
1 
 

STARO ZNANJE NI VERA 

 

Staro znanje, povezano z naseljevanjem ljudi in njihovimi bivališči, je bilo usmerjeno v 

uglaševanje naravnih moči v bivalnem okolju. Tako so predniki najlaže ohranjali veliko 

duhovno moč, ki so jo koristno uporabljali na poti skozi življenje.  

 
Živa bitja na Zemlji živijo v zraku, vodi in na kopnem. Če ribe živijo v čisti vodi, se počutijo dobro, 

lahko bi rekli, da so »uglašene« z vodo, kopenske živali so »uglašene« z zemljo, ptiči z zrakom. Ribe bi 

lahko nekaj časa živele tudi v umazani vodi. Za umazano vodo bi rekli, da ni pravilno »uglašena« z 

ribami. Že najstarejše kulture so vedele, kako mora biti uglašeno okolje, v katerem živijo ljudje. Če je 

okolje iz zornega kota ljudi »razglašeno«, to še ne pomeni, da je razglašena tudi narava. Naravi je 

prav tako, kot je, kar je očitno, saj celotni planet opravlja svojo nalogo in zagotavlja ustrezno 

življenjsko okolje vsem živim bitjem. 

Lastnosti okolja, v katerem živimo, danes merimo s fizikalnimi pripomočki, vendar z njimi ne moremo 

izmeriti vsega. Pravzaprav so ljudje vedeli za ustrezne lastnosti bivalnega okolja še pred izumom 

fizikalnih pripomočkov. Etnologi, ki so raziskovali našo kulturno dediščino, so zapisali imena osnovnih 

moči narave tako, kot so jih navajali pripovedovalci, zato velja pravilo, da se še naprej uporabljajo isti 

stari izrazi. 

Kar je polno, visoko in ozko, ima ognjeno moč. Vodno moč ima vse, kar je votlo in nizko. Zemeljska 
moč pa  združuje obe moči, zato je vsaj stokrat močnejša od ognjene ali vodne moči. Vendar je to le 
približen opis, vrsto in naravo moči je mogoče najbolj natančno izmeriti z radiestezijsko metodo. 
Vrtinec moči se pri ognjeni moči vrti v levo in je usmerjen navzdol pri vodni moči pa v desno in je 
usmerjen navzgor, vendar to velja le na naši zemljepisni širini. Okrog ekvatorja se omenjena vrtinca 
vrtita prav nasprotno. Sprememba se zgodi na zemljepisni širini okoli 33 stopinj. Vrtinec zemeljske 
moči pa se vrti izmenično, nekaj časa v levo, nato v desno, torej je usmerjen nekaj časa navzdol, nekaj 
časa pa navzgor.  

  

DUHOVNO MOČNEJŠI LJUDJE 

Za bivanje ljudi je najbolj primerna pokrajina, ki je uglašena na zemeljsko moč. Moči narave sodijo 

med naravne zakonitosti, zato ni nič nenavadnega, da so jih poznale vse kulture. Kitajska filozofija je 

vodno in ognjeno dvojico moči poimenovala jin in jang. Zemeljska moč bi bila potemtakem jin in jang 

v istem paketu. Naša kulturna dediščina, tudi budizem in hinduizem, poznajo še večje moči od 

zemeljske − zračno in etrsko moč. Obe moči sta združeni in vsebujeta tudi zemeljsko moč, vendar sta 

omenjeni moči še veliko močnejši in še bolj pripomoreta k dobremu počutju ljudi. 

Ljudje, ki dolgo živijo v nekem okolju, se zlijejo z njim, postanejo takšni kot okolje, in tudi dobijo 

enako moč, kot jo ima okolje. To velja za večino ljudi, ne pa za vse, saj smo ljudje kompleksna bitja, 

nekateri lahko zelo odstopajo od drugih. Če merimo moči naravnih pojavov, na primer sevanje 

vodnega toka, radioaktivno sevanje iz naravnih virov, elektromagnetno sevanje naravnega in 

umetnega izvora, geomantične točke in podobno, in te moči primerjamo s človekom, ki nima 

zemeljske moči, vidimo, da gre za isti red velikosti. Moči nekaterih naravnih pojavov celo presegajo 

duhovne moči človeka, ki ima ognjeno ali vodno moč. Taki ljudje niso prilagojeni naravnim močem, 
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saj so šibkejši od njih, zato jim naravne moči škodijo. To je prav nenavadno, saj bi morali biti 

prebivalci planeta prilagojeni na svoje okolje. 

