CIKLIČNO SEVANJE
Ciklično sevanje obstaja že dolgo in je, zaradi svoje skrivnostne ali vsaj prikrite narave predmet
raziskovanja že vrsto let. Pojavi se nenadoma, ne da bi vedeli od kod, ali vsaj brez kakšnega
opaznega vzroka, traja nekaj časa, lahko doseže zelo visoko jakost, oslabi imunski sistem telesa in
potem izgine.
Lokacija ni pomembna
Ciklično sevanje se pojavlja kot neurejenost ali povečanje entropije v človekovi auri. Prav nič ni
povezano z geološkimi posebnostmi zemljišča kjer živimo in se mu ni mogoče ogniti s spremembo
lokacije. Če gremo na turistično potovanje daleč stran se lastnosti cikličnega sevanja v človekovi
auri ne spremenijo. Lahko pa zmanjšamo škodljive vplive tega sevanja, če se preselimo v čisto
polje, vendar o tem v nadaljevanju.
Pojavlja se v intervalih
Takšno sevanje se pojavlja v intervalih, ki so videti naključni, ker se ne ponavljajo v enakomernem
zaporedju. Po večletnem opazovanju in merjenju smo ugotovili, da so intervali daljši od štirih let,
vendar se ne pojavljajo vsaka štiri leta. V najslabšem primeru se po končanem intervalu pojavi
naslednji že čez štiri leta. Tako se ti intervali v življenju pojavljajo večkrat, v najboljšem primeru pa
se ciklično sevanje pojavi samo enkrat v življenju.
Pri otroku se lahko pojavi prvi cikel že med nosečnostjo ali kmalu po rojstvu. Domnevamo, da
lahko prav to sevanje povzroči nepojasnjeno smrt dojenčkov.
Koliko časa traja interval
Najkrajši interval traja okrog pol meseca, najdaljši pa približno eno leto. Tudi čas trajanja
posameznega intervala je videti naključen, saj se spreminja pri vsakem ciklusu.
Jakosti cikličnega sevanja
Jakost cikličnega sevanja vedno presega največje jakosti sevanja, ki se pojavlja v naravi zaradi
škodljivega Zemljinega sevanja. Najmanjša jakost tako znaša okrog 200 % škodljivosti, največja pa
celo za desetkrat preseže sevanje štiristokilovoltnega daljnovoda. Tudi jakost sevanja v posameznih
intervalih se pojavlja naključno.
Potencial cikličnega sevanja
Potencial kaosa je nasprotje potencialu čistega polja. Vsa čista polja, ki so na primer v
geomantičnih točkah, nimajo enakega potenciala. Tiste točke, ki imajo čistejše polje, imajo višji
potencial. Potencial čistega polja imenujemo „čistost biopolja“. Ciklično sevanje ima različne
potenciale kaosa. Pojavljajo se v razponu od 30 do 950. To je zelo širok razpon in prav ta podatek
pove, da ima lahko ciklično sevanje zelo pomembno vlogo v našem življenju; to bomo pojasnili v
nadaljevanju. Enako kot vse druge lastnosti se med intervali spreminja tudi potencial cikličnega
sevanja in ni videti kakšne zakonitosti, po kateri bi lahko napovedali potencial v naslednjem ciklu.
Potencial in jakost cikličnega sevanja se spreminjata v samem intervalu
Pravzaprav smo našli neko zakonitost samo pri potencialu in jakosti cikličnega sevanja. Potencial in
jakost se namreč spreminjata po Gaussovi krivulji. Najvišje vrednost so v sredini cikla. Jakost in
potencial sevanja pa se pojavita kot neurejenost v auri nenadoma, že pri določeni vrednosti in ne
začneta naraščati postopno, od nič naprej. Prav tako ciklično sevanje izgine nenadoma, in ne
postopno do vrednosti nič.
