
ČISTA POLJA IN NJIHOVI UČINKI
Pri merjenju sevanja v stanovanju ali na ležišču ponavadi ugotavljamo njegovo škodljivost in potem 
ukrepamo tako, da postavimo ležišče na nevtralno polje ali tja postavimo generator biopolja, ki tako 
polje naredi. Tako je tudi prav, saj takšno sevanje škoduje našemu zdravju.

Območja s sevanjem, ki ljudem škoduje imenujemo tudi kaotična polja. Če pa se izrazimo v jeziku 
fizike, so to polja s povečano entropijo. Entropija je merilo za neurejenost sistema. Ko ugotavljamo 
stopnjo škodljivosti z radiestezijsko metodo, pravzaprav merimo entropijo, neurejenost v biopolju 
okolice.

Več o tem je bilo napisano v Auri št. 206 in 207, v članku Biopolje in fizika.  Za osvežitev spomina 
pa lahko povemo kaj je ugotovila fizikalna znanost.

TEMNA ENERGIJA IN TEMNA SNOV
Obstaja enajst dimenzij, deset prostorskih in čas. Od teh navadno zaznavamo le tri dimenzije in čas. 
Prav tako se lahko spomnimo, da vsebuje naše vidno vesolje le pet odstotkov celotne mase in 
energije. Celih 95 odstotkov mase in energije vesolja zavzemata temna energija in temna snov, ki ju 
ne moremo niti videti niti meriti s fizikalnimi instrumenti.

Temna materija obdaja vse predmete v vesolju, temna energija pa je razpršena po vsem prostoru, 
zato lahko sklepamo, da so temna snov in aura ter temna energija in biopolje povezani. Kot vemo 
aura obdaja vse predmete v vesolju, biopolje pa je razpršeno vsepovsod. Auro in biopolje pa lahko 
merimo natančneje z radiestezijsko metodo, posredno pa s fotografiranjem. To je fizikalna metoda, 
vendar so te fotografije le njen odsev v elektromagnetnem polju telesa. Aura našega telesa meri v 
premeru vsaj deset metrov, kamere za slikanje aure pa jo zaznavajo na bistveno krajši razdalji.

Če temna snov obdaja vse stvari v vesolju, obdaja tudi naše telo, prav tako so vse druge prostorske 
dimenzije na istem mestu, torej tukaj, so tudi v nas, vse to sestavlja naše bitje. To je naš duhovni 
svet, to smo mi, zato lahko vse to merimo, z radiestezijsko metodo, ki je duhovna metoda. Vse 
napreduje, zato je trenutek, ko bo duhovni svet lahko merila tudi fizika le še vprašanje časa.

BARVNI KROG ZA MERJENJE NEUREJENOSTI BIOPOLJA
Prvi, ki je meril entropijo v biopolju okolice, kolikor je meni znano, je bil že pokojni poljski 
radiestezist in magister elektronike Jerzy Wozniak. V ta namen je naredil barvni krog za merjenje 
radiestezijske barve, ki ga prikazuje SLIKA 1. Nihalo se postavi v središče kroga, ki je označeno s 
piko. Na zunanjem obodu so napisane barve, na notranjem pa kotne stopinje, za natančnejše 
vrednotenje rezultata. V spomin na genialnost Jerzyja Wozniaka sem ohranil krog tak, kot ga je 
narisal on, kotne stopinje pa so napisane še z njegovo pisavo. Ker je slika v reviji pomanjšana, kaže 
prav tedaj, ko je premer kroga natančno 100 milimetrov.

Enota za merjenje entropije v termodinamiki je J/kgK, enote za merjenje entropije biopolja pa fizika 
ne pozna, zato jo moramo določiti sami. Wozniak je našel rešitev in jo je določil po barvah v krogu; 
pri tem ni mislil na prave barve, njegove označujejo stopnjo neurejenosti biopolja, zato jih je 
imenoval radiestezijske barve. Lahko bi si sicer izmislili kaj drugega, pa ni potrebno, ker barvni 
krog deluje odlično, tak kot je.



