
li pa smo, da je biopolje okolice le del na
ravnega okolja na našem planetu. Ne gle
de na to, ali so na površju postavljeni dalj
novodi ali visokofrekvenčni oddajniki ali 
pa gre le za lokacije, kjer so prisotna seva
nja iz zemlje. Vse to so namreč moči naše
ga planeta in ljudje smo le bitja na njem, 
torej bi morali biti prilagojeni vsem pogo
jem, ki so na planetu.

Kako delujejo novi generatorji?
Nova generacija generatorjev bio

polja zelo močno okrepi duhovno 
moč. Duhovna moč postane tako 
velika, da so vsa sevanja na plane
tu v primerjavi s to duhovno moč
jo zelo majhna in povsem neškod
ljiva. Biopolje generatorja vpliva na 
človeka tako močno, da je popolno
ma prilagojen na vse pogoje, ki vla
dajo na planetu. Torej če imate tako 
moč, vam sploh ni treba nositi deni
mo obeska, vendar le, če prebivate 
v takem polju, kot ga ima generator 
bio polja. Ko dobite ustrezno polje, ki 
ga imenujemo enovito polje, se to po
lje v normalnih pogojih obdrži okrog 
štirinajst dni, potem se poruši. Če pa 
imate doma nameščen generator z 
enovitim poljem, kot ga imajo vsi iz
delki iz našega novega programa, ste 
občasno v tem polju in se vaše polje 
ne poruši.

Kaj je enovito polje?
Enovito polje sestavljata dva pola, 

ognjena moč in vodna moč. To so 
naši izrazi za že poznani nasprotji, 
ki jim v kitajskem kulturnem izro
čilu pravijo jin in jang. Enovito po
lje je oboje skupaj, jin in jang, zdru
žena v paketu. Naši predniki v Po

Kakšen?
Prej smo izdelovali generatorje tako, 

da so zaščitili človekovo biopolje pred 
škodljivim biopoljem iz okolice. Spozna

Večina ljudi ima razklano duhovno telo

Generatorji enovitega polja
Franca Šturma bralci Misterijev že 

dobro poznamo. Izdelke, ki vpliva-
jo na biopolje, zaradi sprememb v 

okolju, novih spoznanj in izkušenj ne-
prestano nadgrajuje in izpopolnjuje. 
Predstavljamo njegovo najnovejšo ge-
neracijo generatorjev ali regulatorjev 
biopolja. Nastali so kot odgovor na po-
sledice visokofrekvenčnih oddajnikov 
mobilne tehnologije, ki dokazano ško-
dujejo našemu zdravju.
Kaj je »krivo« za prehod na nove 
generatorje biopolja?

Pred kakimi petimi leti so začeli 
po naši deželi nameščati visokofre
kvenčne oddajnike. Ti imajo prib
ližno petkrat večjo moč entropije od 
tiste, ki jo izmerimo pod žicami naj
močnejšega daljnovoda (420 kV), ki 
teče čez pokrajino. Visokofrekvenč
ni oddajniki so namenjeni sprejemu 
signala za splet na naših pametnih 
telefonih.

Ko so prišli ti oddajniki, sem mo
ral zamenjati celotno ponudbo iz
delkov z novimi, ki so sicer na videz 
enaki, toda vanje vgrajujemo dru
gačne, močnejše informacije.
Kako?

Tako, da k peči za pretaljevanje 
zlitine, iz katere je vlit izdelek, pos
tavimo ustrezen generator. Tako so 
že prej nastajali izdelki, ki so nevtra
lizirali sevanje visokofrekvenčnih 
oddajnikov. Vendar je šel razvoj na
ših generatorjev biopolja še naprej, 
tako kot napreduje razvoj vseh iz
delkov v resnih podjetjih, kjer vedo, 
kaj delajo. Domislili smo popolno
ma nov koncept in nov pristop.