RAZISKOVANJE CIKLIČNEGA SEVANJA OD ANTIKE DO DANES
V univerzumu se vse giblje. Gibanje je življenje. Edina stalnica v življenju je sprememba. Veliko
stvari se spreminja v ciklih: gibanje nebesnih teles, letni časi, življenjska obdobja, razpoloženje,

zdravje. Vse to so ljudje opazili že zelo zgodaj. Tako najdemo podatke, da sta ciklične spremembe v
življenju in okolju proučevala antični zdravnik Hipokrat (460 - 377 pr. N. št.) in filozof Aristotel
(384 - 322 pr. N. št.).
Danes znamo narediti naprave, ki nevtralizirajo škodljive vplive cikličnega sevanja. Temeljne
zamisli za izdelavo teh naprav pa smo našli s proučevanjem arheoloških najdb minojske kulture, ki
je doživela razcvet na Kreti po letu 1550 pred našim štetjem. Glede na tedanje izdelke iz keramike,
umetnega kamna in brona ter lokacijo palač lahko z veliko verjetnostjo sklepamo, da so ljudje tedaj
že vedeli za ciklično sevanje. Njihovi predmeti za vsakdanjo uporabo so nevtralizirali škodljive
vplive tega sevanja, življenjski slog postavljanja palač v čista polja, pa je bila najnaprednejša
graditev bivališč, ki je tudi varovala pred cikličnim sevanjem.
Literatura pozna ciklično sevanje pod imenom „bioritem“. Na spletu lahko najdemo napotke za
izračun svojega bioritma, ki temelji na treh ciklih z dobo 23, 28 in 33 dni. Ker imajo krivulje
različno dobo se lahko zgodi, da so vse valovne funkcije v določenem trenutku v negativni fazi in v
najslabšem primeru bi trajala taka faza okrog 30 dni. To se ujema z našimi meritvami o trajanju
najkrajšega intervala cikličnega sevanja, vendar ne z meritvami najdaljšega intervala, ki traja do
enega leta. To področje bioritmologi še vedno zavzeto raziskujejo, prav tako kot vzroke za nastanek
cikličnega sevanja. Sčasoma bodo raziskovalci vedeli vedno več, verjetno pa nikoli vsega.
Bilo je nekaj primerov, ko so bili ljudje izpostavljeni cikličnemu sevanju, hkrati pa so imeli že
izdelano astrološko karto, iz katere je izhajalo, da se nahajajo prav v obdobju negativnega
astrološkega aspekta. Prav mogoče je, da ti dve stvari sovpadata, vendar smo imeli premalo
primerov, da bi lahko potrdili povezavo med cikličnim sevanjem in astrologijo zanesljivo. Pri naših
raziskavah smo se usmerili predvsem v praktični del tega vprašanja, kako nevtralizirati škodljive
vplive cikličnega sevanja.
V radiesteziji se za takšne vrste sevanja uporablja izraz „kozmično sevanje“, vendar pa ni najbolj
posrečen, saj se enak izraz uporablja v fiziki za sevanje z visoko energijo, ki doseže Zemljo iz
vesolja in je sestavljeno iz atomskih jeder, zlasti iz protonov. Kozmično sevanje iz fizike pa ne
povzroča sevanja s takimi lastnostmi; če bi jih, potem bi imeli vsi ljudje na območju sočasno
podobno krizo, pa ni tako.
Pri rabi jezika navadno ne uporabljamo istega izraza za dve različni stvari. Izraz bioritem se tudi ne
zdi primeren, ker se ciklično sevanje lahko izmeri kot škodljivi učinki v auri enako kot se izmerijo
škodljivi učinki drugih vrst sevanja. Po posvetovanju z nekaterimi kolegi zato predlagam
izraz „ciklično sevanje“, ker bolj ustreza vsebini pojava in se ne uporablja v fiziki.
KAKŠNE ZDRAVSTVENE MOTNJE POVZROČA CIKLIČNO SEVANJE
Ciklično sevanje se da meriti, vendar ga je mogoče zaznati tudi z opazovanjem počutja. Ljudje, ki
so izpostavljeni cikličnemu sevanju najprej občutijo šibkost in nenadno utrujenost ter pomanjkanje
energije. Pozneje se pojavijo še negotovost, razdražljivost, napetost in raztresenost. Slabo počutje se
nadaljuje in pokažejo se bolezenska znamenja kot so glavoboli, prehlad, bolečine v grlu in težave s
prebavo. Vse skupaj se lahko stopnjuje do bolezni, ciklično sevanje pa utegne pospešiti tudi smrt.