SLIKA 1: Barvni krog za merjenje radiestezijske barve - entropije biopolja

Kaj pravzaprav pomeni entropija biopolja v vsakdanjem življenju? Že to, da se zavedamo le petih 
odstotkov snovi in energije vesolja in le štirih od enajstih dimenzij kaže na neurejenost v naši 
zavesti. Naše zavedanje je zamegljeno, ker dojemamo le tako majhen delček celote. Stanje v naši 
auri je pravzaprav povezano s stanjem našega duha. Z duhovnim razvojem se njegova entropija 
zmanjšuje. Vemo pa, da se entropija aure počasi prilagaja energijskemu stanju okolice, torej 
entropiji biopolja. Prav zato je za naš razvoj tako pomembno, da živimo v čistih poljih.

Nizka entropija biopolja pospešuje naš duhovni razvoj, previsoka pa ga zavira. Ko se zviša do 
določene stopnje začne škodovati zdravju fizičnega telesa. Prav to točko je določil Wozniak v 
svojem barvnem krogu in jo označil z belo barvo. Bela radiestezijska barva je torej točka s stopnjo 
entropije, ki ne škoduje zdravju. Vse druge barve od bele v desno smer, torej ultravijolična, 
vijolična, indigo, modra in tako nazaj proti črni pa pomenijo postopno povečevanje entropije in 
škodljivosti. Pri tem je najškodljivejše stanje pri črni barvi. Barvni krog ima torej samo eno točko, 
ki ni škodljiva za ljudi in to je pri beli barvi.

Bela radiestezijska barva pa ne pomeni najnižje stopnje entropije nasploh. To je le tista stopnja 
entropije, ki še ne zmanjšuje življenjske moči telesa, ker je telo proti njej odporno. Barvni krog na 
SLIKI 1 je prilagojen človeku. Iste vrednosti veljajo tudi za konje, krave, pse, ovce, koze, prašiče. 
Na primer mačke, kure, podgane, čebele in mravlje pa so odporne proti večjemu sevanju, stanju z 
višjo entropijo. To ne pomeni, da imajo te živali sevanje rade, sevanje jim prav tako škoduje, vendar 
imajo višji prag občutljivosti kakor človek. Barvni krog za kure bi moral biti zato narisan drugače, 
oziroma bi bil prag škodljivosti namesto pri beli barvi šele pri rumeni.

Prav tako veljajo iste vrednosti kot za človeka za jablane, hruške, orehe in grozdje, proti višji 
entropiji pa so odporne slive, češnje, breskve. To ne pomeni, da je to sadje škodljivo, le odpornejše 
je proti sevanju kakor ljudje.

Barvni krog sem preizkušal okrog 20 let na več kot 10.000 primerih in ugotavljam, da je Wozniak 



naredil dobro stvar, primeren instrument za merjenje entropije biopolja. Preden začnemo meriti, pa 
je treba umeriti občutek za harmonično energijo. To lahko naredimo na kakšni stvari, ki ima belo 
radiestezijsko barvo, na primer na odprtem ognju, ko gorijo polena ali sveča. Nihalo mora pokazati 
na belo barvo, oziroma ga usmerimo tako, da pokaže v to smer in s tem je občutek umerjen. Ko 
bomo spet merili, lahko primerjamo občutek odprtega ognja s tistim, kar merimo, in tako dobimo 
pravi rezultat.

Občutljivost barvnega kroga lahko zelo preprosto preizkusimo na 420 kilovoltnemu daljnovodu. Pri 
razdalji 800 m lahko že izmerimo spremembo, torej odmik od bele barve. Ko se bomo daljnovodu 
približevali, se bodo po vrsti zvrstile vse barve, v smeri proti črni, in to je razumljivo, ker je jasno, 
da entropija narašča. To dokazuje, da merilnik deluje. Zanimivo pa je, da se bo pojavila črna barva 
že nekaj sto metrov pred daljnovodom. Ko se bomo še naprej približevali daljnovodu ne bo 
sprememb, čeprav bo entropija naraščala. Merilnik je bil konstruiran za merjenje naravnih 
škodljivosti in ne za ekstremne primere, zato pri zelo visoki entropiji odpove.

Z barvnim krogom ne moremo meriti zelo nizkih entropij. Če poiščemo nevtralno točko, takšno 
brez škodljivih sevanj, bo barvni krog pokazal belo barvo, in to je prav. Če pa poiščemo 
geomantično točko in v središču merimo radiestezijsko barvo, prav tako pokaže belo. To je sicer 
točno, vendar s tem merilnikom ne moremo videti razlike, saj je jasno, da je geomantična točka 
čistejša od nevtralnega polja.