Novi regulatorji biopolja 
imajo tako veliko »zemeljsko 

moč«, da lahko sestavijo 
naše razklano duhovno telo.
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Franc Šturm s sončnim diskom
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sočju so rekli enovitemu polju kar »ze
meljska moč«, in stoletja nazaj so imeli vsi 
ljudje tako moč. Danes pa ima večina ljudi 
razklano duhovno telo, imajo samo ognje
no ali pa samo vodno moč. Zato so šibki. 
Saj tak položaj ni naraven. Tako oslabljeni 
ljudje niso prilagojeni naravnim močem.
Kako večja duhovna moč deluje na telo?

Večja duhovna moč ali »zemeljska 
moč« sčasoma okrepi snovno telo in po
veča odpornost na stresne okoliščine, ki 
jih je v današnjem življenju več kot včasih. 
Človek je bolj uravnotežen, bolj zdrav in 
močnejši. Ugotovili smo, da je šele takšno 
stanje normala za bitje na planetu. In da je 
bilo prejšnje stanje, ko so bili ljudje obču
tljivi na vse motnje iz okolice, le šibkost in 
ne normala.
Kaj naj storimo z vašimi generatorji bio
polja prejšnje generacije, če jih že ima
mo?

Lahko seveda uporabljate denimo šest 
let stare generatorje biopolja, saj vam ne 
škodujejo. Vendar pa priporočam nakup 
najnovejših generatorjev biopolja, če le 
zmorete, saj boste s tem veliko pridobi
li. Tudi starejši izdelki so imeli zemeljsko 
moč, vendar je bila prešibka za ponovno 
združitev duhovnega telesa.
Kako ste ugotovili, da generatorji biopo
lja prejšnje generacije ne zadostujejo več 
za varno zaščito?

Ko so se začele v naših mestih pojav
ljati antene visokofrekvenčnih oddajni
kov, sem ugotovil, da naši regulatorji bio
polja ne zadostujejo več za varno zaščito. 
Moč skalarnega sevanja teh oddajnikov je 
bila večja od moči regulatorjev za zašči
to pred sevanji. Regulatorjem je bilo treba 
povečati moč. To pa jo pomenilo nove in 
močnejše naprave. Takrat še nismo vedeli 
ničesar o združevanju duhovnega telesa.

V tistem času pa je izšla knjiga Pavla 
Medveščka Iz nevidne strani neba. Opisu
je duhovno bogastvo naših prednikov, ki 
so živeli v Posočju in drugod po Sloveni
ji. S prijatelji smo začeli raziskovati našo 
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GENERATORJI ZA KREPITEV DUHOVNE MOČI
Na spletni strani www.misteriji.si je na voljo več generatorjev biopolja Fran

ca Šturma, narejenih po njegovi najnovejši tehnologiji, ki zelo močno okrepi člo
vekovo duhovno moč.

PRENOSNI REGULATORJI BIOPOLJA
So v obliki obeska 

in namenjeni osebni 
rabi. Uporabljamo jih 
na območjih, kjer je 
veliko elektromagne
tnih sevanj, za delo v 
elektrarnah, na dalj
novodih, v bližini ba
znih postaj, pa tudi pri vožnji avtomobila, ali če 
imamo kako kronično bolezen in stalno potrebuje
mo moč. Hitro nadomestijo izgubljeno življenjsko 
energijo in povečujejo intuicijo. Nevtralizirajo ško
dljiva sevanja v okolici in izboljšajo bioenergijsko 
vrednost vode.
• Srebrna elipsa – deluje v premeru okoli sto metrov. Cena je 262 €.
• Srebrna elipsa, pozlačena – deluje v premeru okoli sto metrov. Cena je 289 €.
• Zlata elipsa – deluje v premeru okoli tristo metrov. Cena je 1220 €.

