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BELINOV TRON 
Slovensko ljudsko izročilo ohranja izjemno znanje o razumevanju narave, ki pa ni značilno 
samo za slovenski prostor, temveč so ga v minulih tisočletjih udejanjale vse kulture našega 
sveta in bo veljavno tudi za vse prihodnje čase. Zapisano je povsod po planetu, vendar so 
to zapisi v naravi, ki jih moramo šele prebrati. Pri nas so se še najbolje ohranili v Posočju. 
Pavel Medvešček-Klančar je omenjeno znanje zbiral vse življenje in ga leta 2015 objavil v 
knjigi Iz nevidne strani neba.  
 
To je znanje, kakršnega svet še ni videl, ne v Sloveniji ne zunaj nje. Z njim so se nam v 
trenutku odprla vrata do dragocenih spoznanj o naravi. Če ne bi bilo Medveščkovih 
zapisov, bi se to znanje izgubilo, morda za vedno, čeprav je bilo ves čas praktično vtkano v 
vsakdanje življenje naših prednikov. To niso vraže in običaji, temveč globoko razumevanje 
narave, ki omogoča kakovostnejše življenje in preživetje tudi v današnjem času.  
 
Trojni doktor, iz zgodovine, arheologije in etnologije, Andrej Pleterski je zapisal, da je 
knjiga Iz nevidne strani neba vsebinsko tako bogata, da bi samo komentarji tega, kar je 
zapisano v njej, napolnili nekaj enako debelih knjig, kot jih ima sama. Ima namreč 576 
strani. V tem sestavku pa bom komentiral le besedilo o Belinovem tronu, ki ga je 
Medvešček-Klančar zapisal v dveh odstavkih v svoji knjigi, na strani 106: 
 
Od starejših ljudi sem pogosto slišala pripovedovanja o Belinovem tronu, ki stoji nekje visoko 
nad Volčami. Če se ne motim, so tistemu mestu rekli Na Jakobu ali nekaj podobnega. Kraj ima 
neverjetno zdravilno moč, sicer Belin tam ne bi imel svojega trona, kjer je davno od tega 
zdravil ljudi in živali ter tam tudi živel. Čeprav Belina že dolgo ni več, ljudje vseeno še vedno 
hodijo k njegovemu tronu po zdravje, ki ga tudi dobijo.  
 
Poznala sem pastirja, ki je tako zbolel, da ni mogel hoditi, zato so ga pastirji iz okolice odnesli 
na tisti kraj. Tam je bil nekaj dni, domov v Ravne pa je prišel sam. Takrat je bila navada, da so 
ljudje v zemljo ob tron v zahvalo zapičili jesenove truje različnih velikosti. Truj (sl. 1) pa naj bi 
pri zdravljenju uporabljal tudi Belin, saj ima peto moč. K Belinovemu tronu so takrat hodili s 
tolminske in beneške strani, pa tudi od drugod. Po drugi svetovni vojni pa so nanj skoraj 
pozabili, zato tja gre le še redko kdo. 
 
Livške Ravne, 1960 

 
Slika 1: Truj, kot ga je narisal Pavel Medvešček-Klančar. 
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Kje je Belinov tron 
 
Na Kovačičevi planini, nad vasjo Volče, je avgusta 2015 Jože Guardjančič naletel na gručo 
večjih skal, razporejenih v polkrogu. Ko smo pozneje obiskali to lokacijo, smo videli, da je v 
bližini ruševina cerkvice sv. Jakoba, zato smo domnevali, da smo našli Belinov tron, ki ga 
omenja Pavel Medvešček-Klančar. Ena od skal ima prisekan vrh, podoben kamnitemu stolu, 
in ko smo se na to območje pozneje še večkrat odpravili, smo dejali, da gremo na Belinov 
tron. Tako se je za tisti del planine prijelo to ime, čeprav takrat še nismo povsem natančno 
vedeli, kaj Belinov tron sploh je, ali je to le ena skala, krog skal ali morda širše območje 
planine. 
 
Po odkritju lokacije je bilo potrebnih še pet let raziskav na različnih projektih, da smo si 
pridobili ustrezno znanje. Morda se niti ne bi tako zelo usmerili v študij Belinovega trona, če 
se zanj ne bi tako zelo zanimal Bogdan Jug, solastnik planine in predsednik tamkajšnje pašne 
skupnosti. V letih 2019 in 2020 sva se dokopala do spoznanj, ki jih razkrivam v tem sestavku. 
Najbolje bo, če začnem od začetka, najprej s teorijo naravnih sistemov na splošno, da bom 
potem laže razložil Belinov tron, naravni sistem, ki še zmeraj deluje.  
 
 

Duhovni svetovi 

Duhovni svetovi so nesnovni. Če jih želimo opisati, da bi si jih laže predstavljali, jim moramo 
nadeti snovno obliko, jih »popredalčkati« in poimenovati. Naši predniki so jih raziskovali več 
tisočletij. Pavel Medvešček-Klančar je vsa ta dognanja zbral in zapisal v knjigi Iz nevidne strani 
neba in v katalogu etnološke zbirke Pavla Medveščka 2, Staroverstvo in staroverci.  
 

 

Slika 2: Duhovni svetovi, kot so jih poznali naši predniki. 
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Posoški staroverci so duhovne svetove razdelili v tri skupine: spodnji svet, »kačji« svet in 
zgornji svet. Nad vsemi svetovi pa je peta moč, ki pomeni sklepno fazo človekovega 
duhovnega razvoja. Če povzamemo njihove ugotovitve in jih prikažemo v grafični obliki, ki je 
primerna za merjenje z radiestezijsko metodo, dobimo sliko 2.  
 
Svetove si lahko predstavljamo kot območja z različno frekvenco ali pa kot območja z 
različnimi toni. Spodnji svet z najnižjo frekvenco ali najnižjim tonom, zgornji svet pa z visoko 
frekvenco, z visokim tonom. Vse to pa je le pripomoček za lažje razumevanje, čeravno tam ni 
niti elektromagnetnega niti zvočnega valovanja. »Kačji« svet pa je nekje vmes, vendar je 
gradnik ostalih dveh svetov, ker so samo v »kačjem« svetu pasovi energije, ki so jim naši 
predniki rekli »kačje črte« ali skrajšano »kače«. Vsi naravni sistemi v »kačjem« svetu so med 
seboj povezani s »kačjimi« črtami, od tod njegovo ime. Namesto izraza naravni sistemi se 
uporabljata tudi izraza geomantija in sakralna geometrija. 
 
Na matrici iz slike 2 so duhovni svetovi narisani ločeno, da bi jih bolje razumeli, v naravi pa so 
vsi na enem mestu, drug v drugem, tako kot so tudi radijski valovi vsi na enem mestu, vendar 
jih lahko razločimo, ker imajo različno frekvenco. 
 
Tudi v naravnem sistemu Belinov tron so vsi duhovni svetovi na enem mestu. Zaradi večje 
preglednosti jih bomo prikazali ločeno, vsakega na svojem zemljevidu. 
 
 

»Kačji« svet je temelj za vse druge svetove 
 
V našem zahodnem svetu prevladujejo ljudje z duhovno lokacijo »kačjega« sveta. To je 
duhovna dimenzija z najšibkejšimi močmi. Večina ljudi s takšno duhovno usmeritvijo tudi živi 
na duhovni lokaciji imenovani zemlja. Imajo le toliko energije, da jo je ravno dovolj za 
življenje. Na območju takšnega »kačjega« duhovnega stanja prostora lahko izmerimo 
naravne pojave, kot so skalarni oblak, ki nastane zaradi elektromagnetnega sevanja, vodni 
tokovi, radioaktivnost iz naravnega ozadja, Hartmanovo in druge mreže. 
  
Če je človek bolan, je moč v njegovi avri razpršena, če je zdrav pa osredotočena. Če bi 
uporabili izraz iz fizike, bi razpršeni moči lahko rekli entropija, osredotočeni pa sintropija. 
Skalarni oblak zaradi elektromagnetnega sevanja in drugi naravni pojavi imajo razpršeno 
moč, ki je večja od duhovne moči tistega človeka, ki sodi v duhovno lokacijo z opisom zemlja, 
zato mu vsi našteti naravni pojavi škodijo. Torej imamo ljudi, ki jim narava škodi, s tem pa se 
je težko sprijazniti. 
 
V takšnih primerih so naši predniki znali pomagati. Najpogosteje so uporabili tročan. To je 
naravni sistem s tremi centri moči, ki so med seboj povezani s »kačjimi« črtami. Polje, ki 
nastane v takem naravnem sistemu, so naši predniki poimenovali tretja moč. Izraz ima 
vsebinski pomen, nanaša se na moč iz treh centrov. 
 
Delovanje tročana najlaže razložimo, če gremo po vrsti. Na ravno podlago najprej postavimo 
samo en kamen. Njegova naravna lastnost je rotirajoča dinamična energija, ki se v tem 
primeru vrti v levo. Levosučni vrtinec imenujemo ognjena moč. 
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Ob njega postavimo še drugi, približno enak kamen. Energijski vrtinec tega kamna se bo vrtel 
v desno, in ker bosta oba vrtinca v uprijemu, kot se dogaja pri zobatih kolesih, bo prvi 
poganjal drugega. Desnosučni vrtinec imenujemo vodna moč. 
  
Če v ravno vrsto dodamo še tretji kamen, glej sliko 3, ni težko uganiti, da se bo njegov 
energijski vrtinec vrtel v levo, ker bo v uprijemu s sosednjim, ki se vrti v desno. Takšni sistemi 
so v naravi že postavljeni. Naši predniki so takšno postavitev skal imenovali truj. 
 
 

 
 

Slika 3: Rotacija energijskih vrtincev pri kamnih postavljenih v vrsto. 
 
Tročan pa naredimo tako, da tretji kamen namesto v vrsto postavimo v trikotnik, kot kaže 
slika 4 A. Če bi tako postavili tri zobata kolesa, bi se jim polomili zobje. Energija tretjega 
kamna se zato »ne more odločiti« ali bi bila v uprijemu z energijo prvega, ki se vrti v levo, ali 
z energijo drugega, ki se vrti v desno. Narava reši to težavo tako, da se energija tretjega 
kamna začne vrteti izmenično − približno dvanajst sekund se vrti v levo, nato dvanajst v 
desno in tako v nedogled. Izmenično vrtenje energije bomo imenovali zemeljska moč.  
 
Raziskovalci kulturne dediščine so našli izročilo o naravnih močeh v znamenju ognja, vode in 
zemlje, vendar niso uspeli dobiti podatkov o smeri vrtenja energije, zato smo k vsaki moči 
dodali smer vrtenja po lastni presoji in logiki. Ognjeno moč imajo stvari, ki so ozke in visoke. 
Če preverimo z nihalom, se bo energijski vrtinec nad takšno obliko vrtel v levo. Ploščate skale 
z luknjo imajo vodno moč, nad njimi se energijski vrtinec vrti v desno. Prav tako se bo vrtel v 
desno nad jezerom vode, ki je v dolini. Vendar če visoko in ozko steklenico napolnimo z vodo 
in jo postavimo pokonci, bo dobila ognjeno moč. Zemeljsko moč oziroma izmenično vrtenje 
energije pa bo imela skala sestavljena iz različnih kamnin, vendar ne sme biti niti visoka niti 
ploščata. Prav tako bo imelo zemeljsko moč nekaj skal, ki so zložene na kup, tako da se 
dotikajo. 
 
Geometrijski lik trikotnik ima moč v znamenju vode, ta se vrti v desno, krog ima moč v 
znamenju ognja, njegov vrtinec energije se vrti v levo, kvadrat in pravokotnik pa imata moč v 
znamenju zemlje, torej izmenično vrtenje energije. Vendar je zanimivo, da se pri trikotniku in 
krogu njuna energija vrti tako samo nad približno 33° zemljepisne širine severno in južno od 
ekvatorja. Če pa se približamo ekvatorju pod zemljepisno širino 33°, se bo energija trikotnika 
tako severno kot južno vrtela v levo, energijski vrtinec kroga pa v desno. 
 
