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Izhajajo vsak petek kot priloga Slovenskih novic

GENERATOR BIOPOLJA IZVOR Kako bo snov vplivala na človekovo telo, ni
odvisno le od njene sestave, marveč tudi od energijskega polja – Kakšno je, pa je
odvisno od polja, ki mu je bila izpostavljena v okolju, v katerem je nastajala –
Izumitelj Franc Šturm je izdelal napravo, ki oddaja za življenje in človeka prijazno
polje – Vse, kar je narejeno v polju njenega delovanja, je živo

I

»V biopolju tega izdelka je mogoče izdelovati žive, biokompatibilne materiale, in sicer ko so
še tekoče. Naprava omogoča,
da ima kovina, ulita po tem postopku, živo biopolje kot človek,
rastlina ali žival. Kristalna

padnega materiala pa tudi bolniški izostanek delavcev, ki sodelujejo v proizvodnji. Tudi bazeni bi bili lahko grajeni iz živih
materialov, zlasti ker voda prevzema energijo okolja. V biopolju Izvora bi lahko izdelovali tu-

ska kultura je jedla iz takih posod. To pomeni, da je hrana,
pripravljena v njih, varovala in
krepila njihovo zdravje. Minojska civilizacija je razumela biopolje veliko bolje, kot ga razumemo danes, in ga je tudi
uporabljala.
Da se informacije iz biopolja
Izvora lahko zapišejo v kovino,
je mogoče zaradi naravnega zakona, po katerem se moči med
seboj izravnavajo. Bioenergijske informacije iz okolja se zapišejo v tekočo kovino. Ko se
kovina strdi, ti zapisi za vedno
ostanejo v njej. Enako se dogaja z drugimi snovmi, ki prehajajo iz tekočega agregatnega stanja v trdno. Dobra plat tega odkritja je, da lahko tako izdelamo žive materiale, ki so kom-
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zdelali ste napravo generator biopolja Izvor. Ta lahko
spreminja kristalno strukturo snovi, ki prehajajo iz tekočega stanja v trdno. Kakšna
je ta naprava in kaj novega
prinaša?

Kako neko snov oživite z Izvorom?
»Zelo preprosto, saj ne zahteva tehnoloških sprememb v
proizvodnji. Zaleže, da generator biopolja postavimo v bližino talilne peči. Izdelek nevtralizira elektromagnetno sevanje iz grelnikov in ustvarja
dovolj velik biopotencial v polju okolice, primerljiv z biopotencialom organov v našem
telesu. Energijske informacije
generatorja se tako zapišejo v
talino in nato še trajno v kovino. Tako zelo preprosto rešimo zagato, ki je nastala prav z
razvojem tehnologije. Kovina
postane živa.«
Kako ste preverjali učinkovitost naprave?

struktura snovi dobi podoben
potencial, kot ga imajo, na primer, organi v telesu. Ob njeni
pomoči lahko tako izdelujemo
»žive snovi«. Uporabljamo jih
lahko povsod, kjer ustvarjamo
umetno okolje, v katerem se
navadno ne počutimo tako dobro kot v naravnem, ter izdelujemo uporabne vsakdanje predmete.
Če generator biopolja postavimo na gradbišče, se bodo v beton, malto, premaze in druge
snovi, ki spreminjajo agregatno
stanje, zapisale informacije njegovega biopolja. Če ga postavimo v bližino peči za proizvodnjo

patibilni z biopoljem našega telesa. Zaleže, da se kovina in
druge snovi strjujejo v polju z
visokim biopotencialom. Žal
ima odkritje tudi slabo plat. V
talino se namreč zapišejo tudi
kaotične energije iz biopolja,
denimo elektrosmog v talilnih

