
Pot naprej iz dvodimenzionalnega du
hovnega stanja je tridimenzionalna ugla
sitev. To se naredi tako, da se ustvari po
lje, ki ima tako duhovno stanje, kakršno 
naj bi človek dobil. Ker ima to polje več
jo moč in ker gre za duhovno stanje, je en 
korak naprej; pri vsakem koraku se moč 
poveča, da človek preskoči v tisto stanje. 
To je postopek, ki traja eno minuto. Obe
nem se človek, ko dobi večjo duhovno 
moč, začne spreminjati tudi od znotraj in 
začne drugače gledati na svet. V sebi se 
spremeni. Če pa ima v sebi preveč sov
raštva, zavisti, nevoščljivosti, privoščlji
vosti in drugih negativnih čustev, pred
vsem pa strahu, gre lahko v procesu tudi 
nazaj.

Kako in komu narava dodeljuje do-
datno energijo?

Že od prej smo vedeli, da duhov
no moč lahko podedujemo od oče
ta, mame, dedka, babice, prababice 
… A narava zdaj podeljuje večjo moč 
tudi tistim, ki je niso podedovali. In 
to kadar koli, tudi kasneje v življenju. 
Na kakšen način in po kakšnem klju
ču izbira ljudi, ne vem. Po mojem gre 
za osnovno opredelitev človeka, ali je 
opredeljen pozitivno ali negativno. 
Verjetno podeli moč tistim, ki imajo 
neke osnove, kot semena, ki jih vržeš 
v zemljo; vzklijejo tista, ki imajo boljše 
pogoje za rast.
Torej duhovno moč podedujemo, zdaj 
pa jo narava še dodaja …?

Da. Narava zdaj dodatno podelju
je moč. Tisti, ki so moč podedovali, jo 
itak imajo. To potrjuje praksa.
Merite to moč?

Že več let ljudem merim moč.

ni. Pomagam pa s svojimi napravami, ki 
človeka premaknejo iz dvodimenzional
nega stanja v tridimenzionalno duhovno 
stanje.
Je mogoče človeka premakniti v tridi-
menzionalno stanje?

Je. Ker govorimo o duhovnem stanju. 
Vsako duhovno stanje ima pot naprej. 

Zakaj se ljudje v tem času spreminjamo (3)

Magnetno polje nad Slovenijo
»Nihče ne bo razumel seda-

njih dogajanj v družbi, če 
ne upošteva pojava dvi-

ga pasionarnosti. Pasionarni sunek je, 
kot smo pojasnili v prejšnjih Misteri-
jih, sprožila krepitev magnetnega po-
lja na področju Slovenije, ki ga znan-
stveniki merijo v Piranu. To pa vpliva 
na vse družbene pojave, tudi na zdrav
stvo; prav zaradi tega dogajanja imajo 
zdravniki vedno več dela. A minister 
za zdravje in vlada tega ne vedo. Ker pa 
ne vedo za vzrok, se problema ne zna-
jo pravilno lotiti,« pravi Franc Šturm, 
raziskovalec biopolja, ki je opazil, da 
se ljudje v tem času spreminjajo, tudi 
močno zbolevajo.

V prejšnjih Misterijih smo pisa
li, da je narava začela ljudem pode
ljevati večjo moč, kar je njen odziv na 
spreminjanje magnetnega polja Zem
lje ter na škodljivo sevanje zaradi vi
sokofrekvenčnih oddajnikov za mo
bilna omrežja 4G in 5G. Narava hoče 
ljudi pred tem zavarovati z večjo moč
jo, vendar pa podeljuje le dvodimenzi
onalno uglašeno duhovno moč. In ne 
tridimenzionalno uglašene moči. To je 
za tistega, ki dobi večjo moč, dobro, za 
druge ljudi, ki živijo ali delajo z njim, 
pa ne. Ker jim to povzroča raznovr
stne težave. Tudi zdravstvene. Ljud
je z večjo močjo razglasijo prostor. O 
vsem tem, predvsem pa o zaščiti, da 
ne zbolimo, smo se spet pogovarja
li s Francem Šturmom, raziskovalcem 
bio polja in ustvarjalcem naprav, ki 
nam v tem času lahko pomagajo.
Kako vi pomagate?