To je bilo znano vsem starim kulturam, od mlajše kamene dobe do Minojske kulture, starega Egipta, 

antične Grčije in še naprej, do prednikov v naši deželi, ki so pred petdesetimi leti predali svoje znanje 

raziskovalcu kulturne dediščine Pavletu Medveščku.  

Več kot šest tisoč let so se ljudje naseljevali predvsem na območjih z združeno močjo, najprej tam, 

kjer je taka območja ustvarila narava, pozneje pa tudi tam, kjer je bilo mogoče z minimalnimi posegi v 

prostor taka območja umetno prirediti. Graditev stanovanjskih hiš, svetišč, amfiteatrov, cerkva, 

džamij, gradov in dvorcev na takšen način, da so zgradbe pridobile vsaj zemeljsko moč, ni bila stvar 

religije, temveč arhitekture, kamor so nekoč prištevali statiko in geomantijo.  

Vse pomembne stavbe, zgrajene pred prvo svetovno vojno, so bile zgrajene tako, da so bile dovolj 

trdne − po zaslugi statike, in prijazne ljudem − po zaslugi geomantije. Ena izmed zadnjih stavb, 

zgrajenih v skladu s tem tisočletnim znanjem, je cerkvica v Javorci, najlepši spomenik iz prve svetovne 

vojne na naših tleh. Vendar je bila  v učbenike arhitekture, napisane po prvi svetovni vojni, zajeta le 

znanost, ki jo je bilo mogoče izmeriti s fizikalnimi pripomočki, vse, kar ni bilo mogoče izmeriti s temi 

pripomočki pa izpuščeno. Posledica: poznejše zgradbe niso bile več uglašene z ljudmi, temveč 

postavljene samo po meri statike.  

V uglašenem polju sta vodna in zemeljska moč v enakem razmerju. Če je na primer vodna moč 

premajhna, je polje razglašeno. Ko pride človek v tako polje kmalu dobi entiteto, če je polje močnejše 

od njega, sicer pa ne. Entiteta je naravna zaščita pred visokimi razglašenimi močmi, je kopija 

razglašene moči, ki se umesti v človekovo astralno telo. Tako narava varuje življenje. Žal pa ta kopija 

za svoje delovanje potrebuje energijo, ki jo jemlje iz človeka. Če je v človeku več entitet, te za svoj 

obstoj porabijo veliko moči, ki jo sicer človek potrebuje za delovanje in ohranitev telesa. Zanimivo je, 

da če človek živi v uglašenem polju z veliko večjo močjo od njegove, entitete ne nastanejo, previsoka 

moč ne preide takoj v telo, temveč s časovnim zamikom in v tolikšni meri, kolikor je človek lahko 

sprejme.  

Človek se sčasoma uglasi z močjo iz okolice. Če torej živi na območju z zemeljsko močjo, se njegova 

duhovna moč okrepi, postane vsaj stokrat močnejši. Če živi na območju zračne ali etrske moči pa 

postane še močnejši. Dobi še večjo moč, ki skoraj presega vse naravne moči, zato je prilagojen okolici, 

postane odporen celo na visokofrekvenčno elektromagnetno sevanje umetnega izvora, ki se pojavlja 

v okolju šele zadnjih dvajset let. 

Bistvo starega znanja, povezanega z naseljevanjem ljudi in njihovimi bivališči, je bilo oblikovanje 

uglašene zemeljske moči v bivalnem okolju. Tako so ljudje najlaže ohranili veliko duhovno moč, ki 

jim je koristila na poti skozi življenje.  

