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SVEČENICE DANAŠNJEGA ČASA 
Ali narava ustvarja super ljudi 

 
Današnje okolje čedalje bolj uničujejo elektrosmog in stranski produkti sodobne 

tehnologije. Zdravstvena statistika ni spodbudna. Naši predniki so znali doseči ravnotežje v 

bivalnem okolju in okrepiti svoje duhovno telo. Danes se naša družba s tem ne ukvarja, 

premišljuje le o dobičku. Kljub temu človeški vrsti ne grozi izumrtje, saj se narava sama 

organizira tako, da ustvarja super ljudi, ki bodo kos spremembam današnjega časa. 

Naravne sile v biopolju 

Biopolje je območje življenja, njegova duhovna vsebina. Življenje je razvoj, je nenehno 

gibanje, vse se stalno spreminja. V popolnem mirovanju ni življenja, in tudi v vesolju ni 

ničesar, kar bi povsem mirovalo. Naravne sile v biopolju omogočajo, da se biopolje giblje. 

Kolikor nam je danes znano, se biopolje giblje po črtah in rotira, to pomeni, da se vrti v 

desno, v levo, ali izmenično. Vse to se zlahka izmeri z radiestezijsko metodo. 

Silo, ki rotira biopolje v desno, v smeri urnega kazalca, imenujemo vodna moč. Moč zato, ker 

biopolje rotira zaradi naboja, ki ga ima določen naravni pojav ali predmet, in takrat že dobi 

svojo moč. Silo, ki rotira biopolje v levo, imenujemo ognjena moč, silo izmeničnega vrtenja, 

ki biopolje vrti nekaj časa v levo nato še v desno, pa imenujemo zemeljska moč. 

Biopolje je čudna naravna sila, saj učinkuje v tridimenzionalni prostor že iz prve dimenzije, 

prav tako učinkuje iz druge, seveda učinkuje tudi v prostorski in v časovni dimenziji. Vse to 

znamo izmeriti, morebitnega učinkovanja biopolja v drugih dimenzijah pa še ne.  

Če hočemo v prostoru in človeku doseči ravnotežje, moramo zagotoviti, da se bo biopolje 

gibalo in rotiralo v vseh omenjenih dimenzijah. V praksi se lahko zgodi, da je rotacija 

biopolja v prostorski in v časovni dimenziji ovirana. Če to zajame prostor ali človeka pride do 

bolezni in konfliktov v odnosih. 

Vrtinci moči v dimenzijah 

Biopolje je nekaj nesnovnega, vendar ga zato, da bi ga bolje razumeli, skušamo prikazati v 

snovni obliki. V tem primeru je treba opraviti abstraktno transformacijo nesnovne vsebine v 

snovno obliko tako, da si pomagamo z določenimi prijemi iz snovnega sveta. Z njimi 

ponazorimo nesnovno. Vendar to ni vsakomur razumljivo, saj vsaka kultura, lahko bi celo 

rekli, da skoraj vsak človek, dojema to transformacijo po svoje. 

Naši predniki v Sloveniji so določene smeri rotacije biopolja imenovali po vodi, ognju in 

zemlji, kot je bilo že prej omenjeno. Kitajska kultura jih poimenuje jin (voda) in jang (ogenj), 

na japonskem otoku Okinawa pa jim rečejo ši-sa in pri tem mislijo na zemeljsko moč, saj 

pravijo, da sta ši in sa eno in nerazdružljiva. Pri takih prikazih kaj kmalu pride do zmede, zato 
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je najbolje, če za nesnovne vsebine biopolja uporabljamo univerzalni jezik − matematiko 

oziroma geometrijo, ki je grafični prikaz matematičnih izrazov. 

 

Slika 1: Dvodimenzionalni in prostorski prikaz rotacije biopolja v desno. 

Na sliki 1 je v koordinatni sistem x in y z modro barvo vrisan krog. Krog je postavljen v 

dvodimenzionalno ravnino. To je 2D prikaz rotacije biopolja v desno, naši predniki bi rekli − v 

znamenju vode. 