Moje moči so premajhne, da bi 
pomagal vsem, ki so pomoči potreb

Vse večja jakost zemeljskega 
magnetnega polja in vse 

več visokofrekvenčnih 
oddajnikov vplivajo na 

duhovno moč ljudi.
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Franc Šturm z napravami Tet-ra-4, Tet-ra-5 in 
Tet-ra-7, ki človeka z dvodimenzionalno uglašeno 
duhovno močjo uglasijo tudi tridimenzionalno.
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Kak primer …
Neka znanka je vseskozi imela ze

meljsko moč, nenadoma pa je dobila 
vodno dvodimenzionalno uglašeno moč. 
Razglasila je prostor in pri njenem možu 
je prišlo do takih težav s srcem, da ga je 
morala peljati na urgenco. Takih prime
rov poznam več, zato zagotovo vem, da 
so nekateri ljudje sedaj dobili moč in da je 
nimajo od zmeraj.

Ali se na krepitev magnetnega polja 
Zemlje odzivajo tudi živali?

Da. Narava lahko podeli vodno moč, 
dvodimenzionalno uglašeno, tudi živa
lim. Pes lahko v hiši tako razglasi pros
tor, da domači zbolijo.

Vsaka žival razglasi prostor?
Ne. Pomembna je masa živali. Zara

di mačke z dvodimenzionalno uglaše
no močjo se lahko ljudje počutijo slab
še, a ne zbolijo. Pes pa lahko tako razgla
si prostor, da imajo lahko prebivalci 
hiše zdravstvene težave. Seveda pa so 
tudi živali, ki že imajo tridimenzional
no uglašeno polje; te pa sistem in ljudi 
uglasijo.
Ste zasledili še kak nenavaden pojav?

Da. Klicala me je neka gospa, da v 
njene misli prihaja zlo in da bo od tega 
znorela; mislila je, da je vse to zlo njeno, 
čeprav po naravi ni negativna. Neka dru
ga gospa pa me je klicala, ker naj bi nek
do nad njeno hčerko izvajal uroke, zara
di česar naj bi imela motnje v delovanju 
srca. Na koncu se je izkazalo, da imata ti 
dve ženski s problemi tridimenzionalno 
uglašeno vodno moč, a za kaki dve ničli 
večjo od tistih, ki imajo že veliko vodno 
moč, tridimenzionalno uglašeno.

Od kod njuni problemi?
Postavil sem teorijo, ki je nisem še 

nikjer zasledil. V duhovnem telesu 
planeta se nahaja, zbira, kopiči zlo, ki 
prihaja od ljudi. Ljudje, kot sta ti dve 
ženski, to zlo čistijo tako, da gre to zlo 
skozi njih. Ko sem jima to razložil, sta 
se povsem umirili. Če tega ne bi vedeli, 
bi lahko pristali v norišnici. Človek, ki 
se mu to dogaja, mora to zlo, ki priha
ja v njegove misli, samo prečistiti, tako 
da ukaže, naj se zlo prečisti, transfor
mira.

To se pravi, da se dogaja zelo nena
vaden proces, s katerim je planet poskr
bel tudi za čiščenje svojega duhovnega 
telesa. Kajti pred vsako spremembo je 
najprej potrebno čiščenje. To je tako, kot 
če bi hoteli obravnavati nekega člove
ka; najprej bi morali njegovo avro očisti
ti slabih energij. Isti proces se dogaja na 
planetarni ravni.
Ali zdravstvena statistika izraža to do-
gajanje?

Da. Ti procesi prinašajo poslabša
nje zdravja ljudi, mladih in starih. Ima
mo pa zdravstveno znanost, ki je že zelo 
sposobna. Ljudi, katere bi narava ne
koč zelo hitro odstranila, naš zdravstve
ni sistem zdravi. Je pa vedno več ljudi, 
ki so potrebni pomoči zaradi teh proce
sov, zato se naš zdravstveni sistem se
suva. Ne sesuva se zaradi nesposobnih 
zdravstvenih ministrov, temveč zaradi 
teh pojavov. Če bi v naravi tekli procesi 
tako, da bi bilo vedno manj bolnih ljudi 
– saj narava lahko tudi tako postavi pro
cese, da bi bilo vedno manj bolnih ljudi 
in bi potem vedno manj ljudi obiskova
lo zdravnike –, potem bi bil naš zdrav
stveni sistem popolnoma vzdržen ozi
roma celo predimenzioniran. A procesi 
so ravno obrnjeni.
Katere vaše naprave pomagajo?