Vsa našteta znamenja sicer niso nič posebnega, saj se pojavljajo vedno ko naredimo kaj takega, kar
zmanjšuje odpornost telesa. Lahko nastanejo zaradi stresa, preobremenjenosti, podhladitve, slabe
prehrane, izpostavljenosti sevanju iz tal in podobnega. Ko se prehladimo pomislimo: Saj ni čudno,
včeraj me je zeblo, danes pa imam prehlad. Ali pa: Zadnje dneve samo delam, brez počitka, torej ni
nič nenavadnega da sem utrujen.
Zgodi pa se, da v ničemer nismo spremenili svojega življenjskega sloga in naredili nič takega
zaradi česar bi lahko zboleli, lepo smo skrbeli za svoje zdravje, in če smo kljub temu zboleli,
gre gotovo za ciklično sevanje.
Diagrami 1, 2 in 3 kažejo kako se stopnjujejo zdravstvene težave, če smo izpostavljeni cikličnemu
sevanju. Zavedamo se, da zdravja ljudi ni mogoče prikazovati tako preprosto, vendar se z

diagramom lahko pove največ. Diagrami kažejo približno stopnjevanje zdravstvenih težav in veljajo
za ljudi, ki so bili pred začetkom delovanja cikličnega sevanja nanje zdravi.
Iz diagramov pa lahko približno presodimo tudi velikostni red zdravstvene motnje. Pri povprečnem
potencialu cikličnega sevanja okrog 300, se pri zdravem človeku pokažejo prva znamenja slabega
počutja po 14 dneh. Če pa gre na primer za najvišji potencial cikličnega sevanja okrog 950, se lahko
pojavi bolezen že po 20 dneh. Ciklično sevanje potenciala nižjega od 400 pa bi povzročilo bolezen
šele po dvanajstih mesecih, vendar so cikli krajši, zato načelno človek ne zboli. Pri najvišjem
potencialu 950, bi človek umrl, če bi ciklično sevanje trajalo okoli štiri mesece. Takšna obdobja so
teoretično mogoča.

DIAGRAM 1: Krivulja kaže, kdaj se pojavijo nenadna utrujenost, pomanjkanje energije,
razdražljivost in raztresenost.

DIAGRAM 2: Krivulja prikazuje kdaj se pojavijo glavoboli, prehlad, težave s prebavo in povišan
krvni tlak.

DIAGRAM 3: Krivulja ponazarja, kdaj se pojavijo bolezni.
Ciklično sevanje je treba razumeti kot motnjo, ki lahko resno ogrozi naše zdravje. Zdravje pa nikoli
ni odvisno samo od enega dejavnika. Če je človek že bolan ali šibak iz drugih razlogov, na primer,
če stanuje v bližini daljnovoda, potem ciklično sevanje učinkuje veliko hitreje, odvisno od
življenjske moči osebe. Zaradi cikličnega sevanja se ne pojavljajo kakšne posebne ali neznane
bolezni. Takšno sevanje zmanjšuje splošno odpornost telesa, zato pospešuje razvoj vseh bolezni,
povezanih z imunskim sistemom.
KAKO MERIMO CIKLIČNO SEVANJE
Ciklično sevanje je mogoče meriti neposredno z radiestezijsko metodo. Mogoče so tudi posredne
meritve z metodami za merjenje energijskega sistema telesa. Pri posrednem merjenju lahko
izmerimo odmike od normalnega stanja, vendar ne moremo ugotoviti kaj jih povzroča.
Pri vsakem merjenju pa je treba vedeti, kakšne značilnosti ima merjena veličina, sicer izmerjene
vrednosti ne moremo razumeti. Če razumemo kaj merimo, potem lahko izdelamo tudi prave načine
merjenja. Dolžino bomo merili z nečim kar ima dolžino, prostornino z nečim kar ima prostornino,
energijo pa z nečim, kar se odziva na energijo.
