
Prejšnjič je Franc Šturm, razisko-
valec biopolja, pojasnil nižje du-
hovne svetove, kot so jih poj-

movali naši predniki. Tokrat opisuje 
višje duhovne svetove: podsvet, nad-
svet, vilež, območje zvezd in vmesni 
svet.

O tem, da so naši predniki po pok
rajinah postavljali tročane, s katerimi so 
ljudem dvignili duhovno moč na loka
ciji v območje oblakov, je tudi tekla bese
da. Sogovornik pa je še ugotovil, da so 
postavljali tudi dvojake, s katerimi so 
duhovno moč na lokaciji še bolj dvigni
li – v višje duhovne svetove.
Kako so napravili dvojak?

Za zagon dvojaka morajo biti izpol
njeni mnogo zahtevnejši pogoji kot za 
zagon tročana. Potrebno je povezati dve 
točki. Ena točka mora imeti vodno moč, 
dvodimenzionalno in tridimenzional
no osredotočeno, druga pa mora ime
ti ognjeno moč, dvodimenzionalno in 
tridimenzionalno razpršeno. Obe točki 
dvojaka morata biti v območju oblakov, 
vendar mora biti ognjena moč, čeprav je 
razpršena, časovno osredotočena v se
danjosti in prihodnosti.
Ime dvojak pomeni dve točki?

Da. Tako ime sem dal sam. V sloven
skem ljudskem izročilu in etnološki li
teraturi nisem zasledil izraza za to. Pa
vel Medvešček Klančar v knjigi Iz nevi-
dne strani neba nikjer ne govori o tem. V 
knjigi Staroverstvo in staroverci – katalog 
etnološke zbirke Pavla Medveščka na stra
ni 34 pa je opisano staroversko svetišče 
Dujence. Po opisu svetišča lahko skle
pamo, da gre za dvojak, saj je sestavlje
no iz dveh delov.

Kaj je značilnost višjih duhovnih svetov?
Kot kaže, bi utegnili biti ti zelo zani

mivi za raziskave in bi jih lahko zelo ko
ristno uporabili za zdravljenje. Vsi viš
ji duhovni svetovi se ravnajo po isti za
konitosti.

Kateri?
Zakonitost je ta, da je v neposredni 

bližini okrog teh dveh točk območje, ki 
ima največjo moč, to so predniki imeno
vali območje zvezd. Ko se od tega oddalju
jemo, energija pade in pride na območje, 
ki se imenuje vilež. To je lokacija, na kate
ri se vidi, da je sistem sestavljen iz dveh 

delov. Zato so naši predniki za znak ob
močja vilež narisali vile, ki imajo dva ro
gova. S tem so mojstrsko pokazali, da je 
iz enosti nastala dvojnost. Ko gremo nap
rej po teh svetovih, se energija spet malo 
zniža in pridemo v območje nadsveta in 
nato v območje podsveta. Naprej ni več 
nobene moči; svetov je točno toliko, kot 
so jih opisali slovenski staroverci Pavlu 
Medveščku Klančarju.

Zakonitost je tudi ta, da med točka
ma dvojaka ni tako imenovanih kačjih 
črt. So pajkove niti, kot so jih imenovali 
naši predniki, in potekajo navpično. Naši 
predniki so rekli, da gredo do zvezd. Po 
mojem mnenju so povezane z gravitacij
skim in magnetnim poljem planeta.
Ali se višji duhovni svetovi rangirajo po 
takem vrstnem redu, kot ste jih našteli?

Vsi višji duhovni svetovi nastopajo 
sočasno. Moč v višjih duhovnih sveto
vih je vedno enaka. Če imamo v izhodi
šču večjo maso v dvojaku, se moč svetov 

Duhovni svetovi po slovenski kulturni dediščini (2)
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Višji duhovni svetovi 
utegnejo biti izredno koristni 

za zdravljenje bolezni, za 
katere danes menimo, da so 

neozdravljive.

