KAJ GRE LAHKO NAROBE V NARAVNIH SISTEMIH
Moči narave se porajajo iz načina organizacije biopolja. Nekoč so ljudje to vedeli, zato so se
naseljevali na območja zemeljske moči, ki so bila najustreznejša za bivanje. Našim prednikom je bilo
znano, kako narava ustvari zemeljsko moč. Če niso našli primernih območij za naselitev, so si jih
priredili sami. Znanje so prenašali ustno in sčasoma se je pozabilo. Počasi so tudi nehali skrbeti za
elemente naravnih sistemov. Tam, kjer se je pozneje del sistema spremenil, se je polje razglasilo, in
to je zelo škodovalo ljudem. V članku bom opisal primere razglašenih sistemov, njihove posledice in
kako se spoprijeti s tem.
Kako se organizira biopolje
Moč v biopolju izmerimo na ravni površini in nanjo narišemo trikotnik. Na vsako oglišče postavimo
kamen. Kamni naj bodo različno veliki, razdalja med njimi pa ravno pravšnja, na primer za nekaj
debelin največjega kamna, kot kaže slika 1.

Slika1: Elementi tročana – točke vodne, ognjene in zemeljske moči, kačje črte in polje

Vrtinec moči se bo pri prvem kamnu vrtel v levo, pri drugem nasprotno, torej v desno, pri tretjem pa
se bo vrtel morda deset sekund v levo, nato prav toliko časa v desno. Med kamni se bo sama od sebe
vzpostavila povezava, ozek pas energije, njegova moč bo precej višja od moči okoliškega terena. Če
smo naredili prav, se bo okoli sistema izoblikovalo polje, ki bo presegalo velikost trikotnika, moč v
tem polju pa bo precej večja od tiste, ki smo jo izmerili pred začetkom poskusa. Vrtinec te moči se bo
vrtel izmenično.
To je naravni sistem, tako se v biopolju vedejo nasprotni potenciali moči. Naši predniki so te naravne
zakonitosti poznali. Vrtinec moči, ki se vrti v levo, so poimenovali ognjena moč, tistega, ki se vrti v
desno, vodna moč, izmeničnemu vrtenju moči pa so rekli zemeljska moč. Pas energije, ki povezuje
kamne, so poimenovali kačja črta (zmajeva linija). Stvarem, ki so z energijo povezane v en trikotnik,
so rekli tročan, povezavi v dva trikotnika pa dvojni tročan. Poznali so še druge povezave, na primer
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tročan v tročanu, mrežo tročanov, povezovanje moči v ravni črti in povezovanje sistemov v
prostorske mreže.
Vodna in ognjena moč sta le izraza za različna potenciala moči, na risbi sta označena s plus in minus.
To velja bolj na splošno, saj se vrtenje vodne in ognjene moči spreminja glede na zemljepisno širino.
Okoli ekvatorja se ti moči vrtita prav nasprotno. Sprememba se zgodi pri zemljepisni širini okoli 33
stopinj.
Naravni sistemi so zmeraj sestavljeni iz treh elementov. Prvi element so točke, ki porodijo ognjeni,
vodni ali zemeljski potencial. Drugi element so kačje črte, ki te potenciale povežejo, tretji pa je končni
rezultat – polje, ki ga izoblikuje sistem.
Že od antičnih časov so ljudje načrtno naseljevali območja, ki jih je že narava sama povezala v sistem.
To dokazujejo številna naseljena območja pri nas in po svetu. Na njih je navzoča zemeljska moč, ki je
za človeka tudi najprimernejša. Ko človeka prežame, okrepi njegovo fizično in duhovno stanje. To je
učinkovit ukrep preventivne medicine. Več o tem lahko preberete v članku Staro znanje ni vera, ki je
dostopen na povezavi: https://radiestezija-sturm.si/pdf/STARO_ZNANJE_NI_VERA.pdf

