
Naši predniki so mojstrsko raz-
vrstili duhovne značilnosti 
človeka in pokrajine. Opis je v 

knjigi Iz nevidne strani neba. V njej je 
Pavel Medvešček-Klančar popisal del 
slovenske kulturne dediščine; kako 
so posoški staroverci duhovne sveto-
ve razvrstili v podzemlje, zemljo, ob-
močje oblakov, podsvet, nadsvet, vilež 
in območje zvezd. Razvrstitev so grafič-
no ponazorili in poimenovali brusčin.

Pomen teh duhovnih svetov v seda-
njem času raziskuje Franc Šturm iz Tol-
mina. Z njim smo se pogovarjali o nje-
govih dognanjih. Že tri desetletja se po-
sveča raziskavam biopolja.
Kako to raziskujete?

Slovenskega ljudskega izročila ne 
raziskujem sam, ampak skupaj z 
raznimi skupinami po Sloveniji. 
Odkrili smo samo tisto, kar so naši 
predniki že vedeli in tudi zapisali. 
Pri tem sem ugotovil, da vedenja 
naših prednikov potrjuje ruski aka-
demik Lev Gumiljov (1912–1992), 
ki je razvil teorijo pasionarnosti in 
o tem napisal knjigo Od Stare Rusije 
do Ruskega imperija. Beremo jo lahko 
v slovenskem prevodu.
S katero duhovno ravnijo boste 
začeli?

Z zemljo. Večina ljudi je takih, 
da po klasifikaciji naših predni-
kov pade v duhovni svet zemlja. 
Po Levu Gumiljovu so to ljudje, ki 
imajo ravno toliko energije, kot je 
potrebujejo za življenje.
Ali se vsi rodimo na tej stopnji?

Ne vsi. Nekateri se rodijo že en 
duhovni svet višje, v območju obla-

kov; Gumiljov jih imenuje pasionarci, 
ker imajo več energije, kot je je potrebno 
za življenje. Nekateri pa se rodijo tudi 
v duhovnem svetu nižje od zemlje, ki 
se imenuje podzemlje; Gumiljov te ljudi 
imenuje subpasionarci, ker imajo manj 
energije, kot je je potrebno za življenje.
Približno koliko ljudi se rodi v obmo-
čju zemlja?

To je težko oceniti, ker se število spre-
minja. V Sloveniji denimo jakost magne-

tnega polja od leta 2015, ko so začeli z 
meritvami na Geomagnetnem observa-
toriju PIA v Piranu, samo narašča. Ver-
jetno pa je začela naraščati že leta 2008. 
Zato se število ljudi v zemlji zmanjšu-
je, povečuje pa se število ljudi v obmo-
čju oblakov, kjer ljudje dobijo večjo moč, 
kot je potrebujejo le za življenje. To je po 
Levu Gumiljovu odvisno od pasionar-
nega sunka oziroma pasionarnih proce-
sov, ki jih na različne načine sproža na-
rava. To si lahko bralci podrobno prebe-
rejo v junijskih Misterijih v članku »Vse 
več ljudi dobiva večjo moč«.

V območju zemlja so ljudje, ki imajo 
majhno duhovno moč. Živijo običajno 
zemeljsko življenje; se šolajo, imajo dok-
torate, obolevajo, se zdravijo v bolnišni-
ci, iščejo pomoč pri bioenergetikih, ki jih 

energijsko začasno poravnajo, a jih 
dolgoročno ne premaknejo naprej, 
razen če jim ne uredijo bivanja v 
duhovno višjem okolju.
Katere so značilnosti ljudi podze-
mlja?

To so ljudje, ki imajo še manj 
energije od večine drugih. Ne zani-
ma jih nič, gledajo le na svoje užit-
ke, za materialno korist bi uničili 
naravo. Tu izmerimo tudi ljudi, ki 
imajo blažje duševne motnje, kot so 
anksioznost, tesnobnost, depresija, 
evforija in podobno. Tudi ti ljudje 
lahko naredijo visoko šolo ali dok-
torat. Ne govorimo o ljudeh, ki so 
nesposobni; govorimo o duhovnih 
stanjih in duhovni moči. Ni treba 
imeti visoke duhovne moči, da na-
rediš doktorat. To je stvar uma, ne 
duha. Če se ljudje iz podzemlja poro-
čijo z nekom iz področja zemlja ali 
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Ljudje iz območja oblakov  
se že rodijo z viškom 

energije, s katerim lahko 
razvijajo družbo.

