Dejstvo je, da so naši predniki in prednamci nasploh precej bolje poznali naravo kot mi in to
vedenje s pridom uporabljali. Franc Šturm že uporablja nov, primernejši izraz – staro znanje.
Jasnovidec MB je zagovarjal izraz starovedstvo, medtem ko sem se podpisani navduševal
za izraz naravoverstvo, ker poudarja izvorne moči narave, človekovo zavest o njih in sožitje
z njimi.
Vendar izraza staroverstvo in naravoverstvo namigujeta na vero (religijo), kar je pravilno le
v toliko, da so naši predniki neomajno verovali v naravo, saj so bili od nje usodno odvisni.
Sicer gre bolj za védenje in vedstvo. Ker pa se tudi proučevano staro znanje, vedenje
dopolnjuje in plemeniti z novimi spoznanji, je smiselno opustiti tudi pridevnik staro-.
Tako smo skovali nov izraz naravovédstvo – védenje o naravnih močeh in zakonitostih, ki
jih sodobna znanost usodno spregleduje in zanemarja.
[Sicer že obstaja precej podoben izraz – naravoslovje, ki pa obsega le vede, ki v splošnem
poskušajo pojasniti delovanje sveta preko naravnih procesov z razliko od "božanskih"
(iz https://sl.wikipedia.org/wiki/Naravoslovje).
Hm, za utemeljitev naravovédstva lahko izhajam kar iz te, malce čudne opredelitve
naravoznanstva. Trdim, da staroverstvo oziroma naravovedstvo obravnava prav
takoimenovane "božanske" moči in proučujemo jih tudi raziskovalci Megalitske Slovenije,
saj se zavedamo, da ne gre za izmišljene moči narave in zakonitosti, le znanost jih ne zna
meriti in razložiti. Lep primer so duša, avra in nadpovprečne človeške sposobnosti, recimo
radiestezijsko zaznavanje naravnega sevanja (radiestezijska občutljivost), jasnovidnost,
jasnočutnost, jasnoslišnost, telepatija, nadpovprečno naravno sevanje krajine (svetišče) in
podobno. Naravovédstvo torej celostno proučuje naravo in človekovo vlogo v njej (vesolju).
Česar znanost ne zmore obravnavati, označi kot nepristno, lažno vedo ali metodo, zato
takšno védenje obravnava kot psevdo…, ga omalovažuje in se mu posmehuje. Ko si ljudje
pomagamo s takim védenjem o naravi do boljšega počutja, včasih tudi do izboljšanega
zdravstvenega stanja, pa se tovrstna ponudba celo zakonsko preganja, kar malo spominja
na cerkveno inkvizicijo, kajne?]
Skratka, izraz staroverstvo velja opustiti, okorelo naravoznanstvo oziroma
naravoslovje pa dopolnjevati s spoznanji naravovédstva!
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