
Naš dar izhaja iz moči in mo#o$i naših prednikov.

Projekt Srečajmo Kras - Krasmeet



Naš notranji glas, ki je "arejši od kamnov. 

Naši pranonoti in pranone so živeli celostno, trajnostno, odgovorno in v skladu z 
naravo. Bili so primarni in primitivni. Bili so modri. Njihova primitivnost je bila 
njihova najglobja modrost. Poznali so rastline, lišaje, delčke narave, kjer so živeli. 
Za vsako bilko so vedeli kdaj je dozorela, da jo lahko utrgajo in uporabijo v 
zdravilne namene. Njihovo čutenje do narave je bilo čisto, lepo in tiho. Govorili so 
malo. Ni jim bilo treba. Najbolj pomembne stvari se zgodijo v tišini. 

Za sabo so pustili neslišno dediščino, ki ni bila nikoli zapisana.  Ampak ne ohrani 
se samo tisto kar je zapisano na papir. Mi smo tisti papir, na katerem je ostalo 
zapisano tisto najbolj pomembno.

Trajno"na, ekološka in hol#tična pot. 

Pot, ki nas vo% nazaj k koreninam.

To ni moderno. To je naš celični spomin, ki se zbuja.
Ker smo ga zanemarili, je precej zaprašen in okorel. Prestrašen in šibek. Ampak

njegova srčika - bit je zelo živa in močna.

Izvorni del bitja se ne more izgubiti, mogoče ga je priklicati nazaj. Seme lahko
vzklije, le dovolite mu. Vi. Sami.

Le tako lahko postanete prekipevajoči od življenja.

Pred obiskom ritualnih mest se je potrebno pripraviti z ustreznim ritualom. 
Obredno mesto je Sveto. Obiščemo ga lahko le, če smo duhovno dozoreli in 

dojemljivi za nevidne in neslišne energije. 



Jutranji ritual



Jutranji %tual
Sveti kotiček v vaši sobi

Intuicija in enostavna tehnika dihanja  vam bo pomagala, da se bo zgodilo tisto 
najbolj primarno. Ponovno boste srečali naravno in divje bitje v sebi. 

Ko se zbudite...

Popijte kozarec Žive vode in se dobro pretegnite.

Na listek si napišite srčno željo. Listek vstavite v luknjico pod čakro, 
ki ste jo intuitivno izbrali. 

Ozavestite izbrani kristal.  Kristal je nevidna in neslišna vez z vami in 
popolnostjo Univerzuma. Zaupajte mu. 

Začnite z dihanjem. 

Ne zahtevajte od sebe preveč. To ni tekma. Tehnika dihanja bo učinkovita le, če se 
boste počutili prijetno. 

Iz pljuč izduhnite ves zrak
30 krat globoko vdihnite in izdihnite. 

 Globok vdih skozi usta 
Globok izdih skozi nos.

Telo postaja bazično. Iz pljuč izdihnemo ogljikov dioksid.

Po 30 vdihih in vdihih boste občutili mravljinčenje. Sprostite se. 

Še zadnjikrat vdihnite in zadržite dih.

Ko začutite, da vam ni več prijetno, izdhnete in se ponovno sprostite. 
Če se čutite udobno, še enkrat vdihnite in ponovno zadržite dih. 

Zadržite tako dolgo, dokler se počutite prijetno . 

Zadihajte. Sprostite se. 

Popijte kozarec vode. 

Dobro jutro :)



Kraška obredna mesta in rituali



Obredna mesta na Krasu
Naši predniku so imeli svoje rituale. Počeli so tisto najbolj primarno. Združevali so 
se s silnicami narave. Intuitivno so vedeli kdaj njihovo telo, um in duša potrebujejo 

energijo Matere Zemlje, da jo prizemljijo in uravnovesijo. Da jih zbližajo z 
njihovim divjim in naravnim bitjem.

Narava je bila njihovo obredno mesto. Za Molitev, Priprošnjo, Zahvalo, Magičnost 
in Povezanost. 