Najbolj primerna zemeljska moč za človeška bivališča je tista, ki se ustvari v »tročanu«, kot so naši 

predniki imenovali trikotnik s tremi točkami, od katerih ima ena ognjeno, druga vodno in tretja 

zemeljsko moč. Tak tročan lahko ustvarimo v hiši, lahko z objektom zunaj hiše, ki so ga predniki 

imenovali binkl (v tročan je povezan s hišnimi vogali), in kadar je mogoče tudi v pokrajini, s 

krajinskimi tročani. 
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Danes lahko najdemo še delujoče objekte, ki vsebujejo vse naštete tročane, s še delujočimi 

krajinskimi tročani vred. Vsi so aktivne priče stare kulture, starega znanja, ki še ni bilo izgubljeno. 

Lahko jih proučujemo v naravi in se iz njih učimo, da jih bomo znova vpeljali v naš prostor in tako kot 

nekoč omogočili, da postanejo ljudje duhovno močnejši. 

Duhovno močni ljudje so fizično bolj zdravi, ker jim naravno okolje ne škodi, so tudi psihično 

močnejši, bolj odporni proti stresu, pogostemu spremljevalcu današnjega časa. To sicer ne odpravi 

vseh težav, je pa dobra podlaga za njihovo reševanje. Tudi klasična medicina postane učinkovitejša in 

seveda tudi vse druge metode zdravljenja. 

Duhovno močan človek ima tudi močnejšo voljo, da postori marsikaj, za kar sicer »nima volje«. 

Duhovna moč človeka sicer ni odvisna samo od bivalnega okolja, žal pa številni primeri kažejo, da 

je sčasoma zmanjka skoraj pri vseh ljudeh, če se človek preseli v razglašeno okolje brez zemeljske 

moči. 

 
PRIMERI NAČRTNEGA OBLIKOVANJA OBMOČIJ MOČI V NAŠIH KRAJIH 

Ajdovska jama 

V bližini Leskovca pri Krškem, med vasema Brezovska Gora in Nemška vas, leži Ajdovska jama. Leta 

1992 je bila razglašena za kulturni in zgodovinski spomenik. Jama je spodmol z dvema vhodoma. Oba 

vodita do osrednje dvorane, velike 15 x 20 m. Arheologi so jo raziskovali več desetletij. Našli so 

številne materialne ostanke, ki so jih zapustili ljudje iz starejše in mlajše kamene dobe ter bronaste 

dobe, med drugim tudi posodico, označili so jo z R 471. V njej je bilo vse do zdaj neprepoznano 

vrhunsko znanje starodavne kulture, ki je živela tam v obdobju od 4400 do 3000 let pred našim 

štetjem.  

 

 

Slika 1. Ajdovska jama ima dva približno enaka vhoda. To zelo poveča moč v jami in okolici 

Ajdovska jama ima vodno moč. V naravi imajo vodno moč vsi vhodi v jame. Danes vemo, da se 

celotno moč še bolj okrepi, če se na pravi razdalji drugo poleg druge postavi dvoje oblik, v primeru 

Ajdovske jame dva vhoda, kot lahko vidimo iz slike 1.  
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Desni vhod daje vtis, da je bil narejen umetno, ali pa da so že obstoječi naravni prehod razširili 

naknadno. Četudi to ne bi držalo in je vse le naravna formacija, sta tam dva vhoda, in taka izbira 

bivališča v jami in njeni okolici zelo poveča moč.  

V Ajdovski jami so sredi jame tri skale, ki sestavljajo trikotnik, s stranicami dolgimi približno osem 

metrov. To ni naravna formacija, temveč tročan, saj so skale postavljene tako, da sestavljajo kar 

največji trikotnik glede na razpoložljivo velikost jame, in je vse umeščeno v njen najširši del. V 

Ajdovski jami so torej že štiri tisoč let pred našim štetjem postavili tročan. Če na območje z vodno 

močjo postavimo tročan, se moč še dodatno poveča.  

Kje so žgali keramične posodice? Arheologi so natančno sredi tročana našli veliko pepela. Tam so 

torej kurili ogenj. Zakaj sredi tročana? Če kurimo v tročanu, se na lokaciji in v okolici močno poveča 

moč. Ljudje iz mlajše kamene dobe so sredi trikotnika kurili namenoma. Tako so dobili dovolj moči, ki 

so jo vgradili v strukturo keramike, ki so jo tam žgali in se je ohranila do danes. 

