
 
 
 
 
 
 

 
 

ZDRAVILNE POLJANE  
 

DUNAJ NAD KRŠKIM 
 

KRATKA NAVODILA ZA OBISK 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ne spreminjaj prostora,                                       
dovoli mu, da spremeni tebe...  

Dodatne informacije in vodenje: 
 

Zavod Svibna 
Brezovska Gora 19, p. 8273 

Leskovec  
 +386(0)31 329 625 

info@zavod-svibna.si 
www.zavod-svibna.si  

Utrdba je bila vgnezdena vrh strmega hriba, visoko nad dolino Save. Prebivalci so bili v njej zato že  naravno odlično zavarovani. 

Viri in dodatno branje: 
1. Alenka Jovanovič: Kelti ob Sotočju Save in Krke. Posavski muzej. 2007 
2. Slavko Ciglenečki: Pólis Norikón. Poznoantične višinske utrdbe med 

Celjem in Brežicami. - Podsreda 1992.  
3. Karel Gržan: V znamenju Oriona. Zavod Odon. Jurklošter 2008 

Gradišče na Dunaju nad Krškim je kot  Arheološko najdišče 
Mladevine vpisano v register nepremične kulturne dediščine pod  
EŠD 16510. 
 
V letih  1889 - 1891 je tu prvi raziskoval starikokop Jernej Pečnik, 
ki je med ostalim odkril tudi nekaj keltskega »gradiva«. V pregle-
du prazgodovinskih gradišč leta 1894 je namenil Dunaju 
nad Krškim posebej imenitno mesto. Tu je namreč našel 
najdbe, ki so kazale, da je bil hrib poseljen od pradavn ine 
do pozne ant ike  in  ce lo  v  zgodnjesrednjeveškem obdo-
bju. Žal, so najdbe večidel izgubljene.  
 
V novejšem času je gradišču namenil pozornost arheolog 
dr. Slavko Ciglenečki, ki je podobo gradišča  uspel izluščiti 
iz starih inventarnih knjig, zapiskov in površinskih najdb. 
 
Posamezne so sicer bolj plod naključnih izkopavanj oz. so 
jih odkrili lokalni kmetje pri delu v gozdu. Izurjeno oko bo 
na terenu opazilo sledi obzidij, ljudsko izročilo pa govori 
tudi o skritem »zlatem teletu«, talilnici oz. kovnici, svetlika-
joči nočni svetlobi, rudniku pod bližnjo cerkvijo sv. Lovren-
ca na Gori… 
 

Spomin na izlet na Pavlihov izlet na Dunaj... 



 

6. točka               vijolična, um  
 

oči, sluh, vid, srednji del glave, možgani 
hitro dojemanje, jasnovidnost, domišljija, pogum  
interpretacija   

pomen rune: intuicija, domišljija, tretje oko, iniciacija  
 

 
7. točka                          bela, inteligenca   

glava, modrost, znanje, spoznanje 
 zavedanje, razumevanje,  širok horizont 
 milost, nadčutno, vodenje ljudi 
 

pomen rune: povezava z božanskim oz. drugimi 
svetovi; zaščita  

 
 
 
  Sredi zdravilnih poljan  se nahaja krog oz. spirala, ki ima     
   tudi  sama po sebi svoj pomen, namen. Sam postanek v   
   tem krogu oz. spirali pa  je namenjen preprosti hvaležnosti   
   in delitvi vsega dobrega z okoljem  - z naravo in vsemi bitji,  
   ki jih vidimo in ne... 
 
  Tako kot v Naravi vse kroži, naj kroži tudi ta energija, ki jo    
  boste prejeli na teh poljanah..  

