
LAJŠANJE SIMPTOMOV KLIMAKTERIJA Z BIOPOLJEM
Raziskave, ki so postopno pripeljale do odličnih izsledkov so se začele pred leti, ko smo ugotavljali, 
da se številnim ženskam starim okrog petdeset let zelo zniža vrednost življenjske energije. To 
pomeni, da organizem izgublja odpornost. Nekatere od njih so odšle k zdravniku, vendar zdravniški 
pregled ni pokazal bolezni. Takrat še nismo vedeli za povezavo med življenjsko energijo in 
klimakterijem. Trajalo je nekaj let preden smo to ugotovili in našli primerno rešitev. Če gremo po 
vrsti je najbolje uvodoma navesti nekaj podatkov iz Knjige o klimakteriju avtorice dr. Andreje 
Kocijančič.

IZ "KNJIGE O KLIMAKTERIJU"
Klimakterij je obdobje po zadnji menstruaciji v življenju. Nastopi pri povprečni starosti petdeset let. 
Traja navadno od enega do treh let. Posamični simptomi klimakterija pa se lahko pojavljajo tudi do 
20 let po zadnji menstruaciji.

V klimakteriju se poruši ravnotežje, ki izhaja iz usklajenega delovanja hormonov. Hormoni so 
kemične spojine, ki nastajajo v žlezah z notranjim izločanjem. Njihov pomen za življenje je 
izjemen. Omogočajo razmnoževanje, porod, spolno dozorevanje, rast, odzivanje na zunanje strese, 
uravnavajo pitje in hranjenje, spanje in budnost, presnovo vseh spojin, ki so nujno potrebne za 
življenje in zaznamujejo tudi telesne spremembe v klimakteriju.

V klimakteriju opisujejo ženske neverjetno veliko težav. V grobem jih lahko razdelimo v telesne in 
duševne, čeprav se obojne pogosto prepletajo.

Telesna znamenja klimakterija so: prenehanje menstruacije, navali vročine in zardevanje, hitrejše 
bitje srca in zbadanje za prsnico, glavobol, nespečnost, utrujenost, bolečine v kosteh, mišicah in 
sklepih, ščemenje in pikanje po koži, tople ali mrzle noge, težave s prebavo, napihnjenost, suha 
nožnica, bolečine pri spolnem odnosu, uhajanje maternice, uhajanje urina, osteoporoza, bolezni srca 
in ožilja, redčenje in tanjšanje las ter povečanje telesne teže.

Duševna znamenja so: spremenljivost razpoloženja, depresija, neodločnost, občutek nepotrebnosti, 
izjemno dobra volja, razdražljivost, različni strahovi, jokavost, spremembe v libidu, bojazljivost, 
zmedenost, vzkipljivost, pomanjkanje notranje energije, zmanjšana sposobnost koncentracije in 
pešanje spomina.

Zdravniki večino naštetih težav zdravijo s hormonskim nadomestnim zdravljenjem. Pri tem 
zdravljenju se uporabljajo kemični pripravki, ki so zelo podobni ženskim spolnim hormonom. 
Nadomeščajo torej nekaj, kar v telesu manjka, vendar je nadomestek slab in ima tudi nezaželene 
stranske učinke.

Hormonsko nadomestno zdravljenje pri približno polovici žensk ni potrebno, ker ne čutijo velikih 
težav. Dobra četrtina ima bolj izražene motnje, stežka opravljajo vsakdanja opravila, vendar 
zdravniške pomoči še ne iščejo. Približno petina žensk pa ima tako močno izražena znamenja 
klimakterija, da preprosto ne morejo več normalno delati in živeti. Te ženske naj bi prejemale 
hormone.

Žal hormonsko nadomestno zdravljenje ne ublaži bolečin v križu, v velikih sklepih in dolgih kosteh, 
bolečin v mišicah, v koži, ščemenja ter pikanja po koži in vrtoglavico. Najpogosteje pa se omenja 
strašna utrujenost in to že v jutranjih urah. Kot je navedeno v knjigi, zdravniki teh težav ne znajo 
zdraviti, vendar je v sklepnem delu že nakazana smer za razmišljanje. Omenjene so čakre, ki so 
povezane z žlezami z notranjim izločanjem in tako z delovanjem hormonov.