STAROVERSTVO

Brusčin – prikaz duhovnih značilnosti pokrajine in 
človeka, povzet iz slovenske kulturne dediščine, v knji-
gi »Iz nevidne strani neba«, stran 507, avtorja Pa-
vla Medveščka-Klančarja. Knjiga je dosegljiva na 
Misteriji.si, cena je 39 €.
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še višje, se take zakonske zveze pravilo-
ma ne ohranjajo oziroma začnejo razpa-
dati. Kajti ljudje iz podzemlja radi poruši-
jo vse, kar je. Po ljudskem izročilu so ti 
ljudje mojstri, oprostite izrazu, »da zna-
jo iz zlata delati drek«.

Kako pa to merite?
Za merjenje duhovnih svetov sem 

oblikoval več radiestezijskih matric, 
osnovna je matrica »Duhovni sveto-
vi«. Za merjenje spodnjih dveh duhov-
nih svetov, zemlja in podzemlje, sem obli-
koval še posebno radiestezijsko matrico 
»Matrica moči – podzemlje, zemlja«, ki 
pokaže, koliko moči ima človek. Za lju-
di, ki sežejo v podzemlje, nihalo na matri-
ci pokaže vrednost pod pet, za ljudi, ki 
so v zemlji, pa nihalo na matrici pokaže 
vrednost od pet do tisoč.

Merim tudi na matrici »Gostota in-
formacije«. Na tej skali merimo člove-
kovo fizično telo in še sedem energij-
skih teles. Poleg fizičnega telesa ima člo-
vek še eterično, čustveno, mentalno in 
astralno telo ter eterično matrico, bo-
žansko telo in izvorno oziroma kavzal
no telo. To razdelitev slojev človekove 
avre je naredila Barbara Ann Brennan, 
energijska zdravilka in nekdanja usluž-
benka ameriške Nase. Če je na tej ma-
trici vrednost nekega avričnega sloja tri, 

je stanje normalno, če je vrednost manj 
kot tri, ni normalno. Pri ljudeh, za kate-
re izmerimo, da so v podzemlju, vse me-
ritve pokažejo najnižjo vrednost, to je 
minimum, in zanje bi skoraj lahko rek-
li, da niso živi; vendar jim vizuelno nič 
ne manjka in je videti, da v življenju nor-
malno delujejo.

Kakšni pa so kot starši?
Bom povedal primer iz prakse, kar 

mi povedo ljudje. Starši iz območja pod-
zemlje so sposobni nad svojimi majhni-
mi otroci izvajati mobing, duševno mu-
čenje; to, kar delajo v tovarnah šefi z od-
raslimi ljudmi. Sposobni so, denimo, 
zagroziti dveletnemu otroku, ki ima 
rad babico in ob odhodu z obiska od nje 
joka, da ne bodo nikoli več prišli k njej, 
če ne bo nehal jokati. Ne rečejo mu, naj 
neha jokati, saj bodo še prišli k babici, 
ampak mu zagrozijo s še hujšo grožjo, 
da ne bodo več prišli k njej, kar v otroku 
zagotovo pusti duševno rano.

Kakšno pa je zdravje ljudi v območju 
zemlja in podzemlje?

Če so ljudje v območju zemlja, jim je 
možno pomagati z raznimi alternativni-
mi metodami in medicinskim zdravlje-
njem. Če so ljudje v podzemlju, ne pride 
v poštev nobena metoda zdravljenja. Z 
eno izjemo, ki je še v fazi raziskave. Ne 
pride pa v poštev zato, ker je svobod-
na volja pri njih taka, da ruši tudi njih 
same. Take ljudi je sicer možno posta-
viti v ravnotežje, ampak se bodo takoj, 
ne glede na metodo, energijsko porušili 
nazaj. Tudi če pridejo v območje dobre-
ga biopolja, ni nujno, da bodo ta biopo-
lja prešla v njih.