Kaj gre lahko narobe
Naravni sistemi delujejo na ljudi odlično le tedaj, ko so vsi elementi sistema osredotočeni. Takrat so
vse moči zastopane v pravšnji meri, metaforično rečeno – so pravilno uglašene med seboj. Če je ena
od moči prešibka, najpogosteje je to vodna moč, se razglasijo vsi elementi v celotnem sistemu.
Biopolje je povsod v naravi. Največjo moč ima v elementih naravnih sistemov, če je moč razglašena,
zelo škoduje ljudem.
Elementi sistemov so različno veliki, točka v sistemu je lahko zelo majhna, kot kamen na mizi, lahko je
večja, na primer kot cerkev, velika kot hrib, kot gora ali pa kot otok, na katerem živi 300.000 ljudi.
Kačje črte so zelo močne linije, različno široke: nekaj centimetrov, manj kot meter, nekaj metrov, več
deset metrov ali celo nekaj sto metrov, odvisno od tega, kakšen sistem povezujejo. Kačje črte imajo
stokrat ali več tisočkrat večjo moč, kot jo ima narava, ki ni zajeta v noben sistem. (Ta ocena velja le
tedaj, ko merimo z lestvicami, ki jih uporabljamo na naših matricah. Izdelane so bile za naše lastne
potrebe, saj ni bilo drugih metod za merjenje duhovne moči. Dve matrici sta objavljeni v tem članku.)
Polje, ki ga oblikuje sistem, pa ima lahko premer manj kot meter, lahko pa sega čez hišo, čez naselje,
ali pa je tolikšno, da ga potniško letalo preleti šele čez pol ure.
Doslej še nisem naletel na razglašena polja velikih dimenzij. Morda je to zaradi modrosti narave, ki je
organizirana tako, da ohranja življenje.
Če šibak človek zaide na območje razpršenega sistema velike moči, ga narava zavaruje tako, da v
njegovo astralno telo vsadi kopijo razpršene moči − entiteto. Entitete človeka zavarujejo pred
nenadnim in premočnim sunkom moči, ki bi ga sicer kar takoj poškodovala. V večini primerov ne
izginejo iz človekove aure, ostanejo tam dolgo časa, ne glede na to, da je človek že zapustil nevarno
območje. Žal pa entitete za svoje delovanje potrebujejo energijo, ki jo jemljejo iz človekovega
energijskega sistema. Če to traja dlje časa človeku zmanjka moči in oslabi.
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Pri tem je treba pojasniti, da razpršeni sistemi naravi ne škodijo. Ko je na primer nevihta, je polje v
oblakih razpršeno. Deževalo ne bo, dokler bo nebo nad nami osredotočeno. Razpršeno polje škodi
samo človeku, ker je šibak. Če bi bili ljudje močnejši od razpršenih polj naravnih sistemov, jim ta
kratkoročno ne bi povzročala težav. Tako močni ljudje pa ne bi bili nekakšni nadljudje, temveč bi to
bilo za prebivalce našega planeta nekaj povsem vsakdanjega, saj bi presegali moči skoraj vseh
naravnih pojavov z elektrosmogom vred, nadlogo, ki je stranski produkt naše kulture. Vendar četudi
bi bil človek močnejši od moči razpršenih polj, ta polja zanj dolgoročno kljub temu ne bi bila ustrezna.
Ko je človek zdrav, v njegovi avri izmerimo osredotočeno polje, ko je bolan, pa razpršeno.
Osredotočeno polje je torej nekaj normalnega, zato je takšno polje primerno bivalno okolje za
človeka.

Slika 2: Matrica za merjenje moči v biopolju
Če se želimo zavarovati pred elementi razpršenega sistema, je treba najprej ugotoviti, ali so sploh
navzoči. Kot je bilo že povedano, imajo ti elementi neprimerno višjo moč od okoliškega zemljišča. Iz
izkušenj vemo, kolikšna je ta moč, z radiestezijsko metodo jo lahko izmerimo na matrici, slika 2.
Konico nihala nastavimo v središče kvadrata. Če pokaže višjo vrednost od tiste, ki je označena z 20,
smo na območju sistema. Oseba, ki meri, mora imeti enovito zemeljsko moč, sicer rezultati meritev
ne bodo pravilni. Meri se namreč s telesom, z njegovo močjo, zato je težko meriti moči, ki so večje od
lastnih. Pri vrednosti 20 je moč tolikšna, da lahko sestavi ali pa razstavi duhovno telo, odvisno od
tega, ali je oseba v osredotočenem ali v razpršenem polju. Za primerjavo: ta moč je približno dvajset
tisočkrat večja od moči človeka, ki nima enovite zemeljske moči – merjeno z našimi lestvicami.
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Vseeno je, ali merimo na strani, ki kaže vodno moč, ali na tisti, ki kaže ognjeno. Če je sistem
osredotočen, bi moralo pokazati, da sta moči enaki, vendar ta meritev še ne pove, ali je sistem
osredotočen ali razpršen. Pokaže samo njegovo moč, na matrici iz slike 3 pa lahko izmerimo, kako je
ta moč uglašena.

