
PRENOS ENERGIJE IZ GEOMANTIČNIH TOČK
Geomantične točke, zdravilna območja v naravi, ki nevtralizirajo škodljivo sevanje in izboljšujejo 
počutje ljudi, so poznale že stare civilizacije. Opravljen je bil prvi prenos energije iz geomantične 
točke na drugo lokacijo. S tem se odpirajo nove možnosti za zboljšanje kakovosti življenja v naših 
domovih.

Geomantične točke so za ljudi najprimernejša in najbolj zdravilna območja v naravi. To so 
energijske strukture s harmoničnim biopoljem, krožne oblike s premerom od nekaj metrov do nekaj 
kilometrov. Najbolj zdravilne so geomantične točke z izvorno energijo, ker so odprte za celoten 
spekter biopolja.

Škodljivo sevanje
V naravi najdemo tudi območja s kaotičnimi biopolji, ki jih imenujemo škodljivo sevanje. Taka 
območja pa niso primerno življenjsko okolje za ljudi. Pokazalo se je, da se po večletnem 
zadrževanju v takem okolju zmanjša odpornost telesa, začno se zdravstvene težave.

Škodljivemu sevanju smo izpostavljeni v bližini daljnovodov, transformatorskih postaj, radarjev, 
rentgenskih aparatov, mobilnih telefonov, če živimo blizu potoka ali reke, na vodnatem območju, če 
so pod hišo votline. Tudi razdražljivost, živčnost, pogosti prepiri, apatičnost, žalost, strah in jeza 
brez pravega razloga so lahko posledica sevanj v stanovanju. Da je v njem škodljivo sevanje, lahko 
sklepamo, če imajo stanovalci nenehno ponavljajoče se enake zdravstvene težave ali če pogosto 
zbolevajo. In tudi tedaj, če zadeve ne potekajo tako, kot bi morale, in imamo občutek, da se nas drži 
smola.

Vzporedne dimenzije
Teoretična fizika je sprejela pojem tako imenovane vzporedne dimenzije. Tako na primer najmanjši 
delci materije z določeno hitrostjo odhajajo iz naše dimenzije in se zaradi ravnotežja tudi vračajo, 
pri tem pa se na splošno spremeni njihov položaj. Izmenjava poteka v prostoru, ki ni večji od atoma, 
in tako hitro, da na stabilnost same snovi to ne vpliva.

Kaotične energije - škodljivo sevanje - nastane, kadar je motena medsebojna izmenjava kvantnih 
delcev med dimenzijami. Na te motnje lahko vplivajo anomalije, ki nastajajo v magnetnem polju 
Zemlje, in anomalije v čustvenih in mentalnih procesih pri ljudeh.

Zastoj energije v dimenziji
Škodljivo sevanje lahko definiramo kot zastoj energije v tej dimenziji, odpravimo pa ga tako, da 
omogočimo neoviran pretok delcev med dimenzijami. Morda se zdi to zelo zahtevna naloga, vendar 
jo je Zemlja že zdavnaj uspešno rešila prav z geomantičnimi točkami.

Če je geomantična točka pod žicami daljnovoda, ni mogoče zaznati v njenem območju nobenih 
motenj v biopolju. Na geomantični točki tudi sicer ni mogoče zaznati škodljivega sevanja. Njena 
energija na primer vitalizira vso vodo na njenem območju. V družinah, ki imajo bivališče na 
geomantični točki, ni prepirov, živijo složno in so srečni. Energija geomantične točke deluje 
pozitivno na medsebojne odnose v skupini in pripomore k boljšim poslom. Daljše bivanje na 
geomantični točki povečuje tudi ustvarjalnost, ker se izostri intuicija.

Vse to smo znova odkrili v zadnjem obdobju, vendar te ugotovitve niso nič novega, saj arheološke 
ostaline starejših civilizacij dokazujejo, da so na geomantičnih točkah gradili že stari Egipčani. Tudi 
minojske palače na Kreti in svetišča na Malti so zgrajeni na geomantičnih točkah. To znanje so 
imele in ga tudi uporabljale že kulture, ki so gravitirale na Sredozemlje in so danes starejše od 2000 
let. To je mogoče ugotavljati še danes, ker so geomantične točke povezane z geološko strukturo 
Zemlje in se verjetno spreminjajo šele, ko se bistveno menja geologija tal, to pa lahko traja milijone 
let. Vsekakor so geomantične točke, ki so bile na zemljišču na primer pred 5000 leti, danes še vedno 
tam. Vse to velja zlasti za najbolj kakovostne točke, tiste z izvorno energijo.