Obredna mesta se ne morejo in ne smejo deliti na bolj ali manj pomembna. Vsako 
imam svoj izvorni namen. Nekatera so popolnoma preprosta, druga mistična in 

energetsko občutena že b prvem stiku. 

Obredna mesta na Krasu

Spodmol Triglavca.

Triglavca je obredni prostor  Rodnosti in Zaščite. Staroverci so prosili boginjo 
Devo za rodnost.

V spodmolu Triglavca sta dva kapnika. DEVA (ženski pol) - podolgovat obredni 
kamen z manjšo vdolbino - stalagmit. Iz stropa pa visi DEVAČ (moški pol) - 

stalaktit. 

Vdolbina Deve je vse leto napolnjena z vodo. Polni jo Devač, iz katerega 
neprestano kaplja. Pravili so, da jo oplaja. 

Jeseni ob Polni luni, ko je bilo požeto zadnje žito, je starešina - Božeglav, zbral štiri 
mlada nedolžna dekleta  za obred rodnosti žit. Božeglav je imel pri sebi tri vrste žit  
(rž, pšenico in ajdo). Vsako dekle je imelo pri sebi sedem vejic praproti opranih v 

Sveti vodi izvira Vročka, pripetih okoli pasu. 
Sledil je sprevod v jamo Triglavco. 

Dekleta so se postavila okoli obrednih kamnov, si odvezala pasove iz praproti in jih 
položila na Devo. Božeglav je stresel žita v vdolbino na Devi in boginjo prosil za 

rodnost in zaščito. 



Spodmol T%glavca

Začetek poti je na vzhodni strani udornice Risnik pri Divači. Lepa udobna steza 

nas pelje mimo udornice po učni poti Divaški prag  proti spodmolu Triglavca. Ime 

je dobil po treh kapnikih na stropu, ki so staroverce spominjale na troglavo 

božanstvo. Tukaj sledi  lažji spust po mahoviti stezi do obrednega mesta, kjer so 

staroverci vse do začetka 19. stoletja hodili  delati priprošnje za dobro letino žit. V 

spodmol  so hodile tudi ženske iz okoliških vasi, ki so imele težave z zanositvijo 

moških potomcev. Sledi razlaga in prikaz obreda. 



Ruščeva dolinca

Nedaleč stran je še Ruščeva dolinica z naravnim oltarjem in kamnitim stražarjem 

kuščarjem zelencem, kjer so staroverci častili božanstvo vode in delali priprošnje 

za dež in dobro letino v povezavi s spodmolom Terglovca. Mistično okolico krasijo 

stražići in pet različno zgrajenih pastirskih hišk. Sledi podrobna obrazložitev o 

pomenu obreda in ustvarjanju pastirske dediščine na Krasu. Možen krajši prikaz 

pastirskih iger.



Kamniti oltar v Ruščevi dolinici imenovani po staroverski družini iz Lokve.

Obred prerokovanja se je izvajal spomladi vse do leta 1948, ko je umrla zadnja 

nosilka obreda iz te družine! Od tu krenemo z prevoznim sredstvom po cesti skozi 

Lokev do jame Vilenice. V bližini jame se nahaja v Gluhem dolu pod previsom še 

tretji obredni prostor, ki je bil posvečen čaščenju boga Triglava. Na to spominjajo 

še trije delno ohranjeni kamni. Svetišče je inkvizicija uničila v 14. stoletju, vendar 

se je izročilo o tem obrednem prostoru kljub temu delno ohranilo!

Stena Priženca z zavetiščem in miniaturno hiško za peko krompirja in repe.



Meditacija s kraškimi kamninami



 Meditacija s kraškimi kamninami

“Meditacija prinaša modrost. Življenje brez meditacije pomeni nevednost. 
Pomembno je, da ozavestimo kaj nas vodi naprej in kaj nas vleče nazaj. Le tako 

lahko izberemo pot, ki vodi do modrosti. 