3D torusno rotacijsko polje v desno 

Če hočemo na 2D krožnici upodobiti še prostorsko dimenzijo biopolja – 3D, ne gre drugače 

kot z manjšim krogom (v rdeči barvi – slika 1), ki rotira v desno in pravokotno na krožnico 2 

D. 

 

Slika 2: Prostorsko uglašena točka vodne moči – rotacija v desno. 

Ta geometrijska konstrukcija prikazuje osnovne rotacijske ravnine. Če narišemo celoto, 

takšno, kot je v naravi, dobimo torus, ki ga prikazuje slika 2. Prostorska rotacijska struktura je 

v naravi enotna, ni sestavljena iz posameznih krožnic, kot jo zaradi lažjega razumevanja kaže 

ta grafika. Slika 2 prikazuje prostorsko rotacijo biopolja v desno. 
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Vrtenje polja v desno, iz spodnjega dela torusa in skozi notranjo odprtino navzgor, nujno 

povzroči sesanje energije iz spodnje smeri navzgor, in to kaže puščica. Natančno tako se v 

naravi dviga steber energije pri vodni moči. Izhaja iz Zemlje in teče navzgor, in to lahko 

izmerimo z radiestezijsko metodo. 

Dr. Ibrahim Karim iz Egipta je v svoji knjigi Biogeometry signatures, letnik 2016, stran 70, 

objavil enako sliko. Kaj je mislil povedati, bolje razberemo iz grafike kot iz besedila, saj je 

geometrija univerzalna govorica.  

3D torusno rotacijsko polje v levo 

Na sliki 3 je prikazana prostorska rotacijska struktura. Njen vrtinec se vrti v levo. V ljudskem 

izročilu so tako strukturo imenovali ognjena moč. Vrtenje polja moči v 3D prostoru, od zunaj 

navznoter, v levo, povzroči sesanje energije od zgoraj navzdol, torej obrnjeno kot pri 3D 

vrtenju v desno. 

V naravi se steber biopolja spušča od zgoraj navzdol tedaj, ko gre za točko ognjene moči, tudi 

to lahko izmerimo z radiestezijsko metodo. 

 

Slika 3: Prostorsko uglašena točka ognjene moči – rotacija v levo. 

3D torusno rotacijsko polje z izmeničnim vrtenjem ima časovno dimenzijo 

Prostorsko rotacijsko polje, ki se vrti izmenično, v desno in nato še v levo, je ljudsko izročilo 

označilo kot znamenje zemlje. Ciklus vrtenja se ponavlja vsakih 8 sekund, kar ustreza 

frekvenci Zemlje. Če sistem ni v ravnotežju, je lahko frekvenca nekoliko nižja ali višja. 

Struktura ima nekaj časa lastnosti desnega, nato levega 3D rotacijskega polja. Prav tako 

nekaj časa sesa moč iz Zemlje, v naslednjem ciklu pa jo usmerja od zgoraj navzdol. Rotacijski 

torus se med vrtenjem spreminja, postaja debelejši, tako kot je prikazano na sliki 4. Ko izgubi 

obliko torusa se spremeni v kroglo. Nato se krogla začne znova spreminjati v torus, vendar se 

novonastalo rotacijsko polje vrti v nasprotno smer kakor prejšnje. Tudi moč se v taki 

strukturi nenehno spreminja, niha med dvema vrednostma. 
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Slika 4: Na levi vidimo 3D rotacijsko polje pred transformacijo v kroglo, na desni pa sta obliki 

obeh skrajnih točk transformacije, ki ne bi mogli nastati brez časovne dimenzije. 

Animacijo spremembe rotacijskega polja iz torusa v kroglo si lahko ogledate na spletu: 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Sphere-like degenerate_torus.gif, vendar je tam na voljo 

le tista, ki se vrti v desno. V naravni točki z izmeničnim poljem se po vsaki transformaciji 

spremeni tudi smer vrtenja.  