Zadnje raziskave pa so pokazale, da za dobro počutje in razvoj ni dovolj, da živimo le v nevtralnem 
polju, kjer ni škodljivega sevanja. Za napredek človeka je najboljše živeti na območju z zelo nizko 
entropijo. Taka območja smo imenovali „čista polja“.

KAJ PRINAŠAJO MOTNJE V BIOPOLJU
Motnje v biopolju so pravzaprav povečana stopnja entropije in sicer tako zelo, da to že škoduje 
našemu zdravju. Entropija v biopolju pa ni nič drugega kot motnja v informacijah. Po spoznanjih, 
dobljenih z raziskavami biopolja, je stvaritelj vsega manifestirajočega - zavest duhovnega sveta ali 
izvor. Vse manifestirajoče pa je nastalo iz izvornih informacij.

Ta spoznanja se povsem ujemajo z najnovejšimi ugotovitvami fizike, ki jih obravnava teorija strun. 
Po tej teoriji je vsa snov v vesolju nastala iz informacij. Prav tako so ta spoznanja skladna tudi z 
religijo, zato omenim citat iz Svetega pisma: >Beseda je meso postala in med nami prebivala<. 
Kdor išče, ta najde - pravo resnico.  

Popolnoma čista izvorna informacija nima entropije, pomeni uravnoteženo biopolje in takšna sta 
posledično tudi zdravje in življenje. Zdravje in življenje pa ne moreta biti popolna tam, kjer za 
čistost biopolja ni ustreznih razmer. Bolj ko je neko biopolje moteno, manj je čisto ali uravnoteženo, 
in to povleče za seboj vsako stvaritev, ki sodi v to biopolje.

Čistost biopolja je povezana s čistostjo izvornih informacij. Informacije pa lahko pridejo do 
biopolja v svoji čisti izvorni obliki ali pa so iz različnih razlogov motene. Izvorne informacije 
prihajajo v našo dimenzijo skozi prehode med dimenzijami, prav tako potujejo tudi skozi 
manifestativni svet, preden se usidrajo v njegovo strukturo.

Obstoječi manifestativni svet z energijskim pulziranjem odpošilja v prostor sporočila o stanju lastne 
vsebine. Na primer širi entropijo zaradi elektromagnetnega sevanja, anomalij, ki izhajajo iz 
geoloških posebnosti zemljišča, tistih, ki so nastale ob negativnih čustvenih dogodkih in mislih, ki 
vsebujejo zlo, skratka o vsem, čemur poenostavljeno rečemo škodljiva sevanja. Ta sporočila pa 
ležejo na potujoče izvorne informacije, kot leže prah na pohištvo, ki poskuša prekriti njegovo 
izvorno stanje. Tako lahko izvorne informacije izoblikujejo stvaritev, ki je posledica motenj, 
usidranih vanje.

V biopolju pa se občasno pojavljajo tudi močni energijski sunki z visoko entropijo in niso povezani 
s sevanjem iz okolice. Ti sunki trajajo omejeno časovno obdobje, od nekaj dni do nekaj mesecev, 
prav tako imajo različno jakost, na primer kot sevanje pod močnim daljnovodom, pa do jakosti, ki 



so več kot desetkrat močnejše. Vendar ne učinkujejo na vse ljudi hkrati kakor zemlino sevanje, 
ampak selektivno, samo na določene osebe. Ti sunki lahko nenadoma poslabšajo zdravstveno 
stanje, ker porušijo stabilnost biopolja.

Energijski sunki so nekakšni regulatorji življenja in so odvisni od kozmičnih razvojnih zakonov, 
zato jih v radiesteziji imenujemo >kozmično sevanje<. Ne delujejo sočasno, temveč uravnoteženo 
porazdeljeno v času in odvisno od samega procesa razvoja. Potek univerzalnega razvoja je v resnici 
eno samo energijsko valovanje, v katerem se stabilnosti enih biopolj vzpostavljajo, drugih pa rušijo 
ali pa tudi preprosto samo popravljajo. To valovanje bi lahko primerjali tudi s kozmičnim dihanjem, 
v katerem vdih in izdih opravljata vestno svojo funkcijo graditve in rušenja. S tem dihanjem ali 
valovanjem poteka neka izravnava, tako da se vedno poruši samo tisto, kar je odslužilo in na novo 
vzpostavlja to, kar ga nadgrajuje in s tem omogoča nadaljnji razvoj.