Pri merjenju cikličnega sevanja je treba upoštevati najnovejše ugotovitve fizike, ki se je dokopala
do spoznanj, da živimo v večdimenzionalnem vesolju. Poleg treh dimenzij in časa, ki smo jih
poznali doslej obstaja še sedem prostorskih dimenzij. Upoštevati je treba najnovejše ugotovitve
kozmologije, iz katerih izhaja, da smo pri opazovanju vesolja z našimi instrumenti in čutili sposobni
zaznavati le okrog pet odstotkov materije in energije. V vesolju obstaja še okrog 95 odstotkov snovi
in energije, ki pa ju ne moremo meriti s fizikalnimi instrumenti, niti ju videti. To snov so imenovali
temna snov, energijo pa temna energija. O tem smo podrobneje pisali v reviji Aura, št. 206 in 207,
novembra in decembra 2006, v članku Biopolje in fizika.
Če iščemo najustreznejšo fizikalno razlago za bioenergijsko polje okrog našega telesa, ki ga
imenujemo aura, bi jo našli prav v najnovejših ugotovitvah fizike. Aura ustreza razlagi temne snovi
in večdimenzionalnega prostora. Verjetno bi se najbolj približali resnici če bi rekli, da je aura temna
energija okrog našega telesa, ki je v vseh prostorskih dimenzijah. Aura pa ni ločeni del našega
telesa. Človeško bitje je telo in njegova aura je navadna snov (ki jo lahko izmerimo) in temna snov,
ki je ne moremo videti, je pa se hkrati v vseh prostorskih dimenzijah. Človeško bitje je telo in duh.
Ciklično sevanje prihaja neposredno v auro, ni odvisno od zdravstvenega stanja telesa in človekove
lokacije v prostoru. To pomeni, da prihaja iz drugih prostorskih dimenzij, iz materije, ki je ne
moremo zazanavati s fizikalnimi napravami, vendar še vedno iz nas samih. Ko pa pride v auro ga je

mogoče izmeriti z radiestezijsko metodo enako kot merimo običajno Zemljino sevanje. Z
radiestezijsko metodo je namreč mogoče zaznavati naš duhovni aspekt ali fizikalno - temno snov in
temno energijo ter druge prostorske dimenzije.
Za tiste, ki obvladujejo delo z nihalom, v nadaljevanju navajamo nekaj napotkov za merjenje
cikličnega sevanja.
Kot že vemo, je treba pri merjenju Zemljinega sevanja najprej vizualizirati posamezno sevanje in
šele nato se ga izmeri na zemljišču. Ciklično sevanje se izmeri v auri. Pri merjenju ga moramo prav
tako vizualizirati, se nanj miselno usmeriti. Morda se zdi postopek zahteven, vendar se izkaže da ni.
Zadostuje, če takšno sevanje vizualiziramo tako, da se usmerimo na njegove lastnosti.
Ciklično sevanje merimo z nihalom na rozeti za merjenje „čistosti biopolja“, ki je bila objavljena v
reviji Aura št. 226, julija 2008, v članku Čista polja in njihovi učinki. Namesto na čistost biopolja se
pri merjenju usmerimo na „potencial kaosa cikličnega sevanja“. Čistost biopolja in potencial kaosa
sta recipročni vrednosti. Ti dve lastnosti biopolja imata enako stopnjevanje naboja, saj zmeraj
merimo entropijo. Pri merjenju čistosti biopolja jo merimo v smeri proti zmanjševanju, ko merimo
potencial kaosa, pa v smeri proti povečevanju. Prav zato lahko uporabimo isto lestvico, le da si pri
merjenju enkrat zamislimo, da merimo čistost, drugič pa, da merimo kaotičnost. Številčna vrednost
na rozeti obakrat narašča. To nima nič skupnega z naravo entropije, ampak le s konstrukcijo
lestvice, saj vemo, da entropija nima negativne vrednosti. Številčna vrednost pa vedno narašča zato,
ker se ne sprašujemo po entropiji, ampak v enem primeru po čistosti biopolja, v drugem pa po
potencialu kaosa.