                                                        (Buddha)

V kraški gmajni bomo poiskali energetsko primeren prostor, kjer se bomo lahko 
prizemljili, očistili in meditirali. 

Beseda Meditacija izhaja iz dveh besed iz latinščine: 

MEDITARI - uriti um

MEDERI - zdraviti

Meditacija ni zgolj tehnika, ki se je naučimo z vajo. Meditacija je način življenja. 
Meditativno stanje je stanje zavedanja, v katerem je um umirjen in osvobojen 

misli. 
 

Meditacija je notranje raziskovanje, samoopazovanje in naravno zaznavanje.

Uporaba kamnin pri meditaciji je eden izmed najbolj učinkovitih načinov za 
poglobitev meditacije in doseganje določenega rezultata med meditacijo. Na 
duhovni ravni lahko meditacija s kristali pripomore k dvigu naše zavesti in 

zavedanja, prebuja našo intuicijo in vzpostavlja ravnovesje.



Ritual meditacije s kraškimi kamninami:

Udobno se namestite in si oglejte izbrane kraške kamnine, ki so je pred vami. Ne 
razmišljajte preveč. 

Prepustite se, da vas kamen izbere. To bo vaš izbrani kamen, s katerim se boste v 
mislih povezali.

Zamižite. Mirno dihajte.

Neslišno ponavljajte vašo mantro. 

Misli bodo počasi odplavale stran. Nič hudega če se med meditacijo vrnejo. 

Kamnu lahko popolnoma zaupate. Kamen bo s pomočjo zdravilne frekvence, ki jo 
oddaja, sprožil naravne in healing procese. 

Partner Kamnoseštvo Bele

Ko se bomo vračali domov, bomo obiskali tudi našega pratnerja v projektu 
Srečajmo Kras - kamnoseštvo Bele. Simon Bele nam bo pokazal kako lahko iz 

grobe kraške kamnine izdelamo uporabne izdelke. 

Kamnoseštvo Bele, Kopriva 40D, 6221 Sežana

http://www.kamnosestvo-bele.com/

http://www.kamnosestvo-bele.com
http://www.kamnosestvo-bele.com


Večerni ritual in zahvala dnevu



Dan bomo tudi zaključili z večernim ritualom. Zahvalili se bomo Univerzumu, da 
nam je dal možnost, da duhovno rastemo in se razvijamo. 

Večerni %tual
Solfeggio vilice v vaši sobi

Solfeggio frekvence so frekvence Zemlje. So brezčasne - božanske. Vračajo nas k 
originalnim tonom univerzuma in spodbujajo naše telo k ravnovesju in harmoniji.

Pred spanjem... 

Popijte kozarec Žive vode in se umirite.

 Z leseno palčko nežno udarite po Solfeggio vilici. 

Podoživite svoj dan. Vse dogodke z vsemi občutki.

Tudi majhne stvari so pomembne. 

Občutki so so del nas. Definirajo nas kot zavestna bitja. Ne smemo dovoliti, da 
odplavajo v podzavest. Le sprejeti občutki nam omogočajo normalno preživetje.

3. Zahvalite se za vse občutke. 

Lahko noč



Ekološki partnerji



Naši predniki so instinktivno doživljali Čarovnijo vsak dan. Njihov močan stik z 
naravo jim je omogočal, da so občutili njeno Magično moč. Bili so prepojeni s 

Čarovnijo. 

Tudi v kuhinji. Zavedali so se, da ima vsaka sestavina Čarobno moč. Hrana jim je 
pomenila Zdravilo in dragoceno Darilo. Nič niso zavrgli. Vsaka drobtinica jim je 
pomenila Sveti zaklad. Iz popolnoma naravnih sestavin so znali pričarati jedi, ki 

niso bile samo okusne, ampak tudi hranilne. 

Mesa v njihovi hiši skorajda ni bilo. Bilo je predrago. Namesto tega je bila polenta 
z zelenjavo in orehovimi jedrci. Ajda z gobicami iz gmajne. Krompir, kolerabica in 

leča. Jota. Mineštra..