Vrata med svetovi
Na geomantičnih točkah ni zastojev energije v njenem pretoku skozi dimenzije, zato se zdi, da so te 
točke odprta vrata med svetovi. Energija se pretaka skozi dimenzije tudi v našem telesu. Čakre so 
energijska vrata v vzporedne svetove. Neovirano pretakanje energije je bistveno za naše zdravje, saj 
nastajajo bolezni prav zaradi neuravnoteženega pretoka energije. Če se dalj časa zadržujemo na 
območju geomantične točke, pripomore to k vzpostavljanju bioenergijskega ravnotežja v telesu - 
začne se proces zdravljenja.

Geomantične točke so po planetu sicer dokaj enakomerno porazdeljene, vendar jih je mnogo manj 
kot človeških bivališč, zato že dalj časa raziskujemo, kako bi bilo mogoče njihovo energijo speljati 
v bivalno in delovno okolje. Ena od možnosti so generatorji biopolja, ki oddajajo lastnosti 
geomantične točke, so sicer zelo dobri, vendar še ne dosegajo njene kakovosti. Druga možnost je 
razširitev obstoječe geomantične točke v okolico, tja je mogoče povečati njen premer za nekaj sto 
metrov. Tretja možnost pa je prenos energije z geomantične točke na drugo lokacijo. Pri tej 
možnosti gre za nove ugotovitve, zato bodo v tem članku tovrstni poskusi podrobneje opisani.

Tudi geomantične točke imajo auro
Nekatere geomantične točke, zlasti tiste z izvorno energijo, imajo poleg etrske tudi duhovno auro, 
ki pa je mnogo večja, saj pogosto objema celoten planet; včasih se taka aura širi čez galaksijo, lahko 
tudi čez celoten univerzum. Po takih točkah je naš živi planet povezan z drugimi živimi strukturami 
v vesolju. Duhovno auro geomantične točke je, tako kot vse druge bioenergijske informacije, 
mogoče izraziti s simbolom. Prek intuitivnega risanja ga narekuje sama geomantična točka; to 
pomeni, da je z njo mogoče komunicirati. S takšno komunikacijo lahko dobimo navodila, kako 
prenašati njeno energijo.

Kdaj je mogoče prenesti energijo?
V zadnjem obdobju je bila uspešno prenesena energija iz 
geomantične točke na drugo lokacijo. Poskus je pokazal, da 
je prenos mogoče opraviti, če so izpolnjeni tile pogoji:

1.Zagotovljen mora biti vizualni stik med izvorno 
geomantično točko in lokacijo, na katero se prenaša 
njena energija.
2.Na izvorni geomantični točki za prenos energije ni 
treba namestiti nobenega oddajnika, saj je oddajnik 
že sama točka, ki oddaja energijo v prostor velikosti 
njene duhovne aure.
3.Tako je teoretično mogoče prenesti energijo na 
razdaljo do velikosti njene duhovne aure, vendar 
mora biti izpolnjen pogoj o vizualnem stiku.
4.Energijo geomantične točke lahko prenesemo brez 
izgub. Na novo lokacijo se prenesejo vse njene 
lastnosti, tako da nastane tam nova geomantična 
točka.
5.Na novi lokaciji mora biti postavljen sprejemnik, ki 
vsebuje tele elemente:

•Simbol duhovne aure izvorne geomantične 
točke. Od velikosti tega simbola je odvisen 
premer novo nastale geomantične točke. 
Simbol mora biti usmerjen pravokotno na 
izvorno geomantično točko.
•Simbol mora biti postavljen na kamen. Masa 

Slika 1; Kamniti sprejemnik energije iz 
geomantične točke na Kolovratu



kamna mora biti sorazmerna z velikostjo simbola.
•Poiskati je treba kamen z energijsko harmonično strukturo snovi.

Prvi praktični prenos energije geomantične točke
Za prenos je bila izbrana geomantična točka na hribu Kolovrat na zahodni strani Tolmina. Njena 
energija je bila prenesena na novo lokacijo v dolini, ki je bila oddaljena okrog 8 kilometrov zračne 
razdalje. Pred prenosom energije je bilo izmerjenih deset lastnosti biopolja v sami točki. Skupni 
učinek vseh teh lastnosti imenujem "moč učinkovanja". Geomantična točka je imela zelo visoko, 
vendar ne največjo moč učinkovanja in premer 35 metrov.

Marsikdo bi se vprašal, kaj se zgodi z geomantično točko po prenosu njene energije na novo 
lokacijo. Morda bi pričakovali, da se bo njena energija zmanjšala, vendar so meritve pokazale, da se 
je celo povečala. Premer geomantične točke na Kolovratu se je po prenosu energije povečal na 60 
metrov. Druge lastnosti se niso spremenile. Ker se je celoten energijski potencial povečal, in ne 
zmanjšal, kot uči fizika, se zdi, da je bil narejen "perpetuum mobile". Vendar to ni res, saj moramo v 
opazovano območje šteti še vzporedni prostor, skozi katerega se pretaka bioenergija.