Če pogledamo, kako so se v geometrijskem prikazu polja spreminjale dimenzije, vidimo, da 

3D lahko nastane samo iz ravnine 2D (slika 1). Kako pa nastane 4D, ki je časovna dimenzija? 

Transformacija v 4D ni možna drugače kot s spremembo na lokaciji 3D. Spremembe pa ne bi 

mogli videti brez časovne dimenzije.  

Troje rotacijskih polj združimo v tročan 

Na sliki 5 je prikazan naravni tročan z rotacijskimi polji. Za delovanje so nujna tri polja, ki se 

vrtijo na tri načine: v desno, v levo in izmenično. Povezana so s kačjimi črtami, ki tečejo pod 

površjem. Z radiestezijsko metodo jih lahko zaznavamo na površju po istem principu, kot 

zaznavamo podzemne vodne tokove. 

 

Slika 5: Vrtinci moči v tročanu. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Sphere-like%20degenerate_torus.gif
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Živimo v simbolih 

V naših bivališčih se biopolje oblikuje nekoliko drugače kot v naravi, kajti mi živimo v 

simbolih. Simboli so oblike, ki učinkujejo na biopolje okolice in v svoji lastni obliki. 

Geometrijski liki: krog, trikotnik, kvadrat, pravokotnik, romb, trapez, paralelogram, 

večkotnik, so dvodimenzionalni simboli. Prostorski simboli pa so geometrijska telesa: krogla, 

kocka, kvader, piramida, stožec in druga.  

Naše hiše imajo po navadi obliko kvadra ali kocke, s tlorisi prostorov, ki so pravokotniki ali 

kvadrati. Vse skupaj pa se premika, rotira proti vzhodu, skupaj z Zemljo, ki ima obliko geoida. 

Ljudje lahko živimo le v določenih fizičnih in duhovnih pogojih. Če so odstopanja prevelika, to 

škoduje našemu zdravju, pri še večjih odstopanjih od normalnih pa življenje ni več mogoče. 

Strukturo biopolja, kot nastane v prostoru, ki ima obliko kvadra in ta ni pravilno uravnotežen, 

prikazuje slika 6. 

 

 

Slika 6: Struktura biopolja v neuravnoteženi sobi. 

 

V neuravnoteženem bivališču s tlorisom kvadrata ali pravokotnika, se pojavijo pasovi 

energije, ki tečejo diagonalno od vogala do vogala, kot kaže slika 6. Te pasove so naši 

predniki imenovali »kačje črte«. Lahko so široke od nekaj deset centimetrov do pol metra ali 

več. Njihova moč pa je vsaj desetkrat večja od neuravnotežene moči na ostalem območju v 

sobi. Če je ležišče na taki lokaciji, to dolgoročno škodi zdravju. Če je v hiši več sob, se pojavijo 

»kače« v vsaki posebej, vendar so ožje in šibkejše od glavne, ki poteka čez diagonale objekta. 

Tudi vsaka kvadratna oblika, miza, postelja, ima svojo kačo, če prostor ni uravnotežen. V taki 

sobi so lahko še vsa druga sevanja, ki jih poznamo: elektrosmog, vodni tokovi, naravna 

radioaktivnost, Hartmanovi pasovi. 
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V uravnoteženem bivališču je biopolje homogeno, tam ni mogoče izmeriti nobene od zgoraj 

naštetih posebnosti. Bivalno okolje je za ljudi uravnoteženo, ko so v biopolju zastopane moči 

v naslednjem volumenskem razmerju: ogenj 1, voda 2, zrak 4. Znamenje zraka je prostorska 

komponenta. V razmerju ni bilo omenjeno znamenje zemlje, vendar se samodejno uravna na 

1,5, ko sta ogenj in voda v ravnotežju. 