Preveč posegov je, da bi jih lahko ocenili za naključne: dva približno enaka vhoda, pravilno oddaljena, 

tročan, na najbolj primernem delu jame, in kurjenje v tročanu. Vse to so ukrenili, da bi okrepili moč v 

biopolju, vendar je ta moč poleg vsega še uglašena, tako v jami in tudi v ohranjenih keramičnih 

izdelkih. Vsaka naravna jama ni kar samodejno uglašena, tudi Ajdovska jama ni bila. Imela je še 

dodatne manjše izhode, ki bi sistem razglasili, zato so predniki s suhim zidom zaprli podaljšan rov ob 

desnem vhodu v jamo.  

Trenutno je Ajdovska jama najstarejši primer načrtne uporabe znanja geomantije v korist ljudi, ki smo 

ga našli na slovenskih tleh. Gotovo so po svetu še starejši primeri, vendar so se tukaj ljudje že pred 

6.000 leti načrtno naselili na območje umetno ustvarjene moči. 

 
Delujoči krajinski tročan v Čičariji 

V Čičariji, nad vasjo Gojaki, se je ohranil delujoči krajinski tročan, ki ga Pavle Medvešček omenja v 

knjigi Iz nevidne strani neba, v poglavju Tridan ( stran 520−521). Poteka med vrhovi Nebesnik, 861m, 

Runjevica, 784 m, in Mala Plešivica, 953 m. Glej sliko 2. 

Omenjeni hribi se le malo dvigajo nad okoliško pokrajino, zato se med njimi ne bi mogel ustvariti 

dovolj visok potencial za nastanek močne in uravnotežene zemeljske moči. Naši predniki so to vedeli, 

zato so nad vasjo Gojaki iz velikih, geometrijsko oblikovanih skal zgradili edinstven megalitski sistem, 

ki celotni tročan okrepi in vanj pošilja dodatno moč. 

Megalitski sistem je zasnovan kot dvojni tročan. V njem so skale razvrščene v geometrijsko obliko 

romba. Tako so pridobili največjo moč. Celotna struktura je dolga osemdeset metrov in na obeh 

straneh s kačjimi črtami vpeta v krajinski tročan. Na severu je pripeta s skrajno desno skalo na 

vzhodno kačjo črto tročana, na  južni strani pa prek manjše kamnite piramide, s kačjo črto, ki prihaja 

iz Nebesnika 861 m. Piramida je postavljene tik ob sprehajalni poti.  

Črte moči, ki tečejo skozi pokrajino in oskrbujejo tročane, so naši predniki imenovali kačje črte. Za 

graditev središč zemeljske moči so zmeraj uporabili vse naravne danosti, vendar je bilo treba v dvojni 

tročan nad vasjo Gojaki kljub temu vgraditi še pet velikih skal in jih razvrstiti v pravilno formacijo. 

Prav ta dvojni tročan je edinstvena kulturna dediščina, spomenik vrhunskemu znanju naših prednikov 
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pri urejanju prostora. Celotni sistem deluje vse do danes, čeprav vse podrobnosti delovanja še niso 

raziskane, velja pa ga ohraniti kot študijsko bazo za mlade raziskovalce. 

 

Slika 2: Tročan nad vasjo Gojaki 

Na območju trikotnika, ki oblikuje krajinski tročan, je uglašena zemeljska moč, ki uravnoteža vse 

objekte v vasi Gojaki. Na ljudi, ki živijo v tej vasi, deluje zdravilno. Ko uglašena zemeljska moč preide v 

telo, uravnoteži vse sisteme v telesu. Na območju dvojnega tročana, v megalitskem objektu, pa se 

moč poveča za en velikostni razred, zato učinkuje še hitreje. 

 
Tročan v Planini pri Sevnici 

V Planini pri Sevnici je tročan, ki izvira iz povezave med cerkvijo Sveti križ, z ognjeno močjo, z 

razvalinami gradu, ki imajo zemeljsko moč, in okrog 10 m dolgo in približno 200 ton težko skalo, ki je 

pod vasjo postavljena s konico proti zemlji in ima vodno moč. 