Sprašujem se zakaj smo nekje vmes izgubili stik z našo primarno in preprosto 
naravo. Občutek kaj je zares dobro za nas. Očitno je tako, da moramo velikokrat 

spoznati napačno smer, da razumemo pravo. 

Umetna in procesirana hrana se je zakoreninila v naša življenja. Obubožana hrana 
ima velik vpliv na naš psihični, umski in spiritualni nivo. Povzroča nastanek blokad 

na energetskih poteh - meridianih in čakrah. 

Konvencionalna hrana ne premore niti več niti ščepca Čarovnije. 

Zdrava hrana prebudi naš primarni instinkt, da ponovno najdemo vez s čarovnijo 
v vsaki sestavini. 

Naši ekološki partnerji se tega močno zavedajo in to tudi odraža njihov način 
življenja. Na naši poti bomo spoznali Velike borce in zame osebno Junake, ki so 

dovolj pogumni, da so sprejeli pomembne odločitve. Odločitve, ki niso pomembne 
samo za njih osebno, ampak so bistvene za družbo na splošno. 

Zavedajo se, da plan(et) B neobstaja! 

Za nekoga, ki mu je konvencialni način življenja, edina pot, je njihov način 
življenja in dela skrajen in preveč naporen. 

Zato je nujno preden jih obiščete biti pripravljen. Predvsem pa globoko spoštljiv! 
Biti kmet je biser! Biti ekološki kmet je dragulj!

Brez njih nas ni. To nam mora biti kristalno jasno. Zato se moramo vsakemu 
koščku, ki ga imamo na razpolago zahvaliti. 



Ekološka in zdrava hrana ne pomeni odrekanje in žrtvovanje. 

Ekološka in zdrava hrana nas očisti, nahrani in energetsko napolni.

Da lahko uživamo najboljše sestavine se lahko zahvalimo trdemu delu, trudu in 
močni volji naših ekoloških partnerjev.

Partnerji v projektu Srečajmo Kras - Krasmeet

Ekološka kmetija Škapin
Ekološka kmetija Brinjevka
Ekološka kmetija Brhanovi

Bio vinarstvo Čotar
Društvo Vezi

Kamnoseštvo Bele

Naši ostali ekološki partnerji: 

Ekološka kmetija Ipavec
Ekološka kmetija Škapin
Ekološka kmetija Kravos
Ekološka kmetija Stražar
Ekološka kmetija Bavec

Ekološka kmetija Žnidarič

Bio vinarstvo Derenda
Bio vinarstvo Callin
Bio pivovarna Šlibar

Na naši študijski turi bomo obiskali: 
Ekološka kmetija Škapin

Ekološka kmetija Brinjevka
Ekološka kmetija Brhanovi

Bio vinarstvo Čotar



Ekološka kmetija Škapin

V vasi Sela v občini Sežana leži Kmetija Škapin, kjer gojijo 20 krav in iz njihovega mleka pridelajo 
okrog 60 kg sira in jogurta na teden. Pravijo da bi bil njihov sir v velikih trgovinah zapostavljen. In 

imajo 100% prav. Njihovi izdelki so narejeni po stari metodi izdelave jogurta in sira.

Andreja Škapin, dodatna dejavnost, Sela 12, Sežana

https://www.facebook.com/Kmetija-%C5%A0kapin-424360481059541/

https://www.facebook.com/Kmetija-%C5%A0kapin-424360481059541/
https://www.facebook.com/Kmetija-%C5%A0kapin-424360481059541/


Ekološka kmetija Brhanovi

Slogan ekološke kmetije Brhanovi je: "Iz narave naše eko kmetije naravnost v vašo 
kuhinjo!"Ekološka kmetija Brhanovi se nahaja v neokrnjenih Brkinih Obalno-kraške regije.

Kmetija že od leta 2003 ohranja ekološki način kmetovanja, ki deluje v sožitju z naravo. Živijo z 
naravo, od narave živijo in širijo duh eko vrtnarjenja in kmetijstva. 