Te naprave so Tet-ra-4, Tet-ra-5 in 
Tet-ra-7. Vendar pa niso v prodaji na 
moji spletni strani, ker je treba za vsake
ga uporabnika posebej napraviti meri

Narava zdaj podeljuje večjo 
moč tudi tistim, ki je niso 

podedovali, lahko tudi 
kasneje v življenju.

ZAKAJ TOLIKO DEŽUJE?
V zadnjem času dežuje nad vsemi pričakovanji, močno nadpovprečno. Za

kaj toliko dežja, se čudijo ljudje od Italije in Slovenije do Dalmacije, če pogle
damo le po naši bližnji okolici. Kolesarji so se po Giru d'Italija vozili bolj po 
mokrem kot suhem, tudi najstarejši Dalmatinci ne pomnijo, da bi bilo pri njih 
maja tako mrzlo in deževno. Zakaj taka drastična sprememba vremena, ko pa 
smo še v majskih Misterijih pisali o tem, da je bilo v zadnjem obdobju pri nas 
ravno obrnjeno, bilo je presenetljivo malo padavin?

Franc Šturm odgovarja: »Ker se je zemeljsko magnetno polje destabilizi
ralo oziroma se zelo hitro spreminja, to vpliva to tudi na vreme v planetar
nem smislu. Vremenski dogodki, vremenski pojavi se obnašajo drugače, ka
kor so se obnašali pred temi spremembami v zemeljskem magnetnem polju. 
V februarski reviji Nexus je poročilo, kaj vse se je dogajalo na področju celega 
planeta, zlasti skrajnosti in nenavadnosti glede vremena. Torej na celem pla
netu prihaja do čudnih vremenskih dogodkov. Ko se Zemljino magnetno po
lje ni tako hitro spreminjalo, je bilo stanje vremena bolj stabilno. Vreme je bilo 
bolj predvidljivo in je bilo bolj vnaprej določeno, kakšno bo v katerih letnih 
časih. Zdaj pa vreme krši vsa pravila. Gre torej za spremembe v magnetnem 
polju Zemlje; zaradi tega prihaja na Zemljo elektromagnetno sevanje iz veso
lja, ponekod malo več in ponekod malo manj, in to vpliva tudi na vreme. Vre
me je bolj nepredvidljivo in krši ustaljene vremenske vzorce. Čeprav vreme 
v bistvu nikoli nič ne krši, kakršno koli že je, je pravo, a mi smo navajeni bolj 
stabilnega vremena.«  (T. S.)
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tve. Ni jih moč kupiti »na pamet«, je tre
ba prej opraviti meritve.
Kako pa pomaga Oka?

Oka podeli visoko duhovno moč tis
tim ljudem, ki jih narava ni spremenila. 
Ljudje dobijo tako visoko moč, da pre
sega moči, ki jih oddajajo v prostor viso
konapetostni daljnovodi in bazne posta
je 4G in 5G. Postanejo močnejši in so zato 
bolj prilagojeni naravnim pojavom – če 
škodljive vplive naše civilizacije prište
vamo med naravne pojave.

Ljudem, ki jih narava ni spremenila, 
Oka podeli univerzalno zemeljsko du
hovno moč. Če pa ima človek zelo viso
ko vodno moč, ki je dvodimenzionalno 
uglašena, mu Oka podeli duhovno moč, 
ki je tridimenzionalno uglašena, tako, da 
se prvotna vodna moč ohrani.
Kaj je vodna moč?

Izraz vodna moč je povzet iz naše kul
turne dediščine in pomeni rotacijo biopo
lja v desno. Izdelek je zasnovan tako, da 
ne more delati škode, lahko samo koristi.
Kaj pa je ognjena moč?.

Izraz ognjena moč pomeni rotacijo 
bio polja v levo.
In če narava ljudem podeli ognjeno 
moč?