»Novi postopek smo najprej
uspešno preizkusili pri zobni
protetiki. Izdelali smo zobni
mostiček s keramično prevleko, ki je imel enak biopotencial kot zdravi zobje. Po vgraditvi mostička v usta, ki je zelo
velik, saj se razteza čez šest
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di sestavne dele mobilnih telefonov in telefoni sami bi nevtralizirali škodljiva sevanja. Lahko
bi ulivali električne plošče za
štedilnik; na njih bi skuhali hrano, ki bi bila blagodejna ...«
Kako je sploh mogoče, da se
informacije iz biopolja lahko
zapišejo v kovino? Mar ni to
po tehničnem znanju o snoveh, kot ga imajo znanstveniki danes, nemogoče?
»Odkritje, da se energijske informacije iz biopolja lahko zapišejo v kovino, je povsem novo.
Da, po zdajšnjem tehničnem
znanju o snoveh je to celo nemogoče. Vendar smo s poskusi
dokazali, da ni.
ŽE MINOJCI PRED DOBRIMI TREMI Tudi številne
TISOČLETJI SO ZNALI DELATI TAKE arheološke
najdbe po vsem
KERAMIČNE POSODE, DA JE
svetu dokazujeHRANA, PRIPRAVLJENA IZ NJIH,
jo, da so imele
UTRJEVALA ZDRAVJE.
stare civilizacije
zidakov iz gline, se bodo v nje- bogato znanje o uporabi biopono strukturo zapisale blagodej- lja, na primer stari Egipčani,
ne informacije izdelka, enako Hetiti in Kitajci. Tudi Kelti in
se bo zgodilo pri proizvodnji ke- halštatska kultura na naših tleh
ramičnih ploščic ter keramičnih so zanesljivo vsaj nekaj vedeli o
in steklenih posod in steklenic. tem.
Žive informacije se bodo zapi- Minojska civilizacija na Kreti
sale v taline kovin in njihove zli- (med letoma 1700 do 1400
tine. Izdelamo lahko blok avto- pred našim štetjem), na primobilskega motorja in veliko mer, je imela prav to znanje,
sestavnih delov avtomobila iz ki ga opisujem, in ga je uporažive snovi. V takem vozilu bi se bljala v vsakdanjem življenju.
ljudje počutili zelo dobro, vo- Znali so izdelovati žive snovi.
žnja bi jih manj utrudila. Take Peči za taljenje brona in pečemateriale lahko vgradimo tudi v nje keramike so namreč poletala in vesoljska plovila. Če stavili na močnih geomantičnapravo postavimo v proizvo- nih točkah z najvišjim energijdnjo, se zmanjšuje količina od- skim potencialom. Vsa minoj-

Neutrudni raziskovalec bioenergijskega polja

FRANC ŠTURM IN NJEGOVE ENERGIJSKE NAPRAVE
Franc Šturm iz Tolmina s sodelavci že dve desetletji preučuje bioenergijsko
polje in izdeluje naprave, ki na človeka in okolje delujejo blagodejno. Razvil je
več naprav, med drugim skledo Bono, vrč Vodna vila, svetilko Lumino in Deteljico. Zanje je dobil več priznanj, med drugim na mednarodnem sejmu inovacij
v Ženevi, v Pittsburghu v ZDA in na celjskem obrtnem sejmu.
Dve njegovi najnovejši napravi sta generatorja biopolja Izvor in Jedro. Z generatorjem biopolja označuje naprave, s katerimi je mogoče vplivati na biopolje človeka in njegovega okolja. »Naprava Izvor deluje trajno, v premeru krogle sto metrov, njen premer je 185 milimetrov, težka pa je tri kilograme. Vanjo je vgrajenih
78 različnih simbolov. Ti ponazarjajo informacije, ki podpirajo življenje. Bivanje v
njegovem polju je blagodejno za človekovo zdravje, naprava pa obogati tudi bioenergijske lastnosti vode, ki je v njegovem biopolju,« pojasnjuje Franc Šturm.

Franc Šturm z napravo Izvor, ki generira blagodejno biopolje. V ozadju je kamen, ki sprejema energijo iz
geomantične točke na bližnjem hribu Kolovrat.