Na prvi pogled je videti nemogoče, vendar vse motnje v biopolju pripomorejo k zvišanju zavesti, 
čeprav lahko zaradi njih ljudje zbolijo.

Prav zdaj smo na primer priče množičnemu izginjanju in umiranju čebel. Čeprav vemo, da to 
povzročajo pesticidi in elektromagnetna sevanja, naša vrsta ne ukrepa in ne bo toliko časa, dokler 
sama ne bo ogrožena. Človek spoznava kaj je slabo in kaj dobro šele, ko ga k temu prisilijo grenke 
izkušnje. Prav te izkušnje so potem za človeka izziv, da jih presega in se tako iz svoje nepopolnosti 
prebija v popolnost. Temu rečemo razvoj, ki ga omogočajo manj popolne informacije.

Razvoj pomeni zvišanje zavesti. Zavest se torej neprenehoma zvišuje z izkušnjo. Lahko jo 
zvišujemo z molitvijo, meditacijo, jogo, z umetnostjo, literaturo, glasbo, z bioenergijskim 
zdravljenjem in tako naprej. Življenje kot tako je že v temelju namenjeno zvišanju zavesti.

ČISTA POLJA PRIPOMOREJO K ZVIŠEVANJU ZAVESTI
K zviševanju zavesti pa zelo veliko pripomore čisto biopolje. Biopolje je čisto, kjer je čista zavest in 
zavest je čista, kjer je tudi polje čisto. Zavest in čistost polja  potujeta  z roko v roki po skupni 
razvojni poti. Človek z visoko zavestjo čisti biopolje v okolici in nasprotno, če človek živi v zelo 
čistem polju, postane zavestnejši. Čim zavestnejši postaja človek, tem čistejše polje potrebuje 
oziroma zmore v njem delovati. Čistost polja je neomejena, kot je tudi neomejena človekova zavest, 
ki v takem polju deluje.  

Čistost biopolja je odvisna od dotoka izvirnih informacij, ki so bolj ali manj čiste. Zdravje in 
življenje ne moreta biti popolna ali uravnotežena tam, kjer za čistost biopolja ni  ustreznih razmer. 
Tam, kjer so ustvarjene take razmere, ki ohranjajo čistost biopolja, se v ustrezni obliki manifestira 
tudi življenje in z njim zdravje.

Čistost nekega biopolja pa je mogoče ohranjati in prav tako tudi rušiti z močjo misli. Misel sama je 
odvisna od zavedanja in je lahko ustvarjalna ali pa rušilna energija. Prav zato je pomembno, kakšne 
misli se pretakajo skozi človekovo mentalno telo. Moč misli lahko ravnotežje biopolja krepi, 
ohranja ali pa ga onesnažuje in s tem ruši. Rušenje je lahko negativen ali pozitiven proces, ki 
omogoča spremembo povsod tam, kjer so zanjo dozoreli vsi pogoji. Če se to rušenje zgodi ob 
neprimernem času, je negativen pojav, sicer pa je pozitiven in zato dobrodošel.

Čista polja so na nekaterih območjih na zemljišču kot naravni pojav, lahko pa jih naredimo sami, z 
duhovno - tehničnimi napravami. Oboje, naravna čista polja in naprave so zdravitelji, ki krepijo 
čistost človekovih misli, to pomeni, da je iz njih odstranjena vsa tista negativna rušilna moč, ki 
nastane ob nepravem času. Zdravitelji so prava opora človekovim mislim oziroma njihovi moči, ko 
se ta začne iz stvariteljske spreminjati v razdiralno. Ubrane misli se lahko rojevajo le v 
uravnoteženem ali zdravem biopolju, kjer je vse tako kot mora biti zaradi učinkovanja 
nepoškodovanih izvirnih informacij.

Čistost biopolja je velika zaveznica človekovih misli. Od čistosti biopolja je odvisna čistost misli, ki 
žene človekovo delovanje in hkrati ureja tudi njegovo zdravstveno stanje. Seveda to dogajanje ni 



tako preprosto, kot se zdi, kajti veliko je takih misli, ki se jih človek zaveda, in še več takih, ki se jih 
ne zaveda ali jih ozavesti veliko pozneje na svoji razvojni poti, ki pripada številnim življenjem.