BIOPOLJE IN ŠKODLJIVA SEVANJA
Naši zdravniki zelo uspešno zdravijo fizično telo, vendar točno vedo, da se vseh težav ne da zdraviti 
s kemičnimi pripravki in je treba zdraviti tudi dušo in duha. Duše in duha pa ni mogoče uspešno 
zdraviti ne da bi raziskovali biopolje.



Biopolje je bistvo ali vsebina vsake stvaritve, je množica informacij. Bioenergija je energija v 
biopolju in nenehno kroži skozi dimenzije. Od uravnoteženosti tega pretoka je odvisno naše 
zdravje. Teoretična fizika pozna in je akceptirala pojem tako imenovane vzporedne dimenzije. Tako 
na primer najmanjši delci energije z določeno hitrostjo odhajajo iz naše dimenzije, zaradi ravnotežja 
se tudi vračajo. Ta menjava poteka tako hitro, da ne vpliva na stabilnost same snovi. V tej zvezi 
definiramo škodljivo sevanje kot anomalijo, zastoj energije, natančneje kot oviran energijski pretok 
med dimenzijami.

Biopolje je povsod, v živi in tudi neživi naravi. Bioenergijsko vzeto nežive narave ni, vse je živo in 
ne samo to, kot kaže to življenje vsebuje tudi intelekt. Ni samo človek tisti, ki ima intelekt. Ima ga 
tudi pokrajina, planet Zemlja in celoten univerzum.

Človek, ki je živo bitje in ima svoje biopolje, svoj intelekt, živi v objemu drugega živega bitja, ki 
predstavlja njegovo okolje. V tem okolju z lastnim intelektom je biopolje - so informacije, ki 
prehajajo v človeka, saj gre za enoten energijski sistem. Človekovega energijskega sistema ni 
mogoče ločiti od energijskega sistema okolice. Med njima poteka medsebojna interakcija.

Življenjski potencial okolja pa ni povsod enak. Na zemljiščih, kjer so kaotične informacije, lahko 
človek zboli. To so območja s škodljivim sevanjem. Na takih območjih so prisotni podzemni vodni 
tokovi, povečana radioaktivnost, povečana jakost elektromagnetnega sevanja, ki prihaja od 
daljnovodov, transformatorjev, radarjev in dr. Možno je tudi to, da je življenjski poetencial okolja 
nevtralen - na zemljišču ni škodljivega sevanja. Lahko pa je življenjski potencial okolja mnogo višji 
od potenciala človekovega energijskega sistema. Če živimo na takem zemljišču, njegove 
informacije, ki podpirajo življenje prodirajo v naš energijski sistem, in zemljišče učinkuje 
zdravilno.

Vse naštete posebnosti okolja je mogoče meriti z radiestezijsko metodo. Praksa je pokazala, da je 
približno polovica bivališč takih, kjer ne najdemo škodljivega sevanja. Okrog 25odstotkov bivališč 
sicer ima škodljivo sevanje, vendar njihova jakost ni tolikšna, da bi bistveno ogrožala zdravje. 
Nekako 25 odstotkov bivališč pa je na območjih, kjer je škodljivo sevanje visokih jakosti. Navadno 
je tako, da ljudje na takih mestih zbolijo po sedmih do desetih letih bivanja.

Naša statistika o pojavu škodljivega sevanja v bivalnih prostorih se natančno ujema s statistiko 
zdravnikov, ki so ugotavljali, koliko žensk potrebuje hormonsko nadomestno zdravljenje.

ŽIVLJENJSKA ENERGIJA
Življenjska energija je tista sila, ki podpira življenje. Opredeljuje sposobnost organizma za 
samouravnavanje in samozdravljenje. Njene vrednosti ne nihajo iz ure v uro, kot na primer pri 
eterski energiji. Je dokaj ustaljena, če pa niha, se spreminja šele v daljšem obdobju, ki se meri v 
mesecih. Je v vseh živih stvaritvah v najširšem pomenu besede, vendar je njena absorpcijska moč 
različna. Pri človeku je odvisna od stanja organizma, v naravi pa od anomalij v biopolju.