Izvorna energija se pretaka, če ni ovir
Prenos energije geomantične točke ne pomeni usihanja njene moči, temveč svojevrstno stimulacijo 
za pretok izvorne energije skozi to točko. Izvorna energija se pretaka skozi vse geomantične točke 
planetov, pretok pa je živ, če ga nič ne ovira. Neodjemanje energije iz te točke pomeni zanjo zastoj 
oziroma oviro, ki moti njen pretok in s tem vso živost energije. Tako je tudi z vodo: če se pretaka, 
ostaja živa in čista. Zaradi prenosa energije na drugo lokacijo se je odvzem energije povečal, zato se 
je povečala tudi živost oziroma celotni energijski potencial v izvorni geomantični točki. To 
povečevanje energije pa ni neomejeno. Pretirano poseganje v vsakršno geomantično točko pomeni 
njeno izčrpavanje. Geomantične točke, ki nimajo izvorne energije, na primer ne prenesejo skoraj 
nikakršnih posegov vase.

Nadaljevanje poskusa prenosa energije
Po prvem prenosu energije geomantične točke na drugo 
lokacijo sta se pojavili še dve vprašanji, in sicer:

1.Ali je mogoč prenos energije iz dveh geomantičnih 
točk na isto lokacijo in
2.ali je mogoč prenos energije iz lokacije, na katero 
je energija že bila prenesena, na neko naslednjo 
lokacijo; to bi pomenilo prenos energije brez 
neposrednega vizualnega stika s prvo izvorno točko.

Za poskus v prvem primeru je bila izbrana geomantična 
točka na hribu Kobala na vzhodni strani Tolmina, ki je 
približno 6 kilometrov po zraku oddaljen od kamna v dolini, 
na katerega je že potekal prenos iz geomantične točke na 
Kolovratu.

Geomantična točka na Kobali je boljša od tiste na Kolovratu, 
ker ima največjo moč učinkovanja. Tudi njen premer se je po 
prenosu energije na lokacijo v dolini povečal, in sicer s 85 na 
140 metrov, vendar so po tem prenosu nastale spremembe na 
geomantični točki na Kolovratu. Zdaj sta bili namreč obe 
točki povezani prek kamna v dolini. Premer geomantične 
točke na Kolovratu se je po prenosu energije iz Kobale še 
dodatno povečal na 200 metrov. Izboljšale so se tudi druge 
bioenergijske lastnosti te točke in se izenačile s točko na 
Kobali.

Slika 2; Kamniti sprejemnik energije iz 
ustvarjene geomantične točke



Naslednji poskus je bil prenos energije iz geomantične točke na lokacijo, ki nima neposrednega 
vizualnega stika z izvorno geomantično točko. Izkazalo se je, da je mogoč tudi takšen prenos pod 
pogojem, da se za izvorno geomantično točko upošteva polje, ki se širi okrog kamna na katerega je 
že bila prenesena energija iz geomantične točke. Tudi pri takem prenosu se ohrani celotna energija, 
oziroma vse njene lastnosti.

Mogoče je prenašati energijo tudi iz vesolja
Če povzamemo dozdajšnje ugotovitve - da je Zemlja živa in da je živo celotno vesolje, potem je 
zelo verjetno, da so geomantične točke tudi na planetih naše in drugih galaksij. Ob domnevi, da so 
duhovne aure geomantičnih točk na drugih planetih enako velike kot na Zemlji, je potemtakem 
mogoče prenašati njihovo energijo na Zemljo. Kot je že bilo povedano, je prenos teoretično mogoč 
do razdalje, ki je enaka velikosti duhovne aure.

Morda pa bi lahko tako pojasnili še eno od skrivnosti faraonov, na primer čemu sta rabila oba jaška 
pravokotne oblike v kraljevi sobani velike piramide. Jaška z dimenzijami približno 20 krat 20 
centimetrov sta speljana poševno skozi piramido do kraljeve sobane. V določenem trenutku je po 
prvem jašku mogoč vizualni stik z Orionom in po drugem z zvezdo Sirij. Če bi na čelo jaškov v 
kraljevi sobani postavili kamna z ustreznima simboloma, bi se zgodilo enako kot pri našem poskusu 
s prenosom energije iz dveh geomantičnih točk na eno lokacijo. Ne moremo vedeti, kaj so pozneje 
svečeniki v piramidi počenjali s to energijo. Morda so z njo zdravili, jo skladiščili, širili v okolico, 
prenašali na druge lokacije v Egiptu ali pa z njo ustvarili prehod med dimenzijami.

Kaj če so bile velikanske kamnite klade iz kamene dobe, postavljene po Angliji in Franciji, 
namenjene prenosu energije iz geomantičnih točk? Kdo bi vedel?

Morda danes še ne vemo toliko o uporabi biopolja, kot so vedele stare civilizacije, vendar lahko s 
tistim, kar vemo, že jutri pripeljemo svežo energijo s hribov v mesta, tako kot smo napeljali čisto 
vodo iz gorskih studencev.