MERJENJE ČISTOSTI BIOPOLJA
Čistost biopolja merimo z rozeto, ki je prikazana na SLIKI 2. Rozeta je oblikovana tako, da je njen 
simbol v obliki spirale skladen s praspominom stvarstva, učinkuje pa kot povezovalec 
praspominskih informacij in stvaritev, ki jih te omogočajo. Rozeta s svojo obliko opisuje vsebino 
tistega, kar se meri, zato lahko z njo natančno merimo čistost biopolja. Pri kopiranju je treba paziti, 
da ima krog z lestvico 100 milimetrski premer.

SLIKA 2: Rozeta za merjenje čistosti biopolja

S to rozeto lahko merimo entropijo v biopolju, podobno kot z barvnim krogom, vendar je rozeta 
narejena za merjenje čistih polj, od tistega spektra, ki se na barvnem krogu konča pri beli 
radiestezijski barvi. Z rozeto torej merimo polja, ki zvišujejo zavest in zdravijo.

Biopolje z manjšo entropijo je čistejše, zato predstavljajo številčne vrednosti na lestvici čistost 
biopolja. Koliko večja je čistost, toliko večja je številčna vrednost na lestvici. Čistost biopolja torej 
nima omejitve, zato številčna vrednost navzgor ni omejena, vendar to velja le za >izvor<, ne pa za 
človeka. Meri se tako, da se postavi nihalo v središče leve spirale okrog katere je narisana lestvica 
in postavi se vprašanje: Kakšna je čistost tega biopolja?

Za merjenje entropije biopolja je Wozniak določil radiestezijsko barvo. Enota za merjenje čistosti 
biopolja pa naj bo kar >čistost biopolja<. Preden začnemo meriti pa je treba umeriti občutek za 
čistost biopolja. Umerjamo enako lahko kot pri barvnem krogu, kar na odprtem ognju, ko gorijo 
polena ali sveča. Nihalo mora pokazati na vrednost 50 oziroma ga usmerimo tako, da pokaže v to 



smer, in s tem je občutek umerjen. Ko bomo spet merili bomo lahko primerjali občutek odprtega 
ognja, ki ima vrednost 50, s tistim kar bomo merili.

Pri merjenju ni pomembno, da dobimo vsi enake vrednosti, ker je to odvisno od človekove 
zmožnosti zaznavanja notranje strukture čistega polja. Rozeta pa bo zanesljivo pokazala razlike 
med polji, tako da bodo imela čistejša polja višjo številčno vrednost.

Še primerjava z barvnim krogom. Vse radiestezijske barve razen bele imajo čistost biopolja nič. V 
beli radiestezijski barvi pa se skrivajo vse številčne vrednosti čistosti biopolja do neskončno velike, 
ki jo ima izvor. Vendar, če poiščemo na zemljišču nevtralno polje, takšno brez škodljivega sevanja, 
na njem izmerimo čistost biopolja 15.

Na geomantičnih točkah je čistost biopolja med 40 in 80, odvisno od točke.

Čistost biopolja lahko merimo tudi kamnom, zdravilnim rastlinam, ekološko pridelani hrani, vodi v 
zdravilnih studencih, naši auri.

ČISTA POLJA V DRUGIH KULTURAH IN CIVILIZACIJAH
Čista polja so bila v starejših kulturah nekaj samoumevnega, del njihovega življenja, saj jih 
najdemo povsod. V naši kulturi se je to znanje počasi pozabljalo, vendar nikoli pozabilo. Ne vemo 
od kod izhaja, vendar je že zelo staro.

V osrednjem delu svetišč starega Egipta je bilo vedno postavljeno >najsvetejše<. To je bil prostor, 
kamor so shranili kip božanstva in sta ga lahko obiskala le faraon in visoki svečenik. V naših 
cerkvah so taka sveta mesta oltarji. Ravno tako jih poznajo v mošejah, vendar jih imenujejo 
>mihrab<, po njihovem verovanju gre za kraj od koder je možen neposredni stik z bogom.

Na SLIKI 3 je prikazan mihrab v eni od mošej v Marakešu. Z radiestezijsko metodo je mogoče 
območje mihraba zelo natančno določiti, ima premer približno pet metrov okrog portala, kot se vidi 
na sliki.