Ekološka kmetija Brhanovi, Gradišica 8, 6242 Materija

https://www.kmetija-brhanovi.si/

https://www.kmetija-brhanovi.si
https://www.kmetija-brhanovi.si


Ekološka kmetija Čotar

Družinska kmetija z vinogradi, kletjo in hišo leži na zahodu Krasa v Gorjanskem, le kakih 5 km od 
morja. Pred dobrimi 30 leti, natančneje l. 1974 so tu za lastno gostilno pridelali prvo vino. Teran in 
Kraško belo. Prva vina so stekleničili l. 1990 (ali letnik 1988). Vina Čotar na etiketah označujejo 

prstni odtisi. S tem izražajo prepričanje v ponujena vina, nakazujejo njihovo samosvojost in 
medsebojno različnost, s prstnim odtisom vino simbolično podpišemo. Bela vina z odtisi palca 

podpisuje sin Vasja, rdeča pa oče - Branko Čotar.

Vina Čotar, Gorjansko 4a, 6223 Komen

http://www.cotar.si/

http://www.cotar.si
http://www.cotar.si


Ekološka kmetija Brinjevka

Kmetija Brinjevka se nahaja na spodnjem Krasu – v Malem Dolu pri Komnu. Po pričevanjih naj bi 
Mali Dol nastala v srednjem veku, ko je rihemberški grof dodelil ozemlje današnje vasi trem bratom 
pastirjem. Pridelujejo sezonsko domačo zelenjavo (solato, radič, šparglje, korenje, krompir, itd.), na 
način zdravega in ekološkega kmetovanja – kot je bilo nekoč. Stremijo k temu, da sveža zelenjava – 

polna vitaminov in okusa, ki prispe v domove ljudi, v javne zavode namenjene otrokom, 
mladostnikom, starostnikom, kakor tudi v nekatere restavracije in gostilne, prehaja iz njive v 

najkrajšem možnem času, brez dolgih transportov in hladilnic. Na kmetiji imajo tudi živilski obrat 
»Kraški lonec«, kjer predelujejo ekološko zelenjavo v vložnine, sadje v marmelade, moko pa v 

testenine in piškote.

Eko kmetija Brinjevka, Mali Dol 4, 6223 Komen

https://brinjevka.si

https://brinjevka.si
https://brinjevka.si


Društvo Vezi

Društvo je nevladna in neprofitna organizacia, ki deluje kot skupnostna služba na področju 
duševnega zdravja. Ustanovljeno je bilo leta 1998 in sicer na pobudo svojcev, Centra za socialno 
delo Sežana in takratne direktorice ga. mag. Silvane Šonc. Društvo deluje v javnem interesu na 

področju socialnega varstva, zaposlovanja, zdravstva in izobraževanja. Vpisano je v register društev 
in ima zaradi humanitarne dejavnosti, ki jo opravlja na področju socialnega varstva podeljen status 
humanitarne organizacije, pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Varovanci društva 

Vezi sodelujejo pri delu na ekološki kmetiji Brinjevka. 

Društvo Vezi, Štorje 26, 6210 Sežana

https://www.drustvovezi.org/

https://www.drustvovezi.org
https://www.drustvovezi.org


Biohotel St.Daniel

Hruševica 1b
6222 Štanjel

www.stdaniel.si
info@stdaniel.si

0038640785085

Čas je, da ponovno slišimo praglas Matere Narave. 

Če se mu bomo posvetili in ga upoštevali, bo to obrodilo sadove. 

Naše Zaprašeno in Obubožano Življenje bo postalo bogata in brezmejna pustolovščina, 
polna Ustvarjalnosti, Živosti, Intuicije in povezanosti z Nezavednim. 

“Za vsebino je odgovoren Art nepremičnine d.o.o. (naziv organizacije). Organ 
upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 - 

2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.” 

http://www.stdaniel.si
http://www.stdaniel.si
mailto:info@stdaniel.si
mailto:info@stdaniel.si



