
Obesek Peta moč in izdelek Ono 
sta najnovejša regulatorja bio-
polja, ki ju je zasnoval razisko-

valec biopolja Franc Šturm iz Tolmina. 
Oba vsebujeta peto moč. Peta moč je iz-
raz, poznan iz slovenske kulturne de-
diščine, saj so ga ustvarili naši predniki. 
Pojavlja se v knjigi Pavla Medveščka-
-Klančarja Iz nevidne strani neba. Izdel-
ka vzpostavljata ravnotežje v človeko-
vem duhovnem telesu.
Kaj pomeni peta moč?

Gre za najmočnejše in najbolj univer-
zalno polje, kar jih obstaja. Peta moč je 
močnejša od moči vseh naravnih poja-
vov. Nevtralizira oziroma reciklira tudi 
največjo entropijo (nered) v biopolju, ki 
jo lahko ustvari narava – entropijo od 
sončnih neviht. Hkrati je skup-
ni duhovni položaj za vse ljudi, 
ki so bili prej na različnih du-
hovnih lokacijah. V Misterijih 
smo že pisali o tem, da so po-
soški staroverci duhovne sve-
tove mojstrsko razvrstili v pod-
zemlje, zemljo, območje obla-
kov, podsvet, nadsvet, vilež in 
območje zvezd. Za merjenje teh 
energij smo izdelali matriko, 
kjer so ti svetovi razdeljeni na 
spodnji svet, kačji svet in zgor-
nji svet. Nad vsemi temi sveto-
vi je peta moč. (Več o duhov-
nem polju pete moči najdete na 
povezavi bit.ly/2AnCjhf.)

Kaj se dogaja, ko človek živi 
v polju pete moči? Kako varo-
valna je ta moč?

Peta moč polagoma preide 
v telo, to postaja močnejše, po-

večata se odpornost telesa in duha. Ljud-
je s tako močjo so zavarovani tudi pred 
entropijo, ki izvira od visokofrekvenč-
nih baznih postaj 4G in 5G. Prav tako re-
ciklira tudi vse ostale motnje, ki izvirajo 
iz geoloških posebnosti zemljišča. Izde-
lek ne izbriše elektromagnetnega signa-
la, ki služi za komunikacijo ali za pogon 
električne naprave. Nevtralizira le ško-
dljivi učinek tega signala na ljudi, ki se 

pokaže šele po večletni izpostavljenosti. 
Ta škodljivi učinek ruši ravnotežje v bio-
polju. Imenujemo ga skalarni oblak. Polje 
izdelka je narejeno tako, da entropijo ska-
larnega oblaka uporabi za svoje delova-
nje. Njeno moč doda k svoji skupni moči.

Če prav razumem, so naši predniki sis-
teme s peto močjo oblikovali v naravi 
že pred več sto, tisoč leti?

Da. Marsikje pri nas in po svetu še 
vedno delujejo naravni sistemi, ki so jih 
pred stoletji ali celo tisočletji postavili 
predniki. Če danes na njihovem območju 
prebivajo ljudje, so ti že zavarovani pred 
5G. Toda ljudi je treba zavarovati tudi na 
drugih območjih. Vendar je pravno težko 
posegati v krajino in tam postavljati veli-
ke skale, kot so to nekoč brez ovir delali 

naši predniki. Zemljišča imajo da-
nes svoje lastnike. In ni nujno, da 
bi se ti strinjali s posegi. Zato smo 
razvili majhne in prenosne napra-
ve, ki ustvarjajo peto moč. Temu 
sta namenjena izdelka Ono, ki ga 
postavimo v hišo, in obesek Peta 
moč, ki ga nosimo okoli vratu ali 
v torbici, ga uporabljamo kot obe-
sek za ključe … Njuno polje po-
deli ljudem duhovno stanje pete 
moči. Tako so zavarovani pred 
skalarnim valovanjem visokofre-
kvenčnega sevanja.

Kaj je biopolje?
Biopolje je območje življenja, 

njegova duhovna vsebina in ga 
najdemo povsod v naravi. Bio-
polje okrog telesa pa imenujemo 
avra. Vse stvari v naravi imajo du-
hovno moč; ne samo človek, tudi 
živali, hrana, voda, skale, drevesa 
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Mogoče je bila piščal 
iz kosti jamskega medveda, 
ki so jo našli v Divjih babah, 

namenjena prav 
merjenju biopolja.
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Radiestezijska matrika za merjenje duhovnih svetov
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in tako naprej. Tisto, kar vidimo z očmi, 
je fizična oblika telesa ali stvari, vendar 
to ni vse; vsako telo, tudi človeško, ima 
še duhovno vsebino, ki pa je očem nevi-
dna. Ta duhovna vsebina je biopolje. Če 
fizično telo zboli, se to odraža tudi na du-
hovnem telesu. Pravzaprav je obratno, 
najprej zboli duhovno telo, šele potem 
zboli fizično. Zdravniki zdravijo fizično 
telo, včasih pa se lahko človeka pozdra-
vi tudi tako, da se zdravi le njegovo du-
hovno telo. Biopolje radiestezisti merimo 
z radiestezijskim nihalom, vendar pa to 
velja za manjvredno meritev.
Kako so to merili naši predniki?

