
V desni roki drži merilni aparat za 
merjenje elektrosmoga, v levi pa 
posebni tkanini proti elektro

smogu, ki sta sicer del prešite odeje. 
Hodi po hiši in meri. V električni oma
rici nad varovalkami, nad ruterjem, vtič
nicami, razdelilcem, po stenah … Pov
sod se številke ustavijo blizu desetice 
ali ničle, ko položi tkanini preko izvora 
elek trosmoga. V električni omarici, kjer 
je elektrosmog največji, se vrednost s 
508 milivoltov spusti na le 10 milivoltov.

Pa to še ni vse. V njegovi posteljnini, 
prešiti odeji, ki jo je zasnoval proti elek-
trosmogu in okoljskemu sevanju, so po-
leg karbonske tkanine še magnetni trako-
vi, ki zadajo elektrosmogu dokončen uni-
čujoči udarec.

KRISTALNO-
MAGNETNA 

POSTELJNINA
»Magnete proti sevanju pri nas 

prodajajo že več desetletij in preiz-
kušeno delujejo proti različnim se-
vanjem, ki smo jim izpostavljeni v 
stanovanju. Za starejše hiše z debe-
limi zidovi in staro električno nape-
ljavo, kjer je sevanje večje, pa ma-
gneti in karbonska tkanina nista 
dovolj. V prešito odejo zato všije-
mo še posebno ADR TEX tkanino, 
ki še desetkrat zmanjša sevanje,« 
pravi Alen Soković iz Domžal, ki je 
osnoval blagovno znamko Biozaš-
čita, pod katero nudi izdelke za na-
ravno zaščito proti zemeljskim se-
vanjem in elektrosmogu.

»Posebnost mojih prešitih odej 
pa je, da sem vse to nadgradil še s 

kristali. V prešiti odeji je poleg petih ma-
gnetnih trakov še pet kristalnih trakov. V 
trakovih je v granulat zmletih dvanajst 
različnih vrst kristalov, vsega skupaj jih je 
za 250 gramov. Vsak kristal je blagodejen 
za nek organ v telesu. Moje prešite odeje 
tako poleg magnetoterapije in zaščite pro-
ti sevanju nudijo še kristaloterapijo, kar je 
edinstveno,« pripoveduje Alen Soković.

Kristali in magneti so zašiti v trako-
vih, ki jih lahko izvlečemo iz prešite ode-
je, prezračimo in po potrebi zamenjamo.

»Kristalne trakove zračimo na polno 
luno. Luna oddaja elektromagnetno va-
lovanje in s tem se kristali tudi napolnijo. 
Če kristalov ne čistimo in polnimo, izgu-
bijo svojo moč. Če po nekaj letih čutimo, 
da nimajo več moči, kristalne trakove za-
menjamo z novimi.«

KRISTALOTERAPIJA
Električna sevanja in magnetizem me-

rimo z merilniki, učinkovanja kristalov 
pa se z instrumenti ne da meriti.

»Človeško telo je edini pravi pokaza-
telj učinkovanja kristalov. Ko damo kri-
stale v prešito odejo in človek leži na njej, 
se rezultati pokažejo že prvo noč. Vsak, 
ki se uleže na prešito odejo, ima naslednji 
teden ali dva moteno spanje, ker ima telo 
reakcijo. Če leta in leta spimo na nekem 

negativnem sevanju, kot je denimo 
spal moj pokojni brat, se telo navza-
me tega sevanja. In ko telo zavaruješ 
pred sevanjem, se na spremenjeno 
okolje odzove z bolečino, potenjem, 
nespečnostjo … A to je normalno. 
Telo se povsem umiri v sedmih do 
štirinajstih dneh.«

Pri sevanju se vse začne, se zač-
ne »kuhati« rak in druge bolezni, je 
prepričan.

»Moj brat je pri osmih letih zbo-
lel za levkemijo, umrl je pri dese-
tih. Pokojni zagrebški bioenergetik 
Dragoljub Pavkov, ki je radiestezij-
sko premeril našo hišo, je ugotovil, 
da je bila njegova postelja na moč-
nem zemeljskem sevanju in da je bil 
to vzrok za njegovo bolezen.«

Alen Soković je zasnoval tudi bla-
zino za spanje s kristali in magneti.
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MAGNETOTERAPIJA, KRISTALOTERAPIJA

V trakovih je v granulat 
zmletih dvanajst različnih vrst 
kristalov, ki so vsi blagodejni 

za nek organ v telesu.