Med vsemi tremi točkami tročana potekajo resnične in ne namišljene linije moči, ki so ravne 
črte, če model tročana stoji na mizi. Pri tročanih v naravi pa linije moči niso ravne in se 
prilagajajo zemljišču, vijugajo, zato so jim rekli »kače«. Tudi »kače« so lahko v znamenju 
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vode, ognja ali zemlje. Za raziskave na terenu je zelo pomembno kakšna »kača« poteka med 
eno, drugo in tretjo točko tročana. Točke v znamenju vode, ognja in zemlje vedno povezujejo 
»kače« takšne vrste ali znamenja, kot je prikazano na sliki 4 B. Ko najdemo prvo točko 
tročana lahko po znamenju »kače« kaj kmalu najdemo še ostale. 
 
 

                     
                               4 A                                                                                     4 B 

Slika 4: Struktura tročana. 
 
Energija kamna z zemeljsko močjo se torej na vsakih dvanajst sekund neusklajeno vrti glede 
na energijo sosednjega. Enkrat nagaja kamnu z ognjeno močjo, naslednjič kamnu z vodno 
močjo. V kamen z zemeljsko močjo se je vgradila entropija. Ni se vgradila v kamen z vodno 
močjo, ker se ta moč neprenehoma vrti v desno, niti v kamen z ognjeno močjo, saj se ta 
stalno vrti v levo. V kamen z zemeljsko močjo je entropija vgrajena po naravnih zakonitostih. 
Tročan je torej naravni sistem, ki ne more delovati brez entropije. Entropija je njegov 
sestavni del, vendar takšen, kot je, deluje zelo dobro. Skupna moč je približno stokrat večja 
od moči posameznega kamna, v prostor pa se širi osredotočeno polje, ki je lahko veliko večje 
od velikosti trikotne postavitve.  
 
Tročani delujejo v območju »kačjega« sveta. Entropijo na območju njihovega učinkovanja in 
na duhovni poziciji »kačji« svet spremenijo v sintropijo, jo reciklirajo, saj so tudi sami v 
določeni meri narejeni iz entropije. Narava vgradi ravno prav entropije samo tedaj, če ima 
vsak kamen posebej, še pred vgradnjo v sistem, osredotočeno energijsko polje, ali, povedano 
drugače, če pred vgradnjo v tročan noben kamen nima preveč entropije. 
 
Morda je to težko razumeti, poskusimo to razložiti z juho in soljo. Zaradi lažjega razumevanja 
si zamislimo, da je juha tročan oziroma naravni sistem, sol pa je entropija. Če v juhi ni soli, ni 
okusna, dober okus bo dobila šele takrat ko bo v njej ravno prav soli. Tudi tročan odlično 
deluje šele takrat, ko je v njem ravno prav entropije. Naše merilne metode pokažejo, da je s 
tročanom vse prav takrat, ko je v sistemu ravno prav entropije, ker imamo merilni sistem 
nastavljen tako, da pokaže ravnotežje. 
 
Kaj pa recikliranje entropije? Če imamo tročan in mu izmerimo kolikšna je njegova moč, 
dobimo določeno vrednost. Najdemo izvor entropije, na primer skalarni oblak zaradi 
elektromagnetnega sevanja, izmerimo njegovo moč in dobimo določeno vrednost. Ko izvor 
entropije postavimo v tročan in izmerimo njegovo moč, bo meritev pokazala, da se je moč v 
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tročanu povečala za vrednost entropije, ki smo jo vstavili v tročan. Pri tem je tročan ohranil 
ravnotežje. Pomeni, da je entropijo recikliral, njeno moč je koristno uporabil, pojedel jo je. 
 
Še primer z juho. Imamo dva litra juhe. Vanjo bo treba dati žlico soli, sicer ne bo okusna. Ko 
je sol še v žlici, jo lahko pokusimo in ugotovimo, da ni užitna. Ko pa je raztopljena v juhi, jo 
zaužijemo skupaj z juho in je vse odličnega okusa. Lahko bi rekli, da se je sol,  ki sama po sebi 
ni bila okusna, v juhi reciklirala, koristila nam je, saj smo pojedli in juho in sol.    
 
Če si znova ogledamo niz postavitve kamnov na sliki 3, voda, ogenj, voda in tako naprej, tudi 
izmerimo, da niz nima nobene entropije, kar je dobro, vendar ima takšno polje zelo nizko 
barvitost, kar pa je slabo. Barvitost biopolja si lahko predstavljamo kot višje harmonike pri 
glasbi, ki ji podelijo vsebino, ji dajo dušo. Barvitost polja je tako kot količina informacije v 
sistemu. Če je polje barvito, ima več informacije, ima večji intelekt in večjo zdravilno moč. 
Ravno pravšnja mera entropije v biopolju mu močno poveča zdravilno moč. Količino 
entropije v sistemu, njegovo barvitost in količino informacije je mogoče meriti z 
radiestezijsko metodo. 
 
Ali je tročan edini naravni sistem, ki ima takšne lastnosti? Ali naravi ustreza vnašanje 
entropije v sisteme moči? To sta vsebinsko pomembni vprašanji, zato ju je vredno še bolj 
podrobno raziskati. 
 
 

Kako bi se še bolj prepričali, da je entropija sestavni del naravnega ravnotežja 
 
Naredimo poskus s štirimi figuricami, prvi dve, s kroglo, imata ognjeno moč, drugi dve, stebra 
z vijačnico, pa vodno moč. Figurice imajo natančno tak naboj zaradi svoje oblike, narejene so 
strojno, zato so povsem enake in ni dvoma, da bi bil lahko naboj katere koli figurice 
drugačen, kot je, niti zaradi oblike niti zaradi materiala.  
 

 
 

Slika 5: Dvojni tročan. 
 
V krog jih postavimo tako, da je rotacija njihovih energijskih polj usklajena.  Če bi bila to 
zobata kolesa, bi se lepo vrtela, vendar je narava eni od figuric podelila zemeljsko moč, torej 
čisto malo entropije, čeprav je narejena in tudi postavljena tako, da bi se morala ta moč 
vrteti samo v levo, morala bi imeti ognjeno moč. Njeno izmenično vrtenje je na sliki 5 
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prikazano z dvema puščicama, ki kažeta v nasprotni smeri. Staroverci so sistem s štirimi 
centri moči poimenovali dvojni tročan. 
 
Narava je vgradila entropijo tudi v dvojni tročan. Tudi ta poskus dokazuje skrb narave, da 
vsak sistem uskladi z naravnimi zakonitostmi. Sestavni del dvojnega tročana je ravno prav 
odmerjena entropija, ki je vgrajena v enega od centrov moči. Dvojni tročan je kot celota 
osredotočen, ima veliko moč in mnogo večje polje, kot je premer navideznega kroga, v 
katerega so postavljeni centri moči. Učinkuje na duhovni poziciji »peta moč«, zato reciklira 
vso entropijo na območju učinkovanja dvojnega tročana, saj je entropija tudi v tem primeru 
njegov sestavni del. Več o peti moči v nadaljevanju. 
 
Da se še bolj prepričamo, kako narava vgrajuje entropijo v naravne sisteme, naredimo še 
tretji poskus. V krog postavimo šest centrov moči kot kaže slika 6. 
 
Tudi tokrat so postavljeni tako, da se energija enega centra vrti v levo, energija drugega pa v 
desno. Če bi tako postavili zobata kolesa, se jim zobje ne bi polomili. Narava pa meni 
drugače, v sistem je vgradila kar dva centra moči z izmeničnim vrtenjem energije, torej je 
dvema centroma podelila entropijo. Na sliki 6 ju označujeta dve puščici. Energijska vrtinca 
obeh figuric bi se morala vrteti v levo, morala bi imeti ognjeno moč, vendar se narava s tem 
ne strinja. Za naravo pravo ravnotežje ni tisto, kot si ga zamisli človek, ravnotežje se 
vzpostavi šele takrat, ko narava v sistem vgradi ravno pravšnjo entropijo, v našem primeru v 
kar dva centra moči. 
 
  

 
 

Slika 6: Krog s šestimi centri moči. 
 
Sistem, v katerem so kamni postavljeni krožno, imenujemo megalitski krog. Naš »megalitski 
krog« s šestimi točkami ima osredotočeno polje, veliko moč in mnogo večji premer 
učinkovanja, kot je velikost kroga. Tudi ta krog reciklira entropijo, enako kot sistema v prvih 
dveh poskusih. 
 
Morda bi lahko sklepali, da je megalitske kroge preprosto graditi, samo postaviti je treba 
skale v krog, narava pa jih bo že uglasila tako, da bo prav. Takšen način postavitve bi dal zelo 
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majhne izkoristke. Narava bi morala energiji skal vsiliti optimalno smer vrtenja. Za take 
spremembe bi porabila precej moči. Sistem bi bil prešibak in morda ne bi več zmogel 
učinkovati tako, kot se od njega pričakuje. Rešitev je preprosta, v megalitskem krogu je treba 
razvrstiti skale tako, kot bi to želela narava.  
 
 

Katero polje ustrezno zavaruje pred 5G 
 
Skalarni oblak, ki se pojavlja zaradi elektromagnetnega sevanja, vodni tokovi, naravna 
radioaktivnost, Hartmanova in druge mreže, to vse vsebuje entropijo, vendar jo na območju 
tročana izgubijo. Šibkim ljudem, ki živijo v območju delovanja tročana, zato naravni pojavi 
več ne škodijo in se zelo hitro okrepijo. Tročan jim podari enako moč, kot jo ima sam. 
Tolikšna moč bi sicer zadostovala, da bi se zavarovali pred sevanjem bazne postaje 5G, 
vendar samo tedaj, če bi šlo samo za eno bazno postajo, ki ne bi bila povezana v noben 
naravni sistem. 
  
Ko postavimo v naravo več virov moči, se ti začnejo med seboj samodejno povezovati, 
ustvarjajo tročane in druge sisteme. Naravi ni prepovedano, niso ji postavljena pravila, da ne 
bi smela povezovati v sistem nekaj, kar vsebuje entropijo. Edino pravilo pri naravnem 
povezovanju je, da se povezujejo približno enako velike moči.  
 
Če se med seboj povežejo tri bazne postaje z oddajniki 5G,  bo nastal tročan, in namesto da 
bi se moč ugodnega polja okrepila več stokrat, se bo za prav toliko okrepila moč 
neugodnega, ker so centri moči sestavljeni iz entropije. Tročan deluje tako, da okrepi moči, iz 
katerih je sestavljen. Narava namreč ne loči med dobrimi in slabimi močmi. Tako razdelitev 
poznamo le ljudje, in še to samo tisti, ki so šibkejši od moči narave. 
 
Med seboj se lahko povežejo tudi bazna postaja 5G in dva druga centra moči v bližini, na 
primer visoka stavba in ribnik ali vodomet. Če v tročan povežemo samo en center moči, ki že 
sam po sebi vsebuje entropijo, bazna postaja pa jo tudi vsebuje, dobimo razpršeno polje, ki 
škodi šibkim ljudem. Popolnoma jasno je, da tročan z razpršenim poljem ne bo recikliral 
entropije. Na lokaciji bomo imeli več entropije, kot je zmore reciklirati uravnoteženi tročan, 
zato je treba postaviti močnejši sistem. Močnejše duhovno polje od »kačjega« sveta pa 
imata spodnji in zgornji svet, glej sliko 2.  
 
 

Spodnji svet 
 
Duhovno polje narave vsebuje neverjetne strukture, ki jih brez vpogleda v znanje naših 
prednikov ne bi nikoli spoznali. Povsod v prostoru je veliko centrov moči, nekakšnih portalov 
v spodnji svet. Tudi v vaši sobi jih je nekaj. Imajo obliko krogle in so veliki kot nogometna 
žoga. Zdi se, da so po prostoru razvrščeni naključno, kot luknje v siru. Lahko visijo v zraku, so 
na tleh ali na mizi, se ne premikajo. Njihova moč je večja od polja, ki se formira v tročanu. Ne 
izbrišejo jih nobeni naravni sistemi niti regulatorji biopolja. Nimajo enakega naboja, kot ga 
imajo centri moči »kačjega sveta«, v znamenju vode, ognja ali zemlje. Energija spodnjega 
sveta je drugačna, je dinamična in rotira. Zdi se, da so omenjeni portali temeljne strukture 
biopolja.                           
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                                         A                                                                                  B 
 

Slika 7: Portal v spodnji svet, A – njegov simbol, B – načrt izdelave v fizični obliki. 
 
Če v takšen portal postavimo regulator biopolja, dobi portal za nekaj razredov boljše 
lastnosti. Portale najdemo tudi v naravi, ponekod so malo večji, s premerom dva metra. V 
prostoru se ne povezujejo z ničemer, nimajo ne »kač« ne »pajkovih niti«, vendar te strukture 
niso inertne in vplivajo na kakovost prostora. Če tročan ni povezan s portalom iz spodnjega 
sveta, njegovo polje zanesljivo ne bo dovolj stabilno.  
 