Ciklično sevanje merimo tako, da postavimo nihalo v središče leve spirale, okrog katere je narisana
lestvica, se usmerimo na lastnosti cikličnega sevanja in vprašamo: Prosim, povej mi kolikšen je
potencial kaosa cikličnega sevanja v auri osebe. Namesto izraza „oseba“ uporabimo ustrezno ime.
Nihalo bo zanihalo proti določeni vrednosti na lestvici, najpogosteje proti vrednosti nič, saj velika
večina ljudi ni izpostavljena cikličnemu sevanju.
Lestvica je narejena do vrednosti 300. Za merjenje potenciala kaosa do te vrednosti lahko
uporabimo navadno nihalo v obliki kapljice. Če nihalo pokaže vrednost večjo od nič, na primer 50,
pomeni, da je oseba izpostavljena cikličnemu sevanju, ki ima enak potencial kaosa kot škodljivo
sevanje pod štiristodvajsetkilovoltnim daljnovodom. To je hkrati tudi najvišja primerljiva vrednost
potenciala škodljivega sevanja, ki ga najdemo v naravi, pa še ta ni naravna, ker izhaja iz daljnovoda.
Ciklično sevanje skoraj vedno doseže precej višje vrednosti. Če nam nihalo pokaže vrednost 310,
pomeni, da je prišlo do konca lestvice.
Za merjenje vrednosti višjih od 300, moramo uporabiti reducirano nihalo, ki je prikazano na SLIKI
1 A. Nihalo je narejeno iz posebne medenine, ki vsebuje informacije umeščene prek tekoče faze
snovi. Ima obliko kolapsirajočega univerzuma, zato v njem tudi kolapsira energija. To posebnost
izrabljamo pri merjenju, saj pokaže le vrednost potenciala nad 300. Vsem vrednostim, ki jih
izmerimo s tem nihalom, prištejemo še 300. Tako z reduciranim nihalom lahko izmerimo potencial
kaosa do 600.
Za merjenje še višjih vrednosti uporabimo dvojno reducirano nihalo, ki je prikazano na SLIKI 1 B.
To nihalo reducira še več energije in pokaže šele vrednosti, ki so višje od 600. Vsem vrednostim
izmerjenim s tem nihalom zato prištejemo 600. Z dvojnim reduciranim nihalom lahko izmerimo
potencial kaosa cikličnega sevanja do 900.

SLIKA 1: A reducirano nihalo, B dvojno reducirano nihalo.
Vsak interval cikličnega sevanja ima svoje lastnosti, iz katerih se vidi kaj se bo dogajalo v
prihodnosti. Enako kot izmerimo obstoj intervala, lahko izmerimo tudi njegove lastnosti: čas
trajanja intervala, njegovo jakost in potencial kaosa.
Po naših opazovanjih se lastnosti intervala ne spreminjajo. Interval poteka tako, kot je bilo
zastavljeno v njegovem začetku. To pomeni, da ga ni mogoče ustaviti ali skrajšati, lahko pa se
nevtralizirajo njegove škodljive posledice. (O tem pozneje.)
Te ugotovitve se ujemajo s temeljnim izhodiščem za napovedovanje prihodnosti po starodavni
kitajski metodi ji jing. Ta metoda ponudi dve različici prihodnjega razvoja dogodkov. Prva izhaja iz
domneve, da se človek ne vmešava in dovoli, da stvari potekajo tako, kot potekajo, in seveda s
takim odnosom ne vpliva na potek dogodkov. Druga pa predvideva ustrezne ukrepe za sanacijo
stanja in človekovo sodelovanje v razvoju dogodkov. S poseganjem v dogodke pa človek uveljavlja
svojo voljo, spreminja njihov potek in s tem vpliva na svojo prihodnost.
Načelo dejavnega poseganja v dogodke je tudi sprejeto kot temeljna filozofija na vseh področjih
človekovega delovanja. Človek posega v dogodke in spreminja njihov potek. Na tem temeljijo
skoraj vse znanosti, fizika, medicina, ekonomija, ekologija, politika.