 

O  prvih zdravilnih poljanah v Posavju -               
Dunaj nad Krškim 
 

 
 
Gozdne poljane na robu Dunaja nad Krškim, ki nosi ledinsko 
ime »Gradišče« , so, po imenu kraja in posameznih arheoloških 
najdbah sodeč, dajale varno (ograjeno) zavetje nekdanjim sta-
roselcem, ki so na griču nad Savo bivali v času pozne antike in 
še nazaj v času antike in kovinskih dob… 
 
Kot po pravilu, so taki kraji polni zdravilnih energij, ki jih lahko 
dokazujemo tudi s pomočjo sodobnih radiestezijskih naprav, 
občutljivi ljudje pa jih zaznajo tudi z odzivi telesa (mravljinci, 
vibriranje v posameznih predelih telesa, zaznavanje barv, 
toplote ipd.).  
 
Zaznavanja teh subtilnih energij prostora so bila stara ljudstva 
še posebej sposobna, ljudje sodobnega časa pa smo ob popla-
vi različnih elektromagnetnih sevanj in odtujenosti od Narave to 
sposobnost skorajda izgubili.  
 
Energetski vrtinci  - so označena področja energij odgovarjajo-
čih frekvenc, bioenergetsko izmerjeni in inicializirani z mnogo 
ljubezni. Razporejeni so po grebenu gradišča od 1. do 7. točke, 
ki odgovarjajo čakram, kot jih poznamo pri vzhodnih metodah 
zdravljenja.  
 
Točke so označene s starimi pismenkami - runami, ki so tudi 
same po sebi že močan (tudi zdravilni) simbol.  
 
Energije blagodejno delujejo in njih bogastva se razkrijejo, če 
smo sproščeni, pravilno dihamo, če se zavedamo, da bivamo 
— tukaj in sedaj. Mesta moči lahko sprožijo različne reakcije, 
ker je proces samoozdravitve povezan z razreševanjem različ-
nih blokad. 
 
Zadrževanje na posameznem vrtincu priporočamo med  5 in 10 
minut , več časa ni priporočljivo, saj lahko zaradi močnega 
sevanja pride do slabosti ali drugih manjših motenj. Pozorni 
bodite na odziv svojega telesa in točko ob občutjih neugodja 
takoj zapustite. 
 
 

PREGLED ZDRAVILNIH VRELCEV IN SIMBOLOV 
  

1. točka                     rdeča , zemlja 
 

krvni obtok, noge, kosti 
moč, vzdržljivost, pogum, samostojnost  
preživetje, prizemljitev  
 

pomen rune: udejanjanje naravnega kroga, kmetovanje, 
setev in žetev, plodnost  

 
 
2. točka                  oranžna, voda 
 

ledvica, mehur, limfni sistem,  spolni organi 
vzdržljivost, razumevanje ljudi, uživanje 
zdrava spolnost, čustva, želje, radost      

pomen rune: obnova, očiščenje, dobro zdravje, plodnost 
 
 

3. točka                   rumena, ogenj 
 

prebava, jetra, žolč, hormonski sistem 
delovanje, vitalnost, spontanost, moč volje, intuicija  
samospoštovanje, razumevanje sebe, lojalnost 
 

pomen rune: dan, novi začetki, razumevanja, duhovnega 
razvoja, spreminjanja 
 

 
4. točka           zelena, roza , zrak 
 

srce, ožilje, čustva 
družabnost, ljubezen, odnosi, sočutnost, uravnove-
šenost, sprejemanje sebe, vdanost, intuicija 
 

pomen rune: partnerstvo, daritev  
 

 
 

5. točka    modra, eter 
 

vrat, dihala, grlo, glasilke 
jasna komunikacija, kreativnost, inteligenca, izraža-
nje, potrpežljivost, previdnost 
 

pomen rune: komunikacija – stiki med ljudmi, tudi medi-
tacija in sporočila sanj  
 

 

Energijske poljane so vzpostavljene kot rezultat dela Študijskega krožka »Keltska gradišča v Posavju« v sodelovanju z Društvom Borov Log in Zavodom Svibna (nekoč Zavodom Vrbov Log) v sezoni 2003/04. 


