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BISTVO STARIH DUHOVNIH ZNANJ 

 

Bistvo starih znanj povezanih z naseljevanjem ljudi in z njihovimi bivališči je bilo 

oblikovanje uglašene zemeljske moči v bivalnem okolju. Tako so najlaže ohranili 

veliko duhovno moč, ki jim je koristila na poti skozi življenje. Nad vasjo Gojaki v 

Čičariji je bil v preteklosti postavljen megalitski objekt za kreiranje zemeljske 

moči v celotnem naselju. Edinstveni kulturni spomenik je še vedno v polni 

funkciji. 

 
DUHOVNO MOČNEJŠI LJUDJE 

Naše Sonce se vrti okrog galaktičnega središča, Zemlja skupaj z drugimi planeti kroži okrog njega, se 

vrti okrog svoje osi, tudi njena os niha kot pri vrtavki. Vsa ta gibanja omogočajo življenje in stabilnost, 

lahko rečemo, da je Zemlja pravilno »uglašena« na svoji poti skozi vesolje. 

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

lahko rečemo, 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 narava razglašena. Naravi je prav 

tako kot je, kar je očitno, saj celotni planet deluje in nudi ustrezno življenjsko okolje vsem živim 

bitjem. 

Lastnosti okolja v katerem živimo se lahko meri s fizikalnimi instrumenti, vendar se z njimi ne more 

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

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

moči narave, tako kot so jih izrekli pripovedovalci in velja pravilo, da se uporablja prav te izraze. 

Kar je visoko in ozko, vse kar štrli navzgor iz osnove je ognjena moč, po ognju, ko gori, se dviga 

navzgor. Vse, kar je votlo, nizko in gre dol je vodna moč, po vodi, ki steče na najnižjo točko. Zemeljska 

moč  združuje obe, vodno in ognjeno, zato je najmočnejša, v praksi je zemeljska moč vsaj za stokrat 

močnejša. Pokrajina, ki je uglašena na zemeljsko moč je najbolj primerna za ljudi. Moči narave so 

njene zakonitosti, zato ni čudno, da jih poznajo vse kulture. Kitajska filozofija ognjeno in vodno 

dvojico moči imenuje jin in jang. 

Ljudje, ki dolgo časa živijo v določenem okolju, se zlijejo z njim, postanejo taki kot okolje in tudi 

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

in nekateri lahko močno odstopajo od drugih. Obstajajo metode za merjenje moči naravnih pojavov 

in duhovne moči pri vsakem človeku. 

Če merimo moči naravnih pojavov, na primer sevanje vodnega toka, radioaktivno sevanje iz 

naravnega ozadja, elektromagnetna sevanja naravnega in umetnega izvora, geomantične točke in 

podobno in če te moči primerjamo s človekom, ki nima zemeljske moči, vidimo, da gre za isti red 
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velikosti. Moči nekaterih naravnih pojavov pa so celo večje od duhovne moči človeka, ki ima ognjeno 

ali vodno moč. Taki ljudje niso prilagojeni naravnim močem, saj so šibkejši od njih in jim zato 

škodujejo. To je čudno, saj bi morali biti prebivalci planeta adaptirani na svoje okolje. 

To so vedele vse stare kulture, minojska, stari Egipt , Antična Grčija in še naprej, do prednikov v naši 

deželi, ki so pred petdesetimi leti predali svoja znanja raziskovalcu kulturne dediščine Pavletu 

Medveščku, in so objavljena v knjigi »Iz nevidne strani neba«.  

Več kot tri tisoč let so se ljudje okrog Sredozemlja najprej naseljevali na območjih z zemeljsko močjo, 

najprej tam, kjer je taka območja ustvarila že narava, kasneje pa še tam, kjer je bilo mogoče z 

minimalnimi posegi v prostor taka območja umetno narediti. Gradnja stanovanjskih hiš, svetišč, 

amfiteatrov, cerkva, džamij, gradov in dvorcev na tak način, da so imeli objekti zemeljsko moč ni bila 

stvar religije, ampak domena arhitekture, torej fizike, kamor so prištevali statiko in geomantijo. Ena 

izmed zadnjih stavb, zgrajenih v skladu s tem tisočletnim znanjem je cerkvica v Javorci, najlepši 

spomenik iz prve svetovne vojne na naših tleh. Kasneje so iz učbenikov arhitekture izbrisali znanost, 

ki se jo ne more meriti s fizikalnimi instrumenti - posledica, kasnejše zgradbe niso več uglašene po 

meri ljudi, ampak po meri statike.  

