
»Ljudje se zadnje čase spremi-
njajo. Ugotovil sem, da nara-
va nekaterim ljudem kot od-

govor na močnejša sevanja iz vesolja in 
okolja podeljuje zelo veliko moč, a le 
napol uglašeno, zaradi česar imajo lah-
ko ljudje okoli njih zdravstvene teža-
ve,« pravi Franc Šturm, ki se že tri de-
setletja ukvarja z raziskavami biopolja. 
Spremembe povezuje s spreminjanjem 
magnetnega polja Zemlje ter s škodlji-
vimi sevanji zaradi visokofrekvenčnih 
oddajnikov za mobilna omrežja 4G in 
5G. Pogovor s Šturmom objavljamo v 
nadaljevanjih.
Za kaj gre?

Mislim, da so ljudje drugačni zaradi 
zelo hitrega spreminjanja – rušenja in po-
novnega sestavljanja – magnetnega polja 
Zemlje. Da v tem času kompas kaže dru-
gače, ugotavlja in objavlja tudi NASA, 
ameriška Nacionalna zrakoplovna in ve-
soljska uprava. Magnetno polje nas ščiti 
pred visokofrekvenčnimi sevanji iz veso-
lja. Ker pa se magnetno polje spreminja 
in deloma ruši, smo zaradi takega vi-
sokofrekvenčnega sevanja ogroženi. 
Čedalje večji zdravstveni problemi 
ljudi v sedanjem času izhajajo tudi iz 
tega pojava.

Če bi razmišljali linearno, bi člo-
veška vrsta zaradi menjanja Zemlji-
nega magnetnega polja propadla. V 
resnici pa se to ne dogaja, ker je na-
rava sklenila, da človeške vrste zara-
di tega ne bo konec. Če bi mene vpra-
šali, kako bi zaščitil človeka, ki je iz-
postavljen visokofrekvenčnemu se-
vanju – in pri tem ne bi upošteval 
naprav, ki ustvarjajo blagodejno bio-
polje, ki človeka zavaruje pred temi 

visokofrekvenčnimi sevanji – bi odgovo-
ril, da bi takemu človeku podelil veliko 
moč; in to večjo moč, kot jo ima življenj-
sko nevarno visokofrekvenčno sevanje, 
ki prihaja na Zemljo. In prav to narava 
zdaj dela. Množično.
V čem je težava?

Na terenu, kjer se srečujem s takimi 
ljudmi, ki me kličejo na pomoč zaradi 
sebe, ker ne vedo, kaj se jim zdaj dogaja, 
ali zaradi njihovih bližnjih, ki so se znaš-
li v zdravstvenih težavah, z radiestezij-
skimi meritvami ugotavljam, da narava 
ljudem podeljuje le dvodimenzionalno 
uglašeno veliko moč, ne pa tridimenzio-
nalne uglašene moči. Človeku torej pode-

li večjo moč in ga tako zavaruje pred viso-
kofrekvenčnimi sevanji iz vesolja in teh-
ničnimi sevanji iz okolja. Toda zaradi nje-
gove le na pol uglašene moči imajo lahko 
težave drugi ljudje. Ko tak človek pride v 
kateri koli prostor, ki je kvadratne ali pra-
vokotne oblike, razglasi ta prostor in lju-
di v njem, denimo doma, v šoli, službi in 
drugje. To pa zato, ker ni tridimenzional-
no, to je prostorsko uglašen. Če pa bi bila 
njegova moč uglašena tridimenzional-
no, bi bili zavoljo njega tudi drugi zava-
rovani pred visokofrekvenčnimi sevanji 
iz vesolja in okolja, ker bi uglasil prostor, 
kamor koli bi prišel. In to ne le v enem 
prostoru, po vsej hiši ali vsem stanovanj-
skem bloku, temveč po vseh hišah v po-
dročju od pol kilometra do enega kilome-
tra naokoli.

A po meritvah na terenu narava ta-
kim ljudem največkrat podeli dvodimen-
zionalno uglašeno veliko moč.
Zakaj je tako?