Portal v spodnji svet je nesnovna duhovna struktura. Vsako nesnovno strukturo lahko 
prikažemo v snovni obliki. Če nam to uspe, dobimo simbol, ki ima enake lastnosti kot prvotna 
nesnovna struktura. Na sliki 7 A je portal v spodnji svet izražen kot dvodimenzionalni simbol. 
Simbolu po slovensko rečemo čar, staroverci pa so mu rekli škud. Ohranili so se trije škudi, ki 
jih je narisal Pavle Medvešček-Klančar: škud dehnarja iz Kneških raven, škud Ščabarja in škud 
dehnarja pod Poreznom.  
 
Portal v spodnji svet lahko tudi izdelamo. Postavimo ga na »kačo« v znamenju vode, tako da 
povečamo hitrost pretoka energije, glej sliko 7 B. Zunaj območja vodne »kače« na levo in 
desno stran postavimo skalo z močjo v znamenju ognja. V vodni »kači« bo začela energija 
teči po desni strani v smeri navzdol, po levi strani pa v nasprotni smeri. Obe ognjeni skali 
bosta imeli z vodno »kačo« usklajena vrtinca moči, zato se bo v vodni »kači« povečala hitrost 
pretoka energije. Nastal bo portal v spodnji svet. Njegovo polje bo imelo obliko elipse, 
približno tako, kot je narisano na sliki 7 B.  
 
Znotraj vodne »kače« so narisane puščice, ki označujejo smer toka vodne »kače«, dve od njih 
pa sta na sredi in zelo blizu. Tam nastaja entropija, torej tudi portal v spodnji svet ne more 
delovati brez entropije. Portali v spodnji svet so ozki, saj so odvisni od širine vodne »kače«, 
ta je po navadi široka le nekaj metrov ali največ nekaj deset metrov.  
 
Na duhovni poziciji spodnjega sveta so lahko tudi ljudje. Imajo veliko moč, celo večjo od moči 
naravnih portalov, njihova moč je približno tolikšna, kot znaša duhovna moč ljudi na duhovni 
poziciji zgornjega sveta. 
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Kako se izoblikuje zgornji svet 
 
Duhovno polje imenovano zgornji svet ima približno enako moč kot spodnji svet, vendar se 
širi zelo daleč v prostor, zato se zdi, da bi lahko prišlo v poštev za zaščito pred skalarnim 
oblakom 5G, pa ni tako. Za začetek poglejmo, kako nastane. 
 
Polje zgornjega sveta se v naravi izoblikuje iz povezave dveh centrov moči. V dokumentih, ki 
so jih zbrali raziskovalci kulturne dediščine, zanj nismo našli ustreznega izraza, zato smo ga 
sami poimenovali dvojak. Za vžig dvojaka morajo biti izpolnjeni zahtevnejši pogoji, kot pri 
zagonu tročana. Prvi center moči mora biti v znamenju vode, osredotočen, drugi pa v 
znamenju ognja, vendar razpršen, kar pomeni, da mora vsebovati entropijo.  
 
Oba centra moči morata imeti nekoliko večjo moč, kot jo je mogoče doseči v duhovnem 
območju oblakov. To pomeni, da je treba najprej postaviti tročan ali kakšen drug sistem, ki je 
povezan s »kačami«, in njegovo moč speljati v oba centra moči. Ognjeno točko pa je treba 
dizajnirati tako, da bo dobila razpršeno polje, kar je v »kačjem« svetu težko narediti, saj 
narava teži k ustvarjanju ravnotežja in raje naredi osredotočeno polje.   
 
Obe točki dvojaka sta v »kačjem« svetu med seboj povezani. Zaradi stabilnosti sistema 
morata biti na vodni in ognjeni »kači« vgrajena portala v spodnji svet. V zgornjem svetu pa 
sta povezani samo navzgor, verjetno z magnetnim in gravitacijskim poljem planeta. Navpične 
»kačje« črte so naši predniki imenovali pajkove niti, verjeli so, da tečejo do zvezd. 
 
Vidimo, da je v pravilno delovanje dvojaka spet vgrajena entropija, ne tako majhna kot v 
»kačjem« svetu, vgrajene jo je veliko več, saj mora biti ognjena točka povsem razpršena in 
mora imeti zelo veliko moč, sicer dvojak kot celota ne dobi osredotočenega polja. Ali 
drugače, če sistem nima dovolj entropije, ne more ustvarjati sintropije. Tako je laže razumeti, 
zakaj biopolje reciklira entropijo, na primer skalarni oblak, ki prihaja iz bazne postaje 5G. 
Polje zgornjega sveta lahko reciklira tudi entropijo, ki prihaja od sončnih neviht, torej 
največjo entropijo v biopolju, ki jo lahko ustvari narava. 
 

 
 

Slika 8: Razvrstitev  duhovnih polj zgornjega sveta okoli dvojaka. 
 

Posoški staroverci so duhovna polja zgornjega sveta poimenovali tako, kot je prikazano na 
sliki 8. Največji naravni sistem dvojaka smo našli okoli gore Žusem na Štajerskem. Ima polje s 
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premerom približno 20 kilometrov. Tudi v Posočju in v slovenski Istri smo našli dvojake. V 
naši deželi je verjetno še veliko takih sistemov, treba jih bo še poiskati. Vsi ljudje, ki živijo na 
območju zgornjega sveta, so že zavarovani pred skalarnim oblakom iz baznih postaj 5G. 
Narava je tudi njim podelila večjo moč, tolikšno, kot znaša moč posameznega duhovnega 
polja, v katerem živijo. 
 
V vseh dvojakih, ne glede na to kje so, imajo vsa duhovna polja vedno enako moč. Najmanjšo 
moč ima podsvet, sledi nadsvet, večjo moč ima vilež, in še večjo območje zvezd. Največjo moč 
pa imajo vmesna polja − vmesni svet. Moči so zelo visoke, saj ima že podsvet veliko višjo moč 
od tiste, ki se jo lahko doseže v »kačjem« svetu. Moči v duhovnih poljih dvojaka niso odvisne 
od mase posameznega centra moči. Če povečamo maso bodo moči enake, vendar se bodo 
povečali premeri posameznih polj. 
 
Če kjerkoli na območju zgornjega sveta zgradimo hišo v obliki kvadrata, ki je simbol, se bosta 
samodejno polarizirala dva nasprotna hišna vogala, eden bo postal razpršen, ognjen, drugi 
pa osredotočen, v znamenju vode. V hiši pa bomo dobili duhovno moč − vmesni svet. Prav 
zato so naši predniki gradili dvojake, ki imajo obsežno polje, vse hiše na njegovem območju 
pa so pridobile največjo moč tega polja. 
 

Peta moč 
 
Zdi se, da bi dvojak kar primerno zavaroval pred skalarnim oblakom zaradi 
elektromagnetnega sevanja, na primer pred 5G. Njegova moč bi bila celo predimenzionirana, 
vendar ima pomembno pomanjkljivost. Če bi se na njegovem območju znašla oseba z 
duhovnimi značilnostmi lokacije spodnji svet, se ne bi počutila dobro. Naravni potek 
duhovnega razvoja take osebe teče iz spodnjega sveta direktno v peto moč in ne prek 
»kačjega« in zgornjega sveta. 
 
Človek lahko na duhovni poti napreduje, lahko se ne premika nikamor ali celo nazaduje. V 
duhovno stanje pete moči lahko napredujejo osebe iz vseh drugih stanj. Peta moč je končna 
razvojna stopnja duhovnega razvoja.  
 
Če hočemo upoštevati duhovna stanja vseh ljudi, tako da ne bo ogrožen nihče, je treba za 
zaščito pred 5G ustvariti polje pete moči. Naši predniki so to znali in njihova zaščitna polja še 
zmeraj delujejo. 
 
Za nastanek pete moči v naravi so potrebni še strožji pogoji kot za nastanek zgornjega sveta. 
Peta moč je močnejša od spodnjega sveta in še močnejša od zgornjega sveta, zato se jo lahko 
izoblikuje le na območju sistema, ki deluje v »kačjem« svetu, to je tretja moč (tri moči), in v 
polju zgornjega sveta, ko sta dodani še dve moči (3+2=5). Peto moč se lahko oblikuje samo 
na lokaciji, kjer sta hkrati navzoča dva duhovna svetova, kačji in zgornji svet. 
 
Predniki so peti moči poiskali ime prav v načinu, kako je sestavljena. V besede, s katerimi so 
opisovali nesnovni duhovni svet, so zakodirali vsebino. Tudi v jezikovnem smislu, in ne samo 
v vsebinskem, se kaže izjemno bogastvo naše kulturne dediščine. Pri tem je treba vedeti, da 
so predniki poznali samo tretjo in peto moč. Raziskovalci kulturne dediščine niso nikjer 
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zasledili omenjanje četrte ali šeste moči, torej imeni tretja in peta moč nista bili plod 
domišljije, temveč sta bili določeni vsebinsko. 
 
 

Kakšne težave rešuje peta moč in kaj je mokša 
 
Matrica na sliki 2 prikazuje duhovne svetove, ki jih najdemo v naravi. Enaka duhovna stanja 
najdemo tudi pri ljudeh. Če v družini živi nekdo na primer na duhovni lokaciji spodnji svet, vsi 
drugi pa na duhovni lokaciji »kačji« svet, in so skupaj več let, postane sčasoma sobivanje 
nemogoče. Spodnji svet ima namreč veliko moč in nizko frekvenco, ljudje iz »kačjega« sveta 
pa so na višji frekvenci, vendar so zelo šibki. Njihova duhovna moč ne prenese povsem 
drugačne moči spodnjega sveta. Primeri iz prakse so pokazali, da osebe iz »kačjega« sveta v 
neprimernem okolju zelo trpijo, zbolijo ali celo umrejo. 
 
Tudi tedaj, če se tako različne osebe med seboj dotikajo, na primer zaradi zdravljenja ali 
fizioterapije, ali če delajo v isti pisarni, se poruši ravnotežje osebi, ki sodi v duhovno območje 
»kačjega« sveta.  
 
Malo bolje je, če sta družinska člana iz spodnjega in iz zgornjega sveta. V takem primeru se 
bosta sicer stalno izčrpavala, vendar zaradi tega ne bo prišlo do resnih bolezni, saj imata oba 
približno enako moč.  
 
Še najbolje je, če je eden družinski član iz »kačjega« sveta in drugi iz zgornjega sveta. Takšno 
okolje je zelo spodbudno za onega iz »kačjega« sveta, ker se iz »kačjega« sveta duhovno 
lahko napreduje v peto moč samo prek zgornjega sveta, nikakor pa ne prek spodnjega. Iz 
spodnjega sveta pa se lahko napreduje samo direktno v duhovno lokacijo peta moč. 
 
Zaradi svojega duhovnega stanja noben človek ni več ali manj vreden, je samo različen. 
Obstaja duhovna lokacija, kjer se duhovne moči izravnajo, kjer duhovna stanja niso več 
različna, kjer izgine trpljenje ljudi zaradi različnih duhovnih lokacij. Naši predniki so to 
duhovno lokacijo poznali kot peto moč. Peta moč je skupni imenovalec vseh treh duhovnih 
stanj in rešuje vsa nasprotja, ki nastanejo v medsebojnem učinkovanju drugih stanj. Vzhodne 
duhovne tradicije pa ji rečejo mokša, in pomeni osvoboditev iz kroga reinkarnacije in 
trpljenja.  
 
Ljudje na Zahodu so tisočletja gradili naravne sisteme (»stroje«), in z njimi vzpostavljali polje 
pete moči. Ko so ljudje živeli v takem polju, je to polje preželo tudi njihovo duhovno telo. 
Ljudje na Vzhodu pa so stanje mokše dosegali z meditacijo, ki je njihova tisočletna tradicija. 
Oboji so prišli do enake duhovne lokacije, tisti, ki so delali »stroje«, so ji rekli peta moč (3+2), 
oni, ki so meditirali, pa mokša − osvoboditev iz kroga trpljenja. Prvi so to duhovno lokacijo 
določili »tehnično«, po tem, kako se polje naredi, drugi pa vsebinsko, kaj se s poljem doseže.  
 