STAROVERSTVO

Franc Šturm
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ne bo povečala; povečala se bo 
njihova velikost. Na primer, ok
rog hriba Žusem pri Celju se ši
rijo višji duhovni svetovi v pre
meru dvajsetih kilometrov. O 
tem si lahko bralci preberejo v 
avgustovskih Misterijih v član
ku »Skale imajo svojo moč«.
Kaj pa pomeni »vmesni svet«?

Ko se iz ene lokacije višje
ga duhovnega sveta približuje
mo naslednji, se ta preobrazba 
ne zgodi takoj, ampak je vmes 
vsakokrat vmesno polje, ki ima 
določeno širino – gre za vme-
sni svet. Naši predniki so upo
rabljali podobne izraze: obsvet, 
zasvet, a nikjer ni razloženo, kaj 
točno pomenijo, zelo verjetno 
pa gre za to.

Vsa polja, ki so nastala iz 
dvojic, imajo ta vmesna polja. 
Vmesni svet se tako nahaja med 
območjem zvezd in vile žem, 
med viležem in nadsvetom ter 
med nadsvetom in podsve
tom. Gre za tri vmesne sveto
ve, v približno enakem razmer
ju. Vedno se da natančno dolo
čiti, koliko je vmesni svet širok 
med posameznimi duhovnimi 
svetovi.
Je pojav naravna zakonitost in se poja-
vlja še kje drugje?

Podoben pojav je pri glasbi. Ko gres
te z glasbenimi toni navzgor, prehajate z 
nižjih tonov na višje tone, se točno ve, kje 
ste prešli v naslednji ton. Če to označite, 
imate točno določene točke, kjer prehaja
te z nižjih tonov na višje. Ko pa se z višjih 
tonov spuščate na nižje tone, ne pridete 
na te točke, ki ste jih prej označili, ampak 
vedno malo nižje. Ko greste s toni gor, so 
določene lokacije; ko greste s toni dol, so 
te malo znižane. Torej gre za isti pojav 
kot pri biopolju. To pa je možno zato, ker 
gre pri glasbi in biopolju za podobno va
lovanje; v fiziki se mu reče longitudinal

no ali vzdolžno valovanje. Pri glasbi gre 
za zgoščine in razredčine. Tudi pri bio
polju so neke zgoščine in razredčine.
Kako veliko moč imajo višji duhovni 
svetovi?

Imajo veliko moč, največjo moč pa 
ima vmesni svet, tudi ko gre za zdravlje
nje z biopoljem; to pomeni, da ta ob
močja delujejo terapevtsko. Najbolj bla
godejna pa je moč, ki izhaja iz interfe
renčnega delovanja vmesnih svetov več 
dvojakov ali iz generatorja biopolja Oka, 
ki generira višje duhovne svetove in kjer 
so ta vmesna polja že interferirana. Naši 
predniki so to poznali in znali aktivirati. 
To dokazujejo še vedno delujoči sistemi 
dvojakov po vsej deželi.

Se ljudje tudi že rodijo z moč-
jo višjih duhovnih svetov?

Ne. Če pa ljudje živijo v ob
močju teh višjih svetov, ne gle
de na to, v katerem območju 
višjega sveta – ali je to vme
sni svet, območje zvezd, vilež, 
nadsvet ali podsvet –, pa bodo 
imeli večjo duhovno moč.
Če torej izmerite nekoga, ki je 
v nadsvetu ali viležu, to po-
meni, da živi v polju nadsveta 
ali vileža?

Da. Živi v takem polju, kjer 
je že narava naredila tako po
lje, zdaj pa znamo tako polje 
narediti tudi mi. Če pa se rodi 
na teh območjih, ima tudi te 
višje duhovne svetove. Deni
mo duhovno stanje območje 
oblakov se lahko podeduje po 
prednikih, v višjih duhovnih 
svetovih pa moraš živeti, da 
jih imaš. V preteklosti so ljudje 
to vedeli in uporabljali, saj sem 
denimo sredi Portoroža v neki 
stari hiši izmeril višje duhovne 
svetove.
Je potem dobro, da ima človek 
generator biopolja Oko čim 
bližje sebi?

Da oziroma najbolje je, da 
se premika iz enega sveta v drugega, to 
pa tako ali tako dela, ko hodi po stano
vanju.