Nisem še dognal, zakaj narava ljudem 
ne podeli tridimenzionalne, ampak le 
dvodimenzionalno uglašeno moč, in 
to največkrat vodno moč, redkeje og-
njeno.

Ena možna razlaga bi bila, da nara-
va, ko podeli večjo moč, to pač pode-
li na nižji stopnički, ne kar na najvišji. 
Gre namreč za duhovno moč. Vendar 
pa ta nižja stopnička drugim, ki so šib-
ki, škoduje.
Ognjena, vodna moč … Novi izrazi?

Ne. Gre za izraze iz slovenskega 
staroverstva. Človek ima lahko vod-
no, ognjeno ali zemeljsko moč. Opisa-
ni so v knjigi Pavla Medveščka Iz ne-
vidne strani neba. Vodno moč bi lahko 

Zakaj se ljudje v tem času spreminjamo? (1)
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PLANETNE SPREMEMBE

Čedalje večji zdravstveni 
problemi, ki danes tarejo 

ljudi, so tudi posledica 
spreminjanja in rušenja 

magnetnega polja.

Franc Šturm
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prevedli kot jin, ognjeno moč 
kot jang.

Dvodimenzionalno ugla-
šen človek ognjene moči uglasi 
prostor le, če je v severovzho-
dnem delu hiše, povsod dru-
god pa ga razglasi. Dvodi-
menzionalno uglašen človek 
vodne moči pa uglasi pros-
tor le, če je v jugovzhodnem 
delu hiše. Takoj ko se premak-
ne kamor koli drugam, zgolj s 
svojo navzočnostjo tako zelo 
poruši energijsko ravnotežje v 
prostoru, da v njem ni več mo-
goče živeti.
Kaj vse se zaradi tega dogaja 
v družinah?

V družinah, kjer živijo 
družinski člani z omenjenimi 
močmi, sem opazil naslednje 
tragične zaplete: razpad za-
konskih zvez, ko so otroci še 
majhni; neizmerno krutost do 
družinskih članov; razdedi-
njenje otroka, ki takšne moči 
ni podedoval; šibkejši part
nerji so dobili epileptične na-
pade, fibrilacijo srca, mul-
tiplo sklerozo, sladkorno bo-
lezen, resno obolenje ledvic, 
zgodaj so postali invalidi, zbo-

leli za rakom, bili hospitalizi-
rani v bolnišnico za duševne 
motnje ali celo umrli. Ne poz-
nam niti enega primera, kjer 
bi družinsko življenje poteka-
lo v normalnih okvirih. Ljudje 
s takšnimi močmi pa niso kri-
vi za svoje stanje in škode ne 
povzročajo zavestno.

Povezave med tragičnimi 
zapleti v družinah in navzoč-
nostjo družinskih članov z naš-
tetimi močmi so moja osebna 
spoznanja. Za svoje trditve ni-
mam uradnih znanstvenih do-
kazov, le radiestezijske. Kdor 
je vešč radiestezije, lahko razi-
skuje naprej. Kako meriti dvo-
dimenzionalno in tridimenzi-
onalno uglašenost ter moč bi-
opolja sem podrobno razlo-
žil v besedilu k izdelku Nihalo 
kapljica na moji spletni strani  
Radiestezijasturm.si.
Kako ste to ugotavljali? 
Kako ste denimo raziskova-
li biopolje?

Nekaj znanja o biopolju je 
pri nas že bilo. Potem je leta 
2015 izšla knjiga Iz nevidne 
strani neba avtorja Pavla Med-
veščka, ki opisuje našo kul-

turno dediščino. Začeli smo 
jo preučevati. Izkazalo se je, 
da je bilo dotedanje znanje ra-
diestezije, poznavanje biopo-
lja v naravi in človeku hudo 
revno. Dobro pa je, da je sploh 
bilo.

S pomočjo staroverske-
ga znanja smo ugotovili, da 
obstajajo v naravi območja, ki 
imajo mnogo več moči, in ob-
močja z manj moči. Enako smo 
ugotovili pri ljudeh. Obstajajo 
ljudje, ki imajo v sebi tisočkrat 
ali desettisočkrat več moči od 
ostalih. Gre za neverjetno raz-
liko.