Alen Soković s kristalno-magnetno blazino za spanje
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Magneti in kristali za zdrav sen

KRISTALNO-MAGNETNA 
BLAZINA ZA SPANJE

»Blazino navadno jemljejo ljudje, ki 
imajo težave z zgornjim delom telesa in 
glavo. Imel sem gospo, ki je imela moč-
ne glavobole in migrene. Ker ji ni nič po-
magalo, v te stvari ni več verjela. Poskusi-

la je še mojo blazino. Čez deset dni je spo-
ročila, da nima več glavobolov,« pripove-
duje.

Je blazina primerna tudi za bolnike po 
možganski kapi?

»Seveda. Moja babica, zdaj stara dva-
indevetdeset let, je imela že štiri možgan-
ske kapi. S kristali se tedaj, ko jo je to pri-
zadelo, še nisem ukvarjal. Zdaj ima v pos-
telji prešito odejo in blazino približno tri 
mesece, saj prej v to ni verjela. A zara-
di močne osteoporoze, zaradi katere se 
je težko premikala, se je nazadnje le od-
ločila, da to preizkusi. Ni imela več volje 
ne vstati ne iti okoli hiše. Rekel sem ji, da 
slabše, kot je, ne more biti, naj torej po-
skusi. Prej pa sem jo opozoril, da štirinajst 
dni verjetno ne bo spala, ker se bo njeno 
telo odzvalo na kristale v odeji, saj ti moč-
no delujejo že na zdravega človeka, kaj 
šele na bolnega. In res je imela hude reak-
cije, kar tri tedne. A je vzdržala. Zdaj po-
noči dobro spi, podnevi pa že hodi okoli 
hiše in pometa … To ji je zagotovo olajša-
lo bolezen in življenje.« Anja Drašler 

MAGNETOTERAPIJA
Magneti dokazano zmanjšujejo 

učinke škodljivih sevanj na človeško 
telo – sevanja vodnih tokov, tehnične-
ga sevanja in kozmičnega sevanja. Ma-
gnetna terapija temelji na medicinsko 
potrjenem dejstvu, da zunanji nad-
zorovani dražljaji z magneti v telesu 
spodbudijo imunske in regenerativne 
procese. Magneti se najbolj uporablja-
jo za lajšanje bolečin, saj pospešijo ce-
lično dejavnost celotnega organizma 
in tako neposredno krepijo imunski 
sistem in hitrost okrevanja. Blagodej-
ni učinki magnetov so tudi zmanjšanje 
bolečine in otrplosti, izboljšanje krvne-
ga obtoka, normalizacija krvnega tla-
ka, spodbujanje globokega, podaljša-
nega in sproščujočega spanja, ravno-
vesje hormonov …

POSTELJNINA PROTI SEVANJU IN ELEKTROSMOGU
Kristalnomagnetna prešita odeja (90 × 200 centimetrov) (www.misteriji.si; 

398,03 €). Prešita odeja ima pet magnetnih in pet kri-
stalnih trakov, ki jih lahko po potrebi vzamemo ven.

Kristalnomagnetna prešita odeja z ADR TEX 
tkanino (90 × 200 centimetrov) (www.misteriji.si; 
509,35 €). Prešita odeja ima pet magnetnih trakov in 
pet kristalnih trakov, ki jih po potrebi lahko vzame-
mo ven.

Kristalnomagnetna 
blazina za spanje (38 × 53 centimetrov) . Vanjo so 
všiti trakovi s kristali in magneti za izboljšanje splo-
šnega zdravstvenega stanja. Kristalne in magnetne 
trakove je možno vzeti ven. Ob uporabi se zmanjša-
jo stres in utrujenost, bolečine v vratu, odpravijo se 
nespečnost in nočne more, omogočen je miren spa-
nec. (www.misteriji.si, 82,35 €).

Kristalnomagnetni pas za hrbet (20 × 56 centimetrov) (www.misteriji.si; 
54,90 €). V volneni pas so vgrajeni dva 
magnetna trakova in en kristalni trak, 
skrbno razporejeni na pomembne 
akupunkturne točke tako, da pas od-
pravlja ali zmanjšuje lokalizirane bole-
čine v hrbtenici.

Električno sevanje električne omarice – števec je najprej pokazal 508 milivoltov. Ko pa 
smo na omarico položili karbonsko in ADR TEX tkanino, se je števec ustavil pri vsega 
10 milivoltih.
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