Naši predniki so uravnotežili pokrajino s tročanom, eno ali več stavb z binklom, samo eno 

hišo pa z žar kamnom. Vse to je opisal Pavle Medvešček v knjigi Iz nevidne strani neba. 

Okolje se vedno uravnoteži po principu tehtnice. Sistemi za uravnoteženje morajo imeti 

večjo moč od entropije, ki je porušila ravnotežje na nekem območju. Ko dosežemo 

ravnotežje s sistemom določene moči, na lokaciji vedno dobimo vsoti moči sistema in 

prejšnje entropije. V praksi to pomeni, da če imamo grozd visokofrekvenčnih oddajnikov in 

njegovo skalarno valovanje uravnotežimo s sistemom, tega valovanja ne uničimo, temveč mu 

le odpravimo razpršenost. Končni izid pa je, da dobimo na lokaciji še več uravnotežene moči, 

toliko več, kolikor jo prispeva bazna postaja. To pa je koristno za ljudi, saj večja moč pomeni 

tudi višji duhovni nivo, ki se pozneje izravna z duhovnim stanjem človeka. Sistemi za 

uravnoteženje prostora, ki so jih uporabljali naši predniki, v celoti reciklirajo elektrosmog. 

Kako uravnotežiti hišo od znotraj 

Zaradi vrtenja Zemlje se hišo uravnoteži na vzhodu. Če postavimo v jugovzhodni vogal na 

primer kamen, ki je uravnotežen 2D in ima moč v znamenju vode, se hiša uravnoteži, vendar 

samo dvodimenzionalno. Prav tako lahko hišo uravnotežimo s kamnom v znamenju ognja, 

vendar ga je treba postaviti v severovzhodni vogal, na sliki 6 sta vogala v točkah B in C. 

Hišo se torej lahko uravnoteži samo na notranjih vogalih in ne drugače. Če bi kamna postavili 

kamorkoli drugam, bi to povečalo entropijo v prostoru za vsoto moči uravnoteženega kamna 

in prejšnje entropije. 

Na sliki 6 je prikazana še shema 3D uglasitve prostora. Če je soba prostorsko 

neuravnotežena, se pojavijo kačje črte po prostorskih diagonalah sobe oziroma kvadra. 

Povezujejo točke B-H in E-C, tudi točke A-G in D-F, to pa na sliki ni vrisano zaradi večje 

preglednosti. Da bi se ljudje normalno počutili, morajo biti vse hiše prostorsko uravnotežene. 

Vse situacije so naravne 

Narava je ustvarila točke v znamenju vode, ognja, zemlje, 2D, 3D in časovno uravnotežene, z 

majhno in zelo veliko močjo in prav take neuravnotežene točke. V naravi najdemo kamne z 

vsemi zgoraj naštetimi lastnostmi. V vseh primerih so to naravne tvorbe, zato je narava 

ustvarila tudi take ljudi. Vse lastnosti biopolja, ki jih je ustvarila narava, najdemo tudi med 

ljudmi. Na primer: gora Uluru v Avstraliji ima izredno veliko moč v znamenju vode, ki je 3D in 

je časovno uravnotežena. Tudi med človeško populacijo najdemo take ljudi, vendar jih ni 
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veliko, mirne duše jim lahko rečemo »novodobne svečenice«. Znamenje vode namreč 

prevladuje pri ženskah, znamenje ognja pa pri moških. 

Ali človek s svojo navzočnostjo vpliva na biopolje v hiši 

Človek s svojo močjo vpliva na biopolje v hiši in na prostem, natančno tako, kot vplivajo vse 

druge tvorbe v naravnih sistemih, tročanu,  binklu in notranjem uravnoteženju hiše, nobene 

razlike ni. 

V nadaljevanju bom navedel zglede, kako človek le s svojo navzočnostjo vpliva na prostor, in 

ne z neko svojo dejavnostjo, plesom, glasbo, voljo ali kako drugače. 