BIOPOLJE
»Biopolje je ključna vsebina vsake
stvaritve, človeka, rastline, živali,
planetov, galaksij, vsega vesolja.
Vse na našem planetu je namreč
živo. V človeškem biopolju so zajete vse informacije o njegovem telesnem in psihičnem zdravju. Razložiti ga je mogoče z najnovejšimi fizikalnimi teorijami (teorijo strun in
kvantno teorijo). Sestavljajo ga kodično jedro ter informacijsko in
stvariteljsko polje.
Biopolja nimajo le organski materiali, marveč tudi voda, kemična
snov, minerali, kamni in kovine.
Tudi kovine in kamni se »rodijo«,
podobno kot človek, rastline in živali. Rodijo se, ko prehajajo iz tekočega agregatnega stanja v trdno.
Zapise življenja je tako mogoče
vgraditi v vse snovi, ki so v trdnem
stanju in so nastale iz tekočine. Informacije so v snoveh zapisane v
posebnih oblikah kristalov. Ko se
snov strdi, se v njeni strukturi
ohrani oblika kristalov. Oblika je
namreč v snov vtisnjena informacija. Ta se izbriše le, če snov znova
preoblikujemo v tekočo, na primer
kovino znova stalimo,« o biopolju
pojasnjuje Franc Šturm.
Vse snovi na Zemlji so bile nekoč v
tekočem stanju, torej so bioinformacije povsod. »Nekatere so sicer
kaotične, a ni razloga, zakaj ne bi
vsega, kar potrebujemo, delali tako, da bi v izdelke vtisnili informacije, ki nosijo življenje. Če bi to naredili, ne bi bili prvi; že Minojci so
namreč znali predmete iz keramike
in brona delati iz živih snovi.«
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»ŽIVI« ZOBNI MOSTIČEK
NI VEČ NADLEŽNI TUJEK

V napravo Izvor je Šturm vgradil 78 različnih simbolov. Ti ponazarjajo
informacije, ki podpirajo življenje.

pečeh. Na primer, zobne mostičke navadno vlivajo v majhnih električnih pečicah, poleg
njih pa so grelci, zato se elektromagnetna sevanja zapišejo v
kovino. Zobni mostiček ima biopolje s kaotično energijo, ki
seva kot elektrosmog pod daljnovodom z napetostjo 420 tisoč voltov.«

zob, ga bolnica sploh ni čutila.
Imela je občutek, kot da bi
imela svoje zobe.
Preden smo naredili prvi uspešni preizkus pri zobni protetiki, smo raziskovali biopotencial zdravih zob. Vrhnja plast je
narejena iz sklenine, minerala, kalcijevega hidroksilapatita, ki je tudi v naravi. A struk-

turi mineralov, ki imata enako
kemično formulo, sta povsem
različni. Sklenina ima zelo velik biopotencial, medtem ko
ima mineral v naravi zelo
majhnega. Kako uspe našemu
telesu narediti sklenino, je
verjetno podobna skrivnost
kot življenje samo.
Živ zob ima biopolje z velikim
potencialom, sklenina ima posebno obliko kristalov, ki spominjajo na satovje. V medicini
velja, da je sklenina živa, kot
lasje in nohti, ki rastejo in se
spreminjajo. Ko smo v usta
vstavili zlitino, ki smo jo ulivali
ob generatorju biopolja Izvor,
smo dobili podobno strukturo
kristalov kot pri pravem zobu –
pojavile so se kristalne strukture v obliki satovja.«
Kako bi to odkritje lahko uporabile še druge veje medicine?
»Brez spremembe tehnologije
bi lahko izdelovali vse umetne
kolke in proteze, ki jih vstavljajo ljudem po poškodbah,
pri izdelavi raznih vsadkov za
telo idr. Po znanstvenih izsledkih začne telo po sedmih
letih razgrajevati kristalno
strukturo najtrše kovinske zlitine. Telo jo zavrača, ker ni živa. Pri iskanju kompatibilnih
snovi so znanstveniki povsem
zanemarili živost. V usta tako
še vedno vgrajujejo zlitine, ki
sicer niso strupene in so odporne zoper kemijske procese,
so pa energijsko mrtve.«
Kaj bi iz vašega bogatega
znanja in izkušenj priporočali
ljudem za kleno zdravje?
»Jejte živo hrano. Najboljša
je tista, ki jo pripravite na
ognju. Živa hrana je, na primer, nepredelano mleko; pomolženo in takoj uporabljeno. Veliko hodite v naravo,
saj se boste tam napolnili z
življenjsko močjo.«
Tatjana Svete