 

Kako narediti peto moč 
 
Doslej smo videli, da se biopolje močno okrepi, če vnesemo v sistem pravšnjo mero 
entropije. V spodnjem svetu je narava dodala entropijo znamenju vode, v »kačjem« svetu je 
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dodala entropijo energijskemu vrtincu v znamenju zemlje, v zgornjem svetu pa je dodala še 
več entropije znamenju ognja.  
 
V »kačjem« svetu so najmanjše moči, torej ima znamenje zemlje najmanjšo entropijo. Več 
entropije, močnejše polje. Po tej logiki bi dobili najmočnejše polje, če bi entropijo 
uravnotežili tako, da bi jo povečali znamenju zemlje, vendar bi bilo to treba narediti v polju 
zgornjega sveta.  
                                                                       
                                                                                          VODA                  ZEMLJA                   VODA                             

                                          
                                  A                                                                                            B  

Slika 9: Jesenov truj. 
 
To je zelo zapleteno in ne bi vedeli, kako naj se tega lotimo, če ne bi na srečo rešitev za to že 
zapisal Pavel Medvešček-Klančar. Pozabi je iztrgal natančno navodilo, kako narediti peto 
moč. V vseh Medveščkovih zapisih, ki jih je pridobil od ljudi na terenu, je zapisana resnica, ki 
pa ni zakodirana, temveč dobesedna. V besedilu o Belinovem tronu – na začetku tega 
sestavka – lahko preberemo: »Truj pa naj bi pri zdravljenju uporabljal tudi Belin, saj ima peto 
moč.«  
 
To pomeni, da peto moč dosežemo s trujem, torej je treba narediti truj, ki bo ustvarjal 
entropijo znamenju zemlje. Kakšen pa je ta truj, je Medvešček celo narisal, kot lahko vidimo 
na sliki 1. Pod njo je zapisal: »Takrat je bila navada, da so ljudje kot izraz zahvale v zemljo ob 
tron zapičili jesenove truje različnih velikosti.« 
 
Najbolje je torej, da naredimo jesenov truj, ga zapičimo v zemljo, kot kaže slika 9A, in 
opazujemo, kaj se bo zgodilo. Okoli truja se pojavi polje pete moči. Polje je osredotočeno in 
ima obliko elipse, dolge približno tri metre. 
 
Kako je to mogoče? Izmerimo naboj srednjega zoba, vidimo, da je v znamenju zemlje. Vse 
kar je v znamenju zemlje že ima čisto malo entropije. Ostala dva zoba pa sta v znamenju 
vode. Takšne lastnosti je truju podelila narava, glej sliko 9 B. Ko smo ga zapičili v zemljo, je v 
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okoliškem polju ustvaril ravno pravšnjo mero entropije, da je vžgal polje pete moči. Kakšno 
neverjetno znanje so imeli naši predniki in kako preproste rešitve so našli!  
 
Truj z entropijo v znamenju zemlje lahko naredimo tudi iz treh kamnov, kot je razvidno iz 
slike 10. Sredinski kamen je v znamenju zemlje. Ko se energija nad sredinskim kamnom vrti 
izmenično, nekaj časa nagaja levemu kamnu, nato začne nagajati desnemu, in tako v 
nedogled. To ustvarja entropijo. V tem procesu se energiji obeh zunanjih kamnov stalno 
vrtita v desno, torej sistem ne ustvarja entropije znamenju vode. 
 
 

 
 

Slika 10: Truj v znamenju zemlje ustvarja entropijo, ki zadostuje za vžig polja pete moči. 
 
 
To zadostuje, da takšen truj vžge najmočnejše in najbolj univerzalno polje pete moči. Peta 
moč je močnejša od moči vseh naravnih pojavov, in je hkrati skupna duhovna pozicija za vse 
ljudi, ki so bili prej na drugih duhovnih lokacijah. Ko je človek nekaj časa na lokaciji pete 
moči, preide ta moč v njega. Takšni ljudje so zavarovani pred vsemi naravnimi pojavi, tudi 
pred visokofrekvenčnimi sevanji. 
 
Zdaj ko vemo, da pete moči ni mogoče narediti brez ravnotežja v vseh svetovih, ni najbolj 
prav, če rečemo, da je Belinov tron samo neka skala. Bržkone bi bilo bolj pravilno, da bi z 
izrazom Belinov tron označili kar cel sistem. 
 
Truj seveda ne more vžgati pete moči, če ga ne postavimo v polje zgornjega sveta. Naši 
predniki so vse to že naredili na Kovačičevi planini nad vasjo Volče. Že pred tisočletji so 
ustvarili naravni sistem, ki še zmeraj deluje. Takšni naravni sistemi so vedno narejeni tako, da 
so navzoči vsi svetovi naenkrat, na enem mestu, so drug v drugem in delujejo v medsebojni 
sinergiji. Na zemljevidu bi bilo sicer to mogoče prikazati, vendar bi bilo nepregledno, zato 
bomo svetove prikazovali postopno. Najprej naj prikažemo kačji svet. 
 
 

Kačji svet v sistemu Belinovega trona – osnovni tročan 
 
Takoj ko na zemljišču naletimo na »kačo«, pomeni, da smo na območju naravnega sistema. Iz 
ene same »kače« še ne moremo dobiti veliko informacij o celotnem sistemu. Da bi izvedeli 
več, je treba »kačo« zasledovati po terenu. In tudi mi smo se je lotili tako.  
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Slika 11: Potek osnovnega tročana v sistemu Belinovega trona – »kačji« svet. 
 
 
Nekdanji hlevi za živino so na Kovačičevi planini že v ruševinah. Stavba mlekarne pa je še 
vedno ohranjena, in takoj ob stavbi smo naleteli na »kačo«. Na sliki 11 je narisana z rdečo 
barvo. »Kača« je osredotočena v znamenju zemlje. Ta dva podatka povesta, da je na planini 
sistem, ki še zmeraj deluje in je še vedno v ravnotežju. »Kača« v znamenju zemlje pa pove, da 
poteka med dvema vrhovoma. Med enim, ki ima ognjeno moč, in drugim, v znamenju 
zemlje. To lahko ugotovimo iz zakonitosti strukture tročana, kot je prikazana na sliki 4 B. Vrh, 
ki ima ognjeno moč, bo višji od tistega, ki je v znamenju zemlje. In še to, »kača« v znamenju 
zemlje vijuga po grebenu, noče vijugati po kotanji.  
 
Tako se vedejo »kače« v naravnem sistemu. Ko smo vse to upoštevali in imeli pri roki še 
zemljevid območja, nam ni bilo težko uganiti, da bomo morali pešačiti na koto 848. Tam nas 
bo verjetno čakala ognjena točka tročana. »Kača« vijuga natančno po grebenu in na koti 848 
nas je že pričakalo prvo presenečenje. Ognjena točka je bila označena s trujem v znamenju 
ognja, ki je lepo viden na sliki 12.    
 
Truj v znamenju ognja sestavljajo tri skale. Energijski vrtinec srednje skale se vrti v levo, 
energija obeh skal zraven pa v desno. Srednja skala je ozka in visoka, drugi dve pa nizki. Vse 
skale so razvrščene v vrsto. Energija ognjene točke tročana se vrti v levo, kot kaže slika 4. 
Moč ognjene točke še dodatno poveča ognjeni truj. Že v tem koraku se vidi, da so graditelji 
naravnega sistema potrebovali veliko moči. 
 
Kako naj bi ugotovili, da je ognjena točka tročana prav tam in ne malo naprej, bolj levo ali 
desno? Zdelo se nam je najbolje, da se peš odpravimo okoli ognjenega truja in merimo 
»kačo«. Takoj smo videli, da se zemeljska »kača«, ki teče po grebenu, v tisti točki sklene, 
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vendar iz nje v druge smeri izhajata še dve »kači«. Vrisali smo jih v zemljevid in kaj kmalu 
videli, da smo v oglišču trikotnika. Obe »kači« smo izmerili, obe imata moč v znamenju vode. 
Ena teče proti vzhodu. Iz slike 4 B je lepo razvidno, da vodna »kača« teče iz ognjene točke 
samo k točki v znamenju vode. Taka točka pa ne more biti na vrhu hriba, lahko je le v dolini, 
na geografsko najnižji točki zemljišča. Pogled na zemljevid je pokazal, da je spodaj vrtača. 
Domnevali smo, da bo vodna točka tročana verjetno tam. Z logičnim sklepanjem smo 
prihranili čas, saj nam ni  bilo treba peš slediti vsaki »kači«.  
 

 
 

Slika 12: Truj v znamenju ognja na ognjeni točki tročana. 
 
Vendar iz kote 848 poteka še ena kača, proti jugu. Kaj naj naredimo z njo? V tisti smeri je 
neprehoden in zelo strm svet, zato smo se s to »kačo« le seznanili in ji nato nismo sledili. Ker 
pa je v znamenju vode, pomeni, da poteka k lokaciji, ki mora biti zelo nizka. V tisti smeri 
navzdol pa je soteska potoka Kamnice. 
 
V naravi naravni sistemi skoraj nikoli ne nastopajo samostojno. Vitalne točke »kačjega« sveta 
se povezujejo z drugimi sistemi v okolici. »Kače« so prepredene povsod po pokrajini in se 
povezujejo v še širše sisteme. Nekateri pravijo, da čez celine in celotni planet potekajo 
poglavitne »kače«, na katere so pripete manjše, ki imajo lokalni pomen, podobno kot pri 
človeškem telesu, ki ima aorte in vene, na katere so vezane še manjše žile in kapilare, ki 
prepredajo vse telo. 
 
Pri raziskavi naravnega sistema se je treba na neki točki ustaviti, sicer ne bi bil nikoli raziskan, 
ker se širi navzven. Naravni sistem je raziskan, ko ugotovimo, da je zgrajen kot smiselna 
celota. 
 
Iz ognjene točke smo se odpravili po sledi »kače« v znamenju zemlje proti zemeljski točki. 
Speljana je natančno prek sirarne in hlevov za živino. »Kača« povezuje vogale vseh stavb, 
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tudi one, ki so že v ruševinah. To reciklira entropijo oziroma uravnoteži vse zgradbe, kar je 
optimalno za ljudi in živali.  
 
»Kača« vijuga po grebenu proti koti 827, kjer so ruševine cerkve sv. Jakoba. Med potjo vijuga 
natančno skozi drevesa različnih vrst, skozi orehe, bukve, gabre, ki rastejo po grebenu. 
Nekatera drevesa so zelo stara. Na tak način se krepi njena vsebina. Pridobiva na barvitosti. 
Barvitost se pozneje prek tročana prenese v biopolje, ki postane še učinkovitejše. 
 
Zemeljska točka tročana je natančno na ruševini cerkve. Zemeljska »kača« se tam konča. 
Proti severu teče nova »kača« v znamenju ognja. To pomeni, da je usmerjena na vodno 
točko tročana, glej sliko 4 B. Kot rečeno, je bilo treba točko tročana obhoditi in meriti potek 
vseh »kač«, ki izhajajo iz nje. Natančno proti jugu poteka še ena »kača«, ki je v znamenju 
zemlje. To pomeni, da je točka povezana v drug sistem, v naslednjo točko, v našem primeru 
hrib, precej višji od kote 827 in umeščen južno. Tam je pobočje Kolovrata. 
 
Kako pa naj bi vedeli, da je kota 827 res zemeljska točka tročana in ne morda le ena od točk 
za krepitev moči v »kači«? Nismo vedeli, ker so naravni sistemi drug v drugem. Ena sama 
točka ima lahko več funkcij. Tale tročan pa se lepo sklene na območju planine, z vsemi 
elementi, zato kota 827 spada v tročan na Kovačičevi planini. Kar gre naprej, na druge 
grebene, pa so že drugi sistemi, za katere smo se odločili, da jih ne bomo raziskovali. 
 
Ognjena »kača«, ki teče proti vodni točki tročana, poteka po neprehodnem terenu, zato smo 
raziskali vodno »kačo«, ki gre od ognjene točke kote 848 do dna vrtače na višini 769 m. Kot 
vse vodne »kače« poteka po globeli, po najnižjem delu zemljišča. Vodne »kače« potekajo 
tako, kot bi tekla voda, če bi jo zlili z vrha hriba, išče torej globeli. 
 