Navzočnost človeka v prostoru spremeni lastnosti prostora, vendar so to večinoma zelo 

majhne spremembe. Ljudje, ki imajo zelo veliko moč v znamenju vode ali ognja, na primer 

kot gora Uluru, pa izjemno močno vplivajo na lastnosti prostora. Najprej poglejmo, kaj se 

zgodi, če sta ti dve moči uravnoteženi samo dvodimenzionalno.  

Če tak človek stoji samo v jugovzhodnem ali pa v severovzhodnem vogalu hiše, odvisno od 

tega kakšno vrsto moči ima, se uravnoteži celoten prostor. Takoj ko se premakne kamorkoli 

drugam, tako zelo poruši ravnotežje v prostoru, da v njem ni več mogoče živeti. In to 

povzroči zgolj s svojo navzočnostjo.  

V družinah, kjer so živeli ali še vedno živijo družinski člani z omenjenimi posebnostmi, sem 

opazil sledeče tragične zaplete: razpad zakonskih zvez, ko so bili otroci še majhni, neizmerno 

krutost do družinskih članov, razdedinjenje otroka, ki takšne moči ni podedoval, šibkejši 

partnerji so dobili epileptične napade, fibrilacijo srca, multiplo sklerozo, sladkorno bolezen, 

resno obolenje ledvic, zgodaj so postali invalidi, zboleli za rakom, bili hospitalizirani v 

bolnišnico za duševne motnje ali celo umrli. Ne poznam niti enega primera, kjer bi družinsko 

življenje potekalo v mejah normale. 

V populaciji ni veliko takih primerov, tam kjer so, pa ljudje ne poznajo pravih vzrokov zakaj je 

tako, v najboljšem primeru sumijo, da je nekaj narobe. Ljudje s takšnimi lastnostmi pa niso 

krivi za svoje stanje in škode ne povzročajo zavestno.  

Danes še zmeraj premalo vemo o biopolju. Raziskujemo naprej, po eni strani spoznavamo 

čedalje večje podrobnosti v sodelovanju s čedalje večjim številom ljudi in primerov, po drugi 

strani pa imamo v naši državi znanstvena področja, na primer medicino, ki še vedno ne 

sprejema obstoja biopolja. 

Povezave med tragičnimi zapleti v družinah in navzočnostjo družinskih članov z naštetimi 

posebnostmi so moja osebna spoznanja. Za napisane trditve nimam uradnih znanstvenih 

dokazov, le radiestezijske. Kdor je vešč radiestezije, pa lahko raziskuje naprej. Kako meriti 2D 

in 3D uglašenost ter moč biopolja pa je podrobno razloženo v besedilu k izdelku »Nihalo 

kapljica«, ogledate si ga lahko na spletni strani www.radiestezija-sturm.si 

http://www.radiestezija-sturm.si/
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Kako pomagati 

Obe vrsti moči, vodna in ognjena, zelo močni in samo dvodimenzionalno uglašeni, sta 

pravzaprav stopnji duhovnega stanja. Duhovno stanje se lahko podeduje, lahko je ves čas 

enako, pogosteje pa se razvija in napreduje po stopničkah navzgor. 

Naslednja duhovna stopnja od 2D uglašene vodne ali ognjene moči, je prostorska uglašenost 

polja na isti črti. Tudi na take ljudi sem že naletel. V nekaterih družinah, kjer so imeli prej 

opisane težave, so se rodili otroci, ki jim je narava podelila prostorsko uglašeno vodno moč. 

Torej narava že sama najde rešitev. Naslednji generaciji podeli višje duhovno stanje in tako 

prepreči, da jo prejšnje stanje, ki je poškodovalo starše, ne more več poškodovati. Enako si 

lahko razlagamo ukrepanje narave v zdajšnjem trenutku, ko imamo po deželi čedalje več 

visokofrekvenčnih baznih postaj, ki jih potrebujemo za mobilno telefonijo.  