 

Slika 3: Skala imenovana ampus. Pod njo je jašek, skozenj ob enakonočju posije sončni žarek 

Gre za naravno formacijo točk, ki jih krepi cerkev – ozek, koničast in visok objekt. Grad pa je bil 

zgrajen na pravem kraju. Vse je bilo načrtovano, verjetno, da bi se grajska gospoda dobro počutila in 
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živela v polju moči. Vas Planina pri Sevnici pa je v celoti v tročanu, vse hiše v vasi so pravilno 

uglašene.   

Zanimivo, natančno pod skalo z vodno močjo, ki ji domačini pravijo ampus (nakovalo), glej sliko 3, je 

skopan širok jašek. Skozenj na enakonočje, 22. septembra, natančno opoldne, posije sončni žarek. 

Takrat je sončni žarek vzporeden z eno od stranic skale, ki je orientirana v smeri sever-jug. To 

posebnost je odkril Dimitrij Kebe. Takrat se moč v celotnem tročanu, tudi v vasi, zelo poveča. Ta 

postavitev ni naključna, saj so naši predniki že poznali ta pojav in njegove posledice. Opisal ga je Pavle 

Medvešček v svoji knjigi Skrivnost in svetost kamna. 

 
Grad Sevnica in ruševine gradu nad Tolminom 

V gradu Sevnica, slika 4, je znotraj gradu in zunaj njega uglašena zemeljska moč. Sistem se je tako 

uglasil, ko so sezidali okrogle stolpe na vogalih zgradbe. Tloris deluje kot čar − simbol, oblika 

pravokotnika z zaokroženimi vogali. Na tak način so bili uglašeni vsi gradovi. 

 

Slika 4: Grad Sevnica − polje so uglasili okrogli stolpi na vogalih gradu 

 

Slika 5: Grad na Kozlovem robu z vodnjakoma, ki ustvarjata polje moči 

Tudi grad na Kozlovem robu nad Tolminom ima na vogalih okrogle stolpe, vendar so na grajskem 

dvorišču izkopali še dva vodnjaka enakih dimenzij, ravno prav oddaljena. Tam zdaj ni vode, sta pa dve 

luknji, ograjeni z leseno varovalno ograjo, kot kaže slika 5. Luknji učinkujeta kot že omenjena vhoda v 
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Ajdovsko jamo. Na tem območju se je izoblikovalo uglašeno polje velike moči, ki se širi naokoli in zdaj 

prekriva dve tretjini hribčka. Leta 1188 je bil grad na Kozlovem robu že sezidan, bržkone sta bila 

takrat izkopana tudi oba vodnjaka, ki sta bila hkrati generatorja moči za celotno zgradbo in morda 

tudi za dolino spodaj. Če bi vodnjaka napolnili z vodo, bi se izoblikovalo drugačno, še močnejše in 

večje polje moči. 

 
PRIMERI NASELJEVANJA NA OBMOČJIH ZEMELJSKE MOČI DRUGOD PO SVETU 

Albanija 

V pokrajini Epir je dvojni tročan, ki se širi okoli doline, po kateri teče reka Drin. V središču je mesto 

Gjirokaster. Tročan je dolg približno 60 kilometrov in širok okoli 20 kilometrov. Ima uglašeno 

zemeljsko polje. Dolina je gosto naseljena. V mestu se je rodil Enver Hodža, sicer pa je naseljeno že 

več tisoč let. 

Dvojni tročan oblikujejo gora M. Gjere na jugozahodu, visoka 1500 metrov, z vodno močjo, gora M. 

Lunxgerise na severovzhodu, na drugi strani doline, visoka 1800 metrov, z ognjeno močjo, zemeljsko 

točko pa dodajata gori Rethi Tepelenes na severozahodu, visoka 1500 metrov, in 60 kilometrov 

oddaljena gora M. Buretos na jugovzhodu, visoka 1500 metrov. Gore so naravno pravilno 

geometrijsko razvrščene. 