Narava zdaj večinoma podeljuje lju
dem vodno moč. Redko ognjeno, mo
goče enemu od desetih. Ti morajo imeti 
ravno tako tridimenzionalno uglašeno 
ognjeno moč, da uglasijo prostor, sicer 
ga razglasijo. A ti so s tega vidika manj 
učinkoviti od tridimenzionalno uglaše
nih ljudi z vodno močjo. Ognjena moč 
ne vzpostavlja črt po prostoru; njena 
moč žari kot žarnica z velikim poljem. 
Vodna moč nima polja, ampak postavlja 

»pajčevino«; ko pride do objekta, ki je 
kvadratast, vzpostavi ravnotežje in tako 
od enega do drugega vzpostavlja ravno
težje po mestu. Ognjena moč pa ima po
lje, ki žari, in se ne vzpostavljajo pove
zave, dokler ne pride zraven potencial z 
vodno močjo.

Na naši tektonski plošči jakost ma
gnetnega polja narašča, zato prihaja na to 
območje čedalje več ognjene moči. Nara
va v večji meri ljudem podeljuje vodno 
moč, ker s tem vzpostavlja ravnotežje.

Bi kaj dodali?
Razmere v naši deželi se ves čas spre

minjajo. Naša civilizacija v prostor vgra
juje čedalje več visokofrekvenčnih oddaj-
nikov, jakost zemeljskega magnetnega 
polja pa linearno narašča. Vse to vpliva 
na duhovno moč ljudi. Pasionarni sunek 
je nekatere ljudi okrepil, druge pa oslabil. 
Pojavljajo se nove posebnosti v duhovni 
strukturi ljudi in živali. Vse to spremljam 
in iščemo še boljše rešitve.

 Tatjana Svete 

Nekateri ljudje skozi sebe 
čistijo zlo, ki se je nakopičilo 
v duhovnem telesu planeta 

Zemlja.

REGULATORJI SINTROPIJE FRANCA ŠTURMA
»Naši izdelki niso zdravilo. Za naše zdravljenje je pooblaščen samo zdravnik, vendar 

bo ta imel veliko manj dela, če bo skrbel za ljudi z uravnoteženim duhovnim telesom,« pra-
vi Franc Šturm.

OKA – Oka je naprava, ki prepozna motnje 
v duhovnem telesu in jih samodejno uravnote
ži. Učinkuje v premeru stotih metrov v isti rav
nini oziroma dvesto metrov višje in nižje od lo
kacije, kjer je izdelek. Naprava je zasnovna kot 
naravni sistem – tročan. Sčasoma postane člo
vek močnejši od vseh naravnih pojavov, ki so 
mu prej škodovali. Z napravo komuniciramo 
prek misli. Ravnotežje v duhovnem telesu se 
lahko vzpostavi tudi na daljavo. S polaganjem zdravil na stekleno kupolo zmanj
šamo njihove negativne stranske učinke. Če v polju naprave pripravljamo hrano, 
je okusnejša. Oka je izdelana iz medenine, brona, nerjavečega jekla, stekla in lesa. 
Vgrajena je v leseno podnožje in ima stekleno kupolo. Težka je 6 kilogramov, dol
ga 368 milimetrov, široka 211 in visoka 232 milimetrov. Naprodaj je v trgovini 
Misteriji.si, 051/307 777; cena je 1630 €; možno plačilo na obroke.

OBESEK ELIPSA – V mikrostrukturo izdelka za
pisane informacije tvorijo polje, ki postavi ravnotež
je v našem duhovnem telesu. Učinkuje tako, da do
daja energijo v kriznih pogojih, pri telesnih in psi
hičnih obremenitvah in ko v kratkem času potre
bujemo veliko moči. Obesek je izdelan za nošenje 
okrog vratu in takrat učinkuje samo v telo. Prenosne 
regulatorje rabimo na območjih, kjer je veliko elek
tromagnetnih sevanj, za delo v elektrarnah, na daljnovodih, v bližini baznih po
staj, pri šofiranju ali če imamo delo, ki zahteva veliko moči in zbranosti. Srebrna 
elipsa dobi polje moči premera 100 metrov, teža je 14 gramov. Zlata elipsa, ki ima 
še boljšo kakovost biopolja, pa dobi polje moči v premeru 300 metrov, teža je 16 
gramov. Velikost obeh modelov je 31,6 × 22 milimetrov; naprodaj v trgovini Mis
teriji.si, 051/307 777; cena zlate elipse je 1220 € (možno plačilo na obroke), srebr
ne pa 262 €.


