
Najnovejši izdelek radiestezista 
Franca Šturma iz Tolmina je na-
prava Oka. Nastala je ob prouče-

vanju slovenske kulturne dediščine, ki 
sta jo zbrala in popisala akademik An-
drej Pleterski v knjigi Kulturni genom 
in raziskovalec Pavle Medvešček-Klan-
čar v knjigi Iz nevidne strani neba. Oka 
je zasnovan kot tročan, o katerem smo 
pisali v prejšnjih Misterijih. To pomeni, 
da je sestavljen iz treh različnih poten-
cialov, ki so jih naši predniki imenovali 
ognjena, vodna in zemeljska moč.
Kaj je skupna značilnost tročanov?

Ustvarjanje enovite zemeljske moči, 
ki je najboljše okolje za ljudi. Gre za ve-
liko moč, večjo od večine naravnih po-
javov, ki ljudem škodijo, če ne živijo na 
lokaciji z zemeljsko močjo. Ljudje se na-
mreč uglasijo z močjo iz okolice, sčasoma 
dobijo enako moč. Tukaj ne gre za moč 
mišic; gre za duhovno moč, s katero laž-
je krmarimo skozi življenje. Ljudje so to 
poznali že v mlajši kameni dobi. Od tak-
rat do danes so vse kulture iskale ravno 
takšno okolje. Če ga ni bilo, so ga naredi-
le z geomantičnimi posegi v naravo ali z 
ustreznimi posegi v zgradbe.

Vse to še vedno stoji povsod po sve-
tu; to so aktivne priče stare kulture, stare-
ga znanja, ki še ni bilo izgubljeno. Iz tega 
znanja se lahko učimo, da ga bomo zno-
va vpeljali v naš prostor in tako kot nekoč 
omogočili, da postanejo ljudje duhovno 
močnejši.
Kaj pomeni biti duhovno močnejši?

Duhovno močni ljudje so telesno bolj 
zdravi, ker jim naravno okolje ne škodi, 
so psihično močnejši, bolj odporni pro-
ti 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 česar si-
cer »nima volje«. Duhovna moč človeka 
ni odvisna samo od bivalnega okolja. Žal 
pa številni primeri kažejo, da je sčasoma 
zmanjka skoraj pri vseh ljudeh, če se pre-
selijo v razglašeno okolje brez zemeljske 
moči.

Okrog izdelka Oka se širi zelo močno 
in uglašeno polje zemeljske moči, v pre-
meru stotih metrov. To omogoča kakovo-
stno bivalno okolje za stalno vzdrževanje 
ustrezne duhovne moči.

Kako naprava deluje na zdravje?
Zgrajena je v skladu z vesoljnim rav-

notežjem, zato se je vanjo samodejno 
vgradil intelekt, ki oblikuje vesoljni red in 
deluje po vnaprej določenem programu. 
Intelekt je vgrajen v mikrostrukturo ma-
teriala in v obliko vseh sestavnih delov.

Oka zdravi večplastno. Takoj prične 
učinkovati v prostor, kjer postavi ener-
gijsko ravnotežje. Nevtralizira vsa ško-
dljiva sevanja, ki prihajajo iz zemlje in iz 
okolice, izbriše negativne čustvene zapi-
se v prostoru, uroke in entitete, če so pri-
sotni. Hkrati postavlja energijsko ravno-
težje v avri ljudi. V naslednji fazi začne 
zdraviti bolezen, tako da izbriše entropi-
jo bolezni z enako, vendar nasprotno vre-
dnostjo sintropije. Za vzpostavitev rav-
notežja rabi naprava od nekaj minut do 
nekaj ur, odvisno od stopnje porušenosti. 
Ko je vzpostavljeno energijsko ravnotež-
je v avri, se ljudje počutijo mnogo bolje.

Pri manjših zdravstvenih težavah, kot 
so na primer utrujenost, nespečnost, sla-
bo razpoloženje, nahod, blažji glavoboli, 
blažja oblika sladkorne bolezni, manjša 
odstopanja krvnega tlaka, rahlo povišana 
telesna temperatura in podobne stvari, 
lahko postavitev energijskega ravnotežja 
in zmanjševanje entropije bolezni že za-
dostujeta za ozdravitev. Če so zdravstve-
ne težave večje, naprava učinkuje dlje 
časa, tudi več dni, dokler ne zmanjša ce-
lotne entropije bolezni. Če pa gre za hujše 
bolezni, naprava stalno zmanjšuje entro-

Zasnovana kot tročan širi zelo močno in uglašeno polje zemeljske moči

Oka zdravi večplastno

- SEPTEMBER 2018 - Misteriji 19

ENERGIJSKA ZAŠČITA

Polje naprave obnovi 
razklano duhovno telo 
in poveča duhovno moč 

človeka, da se laže sooča z 
življenjskimi izzivi.

Franc Šturm z najnovejšo napravo Oka
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pa bo pomagalo, če slabo počutje izhaja iz 
zmanjšane moči v avri.

Tako lahko pomagamo tudi svojim 
prijateljem; naprava bo vsem obnovi-
la duhovno telo. A ukrep pri njih ni tra-
jen, saj se stanje že po štirinajstih dnevih 
podre, če ne živijo v enovitem polju.

Ali lahko naprava zdravi po naročilu in 
na daljavo?