Če v auri izmerimo ciklično sevanje, lahko ugotovimo koliko časa že traja, v kakšni fazi razvoja je,
koliko časa bo še trajalo in kako se bo razvijalo. Vse to lahko izmerimo na rozeti za mejenje
„čistosti biopolja“. Na rozeti je lestvica z oznakami 10, 20, 30 itn. Zamislimo si, da predstavlja
oznaka 10 en mesec, oznaka 20 dva meseca itn., ter vprašajmo, „koliko časa že traja interval tega
cikličnega sevanja?“. Nihalo bo zanihalo v prostoru med nič in 100, ali malo čez. Tako dobimo
podatek o času trajanja intervala v mesecih. Enako vprašamo, „koliko časa bo še trajal interval tega
cikličnega sevanja?“
Nato izmerimo potencial kaosa cikličnega sevanja v auri v tem trenutku, kot je bilo opisano prej,
prav tako lahko izmerimo še najvišji potencial cikličnega sevanja v tem intervalu. Potem rečemo:
„Prosim, pokaži mi vrednost najvišjega potenciala kaosa cikličnega sevanja v tem intervalu pri
osebi!“ Najvišji potencial se bo pokazal približno v sredini intervala.
Tako lahko dokaj zanesljivo napovemo zdravstveno stanje v naslednjih mesecih, seveda po prvi
različici ji jinga, ki predvideva, da se človek ne vmešava v razvoj dogodkov. Če bo trajal interval
cikličnega sevanja na primer 10 mesecev in bo najvišji potencial kaosa okrog 900, bo dotlej zdrava
oseba zbolela nekje v drugi polovici obdobja, če pa je oseba že bolna, bo izid še slabši.
VZROKI ZA POJAV CIKLIČNEGA SEVANJA
Ciklično sevanja povzroča sunke v biopolju in ti sunki ga rušijo. Rušenje obstoječega biopolja pelje

v nastajanje novega, sam proces pa imenujemo razvoj. Razvoj je pot k zvišanju zavesti. In kaj je
dvig zavesti? Lahko bi rekli, da je to proces, ki pelje v povezanost, v zavedanje, da smo eno z vsem.
Nismo samo materija umeščena v tri prostorske dimenzije. Povezanost je pot k zavedanju vseh
dimenzij in razsežnosti našega bivanja.
Človek kot osebnost je navezano bitje, kot duša ali bistvo pa je samo povezano s svojim izvorom.
Biti navezan pomeni biti nesvoboden ali odvisen od vsega, s čimer koli se človek naveže od rojstva
do smrti. So stvari v življenju, brez katerih bi lahko prav dobro živeli, pa tudi take, brez katerih ne
bi preživeli. Čim zrelejši je človek, tem svobodnejši postaja, ker zmore reči „ne“ vsemu, kar v
življenju ni bistveno in kar mu z navezavo ne odnaša po nepotrebnem življenjske energije, ki jo po
razsodnem preudarku lahko uporabi za pomembnejše stvari.
Neka navezava je vsekakor potrebna, in to tista, ki omogoča človeku ohranjati zdrav odnos do
materialne vrednosti za dostojno in človeka vredno bivanje v materialni dimenziji oziroma med
šolanjem s pomočjo življenjskih izkušenj. Nevrednotenje dobrin je nezdrav odnos in tam, kjer
takšen odnos je različni vrednostni sistemi razpadejo. Četudi so ti še tako v nasprotju s človeškim
bistvom, je boljše, da so, kakor da jih sploh ni. Na slabih vrednostnih sistemih je mogoče zgraditi
boljše, na nesistemih pa ni mogoče graditi ničesar.