Rešitve, ki jih je izbrala narava, lahko simuliramo tudi z našimi napravami. V podjetju 

Raziskave biopolja smo izdelali naprave, ki človeka z dvodimenzionalno uglašeno močjo 

skoraj v trenutku porinejo za eno stopnjo naprej na duhovni lestvici in mu omogočijo, da se  

prostorsko uglasi. 

Na sliki 7 je prikazana naprava, ki podeli prostorsko uglasitev biopolja osebi, ki ima moč v 

znamenju ognja in je le dvodimenzionalno uglašena. Nastala je s študijem hieroglifa na 

stebru svetišča boginje Izide, na otoku File. Postopek se izpelje s postavitvijo roke na kroglo, 

vendar samo pri ljudeh, ki jim je že narava sama določila tovrstno duhovno moč, ne pa kar 

tako. Je treba zaupati odločitvam narave in jim samo slediti, ne pa jih spreminjati. Imamo 

tudi naprave, ki podelijo prostorsko uglašeno moč v znamenju vode, in druge, v znamenju 

zemlje. Vse naprave so zaščitene na Patentnem uradu Republike Slovenije. 

                                      

Slika 7: Izdelek TET-RA-4, ki vzpostavi prostorsko uglašeno polje v znamenju ognja. Zamisel za 

razvoj izdelka je nastala na podlagi prikaza na stebru egipčanskega svetišča, ki ga kaže leva 

slika. 
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Kaj se zgodi potem 

Raziskave na terenu so pokazale, da imajo ljudje z zelo veliko močjo v znamenju vode izredne 

sposobnosti. Moč mora biti oblikovana tako, da je prostorsko in časovno uglašena ter vsaj 

tolikšna, kot jo ima gora Uluru. V naši raziskovalni skupini imamo osebo, ki ji je narava 

podelila tolikšno moč. 

Naredili smo poskus. Omenjena oseba je bila v stavbi, v delu mesta z najbolj degradiranim 

okoljem, ki smo ga lahko našli. Stavba je v območju treh baznih postaj z visokofrekvenčnimi 

antenami, ki so postavljene tako nesrečno, da tvorijo tročan. Entropija se v takem tročanu še 

poveča, kajti tročan deluje tako, da vedno okrepi vse moči, ki jih ima na voljo, ne glede na to 

ali so uravnotežene ali ne, ali so po meri človeka ali ne.  

Entropija na območju tročana je bila vendarle precej manjša od moči gore Uluru. Meritve so 

pokazale, da je naša »svečenica« zgolj s svojo navzočnostjo povrnila ravnotežje v stavbi pod 

tročanom, ki ga ustvarijo visokofrekvenčne antene. Vendar to še ni bilo vse. Na vogalih 

stavbe so se pojavile kačje črte, ki so se povezale z vogali sosednjih stavb v okolici, in glej, 

tudi v sosednjih stavbah se je povrnilo ravnotežje v naravnem razmerju moči. Ampak, tudi to 

še ni bilo vse. Iz vogalov sosednjih stavb so se kačje črte začele širiti do vogalov naslednjih 

stavb v okolici. Kačje črte so se vzpostavile naokrog po mestu kot pajčevina, do vogalov vseh 

stavb, ki so bile oddaljene v radiju okoli štiristo metrov. Sodobna »svečenica« je samo s svojo 

navzočnostjo povrnila ravnotežje moči v najbolj degradiranem okolju mesta, in sicer v krogu 

s premerom približno 800 metrov. Natančno vem, da je v populaciji še več takih ljudi. 

Kaj naj rečemo na to? Svečenice starega znanja so še vedno tu, nimajo več svetišč, kot so jih 

imele nekoč, živijo pa med nami preprosto, kot vsi drugi ljudje. Ustvarila jih je narava sama, 

da zavarujejo življenje, saj narava že ve, kaj je prav. 

 

Dne 25. 1. 2019 

Franc Šturm 

 
 
 