Ostala nam je še ognjena kača, ki poteka od vodne točke v vrtači do ruševine cerkvice, kote 
827. »Kača«, ki je vrisana na zemljevidu, je vrisana prav, enako bi potekala tudi, če bi davni 
graditelji na Kovačičevi planini končali samo z enim tročanom, vendar ne poteka tako, saj so 
predniki želeli vžgati dvojak zgornjega sveta. Sistem za vžig pa so vgradili na ognjeno »kačo«. 
 
 

»Kačji« svet v sistemu Belinovega trona – dodatni tročan za vžig dvojaka 
 
Na sliki 13 je prikazan osnovni tročan, ki so mu predniki dodali novega, da so z njim ustvarili 
ustrezne pogoje za vžig dvojaka. Iz poglavja Kako se izoblikuje zgornji svet vidimo, da za vžig 
dvojaka, ki razširi v prostor polje zgornjega sveta, potrebujemo še dve stvari: večjo moč na 
vodni in ognjeni točki dvojaka ter razpršeno polje na ognjeni točki. 
 
Z izborom obeh točk predniki niso imeli težav, ker narava kar sama ponuja vrtačo, koto 769 
za vodno točko, ter hribček nad njo, koto 802,5 za ognjeno točko. Vendar sta obe točki 
osredotočeni. Vrh na koti 802,5 bi moral imeti entropijo, pa je nima. Narava tam ni 
načrtovala entropije. 
 
Če so na koti 802,5 hoteli imeli entropijo, kota pa je nima, jo je bilo treba tja pripeljati. Pri 
tem seveda gre za entropijo v biopolju ognjene točke dvojaka. Prenos biopolja na posamezne 
lokacije pa lahko opravi »kača«. »Kača« je kot nekakšna žica, po kateri teče energija, le da je 



18 
 

ta žica nevidna in se nahaja v duhovnem svetu. Če pa želimo prenašati biopolje, ga je treba 
najprej imeti. Narediti je treba razpršeno ognjeno moč. 
 

 
 

Slika 13: Sistem tročanov za vžig dvojaka. 
 
 

Megalitski krog je le sistem za kalibriranje ognjene »kače« 
 
Naši predniki so znali narediti razpršeno ognjeno moč z razporejanjem skal, ki so ležale 
naokoli. Za generiranje ustrezne entropije v znamenju ognja so uporabili preprosto metodo. 
Na planoti pod sv. Jakobom so razvrstili skale v krog s premerom 12,8 metra. Krog je simbol, 
ki ima moč v znamenju ognja. Tako so dobili osredotočeno polje v znamenju ognja, njegova 
energija se vrti v levo.  
 
Okoli tega kroga so nato iz velikih skal postavili še en krog s premerom 17 metrov, tako kot je 
razvidno iz slike 14. Oba kroga sta ločena. Med skalami vsake krožnice potekajo »kačje črte«. 
Tudi zunanji krog je simbol, moral bi imeti ognjeno moč, vendar je nima, ker se njegova 
energija vrti v desno. Energijska vrtinca sta uskladila vrtenje. Takšno usklajevanje je naravno, 
vendar so tako dobili zunanji krog z močjo v znamenju vode. Na tej zemljepisni širini pa bi 
morala biti moč vsakega kroga v znamenju ognja. Nastane neskladje, ki generira entropijo v 
obeh krogih. Oba kroga postaneta razpršena. 
 
Če je ta razlaga preveč zahtevna, lahko naredimo preprost poskus. Na papir s flomastrom 
narišemo krog s premerom 12,8 cm. Vidimo, da ima osredotočeno polje v znamenju ognja. 
Nato iz istega središča narišemo še en krog s premerom 17 cm. Dobimo kolobar, ki ima 
razpršeno vodno moč. Tudi polje v manjšem krogu (12,8 cm) je postalo razpršeno. Celotni 
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sistem je dobil entropijo. S takšnimi preprostimi modeli si lahko pomagamo do lažjega 
razumevanja zakonitosti v naravnih sistemih. Vse elemente se lahko ponazori na mizi in 
zmeraj imajo enake lastnosti kot tisti v naravi, le da je njihova moč sorazmerno manjša. 

 

Slika 14: Megalitski krog za kalibriranje ognjene kače. 
 
Tako so predniki naredili ognjeno moč s pravšnjo entropijo, vendar je bilo nato treba to moč 
spraviti še na koto 802,5. V ta namen so zunanji krog opremili z vogalom. Šele fotografija z 
dronom je pokazala, da so na severozahodni strani zunanjega kroga naredili vogal pod kotom 
90°. Takšni ostri vogali zelo radi izstrelijo »kačo«. Ognjena »kača« z ustrezno entropijo potem 
teče po grebenu vzpetine in nazadnje prispe na ognjeno točko dvojaka. Tudi ta točka je 
označena z nekaj tonsko skalo, glej sliko 15. V ozadju je greben, ki poteka v smeri 
megalitskega kroga. Po njem pride ognjena »kača« z entropijo. 
 
Kot je razvidno iz slike 13 se »kača« tukaj konča, kajti proti jugu se že nadaljuje nova v 
znamenju zemlje. Vse točke sistema so zelo jasno označene, preveč jih je, da bi bilo vse le 
naključje. Staroverci so gradbeni material za izdelavo sistema našli kar v bližini, vendar so se 
morali kljub temu potruditi in prestaviti težke skale na natančno lokacijo. Če na koto 802,5 
ne bi postavili nobene skale, bi sistem morda kljub vsemu deloval, vendar bi imel manjšo 
moč in manjšo stabilnost. Vitalne točke sistema morajo biti označene. Za zanesljivo 
delovanje sistema je bolje, če je ta oznaka težja, višja, večja oziroma bolj vpadljiva.  
 
Obe »kači«, ki sta na lokaciji ognjene točke dvojaka, sta še zmeraj v kačjem svetu. V 
zgornjem svetu sta ognjena in zemeljska točka povezani samo navzgor. To povezavo so 
predniki imenovali »pajkova nit«. 
 
Na lokaciji megalitskega kroga, slika 14, je razmetanih več skal, vendar so samo skale, ki so 
zajete v sistem povezane s »kačami«. Šele takrat, ko vrišemo vse povezave, dobimo pravo 
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sliko sistema. Vse druge skale, ki niso del sistema, so sicer tam, vendar nimajo povezav, 
nimajo nobene funkcije.  
 

 
 

Slika 15: Ognjena točka dvojaka, kota 802,5. V ozadju greben vzpetine, po njem pride 
»kača«. 

 
Severovzhodni vogal megalitskega kroga se je zdel neznanim ljubiteljem megalitskih krogov 
premalo okrogel, zato so tja postavili dve novi skali. Leta 2015, ko smo si sistem prvič 
ogledali, jih tam še ni bilo. Celotni sistem je tako stabilen, da se megalitski krog sploh ni 
odzval na dve novi skali, ki ga delata bolj okroglega. Do teh skal ni nobenih »kač«, pomeni, 
da skali nimata nobene funkcije, zato ne delata škode in je najbolje, da kar ostaneta tam kot 
učni primer stabilnosti sistema.  
 
 

Povezava v spodnji svet okrepi stabilnost sistema 
 
Naravni sistemi morajo biti prijazni do ljudi vseh duhovnih stanj, glej sliko 2, zato morajo 
vsebovati vsa ta stanja. Polje zgornjega sveta, ki ne bi vsebovalo še spodnjega sveta, bi 
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ljudem iz spodnjega sveta jemalo moč. Takšno polje tudi ne bi bilo dovolj stabilno, saj bi ga 
lahko oslabil že močan veter ali naliv. Majhna stabilnost sistema pomeni, da bi se sistem 
takoj porušil, če bi tja postavili nove skale ali premaknili katero od obstoječih. Nestabilni 
sistem bi lahko porušili tudi ljudje z veliko duhovno močjo, če bi se postavili na vitalno točko. 
 
 

 
                                                
                                          A                                                                                    B 
 

Slika 16: Naravna točka moči v spodnji svet je zidana kot simbol, ki izstreli »kačo«. 
 
Megalitski krog za kalibriranje ognjene »kače« je zelo pomemben del sistema. Davni 
graditelji so se odločili, da mu bodo omogočili stalno napajanje iz spodnjega sveta. Na 
vzhodnem delu kote 827 so v ta namen našli naravno lokacijo spodnjega sveta, s premerom 
nekaj metrov. Točka moči spodnjega sveta je povsem inertna, se ne povezuje niti vodoravno 
niti navpično, vendar so našli rešitev.  
 
Lokacijo so obzidali s težkimi skalami, ki so jih razvrstili tako, da tvorijo poseben simbol. Slika 
16 A prikazuje današnji videz točke moči. Na sliki 16 B, ki je narisana v pravilnem razmerju, 
pa je prikazana oblika zidov. Izkaže se, da gre za simbol. Če naredimo poskus doma in taisti 
simbol postavimo na majhno točko moči iz spodnjega sveta, ki jo najdemo v sobi, krogelna 
forma izstreli kačo v smer, ki je označena na sliki 16 B, vendar je ne izstreli zelo daleč. Dolžina 
izstreljene »kače« je približno šestkratnik dolžine simbola. Zanimivo, če postavimo ta simbol 
na sliko 7 A, ki je portal v spodnji svet, tudi izstreli »kačo«, ki ima duhovno lokacijo spodnjega 
sveta. 
 
V našem primeru znaša dolžina simbola 5,5 metra. Izstreljena kača, z duhovno lokacijo 
spodnjega sveta, ima moč v znamenju ognja in nima entropije. Dolga pa je le okoli 33 
metrov. To je premalo, da bi se pridružila megalitskemu krogu, vendar so naši predniki to 
težavo rešili zelo preprosto. Približno na vsakih 30 metrov v smeri proti megalitskemu krogu 
so postavili po eno skalo. Tudi simulacija na mizi pokaže enako. Če postavimo kamen na 
skrajnem dometu »kače«, se »kača« podaljša še za eno dolžino in jo tako lahko usmerjamo 
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kamorkoli hočemo. Na jugovzhodnem delu slike 13 je »kača« spodnjega sveta označena 
belo. 
 
Pri postavljanju skal, ki so usmerjale »kačo« spodnjega sveta, so naši predniki upoštevali 
pravila, ki veljajo pri takšnih transportih moči in so narisana na sliki 3. Vse skale morajo biti 
izbrane tako, da imajo usklajeno smer vrtenja. Vsaj ena od njih pa mora imeti naboj v 
znamenju zemlje. Ta naboj vsebuje čisto malo entropije, tudi transportni sitem jo mora 
imeti. Vse te skale so še danes jasno vidne in vse deluje enako kot pred tisoči let, vendar je 
teren preraslo neprehodno trnje. Še dobro, da se je zgodilo tako, da so se sistemi ohranili.  
 
 

              
 
                                       A                                                                                  B 
 

Slika 17: Skali na »kači« spodnjega sveta.  A, skala v znamenju zemlje, B, zadnja skala tik 
pred priklopom »kače« na megalitski krog. 

 
 

Povečevanje moči sekundarnega tročana z iskro dvojaka 
 
Za vžig dvojaka potrebujemo dve točki, eno v znamenju vode brez entropije, drugo v 
znamenju ognja, vendar mora vsebovati entropijo. Poleg tega morata imeti obe točki tudi 
dovolj moči, sicer ne pride do vžiga. Moč v vsaki od teh točk pa mora biti malo večja od moči, 
ki se jo doseže v osnovnem tročanu. 
 
Na sliki 11 je narisan osnovni oziroma primarni tročan, ki ima premajhno moč za vžig 
dvojaka, zato so izdelali še sekundarni tročan, prikazan na sliki 13. Njegove točke so vrtača, 
kota 769 – vodna točka, vzpetina, kota 802,5 – ognjena točka z entropijo, in megalitski krog, 
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kota 785 na ravnini – zemeljska točka. »Kače« med točkami v sekundarnem tročanu potekajo 
povsem drugače, kot bi morale, glej sliko 4 B, kar je razumljivo, saj ognjena točka vsebuje 
entropijo. 
 
Megalitski krog kalibrira ognjeno kačo, ji doda entropijo, vendar ji samo zaradi tega ne 
dodaja nobene dodatne moči. Sekundarni tročan res dobi dodatno moč v megalitskem 
krogu, vendar na zelo inovativen način. Višji duhovni sistemi imajo tudi več moči, glej sliko 2. 
V sekundarni tročan, ki se nahaja na duhovni poziciji kačjega sveta, so vgradili povsem 
majhno polje zgornjega sveta in pete moči. Tako so povečali moč v sekundarnem tročanu.  
 