Slika 3: Matrica za merjenje uglašenosti moči v sistemu
Merimo iz spodnje točke. Za ljudi je primerna samo moč, ki jo pokaže nihalo, ko niha po črti, označeni
z »osredotočena«. Najslabša pa v primeru, ko zaniha po črti »razpršena«.
Prepričan sem, da je smiselno objavljati take podrobnosti kljub temu, da vsi bralci ne znajo meriti.
Morda pa bodo ti napotki komu le pomagali, da bo odkril nevarno območje in še pravočasno ukrepal.
Primeri iz prakse, ki bodo navedeni v nadaljevanju, so pokazali, da ljudje ne živijo ne zdravo ne dolgo,
če stanujejo na območju razglašenih moči naravnih sistemov. Stranke so mi dovolile objavo, vendar
brez navajanja osebnih podatkov.

Primeri iz prakse

Ležišča na kačji črti
Razpršena kačja črta je potekala vzdolž zakonske postelje, in to samo na delu, kjer je ležala gospa.
Moč kačje črte je bila 80, merjeno na matrici prikazani na sliki 2. Gospa je žal umrla za rakom, mož pa
je ostal zdrav. Primer je bilo pozneje mogoče rešiti s premikom postelje na območje, ki ni bilo
ogroženo.
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Drugi primer je bil podoben. Razpršena kačja črta velike moči je segala čez vso ležišče. Njena moč je
bila večja, kot jo je sploh mogoče izmeriti na matrici iz slike 2, toda ležišča ni bilo mogoče prestaviti.
Gospa je imela veliko zdravstvenih težav. V tem primeru je bilo treba kačjo črto osredotočiti z zračno
močjo, ki omogoča prostorsko uglasitev sistema. Prostorska uglasitev je uglasitev višjega ranga od
ploskovne, dvodimenzionalne, zato se ji nižji sistem podredi. Zračno moč si lahko predstavljamo kot
točko na vrhu tristranične piramide, zato se jo vedno postavi nad dvodimenzionalni sistem, v našem
primeru, nad kačjo črto. Če je dovolj moči se pri taki postavitvi samodejno uglasi celotni sistem.
Tročan iz visokofrekvenčnih anten
V mestu so postavili tri stolpe z visokofrekvenčnimi antenami, ki se uporabljajo za mobilno telefonijo
in televizijo, kot kaže slika 4. Na vsak stolp so namestili grozd anten, zato ima veliko večjo moč od
moči drugih objektov v okolici. V naravne sisteme se vedno povezujejo le največje moči istega
velikostnega ranga. V tem primeru so stolpi tako nesrečno postavljeni, da oblikujejo trikotnik. Na
območju je zato samodejno nastal tročan, čeprav ga ni nihče načrtoval. Tako kot vedno, so se
ustvarili vrtinci energije, en stolp z antenami je dobil ognjeno, drugi vodno in tretji zemeljsko moč. Če
so dani primerni pogoji narava poveže moči in se pri tem ne ozira na to, ali te moči človeku koristijo
ali škodijo, in ko so moči med seboj povezane, ustvarijo še močnejše polje.