Da. Če je družina na dopustu, napra-
va pa doma in nekdo iz družine zboli ali 
se slabo počuti, se jo lahko aktivira na da-
ljavo. Lastnik naprave mora svoje misli 
usmeriti nanjo; vizualizirati jo mora toč-
no tam, kjer je, in ji naročiti: »Začni zdra-
viti (ime člana družine) do vzpostavitve 
ravnotežja!« To deluje tudi na razdaljah 
več tisoč kilometrov, saj oddaljenost ni 
pomembna.

Če lastnik naprave tako ukaže, bo na-
prava zdravila tudi koga drugega, čeprav 
ni član družine. Če ima lastnik težave z 
vizualizacijo te osebe, lahko na stekleno 
kupolo naprave postavi njeno fotografi-
jo, a jo mora odstraniti, ko želi prekiniti 
zdravljenje.

 Tatjana Svete 

zi delujejo najdlje. Pismeni ukaz prekliče-
mo tako, da listek odstranimo iz stekle-
ne kupole.
Kaj naredi Oka v avri?

Postavi enovito polje. Velika veči-
na ljudi ima duhovno polje »razklano«, 
v njem prevladuje ali ognjena ali vod-
na moč. Zaradi tega niso odporni na ze-
meljske moči in elektromagnetno seva-
nje ter imajo entitete. Vse to sčasoma nač-
ne njihovo življenjsko moč. Razklano du-
hovno telo je nepravilnost. Narava je vsa 
živa bitja, tudi ljudi, zasnovala tako, da 
imajo enovito duhovno telo, ker so bolj 
prilagojeni naravi in s tehnologijo spre-
menjenemu okolju. Nekaj več o enovi-
tih duhovnih poljih je napisano na moji 
spletni strani www.radiestezija-sturm.si 
v članku »Entitete«.

Razklano duhovno telo je mogoče z 
napravo obnoviti. Položimo roko na ste-
kleno kupolo in naročimo: »Vzpostavi 
mi popolno ravnotežje!« Roko držimo na 
kupoli približno eno minuto. Če izvede-
mo ta postopek, čeprav je ravnotežje že 
vzpostavljeno, ne bo nobene škode in no-
bene spremembe. Če pa od nekod pride-
mo utrujeni ali nas kar koli vrže iz tira, 

pijo, čeprav tega dokončno ne more nare-
diti. Med manjšimi in večjimi zdravstve-
nimi težavami ni ostre ločnice.

Telo dobi dodatno moč, da sámo pre-
maguje svoje bolezni. Vzpostavljeno rav-
notežje pa je odlična preventiva za ohra-
nitev zdravja, ne nastajajo nove bolezni 
in ni stalno ponavljajočih se obolenj. Tudi 
zdravljenje s predpisanimi zdravili je bolj 
uspešno in okrevanje je hitrejše.
Z napravo lahko tudi komuniciramo …?

S pomočjo misli. Odziva se na miselne 
ukaze človeka, pri tem oddaljenost člove-
ka od naprave ni pomembna. Pri posre-
dovanju miselnega ukaza moramo ime-
ti jasne misli in moramo točno vedeti, kaj 
hočemo napravi naročiti. Naprava usme-
ri svojo energijo v cilj, ki ga postavi naš 
miselni ukaz. Učinkuje pa toliko časa, 
dokler imamo ta ukaz v svojem spomi-
nu. Ko nanj pozabimo, ga pozabi tudi na-
prava.

Naprava je zato bolj učinkovita, če 
dobi natančno definiran ukaz. Najbolje 
je, da svojo željo prostoročno napišemo 
na listek in ga položimo na stekleno ku-
polo naprave. Pismeno posredovani uka-
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Organizira: MUNAJ, Taja Vetrovec s.p.
DUHOVNA MOČ – Predstavitev sta-
roselskih znanj in obrednih pripomoč-
kov, sreda, 3. oktobra, ob 18. uri.
Vse več je objavljenih pričevanj o véde-
nju in pripomočkih staroselcev na slo-
venskih tleh. Franc Šturm je zasnoval 
več naprav za zaščito pred negativnimi 
vplivi civilizacijskega napredka, s po-
močjo katerih se lahko spet povežemo 
z vsemi dimenzijami bivanja na Zemlji 
tet uravnovesimo svoje energijsko po-
lje v prid zdravju in blaginji. Tokrat bo 
predstavil svojo najnovejšo napravo, 
Oko, zasnovano kot staroselski tročan.
Info: www.munay.si, info@munay.si, 
SMS na 041/677 089.

NAPRAVA OKA
Oka je najkakovostnejša naprava iz pro-

grama Franca Šturma, saj ima lastnosti vseh 
drugih njegovih prejšnjih naprav. Nevtralizi-
ra škodljiva sevanja vseh vrst, ljudi varuje tudi 
pred ionizirajočimi sevanji od močnih daljno-
vodov, visokofrekvenčnih oddajnikov in pos-
ledic jedrskih nesreč. Skrbi za zdravje vseh lju-
di, ki so v premeru stotih metrov okrog izdel-
ka, če so v isti ravnini oziroma do dvesto me-
trov višje ali nižje od njegove lokacije. Polje 
naprave poveča duhovno moč človeka, da se 
laže spoprijema z življenjskimi izzivi. S polaganjem zdravil na stekleno kupo-
lo naprave zmanjšamo njihove neželene stranske učinke. V polju naprave lah-
ko pripravljamo hrano in pijačo zdravilne moči.

Oka je izdelana iz medenine, brona in nerjavečega jekla. Ne potrebuje 
vzdrževanja in energijskega napajanja. Rok trajanja naprave je neomejen. Do-
segljiv je na Misteriji.si, cena je 1630 €.
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