
Vodna energijska pot 

NA MOST PO KREPKOST  

 

 

MOST NA SOČI 

 

Most na Soči sodi med najpomembnejša arheološka najdišča na območju jugovzhodnih Alp. 

Naselje se je v varnem zavetju na naravnem pomolu med Sočo in Idrijco začelo razvijati ţe v 

bronasti dobi, največji razcvet pa je doseglo v starejši ţelezni dobi kot središče t.i. 

svetolucijske kulture. Po farni zavetnici, sveti Luciji, ki je upodobljena na oltarni sliki v 

ţupnijski cerkvi, se je kraj imenoval vse do leta 1952. 

 

Danes je Most na Soči znan po čudovitem jezeru, ob bregovih katerega so urejene sprehajalne 

poti. Mreţa pešpoti sega tudi na okoliške hribe. 

 

Po kraju in sosednjih vaseh je speljana kulturno-zgodovinska pot Čez Most po modrost, 

pričujoča zgibanka pa predstavlja drugo tematsko pot, in sicer vodno energijsko pot Na Most 

po krepkost. 

 

 

VODNA ENERGIJSKA POT 

 

Ob urejenih sprehajalnih poteh, ki vodijo od sotočja rek Idrijce in Soče proti vasi Modrej in 

dalje proti lokaciji Pod ključem, pa ob desnem bregu jezera pod vasjo Modrejce ter mimo 

gostišča Šterk proti vasema Kozmerice in Sela pri Volčah so radiestezisti odkrili 14 vitalnih 

energijskih točk. Na teh mestih so postavljeni posebej odbrani energijsko primerni kamni, 

prodniki iz rek Soče, Idrijce in Nadiţe, ki izboljšujejo pretok energije v prostor. 

 

Točke se razlikujejo glede na lastnosti energij, ki delujejo na človeško telo, na čakre. Opis 

lastnosti posameznih točk je podan na količkih ob kamnih. Prostor bogatijo tudi skulpture 

priznanih umetnikov. 

 

Poti vodijo tudi mimo 6 zanimivih (naravnih) vodnih izvirov, med katerimi trije veljajo po 

ljudskem izročilu za zdravilne, 6 vaških korit, zajetij iz časa prve svetovne vojne in treh 

kraških jam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POTEK IN OPIS TOČK NA VODNI ENERGIJSKI POTI: 

 

 



1. Sotočje: točka astralnega značaja 

Pot pričnemo v središču Mosta na Soči, kjer je info terminal. Podamo se mimo hotela 

Lucija do 1. točke, sotočja rek Idrijce in Soče.  

 

Točka sotočja je del energijskega trikotnika, ki pokriva naselje Most na Soči in mu 

zagotavlja energijsko urejenost. Ta točka se v širšem prostoru energijsko navezuje s 

svetiščem na Mengorah. 

 

2. Oko: točka zemeljskega značaja 

Nadaljujemo ob jezeru v smeri proti vasi Modrej. Ko pridemo do odcepa, prečkamo 

glavno cesto. Na poti proti vasi pridemo do 2. točke (OKO), zdravilnega vodnega izvira. 

 

Izvir Pod grmom je druga točka energijskega trikotnika. Izvir zdravilne vode domačini 

imenujejo Podgrmovka. Voda ima močan energijski naboj s poudarjenim delovanjem na 

področje oči. Lastnosti vode nakazuje tudi kapelica svete Lucije v bliţini. 

 

3. Roţa: točka astralnega značaja 

Vrnemo se na pot on jezeru in nadaljujemo v smeri proti Tolminu. Ob poti se nahaja še 

sedem urejenih energijskih točk (od 3. do 9.točke) 

 

4. Sonce: točka zemeljskega značaja 

 

5. Nebo: točka nebeškega značaja 

 

6. Ţarek: točka astralnega značaja 

 

7. Triglav: točka zemeljskega značaja 

 

8. Zaliv: točka nebeškega značaja 

 

9. Pot: točka astralnega značaja 

 

Nadaljujemo skozi vas Modrej in skozi zaselek Stopec, nato zavijemo desno po kolovozu 

navzdol proti ţelezniški postaji. Sto metrov pred glavno cesto je zajetje pitne vode (10.), 

ki se steka v rezervoar in korito. Nad njim, ob cesti iz Bače pri Modreju, pa je še drugi 

izvir in korito. 

 

10. Izvir s koritom na Postaji 

Vodo tega izvira so uporabljali predvsem ţejni popotniki, ki so hodili tod mimo. 

 

Pot nadaljujemo po glavni cesti do Postaje, prečkamo most čez Idrijco, nadaljujemo mimo 

gostišča Pri Štefanu in zavijemo levo pod podvozom na cesto proti Čepovanu. Po 

pribliţno 50 m pridemo do izvira dobre pitne vode Smejčk 

 

11. Izvir Smejčk 

Dobra pitna voda izvira pod Klohovo domačijo. Še nedolgo tega je ta izvir oskrboval 

naselje Postaja in zadovoljeval potrebe ţeleznice z vodo. 