Vsi mihrabi v mošejah Maroka in v Španiji, ki jih je bilo mogoče obiskati imajo čistost biopolja 
100. Enaka čistost biopolja je na območju vrtov Generalife, ki pripadajo nekdanji islamski palači 
Alhambra v Granadi.

Če preskočimo nekaj tisoč kilometrov jugovzhodno in 3500 let v preteklost, na Kreto, bomo prišli 
do minojskih palač. Vse, ki jih je bilo mogoče obiskati, palača v Knososu, Phaistosu, Maliji in Agia 
triadi, imajo na širšem območju, v premeru nekaj sto metrov enako čistost biopolja, 100; izjema je 
le palača v Zakrosu, ki stoji na običajnem zemljišču. Menim, da so polja na katerih stojijo vsi 
našteti objekti narejena, saj ne morejo biti povsod geomantične točke z enako čistostjo. Še 
najočitnejše je to pri mihrabu; vsi imajo namreč podobne arabeske in oboke, ki lahko generirajo le 
enako kakovost biopolja.



SLIKA 3: Mihrab v eni od mošej v Marrakeshu.

Minojci so okrog svojih palač zgradili čisto biopolje in v njem živeli kar 1000 let. Arheologi 
poročajo, da so živeli v miru, brez vojakov in obrambnih zidov. Razvili so visoko kulturo, in ta se je 
razširila po vsej antični Grčiji in od tam v zahodni svet, do današnjega časa. Minojska kultura je 
postavila temelje naši današnji kulturi.

Z nekaj njihovega znanja je bilo gotovo narejen tudi energijski sistem otoka Kos, kjer je živel 
utemeljitelj sodobne medicine Hipokrat. Če merimo čistost biopolja na otoku Kosu, dobimo povsod 
vrednost 80. Višje vrednosti so samo na geomantičnih točkah v svetišču. Na otoku ni škodljivega 
sevanja nikjer, niti pod daljnovodi. Zdravstvena statistika navaja, da je tu najmanj bolnih ljudi, 
zasluge se pripisujejo oljčnemu olju. Tudi Kos ima narejeno čisto biopolje, ki je tam okrog 2000 let, 
odkar je bil zgrajen Asklepion; ni namreč mogoče, da bi bila na otoku tako velika geomantična 
točka, saj je dolg okrog 60 kilometrov.

Marsikje najdemo še višje vrednosti čistosti biopolja. Na primer s kamni tlakovana zmajeva črta, ki 
poteka skozi palačo v Knososu, ima čistost biopolja 180. Peč za taljenje brona v palači Phaistos ima 
čistost biopolja 250. Kraj v Fatimi, kjer se je prikazala Marija, ima čistost biopolja 350.

Za merjenje višjih vrednosti od 300 potrebujemo posebno nihalo, ki zmanjša energijo in je narejeno 
tako, da se odziva šele nad 300. Uporabimo lahko kar rozeto kakršno vidimo na sliki 2. Za 
praktično uporabo pa se izkaže, da to niti ni potrebno.

Ljudem škodujejo biopolja s previsoko entropijo, torej škodljivo sevanje, prav tako lahko škodujejo 
tudi biopolja z zelo nizko entropijo, torej preveč čista polja. Vsakemu človeku namreč ustreza le 
tista čistost polja, ki je usklajena z njegovo zavestjo.



Če se bo nekdo znašel v čistejšem polju, kot je njegova zavest, se v takem polju ne bo počutil 
dobro. Vibracija energije bo delovala nanj preveč radikalno, in to ima lahko negativne posledice. 
Manjše odmike navzgor, od ravni zavesti in čistosti polja pa človek zlahka prenese. Ti odmiki ga 
celo stimulirajo in ustrezno podpirajo njegov razvoj ali širjenje zavesti, brez te pa razvoj sploh ni 
mogoč.