Je še kaj nižjega od duhovnega sveta 
podzemlje?

Obstaja najnižja raven podzemlja. Tu 
pa se da izmeriti vse ljudi, ki so pod do-
življenjsko terapijo zaradi kake dušev-
ne bolezni. Če je zdravilo pravilno od-
merjeno, ti ljudje v vsakdanjem življenju 
normalno delujejo. Zanje pa ni priporo-
čljivo, da si ustvarijo družino.
Višje od zemlje je območje oblakov. 
Kaj je pomenilo našim prednikom?

Po Levu Gumiljovu se nekateri ljud-
je že rodijo z mnogo več energije, kot je 
je potrebno za življenje, in s tem viškom 
energije lahko razvijajo družbo. Naši 
predniki so te ljudi uvrstili v duhovni 
svet območje oblakov. Tako so mu rekli, 
ker je to neko nepredvidljivo območje; 
oblaki so lahko svetli, črni, temni, lahko 

Ljudje iz podzemlja  
radi vse porušijo; zanje 
bi skoraj lahko rekli, da 

niso živi, čeprav v življenju 
normalno delujejo.

Radiestezijska matrica »Duhovni svetovi« 
– Duhovni svetovi so razvrščeni od leve 
proti desni. Najnižje je »podzemlje«, naj-
višje je »območje zvezd« oziroma »vme-
sni svet«.

Franc Štrum je izdelal posebno informira-
no nihalo Kapljica, s katerim merimo bio-
polje ali pa nam je v pomoč pri vsakda-
njih odločitvah. Dosegljivo je na Misteriji.
si, cena je 64 €. V kompletu z nihalom do-
bimo tudi radiestezijske matrice in etui za 
nihalo.
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je dež, toča … Ti ljudje lahko z viškom 
energije tudi razglasijo prostor in ško-
dujejo drugim, ki so v tem prostoru. Ali 
pa ga tudi uglasijo.
Od česa je to odvisno?

Od tega, ali so ti ljudje uglašeni dvo-
dimenzionalno ali pa trodimenzionalno 
oziroma prostorsko. O tem si lahko bral-
ci podrobno preberejo v majskih Miste-
rijih v članku »Odziv na škodljiva se-
vanja« ter v julijskih Misterijih v član-
ku »Magnetno polje nad Slovenijo«. Naj 
na kratko povzamem. Narava ljudem v 
tem času podeljuje večjo moč, kar lahko 
na radiestezijski matrici izmerimo v ob-
močju oblakov, toda le dvodimenzional-
no uglašeno moč in ne tridimenzional-
ne uglašene moči, kar bi bilo optimal-
no. Človeku podeli večjo moč zato, da 
ga zavaruje pred visokofrekvenčnimi 
sevanji iz vesolja in tehničnimi sevanji 
iz okolja. Toda zaradi njegove le napol 
uglašene moči imajo lahko težave dru-
gi ljudje. Ko dvodimenzionalno ugla-
šen človek pride v prostor, ki je pravo-
kotne oblike, razglasi ta prostor in ljudi 
v njem, ker ni tridimenzionalno ali pro-
storsko uglašen. Če pa bi bila njegova 
moč tudi prostorsko uglašena, bi bili za-
voljo njega tudi drugi zavarovani pred 
visokofrekvenčnimi sevanji iz vesolja in 
okolja, ker bi uglasil prostor, kamor koli 
bi prišel. A to se da rešiti. Take dvodi-
menzionalno uglašene ljudi je treba le 
premakniti v trodimenzionalno ugla-
šeno moč, kar pa lahko naredimo s po-
močjo generatorjev biopolja.
Ste še kaj ugotovili o teh ljudeh?