V različnih življenjskih obdobjih je moč sprejemanja življenjske energije različna. Opazili smo, da 
niha v ciklusih, vendar vseh ciklusov še ne razumemo v celoti. Najvišje vrednosti ima pri dojenčkih, 
pri starih ljudeh pa ne najnižje, ampak samo nekoliko nižje. Če življenjska energija pade v kritično 
območje, lahko človek hudo zboli. V stresnem obdobju se življenjska energija močno zniža in pride 
v kritično območje. Nagibamo se k oceni, da se tudi stresna obdobja pojavljajo v ciklusih, in, da 
postane takrat dogajanje, ki že poteka stresno. Klimakterij je eden od ciklusov, ki ga zdaj zanesljivo 
poznamo in vemo, da se nekaterim ženskam v tem obdobju življenjska energija zniža na kritično 
raven.

Opazovali smo, kaj se je dogajalo ljudem, ki so imeli nizko raven življenjske energije in so šli na 
dopust v kraje, za katere smo vedeli, da imajo visok življenjski potencial. Taka območja so ob 
morju, v hribih, v zdravih gozdovih itn. Njihova življenjska energija se je popolnoma normalizirala, 
vendar je že po nekaj dneh, ko so se vrnili z dopusta, zopet padla v kritično območje. Te meritve so 
potrdile medsebojno interakcijo med človekom in okoljem.



Življenjski potencial okolja, je sestavljen iz številnih informacij, ki so zapisane v njegovem 
biopolju. Te informacije so enake tistim, ki skrbijo za zdravje duše in duha v našem telesu. Pretok 
za te informacije iz okolja v naše telo je odprt, če na zemljišču ni škodljivega sevanja. Ob 
škodljivem sevanju se informacije popačijo in tako se zmanjša absorpcijska moč življenjske 
energije.

DUH PROSTORA
Informacije v biopolju okolja predstavljajo njegov intelekt, so duh prostora, ki opredeljuje naravo 
pokrajine. Duh prostora lahko komunicira s človeškim duhom. Le-ta prepozna njegove dobre 
namene zato sprejme duhovne informacije iz prostora. Ko jih sprejme, postane vsebina iz prostora 
del človeške vsebine. Tako nastane medsebojna interakcija, zato se raven življenjske energije 
dvigne. Zdravimo se lahko že, če se dalj časa zadržujemo na posebnih mestih v naravi, ali kar 
doma, če te informacije "naberemo"v naravi in jih prinesemo domov.

Že dalj časa vemo, da se nam lahko duh prostora predstavi v materialni obliki na več načinov. 
Takšno komunikacijo je mogoče vzpostaviti z intuitivnim pisanjem, intuitivnim risanjem in z 
miselnim kontaktom, ki se "sliši"kot pretok misli skozi možgane. Takšnega komuniciranja se lahko 
nauči vsak človek, če se le dovolj potrudi in vadi opisane tehnike.

Tako je mogoče vsako informacijo v biopolju zapisati v obliki simbola. Simbol je hkrati zapis te 
informacije in informacija sama.

GENERATOR BIOPOLJA
Prav tako že dalj časa raziskujemo tehnologijo s katero je mogoče posegati v kaotično biopolje 
prostora in človeka, z namenom, da bo se doseglo ravnotežje in ozdravljenje. Doslej smo razvili že 
devet generaciji izdelkov, ki izboljšujejo kakovost biopolja v okolici. Generatorji biopolja, kot smo 
te naprave poimenovali so ponovljivi. Izdelani so po tehničnih načrtih, trenutno jih sicer izdelujejo 
obrtniško vendar jih je mogoče izdelovati tudi serijsko. Ponovljivost je eden od pogojev, ki je 
potreben za znanstveno raziskovanje.

Vse naprave so zaščitene na Patentnem uradu Republike Slovenije. Samo v letu 2002 je 
Pospeševalni center za malo gospodarstvu odobril kar nekaj subvencij za podporo tej dejavnosti. V 
prejšnjih letih so bili tovrstni izdelki s podporo iste institucije predstavljeni na svetovnih sejmih 
inovacij. Posamezne institucije slovenske države torej podpirajo to dejavnost, želimo pa si, da bi 
čimprej začeli s podrobnejšimi znanstvenimi raziskavami v naših raziskovalnih ustanovah.