V mestu Berat z okolico je zelo močno in uglašeno zemeljsko polje. Mesto leži v nižini pod sveto goro 

Bektaše. Od tam prihajajo derviši, red plešočih menihov, ki so v nekaterih muslimanskih deželah 

prepovedani. Gora se imenuje M. Tomorit, visoka je približno 1500 metrov. V teh krajih živi legenda o 

gori Tomorit, ki naj bi se sprla z drugo goro zadaj, ki je votla. Iz tega prepira naj bi se razvila velika 

moč. Ta zgodba je po svoje logična, saj vemo, da se enovito polje porodi iz konflikta med vodno in 

ognjeno močjo, še zlasti ob podatku, da ima gora Tomorit uglašeno ognjeno moč. 

Mesto Tirana ima vodno moč, vendar razglašeno. Stara džamija v njej pa ima zelo močno in uglašeno 

duhovno polje. Džamija ni povezana z okolico z nobeno kačjo črto, kar pomeni, da je objekt uglašen 

znotraj, z gradbenimi elementi, ki so sestavni del zgradbe. Katoliške cerkve pa so uglašene z 

gradbenimi elementi zunaj njih. Ko smo zapustili džamijo in se že oddaljili od nje, smo iz minareta 

zaslišali imamovo molitev po zvočniku. Molitev je imela enako moč kot džamija. Torej zvok, ki prihaja 

iz objekta, je takšen, kot je objekt. Isto velja za cerkvene zvonove. Njihov zvok je enak duhovni moči 

zvona. 

Mesto Kruje blizu Tirane je bilo zgrajeno v 11. stoletju. Kruje pomeni izvir, saj je mesto polno vode. V 

njem se je rodil državnik in general Skenderbeg. Po njem so poimenovali najboljši vinjak. Celotno 

mesto ima zelo močno in uglašeno duhovno polje, v njem živi nekaj tisoč ljudi. Ni mi uspelo ugotoviti, 

od kod izhaja njegova moč. 

Večji del južne Albanije ima uglašeno zemeljsko polje, taki so tudi prebivalci. Imajo sestavljeno polje 

velike moči, večje od moči naravnih pojavov. 

Grčija 

Minojska kultura, stara približno 3450 let, je eksperimentirala s polji moči, da bi z njihovo pomočjo 

uravnavala vreme in nadzirala potrese. Njihova polja so bila večinoma umetnega izvora, saj so bila 
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središča polj v ruševinah nekdanjih svetišč. Vse minojske palače na Kreti imajo enovito polje, obsežna 

zemeljska polja pa so tudi na otokih Kos, Samos, Rodos − s premerom okrog 90 km, Chios, Itaka in na 

Cipru. Polja imajo enako strukturo kakor risbe na steni minojske palače v Knososu. 

 

 

Slika 6: Nekaj metrov velike risbe na steni minojske palače v Knososu 

  
Madeira 

Madeira je portugalski otok vulkanskega izvora, božansko lep, odkrili so ga leta 1419. Na njem živi 

275 000 ljudi. Otok je dolg 42 km in širok približno 20 km. V bližini sta še dva otoka, ki z Madeiro 

ustvarjata trikotnik, vsi skupaj torej oblikujejo idealni tročan, in še to brez motenj, saj vsi ležijo na 

gladini Atlantika, torej na vodni moči, približno 750 km naokoli pa ni nič drugega. 

 

Slika 7: Madeira, posnetek z višine približno 200 km. Trije otoki so razvrščeni v trikotnik 

Otok Madeira ima zemeljsko moč, na sliki 7, zgoraj desno, vidimo otok Porto Santo, od Madeire 

oddaljen okoli 50 km. Ima vodno moč, spodaj desno pa so puščavski otoki, Islas Desertas, z ognjeno 

močjo. Vse tri otoke kačje črte povezujejo v celoto. Na Madeiri je izredno visoka in uglašena moč 

polja, ki odlično vpliva na ljudi. Prebivalci otoka imajo enako moč kot sam otok. Na Madeiri se je rodil 

trenutno najboljši nogometaš na svetu Cristiano Ronaldo, napadalec Real Madrida.  
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Porto Santo je tudi naseljen, vendar tam ne živi veliko ljudi. Puščavski otoki pa niso naseljeni. Porto 

Santo in Puščavski otoki dajejo Madeiri moč. Če teh otokov ne bi bilo, bi imela Madeira veliko manjšo 

moč, takšno kot vsi običajni otoki. Gre za povsem naravno formacijo in za naravno izoblikovano moč 

v tročanu. Moč Madeire lahko zaznamo že približno 20 minut prej, preden se ji približamo z letalom.   