Slika 4: Tročan visokofrekvenčnih anten. Označene so s puščicami

V nastalem trikotniku med stolpi se je razvilo polje, ki se napaja iz energije visokofrekvenčnega
sevanja, to pa škodi ljudem. Meritev na matrici iz slike 2 je pokazala vrednost 60, na matrici iz slike 3
pa »razpršeno«. Pod stolpom z antenami je gostinski lokal. Gostje lokala, ki tam prihajajo na kavo in
se zadržijo približno uro, takšnega kaotičnega polja niso čutili. Zaposleni pa so se pritoževali nad
slabim počutjem, še zlasti proti koncu izmene, ko je bilo že nevzdržno.
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Teoretično bi se ta primer lahko rešil s postavitvijo zračne moči, vendar bi jo morali postaviti nad
antene najvišjega stolpa. Z zračno močjo se vstopa v sistem samo na tak način. Celotni sistem
uravnoteži le tedaj, če je vgrajena nad ploskev dvodimenzionalnega tročana. Tega ni bilo mogoče
preizkusiti, saj nimamo dostopa do infrastrukture operaterjev mobilne telefonije. Ni bilo druge izbire
kot postaviti napravo na nižjo točko, zato ni uglasila celotnega tročana. Postavila je ravnotežje samo
na območju lokala in v njegovi bližini, vendar za zaposlene je bilo to dovolj, saj se je počutje
normaliziralo.

Žalostna kiparjeva usoda
V prijetni hiši v naši deželi je živel kipar, ki je ustvarjal v kamnu. Izdeloval je čudovite mojstrovine iz
belega apnenca, vendar samo iz kamna, ki ga je zmeraj pripeljal iz istega kamnoloma v Italiji. Ko ni
bilo naročil, je s tem kamnom oblagal svojo hišo, v njej izdeloval portale in notranjo dekoracijo. V
nekaj letih ga je v hišo vgradil nekaj deset ton.
Kmalu za tem, ko je s tem apnencem začel krasiti svojo hišo, so se pri družinskih članih začele
pojavljati manjše zdravstvene težave, vendar so jih reševali sproti. Nekaj let pozneje pa je prišlo do
tragedije, ko so v obdobju dveh let umrli trije družinski člani.
Meritev moči biopolja v hiši je pokazala višje vrednosti, kot jih je mogoče izmeriti na matrici iz slike 2,
polje pa je bilo razpršeno. Okoli hiše ni bilo sledi o kakršnemkoli sistemu, povsod je bila moč v mejah
normale. Visoke vrednosti moči biopolja so bile še na dvorišču, nad kupom obdelanega apnenca, ki je
čakal na montažo.
Na zemljišču omenjene hiše prej ni bilo nobenega naravnega sistema, sistem je bil tja »pripeljan«.
Kako se je to zgodilo? Apnenec nastaja iz sedimenta, ki se nalaga na morskem dnu, in prav tam, kjer
je omenjeni apnenec nastajal, je narava ustvarila razpršeno polje velike moči. Informacije tistega
polja pa so se zapisale v kamnino, ki so jo po nekaj milijonih letih začeli lomiti v kamnolomu.
Kako pa preživijo delavci v omenjenem kamnolomu? Tega ne bi znal natančno pojasniti, saj nisem bil
tam. Teoretično morda zato, ker imajo višjo duhovno moč od razpršenega polja apnenca, v katerem
delajo, sicer pa prebivajo v močnem polju. Takšna polja po svetu obstajajo in v njih živi na sto tisoče
ljudi.
Da ne bodo zdaj zaskrbljeni kar vsi kamnoseki, opisane lastnosti ima samo apnenec iz dotičnega
kamnoloma, ne pa kar vsi apnenci. Sivi kraški apnenec, na primer, ima zdravilno polje. Tudi če bi
kupili škodljivo kamnino in jo skladiščili ob kamninah, ki niso škodljive, bi se učinki izničili in nihče ne
bi zbolel. Tudi kakšna polica ali stopnica iz omenjenega kamna v hiši ne bi naredila škode. Narobe je
bilo le to, da je bilo v kiparjevi hiši več deset ton takšnega kamna visoke in razpršene moči.
Ta primer je bilo mogoče rešiti z izdelkom iz našega programa, ki ima osredotočeno polje veliko večje
moči, kot jo je imelo polje tistega apnenca. Izdelek je v prostoru ustvaril lastno polje, ki je zadušilo
polje razglašenega kamna. Žal je rešitev prišla prepozno, prav zato tudi opisujem takšne primere.