Najdbe in raziskave kažejo, da so naši 
predniki že v daljni preteklosti merili bi-
opolje z zvokom. Mogoče je bila piščal iz 
kosti jamskega medveda, stara šestdeset 
tisoč let, ki so jo našli v Divjih babah, na-
menjena prav merjenju biopolja. Pavle 
Medvešček-Klančar je zapisal izročilo, da 
so v Posočju pred sto in več leti uporab-
ljali kabrco – piščal iz žgane gline. Upo-
rabljali so jo dehnarji, duhovni vodje sta-
rovercev, ki pa takšnih piščali niso upo-
rabljali za zabavno igranje nanje, temveč 
v druge namene, kot so Medveščku po-
vedali ljudje, ki so mu prenesli ta izročila.
Kaj vse vpliva na biopolje?

Vplivajo živa bitja, snovi, iz katerih 
so narejene stvari, njihove oblike oziro-
ma simboli in elektromagnetno valova-
nje. Biopolju, ki se je spremenilo zaradi 
elektromagnetnega sevanja, rečemo ska-
larni oblak. Skalarni oblak se širi v pros-
tor več kot stokrat dlje od elektromagne-
tnega valovanja, zato je za ljudi tudi bolj 
škodljiv. Elektromagnetno sevanje torej 
dobimo v paketu s skalarnim oblakom in 
prav entropija skalarnega oblaka je tista, 
ki poslabšuje zdravstveno statistiko pre-
bivalstva.
Kakšna je razlika med izdelkoma Ono 
in Peta moč?

Razlika med njima je v masi oziroma 
teži in v tem, da obesek Peta moč urav-

novesi enega človeka, izdelek Ono ima 
pa večjo maso, tako da uravnovesi vse 
ljudi, ki so v njegovem območju delova-
nja, na primer vse v družini, vse ljudi, ki 
živijo v hiši. Obesek pa ima premajhno 
maso, da bi lahko zavaroval vse ljudi, ki 
so v območju njegovega delovanja, tem-
več zavaruje le tistega, ki ga nosi.
Kako hitro izdelka delujeta na človeka?

Postopno vgrajujeta svojo moč v člo-
vekovo avro. Takoj na začetku ne vgra-
dita vse moči, ampak le toliko, kolikor je 
človek lahko sprejme. Vgrajevanje moči 

odmerjata počasi, vendar je včasih tudi 
to prehitro, kar se čuti kot neprijeten ob-
čutek, lahko kot glavobol. Kasneje, ko se 
povečana moč v telesu ustali, takšen od-
ziv izzveni.
Kolikšno je območje njunega delovanja?

Peta moč učinkuje v premeru 37 me-
trov. Teža je 22 gramov, debelina 14 mi-
limetrov, dolžina pa 45 milimetrov. Pre-
nosni regulator Peta moč uporabljamo 
na območjih, kjer je veliko elektroma-
gnetnih sevanj, za delo v elektrarnah, 
na daljnovodih, če delamo v bližini vi-
sokofrekvenčnih baznih postaj, pri šofi-
ranju, če imamo delo, ki zahteva veliko 
moči in zbranosti, ali če imamo kronične 
bolezni. Ne zdravi bolezni; telesu doda-
ja moč, to pa olajša stanje in izboljša po-
čutje. Izdelek je narejen samo za osebo, ki 
ga nosi, ne more pa postaviti ravnotežja 
vsem ljudem, ki živijo v hiši, ker ima pre-
majhno maso.

Izdelek Ono je namenjen za urav-
navanje biopolja v stanovanjskih hišah 
in poslovnih objektih. Učinkuje v svo-
jem polju s premerom 50 metrov. Posta-
vi ravnotežje v našem duhovnem telesu, 
poveča mu duhovno moč. Premer izdel-
ka je 50 milimetrov, višina 200 milime-
trov, teža pa kilogram in pol.

Opozoril bi še, da generatorji biopo-
lja niso zdravilo. Za naše zdravljenje je 
pooblaščen samo zdravnik, vendar bo ta 
imel veliko manj dela, če bo skrbel za lju-
di z uravnoteženim duhovnim telesom.

Pri ljudeh, ki so preboleli okužbo s ko-
ronavirusom, sem opazoval spremembe 
na duhovnem telesu. Skoraj vsem je na-
rava povečala duhovno moč. Prestavi-
la jih je na duhovni položaj pete moči. 
Tako jih je zaščitila, da bodo odporni, če 
bodo kasneje ponovno izpostavljeni ena-
ki grožnji. Tudi iz teh primerov se vidi, 
kakšno duhovno moč morajo imeti ljud-
je, da lahko normalno živijo v svojem 
okolju in jih okolje ne ogroža.

 Tatjana Svete 

Skoraj vse ljudi, ki so 
preboleli koronavirus, 
je narava prestavila na 

duhovni položaj pete moči.

Obesek Peta moč (levo) uravnovesi enega 
človeka, izdelek Ono (desno) pa vse ljudi 
v hiši. Oba sta na voljo na Misteriji.si ter 
051/307 777, po 150 € in 487 €.

F
o

to
ar

h
iv

 F
. Š

tu
rm