HIŠNI REGULATORJI BIOPOLJA
Narejeni so po obliki arheološkega eksponata 

iz Mezopotamije, razstavljenega v pariškem Lou
vru. Imajo enovito zemeljsko moč. Nevtralizira
jo motnje v biopolju, ki jih povzročajo elektroma
gnetna sevanja vseh vrst in ostale razglašene moči 
v prostoru, tudi premočne geomantične točke. V 
prostoru izbrišejo negativne čustvene in miselne 
zapise. 
• Disk – učinkuje v premeru sto metrov.  

Cena je 190 €.
• Disk 800 – učinkuje v premeru osemsto metrov. 

Uporablja se na lo
kacijah, kjer je rav
notežje močneje 
porušeno. Cena je 
450 €.
• Sončni disk – regulator biopolja, ki skrbi 
za naše zdravje in ga stalno vzdržuje. Lahko 
zdravi vse člane družine na območju njegove
ga učinkovanja. Učinkuje v premeru tristo me
trov. Cena je 1630 €.F
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to pride v naša stanovanja. Višji harmoni
ki ničemur ne služijo, saj potrebujemo za 
pogon električnih naprav le osnovno fre
kvenco – imajo pa zelo veliko moč skalar
nega valovanja. To se ne da povedati dru
gače, elektroinženirji bodo razumeli. Za 
nas pa je dovolj, če vemo le to, da je elek
trični tok čedalje bolj škodljiv zaradi smo
ga, ki se nabira na njem in ničemur ne slu
ži. Nič ne kaže, da bi to umazanijo kdor
koli filtriral. Zato, se zdi, je edina rešitev 
krepitev duhovnega telesa.
Kateri vaši izdelki imajo enovito polje?

Čisto vsi naši izdelki, ki so trenu
tno v prodaji, imajo zemeljsko moč ali 
enovito polje tolikšne moči, da lah
ko sestavi razklano duhovno telo. 
Več o tem je objavljeno na povezavi:  
www.radiestezijasturm.si.
Zdravniki se s škodljivimi vplivi tehnič
nega in naravnega sevanja ne ukvarja
jo in tega tudi ne proučujejo, a vseeno teh 
tveganj ne zanikajo. Kako vi to merite?

Zdravniki delajo v skladu z ugotovit
vami fizike. Ko bo fizika bolj natančno de
finirala biopolje, bodo njene ugotovitve 
prišle tudi v medicino. Težava je, ker se 
biopolja neposredno ne da meriti z osci
loskopom niti ne z nobenim drugim fizi
kalnim instrumentom. Lahko pa ga me
rimo posredno: akustika in biopolje sta 
komplementarna. Biopolje ima enake 
lastnosti, kot jih poznamo v kvantni fizi
ki, v teoriji strun in v kozmologiji, ki pro
učuje temno snov. Tukaj nekje bo mora
la zagrabiti fizika, če bo hotela proučeva
ti biopolje.
Kako ga merite vi?

Tudi mi ne merimo biopolja s fizikal
nimi instrumenti. Za sedaj je edini način 
človeški občutek, ki se ga pretvori v niha
nje nihala. Torej z nihalom. Za primerja
vo je to tako, kot da bi merili temperaturo 
vode s prstom – kar so tudi počenjali, vse 
dokler gospod Celzij ni izumil termome
tra.

 Tatjana Svete 

Sedaj točno vemo, kolikšna naj bo ze
meljska moč, ki lahko sestavi razklano 
duhovno telo, in pri kateri moči zunanje 
motnje se lahko duhovno telo ponovno 
diferencira oziroma razkroji v ognjeno ali 
v vodno moč.
Kako pa je sploh mogoče, da generator 
biopolja vsebuje duhovno moč oziroma 
da krepi duhovno moč v človeku?