Kot že rečeno, se človek sčasoma uglasi z močjo iz okolice, torej če živi na območju z zemeljsko 

močjo, se njegova duhovna moč okrepi in postane vsaj stokrat močnejši. Dobi večjo moč od skoraj 

vseh naravnih moči in zato je adaptiran na okolico, je odporen tudi na elektromagnetna sevanja 

umetnega izvora, ki se pojavljajo v prostoru šele zadnjih sto let. 

Bistvo starih znanj povezanih z naseljevanjem ljudi in z njihovimi bivališči je bilo oblikovanje 

uglašene zemeljske moči v bivalnem okolju. Ostanejo samo še podrobnosti kako se to naredi. 

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 znotraj v hiši, lahko z objektom, ki je zunaj hiše in so ga 

imenovali binkl, v tročan je povezan z vogali hiše, lahko tudi v pokrajini, s krajinskimi tročani, tam kjer 

je to mogoče. 

Danes lahko najdemo še delujoče objekte, ki vsebujejo vse naštete tročane, vključno s še delujočimi 

krajinskimi tročani. Vsi so aktivne priče stare kulture, starih znanj, ki še niso bila uničena. Lahko jih 

proučujemo v naravi in se iz njih učimo, da jih bomo ponovno vpeljali v naš prostor, da bodo postali 

ljudje duhovno močnejši, kot nekoč. 

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

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

vseh problemov, je pa dobra osnova za njihovo reševanje. S tako osnovo postane bolj učinkovita 

klasična medicina in ostale metode alternativnega zdravljenja. 

Duhovno močan človek ima svobodno voljo, še močnejšo kot prej, z njo lahko počne kar hoče, lahko 

zaneti tudi spor, vendar se računa s tem, da se s povečevanjem duhovne moči, povečuje tudi 

duhovno stanje zavesti in da taki ljudje svoje moči ne bodo uporabljali v škodo drugih, ampak v 

njihovo korist. Duhovna moč človeka ni odvisna samo od bivalnega okolja, žal pa so številni primeri 

pokazali, da se poruši skoraj pri vseh ljudeh, nekaj časa za tem, ko se človek preseli v razglašeno 

okolje, ki nima zemeljske moči. 
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DELUJOČI KRAJINSKI TROČAN 

V Čičariji, nad vasjo Gojaki se je ohranil popolnoma delujoč krajinski tročan, ki ga omenja Pavle 

Medvešček, v svoji knjigi Iz nevidne strani neba, v poglavju TRIDAN (520.-521. stran). Poteka med 

vrhovi Nebesnik, 861m, Runjevica, 784 m in Mala Plešivica, 953 m.  

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

dovolj visok potencial za formiranje močne in uravnotežene zemeljske moči. Naši predniki so to 

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

oblikovanih skal, ki v celotni tročan okrepi in vanj pošilja veliko moč. 

 

Tročan nad vasjo Gojaki. 

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

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

straneh s kačjimi črtami pripeta v krajinski tročan. Na severu je pripeta na skalo severnega trikotnika, 

na  južni strani pa preko manjše kamnite piramide, ki je postavljena tik ob sprehajalni poti.  

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

gradnjo centrov zemeljske moči so vedno uporabili vse naravne danosti, vendar je bilo treba v dvojni 

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

Prav ta dvojni tročan je edinstvena kulturna dediščina, spomenik vrhunskemu znanju naših 

prednikov pri urejanju prostora. Celotni sistem se je v polni funkciji ohranil do danes, vse 

podrobnosti delovanja še niso raziskane, zato ga velja ohraniti kot študijsko bazo mladim 

raziskovalcem. 

V območju trikotnika, ki tvori krajinski tročan je uglašena zemeljska moč, ki uravnoteži vse objekte v 

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

vse sisteme postavi v ravnotežje. Na območju dvojnega tročana, v megalitskem objektu pa je moč za 

en velikostni razred večja, zato učinkuje še hitreje. 

30. januarja 2018                                                                                                                                Franc Šturm 