 



Vrnemo se k podvozu in zavijemo levo na staro makadamsko cesto, ki teče po levem 

bregu reke Idrijce in pelje proti Mostu na Soči. Ob ţelezniškem predoru št. 19/Most na 

Soči izvira nad progo Tomaţeva voda (12.). 

 

12. Tomaţeva voda 

Izvir se steka v t.i. Testenčevi maneţi. Vodo tega izvira so uporabljali v času gradnje 

ţeleznice. Bila pa je tudi vir oskrbe prebivalcev bliţnjega dela Mosta na Soči, zaselka 

Lesene vasi. 

 

Nadaljujemo do Mosta na Soči in na razcepu zavijemo levo po asfaltni cesti proti 

Tolminskemu Lomu. Po 2,9 km poti se napotimo po stezici navkreber do vhoda v jamo 

Smoganica (13.). 

 

13. Jama Smoganica 

Jama  je kraškega značaja in je dolga 492 m. Skoznjo teče potok. Na razdalji okrog 200 m 

od vhoda se glavni rov dvigne za 16 m. Ozki in nizki rovi globlje v notranjosti niso 

prehodni. Obisk jame je moţen le s primerno opremo in v spremstvu vodnika – jamarja. 

Ţe leta 1924 so jamo raziskali člani ilegalnega planinskega kluba Krpelj. V njej so našli 

okostja jamskega medveda. V času prve svetovne vojne je jama sluţila avstroogrski vojski 

kot skladišče oroţja. 

 

Vrnemo se na asfaltirano cesto in zavijemo proti vasi Drobočnik. V vasi takoj za vaškim 

koritom zavijemo levo in nadaljujemo po kolovozu do hišne številke 8. Prečkamo 

mostiček nasproti hiše in po 30 m poti nad potokom pridemo do vodnega zajetja, izvira 

zdravilne vode V dolini (14.). 

 

14. Izvir zdravilne vode V dolini 

Studenčnica ima močan energijski naboj, ki deluje najbolj izrazito na prebavni trakt. Stari 

ljudje vedo povedati, da je po preveliki količini popitega alkohola ta voda uspešno 

zdravila »mačka«. 

 

Vrnemo se na cesto za Gorenji Log, nadaljujemo pot do vasi, mimo kapelice na polju in 

do roba ravnine. Pot nas nato vodi navzdol. Po 15 minutah prispemo do odcepa, zavijemo 

desno in nato pred ţelezniško progo levo. Stezica nas pripelje do Babje jame (15.). 

 

15. Babja jama pod Gorenjim Logom 

Po mističnem izročilu je to ena najbolj zanimivih jam v Sloveniji. V času staroverskega 

verovanja v moč kačjih glav je bila jama osrednji kultni prostor zgornjega Posočja. O 

pomenu in značaju jame lahko preberemo zanimive zgodbe v knjigi Let v lunino senco 

avtorja Pavla Medveščka. Z radiestezijskimi meritvami je bila pred jamo izmerjena zelo 

velika energijska moč, značilna za poznana svetišča.  

Obisk jame je mogoč s primerno opremo in z lokalnim vodnikom, ki vam bo znal izmeriti 

tudi učinek energij tega prostora na vaše telo. 

Jama je dolga 327 m. Njeni razvejani rovi se poloţno prevesijo 24 m navzdol. 

Po obisku jame se spustimo mimo Kotla navzdol do struge reke Soče. Prostor se imenuje 

» Na Lun ». Skale ob vodi so zaradi erozije zanimivo oblikovane. Tu lahko občudujemo 

vso lepoto krednih apnencev imenovanih volčanski apnenec. 

 



Vrnemo se na Most na Soči. Pot nadaljujemo mimo gostišča Šterk ob jezeru. Pribliţno 50 

minut potrebujemo, da  pridemo do vasi Sela pri Volčah. Po 500 m lepe pešpoti pridemo 

do Počivališča (16.). 

 

16. Počivališče 

Tu teče pitna voda, ki nas odţeja. Energijsko mesto je označeno. Če se tej energiji 

prepustimo za par minut, si bomo obogatili našo vitalno energijo.  

 

Nato se pot dvigne in vzpnemo se do naravne skale, ki izţareva močno energijo astralnega 

značaja (17.). 

 

17. Označeno mesto z astralno energijo  

 

18.  Pr' vodic 

Izvir zdravilne vode pozitivno deluje predvsem na prebavni trakt. 

50 m naprej od izvira je ob hrastu močna energijska točka zemeljske energije (19.). 

 

19. Energijska točka ob hrastu 

Izţareva zemeljski vidik energije. 

 

Pot se nato spušča, nato nas vodi spet navzgor do ceste, ki proti zahodu pelje do Sel pri 

Volčah. Ob smerokazu za prvo hišo pred vasjo zavijemo desno na kolovoz. Pot nas 

pripelje na hrib Cvetje in poteka mimo ostalin prve svetovne vojne. Prečkamo cesto in po 

10 minutah hoje navkreber doseţemo nekdanje zajetje vode (20.). 