 

 
 

Slika 18: Vžig dvojaka na lokalni ravni. 
 
Na sliki 18 sta prikazani dve skali. Zgornja je naložena na spodnjo. Do zgornje skale pride 
ognjena »kača« iz kote 827, ki je osredotočena, nima entropije. Spodnja skala pa je del 
zunanjega oboda megalitskega kroga, glej sliko 14, ki vsebuje entropijo, zato jo vsebuje tudi 
ta skala, ki je v znamenju vode. Dobili smo obrnjene pogoje za vžig dvojaka. Entropijo bi 
namreč morala vsebovati skala v znamenju ognja. Dvojak se zaradi tega kljub temu vžge, 
vendar vsebuje entropijo. Njegovo polje pa je zelo majhno, na sliki 18 je vrisano kot rumena 
iskra med obema skalama. Natančno tam se to polje tudi nahaja, zelo močno polje zgornjega 
sveta z entropijo. Polje je škodljivo za ljudi z manjšo duhovno močjo od tega polja, vendar je 
zelo koristno za delovanje celotnega sistema, saj se nahaja na duhovni poziciji zgornjega 
sveta, zato v sekundarni tročan kačjega sveta dodaja več moči. 
 
Zgornjo, ognjeno skalo so uporabili tudi kot stikalo za vklop Belinovega trona, če štejemo, da 
je to celotni sistem. Če bi jo odmaknili, bi prekinili »kačo«, ki napaja sistem z močjo, 
predvsem pa bi izklopili iskro, ki se je vžgala na lokaciji zgornjega sveta in dovaja v sistem več 
moči, ravno toliko, da zadostuje za vžig dvojaka. 
 



24 
 

Pri gradnji sistema, v fazi ko še ni bil dokončno zgrajen, so bile vse moči še kaotične, z veliko 
entropije. To bi lahko graditelje poškodovalo, zato so poskrbeli, da je bil sistem med gradnjo 
izključen. 
 
 

Povečevanje moči sekundarnega tročana z dvojnim tročanom v kolobarju megalitskega 
kroga 

 
Če še enkrat pogledamo sliko 14 opazimo, da je med kolobarja obeh krogov, na 
jugozahodnem delu megalitskega kroga, vgrajen dvojni tročan, na sliki označen z rumeno 
barvo. Dvojni tročan ima obliko romba. Na ogliščih so postavljene skale. Površina znotraj skal 
pa ima peto moč. Če v dvojnem tročanu ni ničesar, peta moč ne vpliva na moč štirih skal na 
ogliščih romba, skale imajo enako moč kot pred vgradnjo. Če pa v središče dvojnega tročana 
postavimo skalo, se vse skale na ogliščih premaknejo za eno duhovno stopnjo naprej, kar 
pomeni, da dobijo za eno stopnjo večjo moč. Pri tem je moč še večja, če je sredinska skala 
zelo velika. 
 

 
 

Slika 19: Skali v središču dvojnega tročana pravijo tudi Belinov tron. 
 
Prav to so naredili davni graditelji, v središče dvojnega tročana so postavili najtežjo skalo v 
megalitskem krogu. Ta skala, vidimo je na sliki 19, ima prisekan vrh tako, da spominja na 
kamniti stol, seveda, če uporabimo še malo domišljije, zato ji nekateri pravijo Belinov tron.  
 
Dve skali dvojnega tročana sta hkrati tudi skali zunanjega oboda megalitskega kroga. V 
notranji obod kroga pa je vgrajena še skala dvojnega tročana. Zelo očitno je, da je dvojni 
tročan postavljen v kolobar megalitskega kroga zato, da poveča moč v obeh krožnicah. Od tu  
se napaja sekundarni tročan, ki je bil zgrajen za vžig dvojaka. Vse to ni težko preveriti kar na 
modelu, ki ga postavimo na mizo. Rabimo štiri kamne za dvojni tročan in še dva, manjšega in 
večjega, za postavitev v sredino. 
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Podzemlje 
 
Na sliki 14 se vidita tenki »kači«, ki se križata pod pravim kotom in sta usmerjeni približno 
sever-jug in vzhod-zahod. Obe »kači« sta v »kačjem« svetu na duhovni poziciji podzemlje. 
Imata entropijo, tako kot jo ima »podzemlje«. Na sečišču obeh »kač« je postavljena v zemljo 
vkopana skala, ki je osredotočena. To je portal v podzemlje.  
 
»Kači« podzemlja se pojavljata spontano v vseh sistemih in vedno potekata v smeri sever-jug 
in pravokotno. Tudi v megalitskem krogu sta se obe »kači« pojavili spontano, vendar so 
graditelji sistema vedeli zanju, ker so zunaj večje krožnice na treh straneh postavili še po eno 
majhno skalo. Tam se, zunaj megalitskega kroga, ti dve »kači« tudi končata. Ena stran »kače« 
podzemlja pa se priklopi na vodno »kačo«, ki gre v vrtačo. 
 
Vse »kače« v »kačjem« svetu se zmeraj zaključijo v zanke, tako da tvorijo zaključene 
tokokroge. »Kači« podzemlja pa se končata kar nekje zunaj, brez tokokroga. Kakšen pomen 
imata ti dve »kači« še ne vemo natančno, razen tega, da tvorita portal. 
 
Morda bi njihov pomen laže razumeli, če bi opisali ljudi, ki se nahajajo na duhovni lokaciji 
podzemlje. To so ljudje, ki imajo zelo malo moči. V otroštvu so jih zaničevali in niso dobili 
dovolj ljubezni, lahko pa so takšno stanje tudi podedovali. Po navadi imajo manjše duševne 
motnje. Najbolj pa izstopa njihova lastnost, da na vse okoli sebe gledajo skrajno negativno in 
ničesar ne sprejemajo. Takim ljudem je zelo težko pomagati z duhovnim zdravljenjem, ker 
četudi se jih uravnoteži, to ravnotežje s svojo orientacijo sproti rušijo. 
 
Že dlje časa iščemo načine, kako pomagati, vendar neuspešno. Morda so staroverci poznali 
to težavo in tudi našli ustrezne rešitve. Če so jih, je primerna lokacija za spremembo stanja 
prav na portalu v podzemlje. 
 

Kalibriranje vodne kače 
 

 
Slika 20: Kalibriranje vodne »kače«. 
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Zdaj imamo skoraj vse pogoje za vžig dvojaka, dovolj moči in ognjeno točko z entropijo, 
vendar je še ena ovira. Poglejmo sliko 14, oba oboda megalitskega kroga imata entropijo v 
»kačjem« svetu, zato imajo entropijo tudi njegove »kače«, torej tudi vodna »kača« iz 
megalitskega kroga do dna vrtače, kota 769. Če ima »kača« entropijo, jo bo imela tudi vitalna 
točka, kamor je speljana, v našem primeru vodna točka dvojaka. Ta pa mora biti 
osredotočena, sicer ne bo prišlo do vžiga polja zgornjega sveta. 

 
Davni graditelji sistema so to oviro rešili s sistemom za kalibriranje vodne »kače«, ki je 
prikazan na sliki 20. 
 

 
 
Slika 21: Dvojni tročan v sistemu za kalibriranje vodne »kače«. V ozadju, zgoraj na sredini se 

vidi ognjeni kamen za spodnji svet. 
 
Vitalni del sistema je dvojni tročan, ki je sestavljen iz štirih skal, dveh v znamenju zemlje, 
drugi dve pa sta v znamenju vode in ognja. Tako narejen tročan zna odstraniti entropijo v 
vodni »kači«. V tročan pride vodna »kača« z entropijo, zapusti pa ga osredotočena, brez 
entropije.  
 
Dvojni tročan mora imeti dovolj moči za transformacijo entropije in mora biti širši od širine 
»kače«. Če bi ga naredili tako, bi morali uporabiti zelo velike skale. Na lokaciji pa je malo 
prostora, zato so davni graditelji naredili manjši dvojni tročan. Skale so postavljene zelo blizu 
in tako so dosegli enako moč kot pri velikih skalah. Kakšen je videti dvojni tročan, je 
prikazano na sliki 21. Ker pa je majhen, so morali zmanjšati tudi širino vodne »kače«. Če tega 
ne bi storili, bi šla »kača« preprosto čez dvojni tročan in ne bi bilo nobenega učinka. Tako pa 
so jo speljali skozi dvojni tročan. 
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Širino »kače« so zmanjšali z dvema skalama, eno v znamenju ognja, ta je v vodni »kači«. 
Postavljena je tako, kot je prav, da okrepi »kačo«, ker je speljana daleč. Na primerno razdaljo 
od ognjene skale so postavili piramidno skalo. »Kača«, ki teče iz megalitskega kroga, je v 
znamenju vode, piramidna skala, postavljena pravokotno na vodno »kačo«, pa tudi. Toda 
dva potenciala v znamenju vode se ne prenašata, zato piramidna skala zoži široko »kačo«. 
Obe skali sta prikazani na sliki 22.   
 
 

 
 

Slika 22: Skali zožita vodno »kačo«. Na levi je piramidna skala. 
 
Za stabilnost vodne točke dvojaka, je treba vodno »kačo« peljati še skozi spodnji svet. To so 
naredili s portalom za spodnji svet, ki je prikazan na sliki 7 B. Na Belinovem tronu pa je 
postavljen takoj za dvojnim tročanom, ko vodna »kača« izgubi entropijo. Portali v spodnji 
svet morajo biti vedno postavljeni na osredotočeno vodno »kačo«. 
 
 

Zgornji svet 
 
Pogoji za vžig dvojaka so bili tako izpolnjeni. Prva točka v znamenju vode je na dnu vrtače, 
kota 769, osredotočena, stabilna in dovolj močna. Druga, v znamenju ognja, pa je na 
vzpetini, koti 802,5, ima entropijo, je stabilna in dovolj močna. 
 
Takoj ko so bili izpolnjeni vsi pogoji je prišlo do vžiga dvojaka. Morda se je to zgodilo pred več 
tisoč leti. Sistem še vedno deluje in širi svoje polje čez vso planino, kot je prikazano na sliki 
23. Polje zgornjega sveta je ponazorjeno z modrimi krožnicami. Zgornji svet se je formiral v 
štirih razredih moči, kar je že podrobno opisano v poglavju tega sestavka Kako se izoblikuje 
zgornji svet.  
 
Duhovno polje zgornjega sveta okrepi imunski sistem vsem ljudem in živalim, ki živijo na 
njegovem območju. To polje samodejno vzpostavlja bioenergijsko ravnotežje v telesu. Naši 
predniki so obvladali izjemno tehnologijo. Znanje so prenesli v že tisočletja delujoči »stroj«, 
domišljen iz naravnih danosti in okoliških skal.   
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Slika 23: Polje zgornjega sveta – modre krožnice in polja pete moči – rumene točke. 
 
 

Peta moč 
 
V poglavju Kako narediti peto moč smo opisali, da se jo izoblikuje v duhovnem polju 
zgornjega sveta, z vnosom entropije v znamenje zemlje. To je najlaže narediti s trujem, če 
ima srednjo točko v znamenju zemlje, drugi dve pa v znamenju vode. Kadar so centre moči 
razvrstili v ravno črto so takšno postavitev imenovali truj. 
 
Za izdelavo pete moči se lahko uporabi tudi vodni tročan. To je tročan sestavljen iz dveh 
vodnih točk in ene v znamenju zemlje. Uvodoma smo omenili, da se točke same polarizirajo, 
vendar to velja le za približno enake centre moči. Če se sestavi tročan iz centrov moči z 
izrazito polarizacijo, bo takšno razmerje moči tudi obdržal. Peto moč se lahko aktivira tudi z 
megalitskim krogom, ki ima pribitek moči v znamenju zemlje. To pomeni, da mu vsilimo 
kakšno skalo več v znamenju zemlje, kot bi jo želel imeti sam. 
 
Na lokaciji zgornjega sveta na Kovačičevi planini smo doslej našli štiri polja pete moči. Na sliki 
23 so na zemljevidu označena z rumenimi točkami. To so polja s površino od nekaj 
kvadratnih metrov do nekaj deset kvadratnih metrov. Polje pete moči v vrtači, kota 769, je 
dostopno tudi živalim, druga polja pa ne. Iz tega sklepamo, da celotni sistem Belinovega 
trona ni bil namenjen oblikovanju zgornjega sveta, temveč ustvarjanju pete moči, ki so jo 
potrebovali ljudje. 
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Na sliki 24 je fotografija truja, postavljenega na dnu vrtače. Skali na skrajni levi in desni imata 
moč v znamenju vode, srednja pa v znamenju zemlje. Okoli teh skal se širi več deset 
kvadratnih metrov veliko polje pete moči. Na sliki 25 je lokacija duhovnega polja pete moči 
na vzhodnem delu megalitskega kroga. Na sliki 26 pa sta še dve lokaciji pete moči in sicer 
nad vrtačo. 
 