Pozabljeni cerkveni binkl
Naši predniki so dobro vedeli, da se kačje črte izoblikujejo tudi v stavbi, če je ta kvadratna ali
pravokotna. S kačjimi črtami se povežejo diagonale objekta (Pavle Medvešček, Iz nevidne strani neba,
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str. 131). To je naravni pojav, kačje črte se porodijo samodejno. Hiša, ki ima kačje črte po diagonalah,
ni v ravnotežju. Ravnotežje se lahko doseže s skalo, ki jo postavimo zunaj hiše, tako da z vogali hiše
ustvari hišni tročan. Tudi za takšen kamen so imeli naši predniki posebno ime, rekli so mu binkl
(Andrej Pleterski, Poliški tročan, Studia mytologica Slavica, IX-2006, str. 43). Če je binkl postavljen
prav, se kačje črte samodejno povežejo s hišnimi vogali. V tem primeru je ena točka v tročanu binkl,
drugi dve pa sta na vogalih hiše. Po navadi ima binkl vodno moč, vendar je lahko tudi zemeljski ali
ognjen. Ni nujno, da je za binkl izbrana samo skala, lahko je karkoli, na primer bajer z vodo, izkopana
luknja, korito za napajanje krav, stavba, kjer ne živijo ljudje, vodomet sredi mesta, skulptura sredi
trga, tristranična piramida in tako naprej. Karkoli je, mora imeti dovolj veliko moč, sicer pride do
zapletov.
Ko se vzpostavi povezava med binklom in vogali hiše, kačje črte po diagonali kvadrata izginejo, hiša
dobi zemeljsko moč in ravnotežje, postane osredotočena, njena moč pa zelo naraste. Z zunanjim
binklom so si naši predniki v svojih hišah zagotovili najboljše bivalne pogoje.