Če dvodimenzionalno uglašeni ljud-
je doživijo travmo, jih narava prestavi v 
enodimenzionalnost. Povedal bom pri-

mer iz prakse. Gospa je imela otroka z 
moškim, s katerim se je sprla in ne živi 
več z njim. Sklenila je, da bo naredila sa-
momor. Bila je nad nekim prepadom, 
otroka pa je imela s seboj. Hotela je sko-
čiti v prepad, a ko je videla otroka, se je 
v njej nekaj prelomilo in dejanja ni izvr-
šila. Če človek hoče narediti samomor, 
se v njem dogaja huda travma. Takrat 
dvodimenzionalno uglašenega člove-
ka narava prestavi na enodimenzional-
no uglašenost. Treba je vedeti, da na-
rava varuje življenje; to je univerzalno. 
Ko človek pride v tako hudo travmo, da 
hoče končati svoje življenje, narava skle-
ne, da ni prav, da si uniči življenje, zato 
ukrepa tako, da mu izklopi višja duhov-
na telesa.
Zato človeka prestavi v enodimenzio-
nalnost?

Da, on že v tem procesu, ko hoče na-
rediti samomor, preide v enodimenzio-
nalnost. Izmeril sem, da ima tak človek 
deloma poškodovano eterično matrico, 
nima več božanskega in kavzalnega te-
lesa. To so višja duhovna telesa. Če člo-
veku izklopiš višja duhovna telesa, mu 
izklopiš središča, od koder izhajajo ob-
čutki, odnosi do drugih, in ga narediš 
čustveno topega. Narava mu torej na 
energijski ravni izklopi višja duhovna 
telesa, kar je isto, kot če bi užival huda 
pomirjevala. Tak človek tudi ne more 
biti trdnega zdravja, saj mu eterični ka-
lup deluje le še delno. A ko se tak človek 
stabilizira in normalno deluje, ga narava 
noče kar vklopiti nazaj na dvodimenzio-
nalno uglašenost, ampak ga je treba pre-
makniti naprej z generatorjem biopolja.
Menda ste ugotovili, da tudi tročani 
delujejo v duhovnem svetu »območje 
oblakov«?

Da, res je. Vsa staroverska tehnologi-
ja, ki je v Posočju popisana, našli pa smo 
jo tudi drugje po Sloveniji, kjer ni popi-
sana, temelji na tvorjenju tročanov. Naši 
predniki so postavljali tročane v pokra-
jini in v hišah. S tročani so dvignili du-

hovno moč na lokaciji v območje oblakov. 
Če je tročan pravilno narejen, dobimo 
trodimenzionalno uglašeno polje. V na-
ravi je tročan kaj kmalu narejen; mora-
mo samo dvigniti eno od njegovih točk. 
V naravi imamo v tročanu vodno, og-
njeno in zemeljsko točko. Ponavadi og-
njeno točko dvignemo na hrib, vodno 
točko pa damo v dolino in že dobimo 
trodimenzionalno uglašenost. Torej, vsi 
sistemi uglaševanja pokrajine, ki vse-
bujejo tročane, uravnavajo območje obla-
kov. Obstajajo pa še višji duhovni sveto-
vi, kjer vladajo druge zakonitosti. O tem 
pa prihodnjič.

 Tatjana Svete 

Če kdo hoče narediti 
samomor, narava ukrepa 
tako, da mu izklopi višja 

duhovna telesa.

Franc Štrum z nihalom in radiestezijsko 
matrico meri različna duhovna stanja pok-
rajine, ljudi in stvari.
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Spolna drugačnost
Statistični podatki o samomorih med mladi-
mi povedo, da je med lezbijkami, geji, bise-
ksualci in transspolnimi mladimi ljudmi šti-
rikrat več poskusov samomorov kot pri nji-
hovih heteroseksualnih vrstnikih. Pogostost 
teh poskusov je devetkrat večja, če ti ljud-
je prihajajo iz družin, ki so jih zavrnile. Zakaj 
duše načrtujejo življenja, v katerih so v tem 
pogledu drugačna od večine? V knjigi sem 
zbral informacije, ki ljudem pomagajo, da 
stvari bolje razumejo in ne obsojajo glede na 
spolno usmerjenost.
(Iz knjige Dar duše – zdravilna moč življenja, 
Robert Schwartz; Misteriji.si)