V tem prispevku opisujemo učinkovanje 
generatorja biopolja "Izvor". Izdelek je narejen 
tako, da je njegova uporaba kar najpreprostejša. 
Zadostuje, da ga obesimo na zid. Učinkuje v 
premeru krogle 60 metrov. Bioenergijsko 
ravnotežje vzpostavlja pri vseh ljudeh, ki se 
nahajajo v njegovem biopolju. Učinkuje zelo 
hitro, saj začne zviševati raven življenjske 
energije že v eni uri in takoj ustvarjati 
bioenergijsko ravnotežje v čakrah, to pa 
postopoma vpliva na žleze z notranjim 
izločanjem.

DOSEŽKI
Izdelek je v praksi pokazal spodbudne dosežke. 
Težav v klimakteriju sicer ni popolnoma 
odpravil, je pa precej omilil tako rekoč vse 
duševne simptome klimakterija, ki so navedeni v 
začetku sestavka. Zmanjšalo se je tudi nekaj telesnih simptomov, kot so nespečnost, glavoboli, 



utrujenost, bolečine v kosteh, sklepih in mišicah, tople ali mrzle noge in težave s prebavo. Opisane 
spremembe se opazijo nekako po enem do dveh mesecih uporabe izdelka. Ker je izdelek ves čas, 
vsa leta v bivalnem prostoru, neprenehoma ohranja optimalno raven življenjske energije in na tako 
primerno duševno in telesno kondicijo. Njegovi učinki so tako močni, da ostajajo enaki še 24 ur po 
tem, ko se človek oddalji iz njegovega območja delovanja. Lajša to, česar kemija ne zmore in sicer 
brez stranskih učinkov in tako izboljšuje kakovost življenja.

V izdelku je vgrajeni 40 različnih simbolov. Predstavljajo informacije, ki podpirajo življenje. Našli 
smo jih v naravi predstavile so se nam tako, kot je bilo opisano. Simboli krepijo moči, ohranjajo 
vsebino in povečanjo živost biopolja, zboljšujejo sprejemanje pravilnih odločitev, so korektor 
smole, povečujejo samozaupanje, odpornost proti odvisnosti, optimizem, spreminjanje kaosa v red, 
podaljšujejo življenje, omogočajo napajanje pri viru življenja, stabilnost biopolja, harmoniziranje 
nenadnih sunkov energije, povezavo z izvorom, spodbudo, čustveno inteligenco, izvorno 
uravnoteženost, stabilnost v duhu materije, pretočnost duha v stvaritev, ravnotežje med aspektoma, 
komunikacijo z lastnim bistvom, ustvarjalne moči in zamisli, informacijo o obstoju, pot v sintezo, 
notranjo harmonijo združitev sebe iz razcepljenosti, zajemanje znanja v sebi, so stimulator življenja 
biopolja, omogočajo vsakemu da postane ustvarjalec svoje poti, združitev materije z duhom, pomoč 
na poti iz krize, popolnost človekovega duha, kompozicijo usmeritve izvorne energije, razvojno pot, 
razvoj kot smisel obstoja, moč duhovne ubranosti, stvariteljsko in ohranjevalno moč, notranji mir in 
prebojno moč za prehod v manifestacijo.

Izdelek ne zdravi samo težav, ki se pojavljajo v klimakteriju. Namenjen je vsem ljudem, ki že imajo 
zdravstvene težave, za okolja, kjer se pojavljajo pogosti konflikti pogosti spori in ljudem, ki 
potrebujejo pri delu intuicijo in ustvarjalnost - biopolje izdelka jo močno spodbuja. Naprava obogati 
bioenergijske lastnosti vode, ki je v njenem biopolju. Energijo izdelka je mogoče pošiljati na 
daljavo z mentalnim ukazom in tako pomagati še drugim. Rok trajanja je neomejen. Naprava ne 
potrebuje ne vzdrževanja ne energijskega napajanja.