Zanimivo je tudi, da se v naravi, ko je 
tam vzpostavljen dvojak, samo od sebe 
postavi še več sistemov dvojakov, kjer 
so za to ustrezni pogoji: zelo velika moč, 
da je ena točka vodna moč uglašena in 
druga ognjena moč razglašena, pa da je 
vse skupaj orientirano približno v smeri 
vzhod – zahod. Ob takih pogojih na ve
likem območju kaj kmalu dobite še dru
ga območja in se ustvarja več takih polj 
ter prihaja do interferenc. Ko v naravi po
stavite dvojak, se te interference zgodijo 
same od sebe.

Razpored višjih duhovnih svetov v ravnini pri generatorju bio-
polja Oka
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Kako pa narava sama 
vzpostavi dvojak?

Narava je neverjetna. 
Vzpostavi ga lahko tako, 
da na neki lokaciji, denimo 
na nekem kamenju, kjer je 
zelo velika uglašena vodna 
moč, tja posadi take rastline, 
ki so zelo strupene in jih še 
koze in ovce ne jedo – ima
jo pa veliko razglašeno og
njeno moč. Tako lahko tudi 
brez nihala, le z opazova
njem narave ugotovimo, kje 
so taka območja. Dvojak se 
torej da doseči ne le z dve
ma kamnoma, ampak tudi 
z dvema rastlinama, s kam
nom in rastlino, z vsemi temi kombina
cijami v naravi. Okrog kamnov, ki ima
jo vodno moč, se naselijo rastline, ki ima
jo ognjeno moč razpršeno in ustvarjajo to 
interferenco. Narava torej sama ustvari 
polje, ki ljudi zdravi. Narava namreč sle
di načelu, da se ohrani življenje.
Kaj pomeni, da vmesni svet deluje tera-
pevtsko?

Opazil sem, da so si ljudje, ki so ime
li kako duševno bolezen in so potrebova
li stalno terapijo, neverjetno opomogli, 
če so živeli v višjih duhovnih svetovih in 
vmesnem svetu. Tudi navzven so postali 
izredno normalni. Višji duhovni svetovi 
utegnejo biti – poudarjam utegnejo, ker 
to še raziskujemo in ne moremo dati do
končnih rezultatov – izredno koristni za 
zdravljenje bolezni, za katere danes me
nimo, da so neozdravljive. To pa so du
ševne bolezni in rak. Človeku se poveča 
tudi intuicija, vzpostavijo se dobri med
sebojni odnosi.

Idealno bi bilo, če bi lahko medicin
sko terapijo izvajali v poljih višjih duhov
nih svetov, da bi bile bolnišnice v takih 
poljih. Takšno polje ni težko vzpostaviti. 
Ustvarimo jih lahko naravno ali pa ume
tno – z generatorjem biopolja Oka, ki člo
veka prestavi v višja duhovna stanja, ga 

v trenutku uravnoteži ter vzpostavi zaš
čito pred sevanji iz okolja in sodobno teh
nologijo.

Katera sevanja najbolj škodujejo nam 
ljudem?

Najbolj škodljiva sevanja pridejo od 
izbruhov na soncu. Tedaj imajo kardio
logi več dela. Najmočnejše sevanje pa 
povzroči sončna protonska nevihta. Če 
hočete imeti zaščito pred tem sevanjem, 
morate bivati v višjih duhovnih sveto
vih. Tedaj imate v sebi večjo moč, kot 
pride iz našega osončja. Za zaščito pred 
protonsko nevihto zadostuje že, da ste v 
podsvetu.

Kaj pa sevanje zaradi 5G tehnologije?
5G ima za dve ničli manjšo frekven

co. Območje oblakov je povsem dovolj za 
zaščito pred 5G.

Ali je potem pretirano 
svarjenje pred 5G teh-
nologijo?

Nikakor, saj bodo 
ljudje, ki bivajo na ob
močju podzemlja in zem-
lje, imeli zaradi tega 
zdravstvene težave. 
Z višjimi duhovnimi 
stanji pa smo odporni 
tako proti naši tehnolo
giji kot proti pojavom, 
ki se dogajajo v našem 
osončju.
Vaš najmočnejši gene-
rator biopolja Oka za-
dostuje?