 

 
 

Slika 24: Truj na dnu vrtače aktivira polje pete moči. 
 
 

 

 
 

Slika 25: Na vzhodni strani megalitskega kroga je še eden manjši, ki ima razglašeno moč v 
znamenju zemlje, zato formira peto moč visoke jakosti. 
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Slika 26: Še dve lokaciji duhovnega polja pete moči nad vrtačo. 
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Na sliki 23 vidimo, kolikšno je polje zgornjega sveta. Naši predniki so dokaj preprosto 
aktivirali duhovno lokacijo pete moči kjerkoli v tem polju. To ni bilo več tako težko narediti, 
zato lahko domnevamo, da je lokacij pete moči še več, vendar je tisto območje tako 
obraščeno, da je neprehodno, zato je težko iskati. 
 
Polje pete moči ni tako zelo veliko, je prostorsko omejeno in ima zelo visoko duhovno moč, 
zato je najbolj uporabno za zdravljenje ljudi, za krepitev imunskega sistema. Zato so taka 
območja razglasili za svetišča. Svetišče je lokacija na zemljišču, ki izrazito izboljša zdravje ljudi 
in živali, predvsem pa deluje preventivno, da ljudje ne zbolijo, varuje jih pred boleznimi. Take 
točke v prostoru so pozneje imenovali poganska svetišča. 
  
Ko so naši predniki še uporabljali te lokacije, jih gotovo niso tako imenovali, saj so natančno 
vedeli za kaj gre, pa tudi same sebe niso imeli za pogane. Pozneje so ljudje pozabili za kaj gre 
in kako vse deluje, ohranilo se je le ime »pogansko svetišče«. Takšno poimenovanje ima 
negativni in slabšalni prizvok, kar je škoda, namesto da bi bili ponosni na našo kulturno 
dediščino in na duhovno znanje naših prednikov. 
 
Jesenov truj na slikah 1 in 9 pa je prenosna naprava za formiranje pete moči. Deluje samo v 
polju zgornjega sveta. Če ga zapičimo v zemljo kjerkoli, razen nekaterih izjem, se okoli njega, 
torej okoli človeka, ki stoji zraven, formira peta moč. To sicer nima velikega smisla, ker je na 
planini nekaj lokacij, ki imajo še večjo moč od truja. Smiselno pa je takšen truj zapičiti v 
zemljo na lokaciji, kjer je peta moč že formirana. Tedaj dobimo enako veliko polje okoli truja, 
vendar polje z veliko višjimi energijami pete moči. Skratka, če zapičimo truj na teh lokacijah, 
nastane moč z izjemno jakostjo. Večja kot je moč, globlje v duhovno telo prodre, kar pomeni, 
da je učinkovitejša. 
 
Naši predniki so zapičili jesenove truje v tla samo na lokacijah pete moči, kajti samo to je bilo 
smiselno. Poskusili smo ga zapičiti tudi v megalitski krog za kalibriranje obeh »kač«, vendar 
tam ne deluje. Prav tako ne deluje na lokaciji spodnjega sveta, poskuse na teh mestih  
odsvetujemo. V sistemu Belinovega trona so zelo velike in raznovrstne moči, ki jih je treba 
spoštovati in pravilno uporabljati, tako kot vse druge energije, ki jih pozna fizika. 
 
 

Ljudje se uglasijo z naravo 
 
Naše telo zelo dolgo ohrani duhovno stanje pete moči. Pri zdravem človeku tudi do mesec 
dni, vendar je treba potem znova obiskati lokacijo pete moči. Peta moč najbolj učinkovito 
okrepi imunski sistem.  
 
Narava je živa in raznovrstna, polna različnih duhovnih stanj, na primer podzemnih vodnih 
tokov, naravne radioaktivnosti, neuravnoteženih naravnih sistemov. Elektromagnetna 
sevanja, ki jih je ustvarila naša tehnologija, so navzoča že povsod, kjer živijo ljudje. Morda 
nam to ni všeč, vendar so postala del našega okolja. Naše Sonce na Zemljo nenehno pošilja 
curke delcev z visoko energijo, vsakih dvanajst let pa močno okrepi svojo dejavnost in takrat 
se poveča tudi jakost visokofrekvenčnih elektromagnetnih sevanj. 
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Vsi našteti naravni pojavi vsebujejo entropijo, vendar so še zmeraj naravni pojavi, so 
lastnosti naravnega okolja, v katerem živimo. V tem besedilu je na primeru Belinovega trona 
opisano delovanje naravnih sistemov, vendar vsi naravni sistemi delujejo po enakem 
principu. Naravni sistemi sploh ne morejo delovati brez entropije, ona je njihov sestavni del. 
 
Najbolj preprosti naravni sistemi so tročani, ki delujejo v duhovnem območju »kačjega« 
sveta. Ker je entropija sestavni del tročana, deluje ta tako, da reciklira vso entropijo, ki se 
nahaja na območju njegovega delovanja, jo zaužije, tako kot narava reciklira in zaužije drevo, 
ki ga je podrlo neurje. Drevo se počasi spremeni v humus, iz njega zraste bujno novo 
življenje. Tročani reciklirajo entropijo, ki nastane zaradi podzemnih vodnih tokov, naravne 
radioaktivnosti in skalarnih oblakov zaradi elektromagnetnih sevanj nizkih frekvenc. 
 
Ko ljudje živijo v tročanu, tudi sami dobijo enak duhovni naboj, in dokler ta naboj imajo, tudi 
njihova moč reciklira entropijo, enako kot to počne tročan. 
 
Tehnologija pa je naredila sisteme, ki imajo še večjo entropijo, na primer visokofrekvenčno 
sevanje 4G in 5G. Sistema imata tolikšno entropijo v skalarnem oblaku, da je tročani ne 
morejo reciklirati, ker imajo premajhno moč, vanje je vgrajeno premalo entropije.  
 
Toda naša kulturna dediščina razpolaga z znanjem, kako reciklirati še večjo entropijo. To se 
lahko naredi s formiranjem dvojaka v zgornjem svetu. Dobimo naravni sistem, ki prav tako 
ne more delovati brez entropije. Vanj vgrajena entropija pa je tolikšna, da lahko reciklira tudi 
skalarni oblak,  ki je nastal zaradi visokofrekvenčnih sevanj.  
 

Kako nastane skalarni oblak 

Na sliki 27 A imamo sinusoido elektromagnetnega valovanja. Morali bi narisati dve sinusoidi. 
Prva bi bila električno, druga, zamaknjena pod kotom 90° na prvo, pa magnetno valovanje, 
vendar narišemo le eno, zaradi preglednosti. 
 

 

Slika 27: Prikaz nastanka skalarnega oblaka, ki nastane iz elektromagnetnega valovanja. 
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Na sliki 27 B imamo še eno sinusoido, ki je zamaknjena glede na prvo za 180°, tako da se oba 
vala izničita, kar vidimo na sliki 27 C. Takšno dogajanje je v elektrotehniki mogoče simulirati 
na osciloskopu. Iz dveh izvorov dovajamo električno energijo in jo z zamikom vala izničimo. 
Elektrotehnična stroka pravi, da elektrika izgine, osciloskop pokaže, da ni napetosti.  
 
Zdaj pa si zamislimo nekaj, kar še niso naredili. Na primer, da na isto lokacijo dovajamo 
elektriko iz dveh jedrskih elektrarn, njihove sinusoide zamaknemo za 180° in elektrika izgine. 
Tako pravi elektrotehnična stroka. Energija iz dveh jedrskih elektrarn kar izgine. Tega še 
otrok ne bi verjel. Z veljavno teorijo elektromagnetnega sevanja stroka tega ne zna pojasniti. 
To ni majhna nerodnost, je velika napaka, saj ni mogoče pojasniti, kam je izginila vsa 
energija, ki je nastala z jedrskimi razpadi v reaktorju in se prek turbine spremenila v 
elektriko. To pomeni, da je trenutno veljavna teorija elektromagnetnega sevanja zgrešena. 
Teorija bi morala znati pojasniti vse situacije, kot je na primer ta, da dve jedrski centrali ne 
pridelata nič. 
 
Ob tako čudoviti teoriji elektromagnetnega sevanja potem v naš prostor uvajamo sisteme 4G 
in 5G. In že vnaprej vemo, da vse vemo in da bo vse prav? 
 
Energija je neuničljiva, tako pravi zakon fizike. V našem primeru elektromagnetno sevanje 
res izgine, vendar se spremeni v skalarni oblak. Skalarni oblak je biopolje, oziroma duhovno 
stanje, ki ga razvrstimo v kačji svet, slika 2. Beseda »skalarno« pa pove le to, da se je to 
biopolje razvilo iz elektromagnetnega sevanja. Sicer se biopolje lahko razvije tudi iz materiala 
in iz oblike, oziroma simbola. Vse to se da lepo izmeriti. Ko se izničita oba vala, se na lokaciji 
močno dvigne energija v biopolju. 
 
Na biopolje okolice vpliva vsak trenutek, ko se elektromagnetni val izniči ali ko gre skozi 
ničelno točko. Če ustvarimo razmere, opisane pred tem, je izničenje trajno, dobimo 
osredotočeno biopolje. Ko naključni valovi elektromagnetnega sevanja, slika 28 E, potujejo 
skozi ničelno točko, oddajajo impulze v skalarni oblak, ki ni nič drugega kot biopolje okolice. 
Ti impulzi, ki so zelo gosti, na primer z dvakratno frekvenco visokofrekvenčnega valovanja, pa 
imajo razpršeno moč.   
 

 

Slika 28: Naključni valovi elektromagnetnega sevanja potujejo skozi ničelno točko. 

Skalarni oblak se širi v prostor več kot stokrat dlje od elektromagnetnega sevanja, zato je za 
ljudi tudi bolj škodljiv. Entropija skalarnega oblaka je tista, ki poslabšuje zdravstveno 
statistiko prebivalstva.  
 
Dvojak ne uniči elektromagnetnega sevanja, ne moti visokofrekvenčnih signalov, vendar je 
sposoben reciklirati vsakršno moč skalarnega oblaka, ki se pojavlja sočasno z 
elektromagnetnim sevanjem. To je dobro, saj ne moti delovanja električnih naprav. Skalarni 
oblak pa nikomur ne koristi, s svojo entropijo živa bitja samo uničuje. 
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Trenutno veljavna teorija elektromagnetnega sevanja upošteva samo fizikalne lastnosti 
električne energije, tiste, ki jo rabijo za pogon električnih naprav in strojev. Ne upošteva pa 
duhovne dimenzije energije. Za delovanje strojev to ni moteče, je pa zelo moteče za ljudi, ki 
delajo s temi stroji, ker so duhovna bitja. Električnih strojev nikoli ne bi potrebovali, če ne bi 
bilo ljudi. 
 
Morda bo kdo rekel, da duhovnih razsežnosti človeka sploh ni, ker jih ne moremo izmeriti z 
osciloskopom. Če bi naredili poskus z izničenjem električne energije iz dveh jedrskih 
elektrarn, ki je bil omenjen pri razlagi slike 27, bi jih zelo jasno videli. Po elektrotehnični 
stroki se ne bi smelo zgoditi nič, ker se napetost izniči. Biopolje na lokaciji pa bi dobilo 
tolikšno moč, da bi jo človek z nizko duhovno močjo težko preživel.    
 
Če živijo ljudje v duhovnem polju zgornjega sveta so zavarovani pred entropijo vseh naravnih 
pojavov, saj to polje entropijo reciklira, jo pridoda k svoji moči in tako postane celotno polje 
močnejše za pribitek entropije. Polje zgornjega sveta pa ostane osredotočeno oziroma brez 
entropije, ki škodi ljudem.  
 
Enako močni postanejo tudi ljudje, ki ves čas živijo na lokaciji zgornjega sveta. Če zapustijo to 
polje, se kljub temu njihova duhovna moč ohrani več tednov. V tem času tudi oni reciklirajo 
entropijo naravnih pojavov. Šele tedaj se uglasijo z naravo, ker jim narava ne škoduje.  
 