Slika 5: Cerkveni binkl, ki je zdaj peskovnik

Slika 6: Shematski prikaz povezav

Zdaj pa k primeru. Oseba, ki stanuje blizu cerkve v Tolminu, je prosila za pregled stanovanja, ker se v
njem ni počutila dobro. Meritev je pokazala, da je stanovanje del naravnega sistema, da je moč
razpršena in večja od tiste, ki jo lahko izmerimo na matrici iz slike 2. Čez diagonale hiše so tekle kačje
črte, in to razpršene in še večjih moči. Na lokaciji je bila okoli tisočkrat večja moč, kot jo lahko
izmerimo v hišah, ki niso zajete v noben naravni sistem.
Kako ugotoviti, ali je hiša zajeta v naravni sistem? Preveri se na hišnem vogalu, ali iz njega teče kačja
črta in se ji sledi. V našem primeru je peljala do peskovnika sredi parka, slika 5. Peskovnik je bil nekoč
vodna površina z majhnim vodometom, vendar so med kamnitimi kladami nastale razpoke, voda je
odtekla in veliko pozneje so upravljavci parka tam naredili peskovnik.
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Iz peskovnika tečejo kačje črte do vogalov cerkve, ki je v bližini. Peskovnik ima vodno moč. Torej gre
za vodni binkl cerkve, ki ima zdaj premajhno moč, zato je razglašen. Če je razglašen binkl, je
razglašeno tudi vse, kar sodi v njegov sistem, torej cerkev in vsi okoliški stanovanjski objekti, ki jih je
še več, kot je narisano na sliki 6.
Vrnimo se v preteklost. V naši deželi so prve cerkve začeli graditi v IX. stoletju. Pri načinu graditve
objektov so upoštevali dotedanjo tradicijo, saj druge ni bilo. Prve cerkve so gradili mojstri, ki so znali
postavljati tročane v naravi, tisti, ki so znali postaviti matjar (veliko skalo) na pravo mesto in oni, ki so
znali postaviti hišni tročan. Hišni tročan ni bil del religije, bil je sestavni element gradbeništva, prav
tako tudi postavljanje tročanov v naravi. To ni bila neka poganska vera, to je bilo znanje, kako narediti
polje, ki je najprimernejše za človeka. Ni bilo razloga, da bi graditelji opustili dotedanje izkušnje pri
graditvi objektov samo zato, ker so gradili cerkev. Če na lokacijo, kjer je stal matjar, postavimo
kamnito stavbo stokrat večje mase, dosežemo večje učinke v prostoru, saj na točke moči, razen z
natančno lokacijo, vplivamo tudi z obliko, višino in maso.
Vse cerkve, ki sem jih obiskal v zadnjem obdobju, so bile zgrajene po načelih geomantije, vključene so
v naravni sistem pokrajine ali pa uglašene z binklom. Res pa je, da nikjer ni zapisov o posegih v
strukturo moči. Tovrstno znanje se je prenašalo z »ustno kulturo«.
Citiram Andreja Pleterskega, ki je v svojem članku Poliški tročan, objavljenem v Studia mytologica
Slavica IX – 2006, str. 42, zapisal. »Ustna kultura pozna zapisovanje svojih misli in pri tem kot eno od
sredstev uporablja prostor, da torej na neki način piše s prostorom. Misel zapisuje s prostorskimi
ideogrami. Ta zapis je mogoče prebrati tudi potem, ko piscev ni več«. Konec citata.
Kje je ideogram v našem primeru? V mestni park pri cerkvi so davni graditelji postavili okroglo in
plitvo skledo s premerom približno petih metrov in jo napolnili z vodo. Na srečo je prav v času, ko
smo reševali zagato stanovalca, močno deževalo. Skleda, ki je zdaj peskovnik, se je vendarle napolnila
z vodo. Takrat je bilo mogoče preveriti delovanje sistema. Vodni binkl je imel vodno moč,
osredotočeno, visoke jakosti. Deloval je optimalno, saj je bila osredotočena cerkev in vsi stanovanjski
objekti v okolici, s katerimi je vodni binkl vzpostavil povezave. Torej je bilo mogoče zapis »ustne
kulture« prebrati zelo jasno in nedvoumno še dolgo po tistem, ko so njegovi zapisovalci pomrli.
Cerkev so zgradili po geomantičnih načelih, ki so jih zapisali na svojevrsten način. Znanje se je v
stoletjih pozabilo, del sistema (binkl) se je spremenil, v njem danes ni več vode in je postal prešibak,
da bi lahko uspešno uravnaval moči v cerkvi. Nastal je razglašen vodni binkl.
V kobilarni Lipica je cerkev iz 15. stoletja. Tudi ta ima vodni binkl, natančno takšnega kot tista v
Tolminu, vendar binkl v Lipici deluje odlično.
Še zmeraj smo se ukvarjali z uglaševanjem moči v stanovanju blizu cerkve, vendar smo zdaj poznali vir
težav. V vodni binkl v parku ni bilo mogoče poseči, ker je v lasti upravljavca parka. Ni bilo druge izbire,
primer se je rešilo s postavitvijo naprave z visoko in osredotočeno vodno močjo na kačjo črto, kot je
prikazano na sliki 6 – lokacija posega.
Naravnega sistema ni mogoče spreminjati samo delno. S posegom smo uglasili celotni sistem, ki je
narisan na sliki 6. Posegali smo v stanovanju osebe, ki je potrebovala pomoč. Stanovalec, ki je lastnik
stanovanja in naprave, pa se lahko odseli in jo odnese s seboj, zato takšen poseg ni trajen. Najbolje bi
bilo, če bi kamnito skledo v parku vrnili v prvotno stanje in jo napolnili z vodo.
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Ostali primeri
V nekem drugem primeru so ob hišo postavili dve veliki skali, za okras. Skali sta se kar sami
organizirali v sistem s prenizko vodno močjo. Razglašeni sistem se je povezal z vogali hiše, po nekaj
letih so ljudje resno zboleli.
V tretjem primeru pa je bil binkl kar korito sredi vasi, ki je služilo za napajanje živine. Ko so napeljali
vodo v hleve, so korito izpraznili. V sistemu se je zmanjšala vodna moč, zato se je razglasil, ljudje v
bližnjih hišah pa so zboleli.

Sklepne misli
Vsak primer je drugačen, vendar če poznamo delovanje naravnih sistemov, lahko pomagamo. Nekdo
me je nekoč vprašal, ali je vse to tudi znanstveno dokazano. Odgovoril sem mu, da ni, in ga vprašal,
ali naj bi zato v navedenih primerih morali z ukrepi še »malo« počakati?

21. 7. 2018
Franc Šturm
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