Kolikor bolj razvit je človek, na toliko popolnejše sisteme se opira in tudi naveže. Čim več energije
vloži v to, da se dokoplje do nekega sistema, tem bolj se nanj naveže. To prizadevanje za
uveljavitev nekega sistema je v resnici dvorezen meč. Po eni strani mu pomaga priti do nečesa
popolnejšega, po drugi strani ga z energijo vloženo vanj, nase navezuje. Pogoj za to dogajanje je
navezanost na kar koli. Ko pride čas trganja vezi te navezanosti, to trganje ne poteka brez pretresov.
Globina ali moč pretresa pa je vselej odvisna od količine energije, vložene ob nastajanju v to
navezanost.
Vložena energija se lahko sprošča postopno, in takrat človek ne doživi nobenih vidnih pretresov. Če
pa poteka to sproščanje sunkovito in v krajšem času, sproščeni valovi energije butajo vanj kot
razjarjeni morski valovi ob skalnato obalo v nevihti. Četudi je kamnita obala še tako trdna, jo udarci
vode prej ali slej spodjedo in spodjedena skala se sesuje v morje. Podoba obale se spremeni in rodi
se nova. Te sproščene vale energije, ki se pojavljajo kot energijski sunki in so tako močni, da
človeka preoblikujejo, imenujemo „ciklično sevanje“.
Vsakršno preoblikovanje človeka je razvoj, ki poteka z zviševanjem zavesti. Ciklično sevanje je
povezano z razvojem zavesti. To je kozmični zakon. Njegovo delovanje pa je uravnoteženo
porazdeljeno v času, kajti noben zakon ne deluje, dokler pogoji zanj niso toliko izoblikovani, da se
lahko uresniči.
Naloga energijskega sunka je popravljanje in občasno tudi rušenje obstoječega stanja. Ko se
obstoječe stanje samo popravlja, sprejema človek to kot ozdravitev, ko pa se stabilnost biopolja ruši,
doživlja to kot smrt. Obakrat gre za osvoboditev iz stanja, ki ga je človek na svoji razvojni poti
presegel. Preseči nekaj pa pomeni preiti iz enega polja stabilnosti v drugo, ki pa ni nujno, da je v isti
dimenziji.
VARSTVO PRED ŠKODLJIVIMI VPLIVI CIKLIČNEGA SEVANJA
Pred škodljivimi vplivi cikličnega sevanja se je mogoče zavarovati - najučinkoviteje z generatorji
biopolja. To so duhovno tehnične naprave, narejene iz simbolov.
Simboli kot univerzalna govorica vplivajo na to, da se določena vrata območij odpirajo, ko je to
potrebno. So sprejemniki za zavest. Simbol čisto določene in povsem ustrezne kakovosti lahko v
nekem območju na stežaj odpre vrata za odlike zavesti, ki jih v danem območju še ni ali pa jih ni
dovolj. Tedaj se energija zavesti z višje ravni spusti na nižjo raven kot močna luč in presvetli vso
tisto temo ali neosveščeno vsebino, ki je v območju. Ta luč zavesti, ki ji je simbol omogočil vstop,
prečisti območje in s tem omogoči, da se informacije za življenje z višje ravni zasidrajo na tej
prečiščeni ravni, ta pa se tako oplemenitena dvigne za stopnjo višje. Tako lahko dejavno posegamo

v razvoj dogodkov in jih spreminjamo v svojo korist.
Temeljno načelo učinkovitosti pri izdelavi generatorja biopolja je presežek potenciala. V poglavju o
merjenju cikličnega sevanja smo omenili, da sta čistost biopolja in potencial kaosa recipročni
vrednosti. Generator biopolja bo zato učinkovit, če bo njegov potencial čistosti biopolja višji od
najvišjega potenciala kaosa cikličnega sevanja.
Čistost biopolja predstavlja raven zavesti in navzgor ni omejena. Najvišje zgoraj je izvor, duh,
zavest celote. Za razmere v materialnem svetu pa vendarle obstajajo neke omejitve. Treba je bilo
rešiti tehnično vprašanje, in sicer kakšna naj bo čistost biopolja generatorja, da bo še vedno lahko
nevtraliziral najvišje potenciale kaosa? To pa je že razprava o dobrem in zlu.