Vse to je mogoče meriti z radiestezijsko metodo. Prevladuje mnenje, da biopolja ni mogoče 
meriti s fizikalnimi pripomočki, vendar to ne drži. Zvok in biopolje sta komplementarna, 
vedeta se po enakem fizikalnem vzorcu. Fizikalne pojave, ki jih poznamo v akustiki, najdemo 
tudi v biopolju. Če s primernim glasbilom igramo vedno isti ton na različnih lokacijah na 
zemljišču, se bo zvok spreminjal glede na lastnosti biopolja na merjeni lokaciji. Ne bo se 
spreminjal osnovni ton, spreminjala pa se bo njegova barvitost, živost. Živost pa dajejo glasbi 
višji harmoniki, to so nihanja, nanizana na osnovne tone. 
 
Biopolje torej lahko merimo posredno, z akustičnimi instrumenti. Spremembe zvoka so 
tolikšne, da jih zlahka zazna šolano glasbenikovo uho, zazna pa jih tudi mikrofon, ki je 
fizikalni pripomoček in se ga v ta namen poveže z osciloskopom. 
  
Najdbe in raziskave kažejo, da so naši predniki že v daljni preteklosti merili biopolje z 
zvokom. Mogoče je bila piščal iz kosti jamskega medveda, stara šestdeset tisoč let, ki so jo 
našli v Divjih babah, namenjena prav merjenju biopolja. Pavel Medvešček-Klančar je zapisal 
izročilo, da so v Posočju pred sto in več leti uporabljali piščal, narejeno iz žgane gline − 
kabrco. Uporabljali so jo dehnarji – duhovni vodje starovercev, ki pa takšnih piščali niso 
uporabljali za zabavno igranje nanje, temveč v druge namene, kot so Medveščku povedali 
ljudje, ki so mu prenesli to izročilo. 
 
 

Tudi bolezni imajo entropijo 

Elektromagnetno valovanje merimo z osciloskopom. To je signal, ki ga potrebujejo naše 
električne naprave. Če postavimo električno napravo preveč blizu telesa, fizično poškoduje 
celice.  V prostor pa se sočasno širi tudi skalarni oblak, ki je ljudem še bolj škodljiv, ker 
uničuje njihovo biopolje. Porušeno biopolje pomeni porušen imunski sistem. Telo izgublja 
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sposobnost samozdravljenja. Če z naravnim sistemom nevtraliziramo skalarni oblak smo 
naredili že veliko, čeravno so naše celice še vedno izpostavljene fizičnim poškodbam. 
 
V zdravstvenih ustanovah bolezen diagnosticirajo s sodobnimi diagnostičnimi napravami in z 
merjenjem številnih parametrov, ki jih analizirajo v laboratoriju. Tako dobijo podatke o 
fizičnem stanju telesa. Človek pa ima tudi duhovno telo, ki ga je mogoče meriti. Ko je bolan, 
ima njegovo duhovno telo entropijo.  
 
 

                                              
 

Slika 29: Na levi, kužno znamenje v Volčah. Na desni bakterija Yersinia pestis, dvestokrat 
povečana. Ta bakterija, ki jo prenašajo muhe, je vzrok različnih inačic kuge. 

 
 
Lahko se ugotavljajo tudi povzročitelji bolezni, na primer bakterija yersinia pestis, ki je 
povzročiteljica kuge, glej sliko 29, na desni. Duhovno telo te bakterije in nekateri virusi, 
povzročitelji nalezljivih bolezni, imajo peto moč z entropijo. Bakterij in virusov z naravnimi 
sistemi ne moremo izničiti.  Če pa bi želeli ustvariti zanje neugodno okolje, bi jih morali 
postaviti v polje pete moči, ki bi bilo osredotočeno, torej brez entropije. Tako bi nevtralizirali 
duhovno moč virusov in bakterij. 
 
Ugodno duhovno okolje za bakterije in viruse pa ustvarjajo skalarni oblaki visokofrekvenčnih 
oddajnikov, to so naprave, ki prenašajo informacije na naše pametne telefone. Bazne postaje 
oddajajo skalarne oblake z razpršenim poljem zgornjega sveta.  
 
Med duhovnim stanjem pete moči in povzročitelji nalezljivih bolezni obstaja povezava. To so 
naši predniki ugotovili že v 15. stoletju. Takrat je v naših krajih morila kuga.  Umirale so cele 
družine. Voda studenca v vasi Volče, ki leži v dolini, pod naravnim sistemom Belinov tron, 
nikoli ne presahne. Kronisti so zapisali, da je njegova voda ozdravila številne kužne bolnike. V 
zahvalo so tam postavili kužno znamenje, slika 29, na levi. Leta 1479 se je kuga vrnila. 
Zapisali so, da nobena od družin, ki je živela v bližini kužnega znamenja ni zbolela za kugo. 
 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Yersinia_pestis
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Ne vem od kod so kronisti pridobili te podatke. Če pa preverimo kužno znamenje zdaj, 
ugotovimo, da se okoli njega širi duhovno polje pete moči. Ima zelo visoko jakost, premer 50 
metrov in je brez entropije, torej ni ugodno za razvoj bakterije, ki povzroča kugo. Kužno 
znamenje je narejeno tako, da se premer njegovega polja močno poveča, če je v studencu 
veliko vode. V zadnjem času, po potresih, ki so bili na tem območju, pa se je količina vode 
zmanjšala. 
 
Ali so se v času kuge skušali z uporabo Belinovega trona zavarovati pred to boleznijo? Belinov 
tron je le uro hoda iz vasi Volče. Zakaj so sredi vasi postavili kužno znamenje, ki ima peto 
moč? Morda zato, da bi imeli zdravilno polje pri roki, če se pojavi nova epidemija? Lahko bi 
postavili kakršnokoli znamenje, zakaj prav takšno, z največjo duhovno močjo? In kar je 
občudovanja vredno, so morali vse, kar zajema sistem Belinovega trona, v primeru kužnega 
znamenja stlačiti na ozek prostor okoli studenca. To jim je uspelo narediti, in sistem več kot 
pol tisočletja pozneje še zmeraj deluje. 
 
 

Kako sta povezana Belin in cerkev sv. Danijela 
 
Po Medveščku je Belin duh zdravja, ki ima na krajih z zdravilno močjo svoj tron. Tam zdravi 
ljudi in živali. V svoji pisni zapuščini ga omenja tudi pokojni Joža Čop iz Broda pri Bohinju, 
odličen poznavalec naše kulturne dediščine. Po Čopu je Belin beli bog ali bog svetlobe. Belina 
povezuje z Danielom, ki je bil prerok stare zaveze in je živel približno od leta 620 do nekje 
leta 550 pred našim štetjem. Daniel tako hebrejsko kot aramejsko pomeni Bog je moj sodnik.  
 
Na prvi pogled ni videti nobene povezave, vendar se zdi, da se je Belin s prihodom krščanstva 
spremenil v Danijela. Cerkvica sv. Danijela, slika 30, stoji na volčanski ravnini. Postavljena je 
bila na mestu poganskega svetišča. Od tam do Belinovega trona nad vasjo je približno uro 
hoda. Lokacija naravnega sistema je označena z rumeno točko, na hribu, desno od zvonika. 
Pogansko svetišče je treba razumeti kot območje z visoko duhovno močjo ali pa kot vitalno 
točko naravnega sistema. Če je to vitalna točka, potem se tam združujejo »kače« in se od 
tam povezujejo z drugimi vitalnimi točkami v pokrajini. 
 
Vsaka vitalna točka mora biti označena. Po navadi so izbrali težko skalo, ki so jo postavili zelo 
natančno. Staroverci so takim skalam rekli matjar. Svetišče bi se lahko označilo tudi z manjšo 
skalo, vendar bi bila potem moč na tej točki manjša. Moč svetišča je bila torej odvisna tudi 
od teže in višine matjarja. Težkih skal pa ni bilo lahko premikati, zato je bila njihova velikost 
omejena na nekaj ton. Tolikšno težo je nekaj mož z vzvodi še lahko premikalo. Če bi matjar 
razbili in na njegovo mesto postavili zvonik, svetišča kljub temu ne bi uničili. Zvonik ima 
namreč več sto ton in je mnogo višji od matjarja. Torej se s postavitvijo cerkve na mesto 
poganskega svetišča moč v naravnih sistemih pokrajine kvečjemu poveča, nikakor pa se je ne 
da uničiti. To trditev ni težko preveriti. Samo peš se je treba odpraviti okoli cerkve sv. 
Danijela in izmeriti, kje so »kače«.  
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Slika 30: Cerkvica sv. Danijela na volčanski ravnini. Desno od zvonika je z rumeno točko 
označena lokacija Belinovega trona. 

 
Slika 31 prikazuje število »kačjih črt«, ki tečejo iz cerkve sv. Danijela v prostor, in njihovo 
smer. Očitno je, da gre tam za naslednji naravni sistem, ki je postavljen v dolini, in še zmeraj 
deluje. Sistem deluje vse dotlej, dokler ima vsaj eno »kačo«. Iz cerkve pa izhaja kar osem 
»kač«.  
 
Od celotnega sistema je raziskana samo ena »kača«. Na sliki 11, na koti 848, smo imeli na 
osnovnem tročanu vodno »kačo«, ki nam je na zahodni strani »ušla« iz okvirja zemljevida. Ta 
»kača« sega do potoka Kamnica in po potoku naprej do konca vasi Volče. Pod vasjo je 
masiven most zgrajen iz klesanega kamna. Ima polkrožni obok. Na tem mostu »kača« 
preskoči iz potoka in zavije pravokotno proti zvoniku cerkve sv. Danijela. Na zvonik se 
priključi na zahodni strani. Joža Čop je imel prav. V tem primeru sta Belin in Danijel dejansko 
povezana. 
 
Vodna »kača« teče po potoku nekaj kilometrov daleč, kar zanjo ni nobena ovira. Takšne 
»kače« ni treba servisirati, je ni treba na vsakih nekaj deset metrov okrepiti s kamnom, ker je 
v potoku veliko raznovrstnih skal, z nabojem v znamenju ognja in v znamenju zemlje. Prav 
tako je tam veliko tolmunov z nabojem v znamenju vode. Tudi portali v spodnji svet so tam, 
saj sta za nastanek portala potrebni le dve ognjeni skali na vsaki strani »kače«, dovolj sta tudi 
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dve drevesi, po eno na vsaki strani potoka zunaj »kače«, tudi skala in drevo lahko ustvarita 
portal. Voda v potokih, po katerih tečejo »kače«, je zdravilna. Takšna je tudi Kamnica. 
 
Spraševati, ali se s takšno povezavo okrepi cerkvica ali Belinov tron, je zgrešeno. S povezavo 
se zmeraj okrepita oba sistema. Okoli cerkve se v premeru približno 100 metrov širi duhovno 
polje pete moči. Na tej točki pa smo prekinili naše raziskovanje, nismo ugotavljali od kod 
izvira peta moč, saj se naravni sistemi povezujejo čez celo pokrajino in nekje je pač treba 
končati raziskovati.  
 

 

Slika 31: S tankimi črtami so označene »kače«, ki se sekajo na lokaciji cerkvice sv. Danijela. 
»Kača« na zahodu je povezana z Belinovim tronom. 

Ostane nam še vprašanje o starosti Belinovega trona. Msgr. Josip Kragelj, Volčan in nekdanji 
šolski nadzornik za Tolminsko, je ugotovil, da naj bi cerkvica na tisti ravnini stala že leta 891. 
Omenja se v času patriarha Valperta (875–901), vrstnika sv. Cirila in Metoda. Letnica 891 
verjetno označuje čas, ko so Belinov tron prenehali dograjevati, saj so njegovo moč prenesli v 
dolino. Od tega je že 1129 let. 

Takšnega, kot je, so potem uporabljali vsaj do druge svetovne vojne, potem so na njega 
pozabili. Če Medvešček tega ne bi zapisal, bi bilo za vedno izgubljenih veliko biserov iz naše 
kulturne dediščine. Belinovega trona nikoli ne bi našli, poleg tega je Medvešček zapisal tudi 
osnovno znanje, ki je omogočilo naše raziskovanje. Pavel Medvešček-Klančar nedvomno sodi 
med velikane slovenskega naroda. 

 

Dne 19. 4. 2020 

Franc Šturm 