Da, Oka zadostuje, a le za zaščito dru
žinskih članov v posamičnem bivališču. 
Če bi pa denimo hoteli, bi lahko z moč
nejšim generatorjem biopolja tudi celot
no Ljubljano dali v polje dvojaka in jo 
tako zavarovali. In potem bi to polje pok
rilo vso Ljubljano in vse dvojice v naravi 
bi med seboj prišle v interferenco.
Nedavno je izšla knjiga Nikole Tes-
le »Problem povečevanja človeške ener-
gije«, ki prav tako govori o tem, kako 
človeku povečati moč. Kaj so vaše prve 
ugotovitve, ko ste preleteli knjigo?

Da je Tesla hotel na daljavo pravza
prav pošiljati biopolje. Bral sem komen
tarje Andreja Detele, fizika in mednaro
dno uveljavljenega izumitelja z Instituta 
Jožef Stefan, ki je dejal, da Tesla ni delal 
s hercijanskimi valovi, ampak z longitu
dinalnim valovanjem, kar sta tudi biopo
lje in glasba. To valovanje je kombiniral 
z magnetnim poljem in je dobil elektri
ko. To je danes pravzaprav znanstvena 
fantastika, noben inženir elektrotehnike 
verjetno nima pojma, kako bi to napravil, 
Tesla pa je že delal stroje.
Kaj je longitudinalno valovanje?

Pri longitudinalnem valovanju ni
hajo delci snovi vzdolžno, v smeri širje
nja motnje; zgled je zvok. Pri transver
zalnem valovanju pa nihajo pravokotno 

Narava sama ustvari 
polje, ki ljudi zdravi: 

okrog kamnov, ki imajo 
vodno moč, se naselijo 

rastline, ki imajo razpršeno 
ognjeno moč in ustvarjajo 

interferenco.

Generator biopolja Oka je dosegljiv na Misteriji.si.
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na smer širjenja motnje; zgleda sta elek
tromagnetno valovanje in valovanje pro
žne vrvi. Vsako elektromagnetno valo
vanje ima tudi longitudinalno kompo
nento. To je tisti del energije, ki je nare
jen iz bio polja.

Biopolje lahko izvira iz snovi, iz sim
bola, iz zavesti živega bitja in iz elektri
ke. Če izvira biopolje iz elektrike, mu re
čemo skalarno valovanje. To je longitudi
nalno valovanje.

Tudi longitudinalno valovanje, ki iz
vira iz elektrike, je lahko škodljivo za lju
di z majhno močjo. Če pa človeško ener
gijo povečamo, tako kot si je zamislil Ni
kola Tesla, postane vsako longitudinal
no valovanje neškodljivo. Po klasifikaciji 
naših prednikov bi morali povečati člo
veško energijo najmanj na raven, ki so jo 
označili kot območje oblakov, tridimen
zionalno osredotočeno. Če bi imeli ljud
je še večjo moč, na primer na ravni višjih 
duhovnih svetov, toliko bolje.

Pri tej moči pridobi naše duhovno 
telo sposobnost recikliranja škodljive
ga sevanja. Ko pride človek s povečano 
energijo na lokacijo, kjer je prisotno seva
nje, se moč tega sevanja enostavno priš
teje k njegovi skupni duhovni moči. Nje
govega biopolja ne razglasi, temveč pos
tane sestavni del človekove energije, na
tančneje, poveča njegovo energijo. Prav 
tako učinkujejo naprave, na primer gene
rator biopolja Oka ali sistemi s tako moč
jo, kar smo preizkusili na številnih pri
merih.

Po mojem mnenju je imel Nikola 
Tesla v mislih prav to. Vsak sistem distri
bucije električne energije brez daljnovo
dov bi v okolici povečal elektromagne
tno sevanje, kar bi ljudem škodilo. Izumi
telj je našel rešitev v povečevanju človeš
ke energije, to je v dvigu duhovne moči 
celotne populacije.
Zakaj pa tehnologija sploh škoduje?