Naučili smo se tudi, kako 
človeku z malo moči podeli-
ti veliko moč, da postane zelo 
močan. In izkazalo se je, da ga 
ta velika moč zaščiti tudi pred 
visokofrekvenčnimi sevanji, 
ki prihajajo iz okolice, pri tem 
mislim na 4G oddajnike. Je pa 
v izgradnji že nov 5G sistem, 
ki pomeni za eno ali dve nič-
li večjo frekvenco. Večja ko je 
frekvenca, bolj so celice na-
šega telesa ogrožene. A mo-
čan človek reciklira vso to vi-

sokofrekvenčno moč oziroma 
sevanje iz okolja.
Kdaj ste opazili, da so težava 
ljudje in ne prostor?

Ko smo raziskovali staro-
verstvo, sem še naprej redno 
hodil na teren k ljudem, ki so 
imeli težave. Opazil sem, da 
je zelo veliko primerov, ko so 
težave izhajale iz porušenega 
ravnotežja zaradi ljudi. Moč 
ima namreč več duhovnih sto-
penj. Ena stopnja je, da je po-
lje uglašeno dvodimenzional-
no, naslednja stopnja pa je tri-
dimenzionalna uglašenost. In 
narava je v največji meri lju-
dem podelila dvodimenzio
nalno vodno moč. Tak člo-
vek ni bil na škodi, a to stanje 
tudi ni bilo najbolje zanj. Dru-
gi ljudje okoli njega pa so bili 
na neverjetno veliki škodi. Da 
je človek kriv, da so v druži-
ni zboleli, umrli, je bilo zame 
šokantno. Ampak zdaj to ne-
nehno odkrivam. Otrok lahko 
umre za rakom, ker ima mama 
tako veliko moč, da tako zelo 
razglasi prostor, da je ni nobe-
ne 4G ali 5G visokofrekvenč-

Človekovo uglašenost ter moč biopolja lahko merimo z nihalom 
Kapljica; na voljo je na Misteriji.si ali 051/307 777.

Ustrezno magnetno polje nas na Zemlji varuje pred sončnimi ne-
vihtami, ionizirajočim sevanjem iz vesolja, in vpliva na vse ži-
vljenjske procese v živih bitjih ter na številne naravne pojave. Za-
radi njega ima Zemlja tudi svoje mesto v Sončnem sistemu.
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ne antene, ki bi lahko tako raz-
glasila prostor.

Kako ste se lotili reševanja 
problema?

Iz staroverstva smo se 
že prej naučili, da je treba 
za uglasitev prostora vodno 
moč postaviti na jugovzho-
dni prostor v hiši. Če je točka 
postavljena kamor koli dru-
gam, se prostor razglasi, in to 
s tako močjo, kakršna je sku-
pna moč predmeta oziroma 
človeka, ki mu narava poda-
ri večjo moč, in moči, ki priha-
ja na lokacijo zaradi zunanjih 
vplivov. Problema nismo zna-
li kar tako hitro rešiti. Najprej 
smo se ga lotili tako, da smo 

prostor uglasili tridimenzio-
nalno; to je sicer izboljšalo si-
tuacijo, vendar ni rešilo pro-
blema. Potem se je izkazalo, 
da je problem zelo lahko reš-
ljiv, in sicer tako, da prepros-
to tridimenzionalno uglasimo 
človeka.

In kako ste to naredili?
Po istem postopku, kot 

smo prej človeku podelili več-
jo moč. Načelo, kako človeku 
podeliti večjo moč, je isto kot 
kako skuhati kavo. Fizikal-
no načelo je isto: vroč plin in 
mrzla voda. Če hočemo, da se 
voda skuha, mora toplota pri-
ti v kavo. Energija iz neke lo-
kacije, ki ima višji potencial, 
mora preiti na lokacijo, ki ima 
nižji potencial, in nato voda 
zavre.