Večina ljudi zlahka prenese čistost biopolja do vrednosti 100. Nekateri pa zmorejo ugodno prenesti 
še večje odmike, vendar to ni vedno usklajeno le s stopnjo zavesti. Pri fizičnem delu na polju se 
čistost biopolja v auri samodejno zmanjša, na primer na 40. Če potem ista oseba opravlja umsko 
delo, na primer pisanje članka, se čistost biopolja v auri lahko zviša na 400. Prav tako se čistost 
biopolja zmanjša pri vožnji avtomobila. Za spremembo čistosti biopolja v auri pa potrebujemo 
nekaj časa, od nekaj minut do pol ure, zato je treba paziti; ne vozimo avta takoj po umskem delu, 
ker se lahko zgodi nesreča. O nečem podobnem pripoveduje zgodba o raztresenem profesorju, ki 
išče očala,  ki jih ima na nosu. Morda zato, ker profesor še ni uskladil čistosti biopolja.

Čistost biopolja pri istem človeku tako tekom dneva niha, valovi, odvisno od tega kaj počne. 

Previsoka čistost biopolja pa ne povzroča težav prav takoj, ker ima aura  sposobnost 
samouravnavanja. Škoda pa nastane, če ji je človek izpostavljen dalj časa, mesec dni ali dva, kar je 
odvisno od potenciala energije. V naravi težko najdemo polje s preveliko čistostjo, lahko pa takšno 
polje naredimo sami. Vse tehnike ki zdravijo duha, na primer meditacija, homeopatija, regresija in 
druge, čistijo polje v auri, zato je boljše, da jih izvajamo pod strokovnim vodstvom, ne vseh vprek 
ali pa vseh naenkrat. Za uspešen duhovni razvoj mora biti čistost biopolja naravnana na zgornjo 
mejo, da jo človek lahko še prenese brez težav. Z radiestezijsko metodo se ta meja lahko izmeri na 
rozeti slika 2, z vprašanjem >kakšna je moja največja čistost biopolja

Če bi imeli zelo veliko čistost biopolja na primer 300, bi bilo za nekatere ljudi to ravno dovolj, za 
druge preveč, za tretje pa premalo. Kako to uskladiti? Minojska kultura je našla rešitev: izdelali so 
duhovno - tehnično napravo, ki uravnava čistost biopolja, prikazuje jo slika 4.

Kamnita vaza je arheološka najdba iz palače v Zakrosu. To palačo smo že omenili kot izjemo, ker je 
bila edina zgrajena na običajnem zemljišču. Posoda je sicer polna in nima notranjega volumna. To 
se zdi nenavadno, če ne vemo, da gre za napravo. Naprava, oziroma vaza prilagaja čistost biopolja 
vsakemu človeku posebej, na zgornjo mejo, glede na njegove trenutne potrebe, in so v območju 
njenega kodnega jedra s premerom 180 metrov. Čistost biopolja uravnava v območju med 40 in 
600. To pomeni, da ne more narediti čistejšega polja od 600, kar je zelo visoka vrednost, vrednosti 
okrog 40 pa imajo običajne geomantične točke v naravi.

Ta arheološka najdba je najlepši, najboljši in najstarejši generator biopolja, kar jih poznamo. 
Natančneje duhovno - tehnična naprava. Shranjena je v arheološkem muzeju v Heraklionu na Kreti.



SLIKA 4: Minojska kamnita vaza iz obdobja 1400 pred našim štetjem je v resnici duhovno - 
tehnična naprava.

Za raziskovanje smo izdelali pomanjšani posnetek minojske kamnite vaze. Dobili smo podobne 
energijske lastnosti kot jih ima izvirnik. Na izvirniku lahko opazimo zelo lepe ročaje, ki pa niso kaj 
prida uporabni za prenašanje posode, ki je težka okroli 10 kg. Ko smo na pomanjšanem posnetku 
izdelali enake ročaje, smo opazili, da niso narejeni za prenašanje, temveč zato, da razširijo 
frekvenčni spekter polja, tako da dobi še sposobnost nevtraliziranja škodljivega Zemljinega sevanja. 
Če pa posoda nima ročajev, ima polje samo centralno energijo.

Minojska palača v Zakrosu torej ni bila izjema, tudi tam so živeli ljudje v čistem polju. V tej palači 
so našli še nekaj drugih posod brez volumna, prav tako naprave, ki uravnavajo čistost biopolja in so 
v istem muzeju. Verjetno so te naprave izdelovali v palači Agia triada, saj so tudi tam našli polne 
posode iz istega obdobja. Tehnološki postopek izdelave namreč zahteva čisto polje z visokim 
potencialom, da se preko njega v izdelek vtisnejo informacije. V Agia triadi takšna polja so, v 
Zakrosu pa ne.