 

20. Zajetje iz prve svetovne vojne 

Zajetje so v času prve svetovne vojne zgradile madţarske enote za oskrbovanje zalednih 

enot avstroogrske vojske.  Iz rezervoarja je črpalka potiskala vodo navzgor v višje leţeče 

bivalno naselje. Spodaj je še en izvir, ki je bil urejen za napajanje konj. 

 

Če na cesti zavijemo desno, se vračamo proti Mostu na Soči skozi vas Kozmerice, kjer se 

v dve zanimivi vaški koriti steka voda iz bliţnjega izvira (21.). 

 

 

21. Koriti na Kozmericah 

V vasi naletimo na dve zanimivi vaški koriti. Prvo imenujejo Srednje korito in je sluţilo 

za oskrbo z vodo ţe v času prve svetovne vojne. Drugo, imenovano Dolenje korito, pa je 

bilo postavljeno kasneje. 

 

22. Babja jama nad Mostom na Soči 

Jam z nazivom Babja jama je v teh krajih kar nekaj. Tovrstnim jamam so namreč 

pripisovali nadnaravno, mistično moč.  

Dostop v jamo je v prvem delu laţji, potrebna je le svetilka. Potem pa se nadaljuje z 

ozkimi prehodi. Zato je za ogled potrebna jamarska oprema in spremstvo jamarskega 

vodnika. Dolţina jame je okrog 150m.  

V jami je tudi izvir vode, ki je še ne dolgo tega oskrboval celotno naselje Mosta na Soči. 

 

 

 

 



23. Energijska točka na desnem bregu jezera  

Kjer se v zaliv Soče izliva Modrejčanski potok, je na rtu energijska točka. V povezavi s 

točko Pod grmom in točko na t.i. Munihovem Kuku (nad Mostom na Soči) se povezuje v 

trikotnik z ostrim kotom 22º. 

 

24. Vaška korita v Modrejcah 

Vaška korita so bila svoj čas vitalni centri kraja. Tam so se ljudje srečevali, v senci pod 

drevesom pokramljali in tkali pristne človeške vezi. Vaška korita so bila tudi edini vir 

vode za potrebe vaščanov. V Modrejcah sta dve ohranjeni vaški koriti, nad vasjo pa je še 

tretje. 

 

 

 

NAMIG 

 

Na vodno energijsko pot se podajte obuti v lahko obutev ali bosi in predvsem sproščeni.  Na 

označenih točkah se udobno namestite, usedite in zamiţite. Sprostite telo, roke in noge naj ne 

bodo prekriţane. V mislih se poveţite z okolico, tako da začutite, da ste del narave. Deleţni 

boste energij, ki vas bodo bogatile. Na posamezni točki se zadrţite največ 15 do 20 minut. 

Ob izhodu s poti lahko naravi izrazite zahvalo za energijsko izkušnjo, ki ste jo prejeli. 

 

 

POJASNILA 

 

ČAKRE 

Čakre imenujemo energijske center v telesu. Vsaka čakra oskrbuje določene organe z 

energijo. Če je pretok energije skozi čakre moten, so organi slabše oskrbovani z vitalno 

energijo. Zato prihaja do motenj v delovanju organov, lahko samo enega, najšibkejšega. V 

prvi fazi se motnja zazna le na energijskem nivoju, po določenem času pa tudi fizično 

obolenje, ki ga ţe diagnosticira zdravnik. 

 

Razpredelnica z opisom delovanja čaker na telo: 

 

 

 

Energijski center  
Delovanje na organe ali dele telesa: 

 
1. čakra 

 
hrbtenica, ledvice, nadledvična žleza, mišice,ožilje,debelo črevo,živčni splet nog 

 
2. čakra 

 
reprodukcijski sitem (spolna žleza) 

 
3. čakra 

 
želodec, jetra, žolčnik, živčni sistem, tanko črevo (slinavka) 

 
4. čakra 

 
srce, kri, živec vagus, priželjc, koža, roke 

 
5. čakra 

 
bronhialni in vokalni del, pljuča, prehrambeni - prebavni trakt, žleza ščitnica 

 
6. čakra 

 
mali možgani, levo oko, ušesa, nos, živčni sistem 

 
7. čakra 

 
veliki možgani, desno oko, žleza češarika 



 

ENERGIJSKE TOČKE  

 

Točke astralnega značaja: 

Energija točk astralnega značaja deluje na področje 4. in 7. čakre in s tem na organe, ki jih 

ti dve čakri oskrbujeta. Na teh točkah je moč skozi meditacijo priti v stik z astralnim 

svetom. 

 

Točke zemeljskega značaja: 

Energija točk zemeljskega značaja deluje v polni moči enakomerno na vse čakre našega 

energijskega telesa. Priporočljiva je za vse, ki se ţelijo energijsko urediti, pa naj bo to v 

preventivne ali v kurativne namene. 

 

Točke nebeškega značaja: 

Energija točk nebeškega značaja deluje na področje 4., 6. in 7. čakre in s tem na organe, ki 

jih te čakre oskrbujejo z energijo. 

 


