, bi zlahka transformirala presežek 
entropije v Škratovem gradiču. Morda pa je bila nekoč po-
stavljena v Debelem Školju pri Bazovici in tam opravljala 
takšno nalogo?

Ko smo si ogledovali Škratov gradič, nas je Sašo Gašperin 
seznanil z informacijo, da ga je omenjal že naš znameniti po-
lihistor Janez Vajkard Valvasor. Ta je med drugim zapisal, 
da so graditelji Škratovega gradiča vanj „deli majhno ka-
mnito ploščo“, potem pa jamo zazidali − in pustili „majhno 
okence odprto“.

Današnja Škratova jama je zaradi porušenih zidov poško-
dovana in entropije več ne usmerja v goro. Njeno nedelova-
nje je mogoče zlahka izmeriti. V jami je navzoče škodljivo 
sevanje visoke jakosti, po več desetletjih prakse na tem po-
dročju tolikšne entropije še nisem izmeril nikjer. Kamnite 
plošče, ki jo je omenil Valvasor, pa v jami ni več. 

Na Jamarskem vrhu je zelo močna geomantična točka s 
premerom nekaj sto metrov. V preteklosti so to točko doda-
tno okrepili, saj so na vrhu zelo nenavadne ruševine, ki jih ni 
mogoče pojasniti z navadno gradbeno logiko. Če kakor koli 
posegamo v geomantično točko, če na njej kar koli gradimo, 
postavljamo stebre, oboke ali naprave, ki generirajo energi-
jo, to samo dodatno okrepi njeno moč. O teh ruševinah ni 
nobenih zapisov niti v najstarejših kronikah. 

Geomantične točke se na zemljišču pojavljajo v obliki 
stebra, ki sega globoko v zemljo in daleč v nebo. Geomantič-
no točko na Jamarskem vrhu so lahko uporabljali v različne 

namene. Osnovni namen pa je bil transformiranje entropi-
je, ki jo je usmerjevalnik biopolja iz Škratove jame potisnil 
v hrib natančno pod njo. Tako je deloval kamniti stroj pri 
Begunjah, ko je bil še v uporabi. 

Med Škratovo jamo in jamo Zjauko višje na hribu je še 
ena jama – Prižnica, slika 8 levo, označena s številko 2. V De-
belem Školju pri Bazovici je prav tako v zgornjem zidu vrtače 
zidan prostor, tolikšen, da vanj lahko vstopi človek. Objekta 
na obeh lokacijah je mogoče razložiti kot nadzorni točki za 
merjenje entropije, ki bi se nabrala v tleh obeh strojev, če sis-
temi čiščenja entropije ne bi zadovoljivo delovali. 
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