Vsaka stvar vsebuje duhovno moč, ne 
samo naš generator. Ko se človek zadr
žuje v določenem polju, se mu čez nekaj 
časa prilagodi, se izravna z njegovo moč
jo. Naši predniki so poznali celo vrsto me
tod in načinov za krepitev duhovne moči, 
tudi s predmeti določenih oblik. Izraz 
»duhovna moč« je le ljudski izraz za fizi
kalni pojav, ki mu fizika še ni nadela ime
na, saj so biopolje in vse njegove lastnos
ti le del fizike.
Kako ljudje zaznamo motnje, ki nam jih 
povzročajo visokofrekvenčni oddajniki 
mobilne tehnologije in vsa ostala tovr
stna tehnologija? Kakšne so posledice, če 
se ne zavarujemo, hkrati pa nimamo do
volj duhovne moči, ki bi izničila te ško
dljive vplive na nas?

Naše telo nima organa za zaznava
nje elektromagnetnih sevanj; ta sevanja 
opazimo posredno z naraščajočo statisti
ko obolenj. Čista elektromagnetna seva
nja so pravzaprav neškodljiva. Škodljiv 
je elektrosmog ali, drugače povedano, 
umazanija, ki se nalepi na sinusoido ele
ktromagnetnega valovanja. Žica, po ka
teri priteče elektrika iz elektrarne v naše 
stanovanje, je antena in sprejema vsa vi
sokofrekvenčna valovanja, ki so v prosto
ru. Teh sevanj pred dvajsetimi leti skoraj 
ni bilo, sedaj pa se lepijo kot višji harmo
niki na sinusoide električnega toka in vse 

kulturno dediščino in smo prišli do zak
ljučkov, ki sem jih že navedel. Pred tem 
sploh nismo vedeli, da je lahko duhov
no telo razklano in šibko, saj smo vzeli 
za normalo naša takratna duhovna tele
sa, ki so vsebovala samo ognjeno ali pa 
samo vodno moč. Ko smo izmerili moč 
našega duhovnega telesa in jo primerja
li z močjo sevanja vodnega toka ali radio
aktivnega sevanja iz naravnega ozad
ja, ali pa z močjo skalarnega valovanja, 
ki ga oddajajo elektromagnetna sevanja, 
smo ugotovili, da je naše duhovno telo 
šibkejše od vseh naštetih naravnih poja
vov, ker mu vse to škoduje. Vprašali smo 
se, ali je to normalno?

Opazil sem, da novi, močnejši regu
latorji biopolja lahko sestavijo duhovno 
telo. In ko je bilo duhovno telo sestavlje
no, mu je moč zelo narasla; tako močno, 
da je postalo močnejše od vseh naštetih 
pojavov, tudi od skalarnega valovanja, ki 
ga oddajajo visokofrekvenčne antene. To 
so popolnoma nove ugotovitve, vendar 
so bile že zapisane v našem ljudskem iz
ročilu, le prebrati in pravilno razložiti jih 
je bilo treba.

Električni tok je danes 
čedalje bolj škodljiv zaradi 

smoga, ki se nabira na njem 
in ničemur ne služi.
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Je Hipokrat to res izjavil?
Rek »Naj bo hrana tvoje zdravilo in zdra
vilo tvoja hrana« smo dolgo pripisova
li Hipokratu, toda v resnici ga ni najti nik
jer v njegovih zapisih. Čeprav je povezava 
med prehranskimi izbirami in zdravjem 
poznana že stoletja in znanstveno doku
mentirana, bi se celo Hipokrat strinjal, da 
koncepta hrane ne bi smeli zamenjeva
ti s konceptom zdravil. Leta 2013 je Dia
na Cardenas s pariške univerze Descartes 
napisala razpravo o tej literarni kreaciji, 
v kateri je pokazala, da je vsako leto zad
njih trideset let vsaj ena biomedicinska re
vija citirala ta narobe pripisan rek, ki kljub 
temu ostaja dober pregovor – pomemben 
in resničen ne glede na to, kdo si ga je iz
mislil.
(Iz knjige Zdravi možgani, David 
Perlmut ter, Učila – Misteriji.si, 26,90 €.)