Ko razpravljamo o dobrem in zlu, o redu in o kaosu, ugotovimo, da dobro vedno premaga zlo, da so
sile reda vedno močnejše od sil neurejenosti. Če ne bi bilo tako, potem ne bi bilo kreacije, naš
univerzum ne bi obstajal, ne bi bilo življenja, zavesti, ki bi lahko razmišljala o tem vprašanju.
To je znana dilema in je ni treba podrobneje pojasnjevati. Omenjamo pa jo, ker je povezana z
zasnovo naše naprave. Če to drži, potem imajo lokacije z najčistejšim poljem na našem planetu višji
potencial od 950, kolikor znaša najvišja izmerjena vrednost cikličnega sevanja.

SLIKA 2: Palača Potala v Tibetu in piramide pri Gizi - območja z najčistejšim biopoljem na
planetu.
Čistost biopolja piramid pri Gizi je 1180. Tudi palača Potala v Tibetu ima čistost biopolja 1180.
Ašram v kraju Kelaš v Radžastanu (Indija) ima čistost biopolja 1100. Poiskali smo simbole, ki
prevajajo zavest teh svetih krajev in jih vdelali v generator biopolja. Tako nam je uspelo izdelati
napravo, ki uravnava čistost biopolja v območju od 30 do 1180. Naprava ima ustrezne energijske
lastnosti za varstvo pred najmočnejšimi sunki cikličnega sevanja, vendar tehta 40 kilogramov in bi
jo težko nosili s seboj. Ciklična sevanja se namreč pojavljajo v auri, zato je treba nositi varovalno
napravo pri sebi, najbolje okrog vratu.

SLIKA 3: Obesek „Elipsa“, ki nevtralizira škodljive vplive cikličnega sevanja.
Naša najnovejša tehnologija z ulivanjem materialov v biopolju pa dovoljuje natančno kopiranje
vsebine zapisov matičnega generatorja in zmanjševanje izdelkov. Tako smo izdelali generator
biopolja, ki je narejen kot obesek in se zlahka nosi okrog vratu, saj je okrog 3000 - krat lažji od
matičnega generatorja in tehta le 12 gramov. Če nosimo obesek okrog vratu, na srčni čakri, je
učinkovitejši, ker njegove informacije hitreje prehajajo v energijski sistem telesa.
Sunek cikličnega sevanja, ki bi udaril človeka tako prestreže naprava. Ciklična sevanja povzročajo
energijske sunke, nato nastanejo težave, iz njih pride spoznanje in zvišanje zavesti. Naprava
povzroči zvišanje zavesti po drugi poti in se ogne fazi, ko nastanejo težave. Biopolje naprave je zelo
čisto, njegov potencial očisti auro in tako zviša zavest. Cilj kozmičnega zakona, ki je razvoj, je
dosežen prav tako z zvišanjem zavesti, vendar po manj boleči poti.
Izdelek ne skrajša cikla, zato ga je treba uporabljati ves čas trajanja, tudi zato, da se pogoji nove ali
višje zavesti povsem utrdijo. Človek se mora prilagoditi novim energijam zavesti. To prilagajanje
sproži pri njem možnosti, da povsem ozavesti to spremembo, ki mu prinese nova spoznanja, ko jih
sprejme pravimo, da se je njegova zavest razširila.
Varstvo pred cikličnim sevanjem je smiselno v začetku cikla, v drugi polovici obdobja lahko človek
že zboli. Škodljivi učinek takšnega sevanja se lahko zmanjša tudi tedaj, če zgradimo hišo na
geomantični točki, z raznimi tehnikami za ustvarjanje energijskega ravnotežja v telesu, z energijsko
bogato hrano, s primerno telesno dejavnostjo, vendar žal nič od naštetega ne doseže potenciala 950,
lahko pa pride vsaj do polovice.
Ciklično sevanje ni tako očitno kot anomalije, ki izvirajo iz geoloških posebnosti zemljišča, zato
smo jih dolgo raziskovali. Pri raziskavi sta pomagali gospa Marija Cetina in revija Aura, veliko
znanja so mi dali tudi drugi kolegi, vsem lepa hvala.