Naprave za uravnavanje čistosti biopolja smo odkrili tudi v Indoneziji. To so posebni obredni noži, 
ki jih imenujejo >kris<. Danes jih ne izdelujejo več, vendar so se nekateri ohranili še iz prejšnjih 
stoletij in jih je še mogoče najti. Tako je znašalo območje uravnavanja čistosti biopolja pri enem 
primerku od 200 do 570.

To pa še ni vse. Odkrili smo, da ima lastnost uravnavanja čistosti biopolja še veliko pomembnih 
svetišč iz stare zgodovine:

1. Svetišče na otoku Gozo od 40 do več kot 600. Vrednosti nad 600 še ne morem meriti.
2. >Najsvetejše< v Karnaku, od 40 do več kot 600.
3. Tempelj v Luksorju od 40 do 590.
4. Plato s piramidami v Gizi od 40 do več kot 600.
5. Sfinga od 40 do več kot 600.
6. Osrednje območje nad kraljevo sobano v Knososu: od 40 do več kot 600.

To ni popoln pregled, vendar se zdi, da imajo zelo stara svetišča biopolja z urejanjem čistosti in 



kodnim jedrom, svetišča antične Grčije imajo samo kodno jedro, stare cerkve na Slovenskem so 
postavljene na običajnih geomantičnih točkah, najnovejše cerkve, tiste, ki so bile zgrajene v zadnjih 
desetletjih pa stojijo na navadnem zemljišču.

NOVI IZDELKI Z UREJANJEM ČISTOSTI BIOPOLJA
V čistih poljih se človekova zaznava krepi, postane jasnejša, čistejša in učinkovitejša, ker presega 
zgolj uporabo temeljnih čutil. Človek začne jasneje zaznavati druge svetove in tako si odpira dostop 
do novih informacij, misli postanejo jasnejše, okrepi se razumevanje stvari, človek se pravilneje 
odloča.  

Zavest se mu zviša, prav tako zavest drugih ljudi, vse to učinkuje na zdravje in življenje, oboje 
postane bolj uravnoteženo. Razvoj poteka hitreje. Razvoj je čiščenje duha in materije.

Čista polja spremljajo človeško vrsto skozi vso zgodovino, vsi dosežki, ki jih danes občudujemo, so 
bili povezani s čistimi polji. Res je, da se je to znanje počasi izgubljalo, vendar so življenje v čistih 
poljih dobro preizkusili v več tisočletjih in povsod lahko opazimo odlične rezultate.

Današnja radiestezija najpogosteje proučuje škodljivosti, torej biopolja z radiestezijsko barvo, 
drugačno od bele, civilizacije pa so v zgodovini ves čas proučevale le čista polja. Ta polja zlahka 
očistijo vsakršno škodljivost.

Vsa spoznanja so nas popeljala k razvoju novih izdelkov, duhovno - tehničnih naprav, ki imajo čista 
biopolja. V radiesteziji Šturm smo izdelali matični generator, ki je bil izdelan s precej znanja, ki 
smo ga našli v starem Egiptu in v minojski kulturi. Iz biopolja tega generatorja potem kopiramo 
informacije v majhne izdelke, v elipsassto oblikovane obeske, ki tehtajo le 15 gramov.

Obesek ELIPSA nevtralizira škodljiva sevanja, energijsko obogati hrano in pijačo, telesu vrača 
življenjsko moč in povečuje sposobnost pravilnega odločanja. Uravnava čistost in jakost biopolja.

Čistost biopolja uravnava v območju kodnega jedra s premerom 96 metrov, in to vsakemu človeku 
posebej, glede na njegove trenutne potrebe. Uravnava ga v območju od 40 do 600. Izdelek smo 
izpopolnili, tako da uravnava tudi jakost polja od 3000 do 80.000 enot po Bovisu, prav tako 
vsakemu posebej, ki se znajde v polju.

Višjo jakost polja potrebujemo pri telesnem naporu, ko smo utrujeni, pri vožnji avtomobila, nižjo pa 
ko spimo. Jakost biopolja pomaga fizičnemu telesu, čistost pa razvoju duha.

Pri raziskavi sta veliko pomagali gospa Marija Cetina in revija Aura.
Hvala.