V resnici tehnologija ne škoduje, če so 
ljudje v višjih duhovnih svetovih. Teh

nologija pa začne ljudem škodovati, ka
dar niso dovolj duhovno močni. V resni
ci smo zdaj po duhovni moči na spodnjih 
stopničkah, naši predniki so bili duhov
no veliko bolj razviti. Poznali so duhov
ne tehnologije, za nas pa je to povsem po
zabljeno področje, zato nam tehnologija 
škoduje in zato imamo premalo zdravni
kov.
Zato je Tesla iskal oboje?

Da, zato je iskal oboje. Kako bi poši
ljal energijo v prostor, da bi jo ljudje lah
ko uporabljali, hkrati pa, da bi s to ener
gijo dvignil duhovno moč ljudem. Tako 
kot je dal naslov svojemu članku Problem 
povečevanja človeške energije s posebnim ozi-
rom na pridobivanje energije sonca, ki ga je 
leta 1900 objavil v Century Illustrated Ma-
gazine v New Yorku. Povečana človeška 
energija bi človeka zavarovala pred vse
mi naravnimi pojavi, ki so zanj škodljivi, 
in pred vso sodobno tehnologijo.
Za konec – kaj pomeni biti duhovno 
močnejši?

Duhovno močni ljudje so telesno bolj 
zdravi, ker jim naravno okolje ne škodi, 
so psihično močnejši, bolj odporni proti 
stresu. To sicer ne odpravi vseh težav, je 
pa dobra podlaga za njihovo reševanje. 
Tudi klasična medicina in vse druge me
tode zdravljenja postanejo učinkovitejše.

Duhovno močan človek ima močnej
šo voljo, da postori marsikaj, za kar sicer 
nima volje. Duhovna moč človeka ni od
visna samo od bivalnega okolja. Žal pa 
številni primeri kažejo, da je sčasoma 
zmanjka skoraj pri vseh ljudeh, če se pre
selijo v razglašeno okolje.

 Tatjana Svete 

Ljudje, ki so imeli kako 
duševno bolezen, so si 

neverjetno opomogli, če 
so živeli v višjih duhovnih 

svetovih in vmesnem svetu.

Nataša Zupanc je v Slovenj 
Gradcu odprla masažni sa-
lon Merisol, a izdala tudi knji-

go Oblečena v kente. To je pripoved o 
njenem triletnem življenju v plemen-
ski skupnosti v Gani. Tam je še ved-
no, po njihovih običajih, poročena s ša-
manom. Šamanski mož ji je omogočil 
dostopanje do različnih virov in znanj 
kot tudi obredov in ritualov. In vse to 
je opisala v svoji knjigi, iz katere pov-
zemamo to pripoved.

Bilo je vroče popoldne, sedela sva na 
terasi in klepetala. S Cosmosom sva se 
res veliko pogovarjala o čudežih, magi
ji, obredih in tako je med pogovorom re
kel: »I can fly, you know that? – A veš, 
da jaz znam leteti?«

»Kako to misliš, da lahko letiš?« sem 
bila radovedna. »A na metli? Prašiču?«

Vedeti morate, da so mi bile teme o 
nadnaravnem, mistiki, čudežih in ča
rovnijah že čisto domače. Nobenega ču
denja več, tudi dvom je počasi plahnel, 
sploh zaradi določenih zgodb, ki sem jih 
slišala, videla in doživela in ki bodo vsaj 
nekaj časa še ostale v meni.

»Ti bom pokazal,« mi reče in me od
pelje v dnevno sobo. Hodi po sobi in 
prestavlja predmete, ki so mu v napo
to. Gleda, meri s koraki, me vodi iz ene
ga kota sobe v drugega in me nazad
nje postavi v položaj, ki s kotoma sobe 
in mano oblikuje enakostranični trikot
nik.

»Moraš mi pomagati,« reče zelo res
no. »Pošiljaj mi energijo in bodi močna.«

Prav, si mislim. Res se počutim čud
no. Kar neki mravljinci mi gomazijo po 
telesu.

Vedela sem, da levitacija 
obstaja, vendar si nikoli nisem 

mislila, da bom neposredno 
sodelovala pri njej.