             

Slika 8: Rastje na Madeiri 

Očitno ta moč deluje ne samo na ljudi, temveč tudi na rastje, glej sliko 8. Vse kar tam zraste je veliko 

večje in okusnejše, kot smo vajeni. Madeiro bi lahko primerjali s podobo iz raja. To naj bi bila 

posledica njenih visokih gora, kjer se ujamejo oblaki in zato dežuje. Tudi Kanarski otoki, ki so južneje, 

Tenerife je mnogo višji, bi morali ujeti še več oblakov, pa nimajo tako bujnega rastja in tudi ne 

zemeljske moči. 

 
KAKO POIMENOVATI LJUDI, KI ŽIVIJO V SKLADU Z NARAVO 

Našteti primeri niso popis vseh lokacij s poljem moči, tak popis bi bilo težko narediti. V Sloveniji je še 

na stotine takih območij in zgradb, načrtno zgrajenih, da izoblikujejo zemeljsko moč. Kažejo, da je bilo 

poznavanje naravnih zakonitosti navzoče v naših krajih že od mlajše kamene dobe naprej. Veščine 

izoblikovanja polja moči niso poznali le ljudje, ki so živeli na ozemlju Slovenije. To védenje je bilo 

razširjeno v vseh kulturah, po vsem planetu. Našteti primeri v članku so le za vzorec, saj bi bilo 

nemogoče popisati vsa polja moči na našem planetu in v vseh kulturah, vendar imajo vsi skupni 

imenovalec – zavedanje, da je zemeljska moč najboljša izbira za naselitev človeka.  
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Zakaj je bila uporabljena beseda védenje, zavedanje, in ne znanje. V človeka, usklajenega z naravo, je 

vgrajeno zavedanje njenih naravnih zakonitosti. Ko otrok pleza na češnjo, to počne previdno, sicer bi 

padel. V njem je navzoče zavedanje o sili težnosti, saj bi težko rekli, da že pozna zakon gravitacije. Še 

manj verjetno bi bilo, da verjame v silo gravitacije, saj se pri plezanju na drevo ne obremenjuje z vero, 

zato bi ga najtežje razglasili za nekoga, ki verjame, torej za »verca«.  

Prav to smo pripisali našim prednikom iz Posočja, ki so vse to védenje imeli in živeli v skladu z njim. O 

tem je veliko pisal Pavel Medvešček – Klančar, v knjigi Iz nevidne strani neba. Naši predniki so imeli 

znanje, ki je bilo navzoče na naših tleh od mlajše kamene dobe naprej. Tudi oni so postavljali tročane. 

Ob izidu knjige Pavla Medveška so te prednike želeli nekako poimenovati in skovan je bil začasni izraz 

»staroverci«. Pavel Medvešček je pozneje pojasnil, da se ti ljudje niso imeli za nikakršne »verce«. Žal 

pripona »verec« vzbuja negativna občutja, kot da gre za »verce« neke druge vere, v nasprotju z vero 

večine ljudi. Če jih že moramo nekako poimenovati, bi bil primernejši izraz »starovedci« (ljudje, ki 

vedo, poznajo staro znanje). 

Če ljudem, ki so pred 6.400 leti v Ajdovski jami postavili tročan, rečemo »starovedci«, to zgolj zveni 

nekoliko nenavadno, vsekakor pa jim ne moremo reči »staroverci«. Ali bi tudi prebivalcem Madeire, 

ki so se naselili na območje šolskega primera tročana, in verjetno nič ne vedo o tročanih, rekli 

staroverci? Gotovo ne, saj so navadni katoličani, povsod po otoku so cerkve. Moči narave nimajo nič 

skupnega z vero. Ali sploh potrebujemo nov izraz za takšne primere, ali ni pametneje, da bi na 

podlagi poznavanja tega starega znanja ustvarili okolje s primerno močjo v dobro vseh ljudi? 

 

Dne 17. 5. 2018 

 

Franc Šturm 

 

 

 

 

 