Če smo torej hoteli, da člo-
vek dobi večjo moč, smo ga 
dali v polje, ki ima večjo moč 
od njega, in ta moč je prešla 
nanj. To smo se naučili od sta-

rovercev, ki so ustvarjali taka 
energijska polja. V ta namen 
so ustvarjali tročane in mega-
litske kroge.

Ali smo naredili tročan iz 
skal ali iz česa drugega, ni tako 
pomembno; pomembno je, da 
je ta moč prešla na človeka. Na 
začetku smo mislili, da je naj-
bolje, da ima človek zemeljsko 
moč, ker ta vsebuje tako vod-
no kot ognjeno moč. Na kon-
cu se je izkazalo, da je najbolj 
žlahtna vodna moč, ker člo-

vek s poudarjeno vodno moč-
jo postavlja ravnotežje, kamor 
koli pride; in tak človek ima 
tudi večjo moč za zdravljenje. 
Vodna moč povezuje sisteme. 
Tega nam nihče ni povedal in 
nikjer to ni bilo zapisano.

Če smo torej podelili člo-
veku tridimenzionalno ugla-
šeno vodno moč, je tak človek 
postal kakor naprava – gene-
rator biopolja. Tudi to napra-
vo smo naredili na podlagi 
staroverskega znanja in tudi 
ona po enakem načelu reci-
klira takšno sevanje. Človek je 
torej postal »naprava« in zgolj 
s svojo prisotnostjo na neki lo-
kaciji vzpostavi ravnotežje v 
hiši in v vseh sosednjih hišah 
daleč naokrog.
Ste ugotovili še kaj?

Ugotovil sem še, da spre-
minjanje ljudi oziroma to, da 
narava ljudem v nekem ob-
dobju podeljuje večjo moč, 
sovpada tudi s spoznanji ru-
skega akademika Leva Gumi-
ljova. Ta je o tem vpeljal teo-
rijo pasionarnosti, ki je stara 
že približno šestdeset let in je 
v Rusiji sprejeta v etnogenezi. 
Več o tem pa prihodnjič.

 Tatjana Svete 

Nek človek lahko 
razglasi prostor 

bolj kot katera koli 
visokofrekvenčna 

antena.

SEVERNI MAGNETNI POL HITI PROTI SIBIRIJI
Zemljin severni magnetni pol se je v zadnjih nekaj sto letih premikal s hitrostjo od pet 

do deset kilometrov na leto, zdaj pa je precej pospešil. Severni magnetni pol se v nasprot-
ju z geografskim severnim tečajem nenehno premika. V zadnjih nekaj sto letih se je od 
kanadske Arktike proti Rusiji plazil počasi, zdaj pa je ubral hitrejši tempo. Celo tako hi-
ter, da so morali znanstveniki predčasno posodobiti njegovo lokacijo, da ne bi popotniki 
na območju Arktike zaradi narobe delujočih navigacijskih naprav zašli (v težave).

»Iz starih ladijskih zapisov v zadnjih štiristo letih vemo, da se je severni magnetni pol 
zadrževal pri severni Kanadi. Do dvajsetega stoletja se je naprej in nazaj premaknil za 
nekaj deset kilometrov. V zadnjih petdesetih letih se je začel premikati proti severu, zad-
njih trideset let pa je pospešil, in sicer s pet do deset kilometrov na leto na petdeset ali 
šestdeset kilometrov na leto. Zdaj se hitro premika proti Sibiriji,« je za Guardian povedal 
Ciaran Beggan, geofizik z britanskega geološkega zavoda v Edinburgu.

Znanstveniki še navajajo, da magnetno polje slabi, zato pričakujejo obrat. To se je, ka-
kor so razbrali iz kamnin, v zgodovini planeta že zgodilo, a ne v zadnjih 780.000 letih.

»Ni vprašanje, ali se bosta pola zamenjala; vprašanje je, kdaj,« je za Guardian dejal 
geo fizik Daniel Lathrop z Marylandske univerze. Obrat ne bo nenaden, ampak bi se do-
končal v približno tisoč letih. (vir: Delo, 6. februar 2019)

Premikanje zemeljskih polov v smislu njihove menjave posledično 
povzroča slabitev zemeljskega magnetnega polja.
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