
»Naprava Oka usmeri svojo 
energijo tja, kamor ji naro-
čimo. Če postavimo na ste-

kleno kupolo naprave kateri koli pred-
met in ji naročimo, naj ga energijsko 
obogati, bo to zelo hitro naredila. Deni-
mo, na napravo lahko postavimo zdra-
vila in ji naročimo, naj jih energijsko 
obogati, da bodo imela manj negativnih 
stranskih učinkov. Če bi se radi okrepi-
li z energijo vode, postavimo kozarec na 
stekleni pokrov in ji naročimo, naj obo-
gati vodo, da bo zdravilna za pitje,« pra-
vi avtor naprave Franc Šturm.

Oka je narejena za ljudi in za podjetja. 
Poveča moč, krepi intuicijo, ustvarjalnost, 
izboljša zdravje in tako poveča učinkovi-
tost v zasebnem življenju in v službi. Po-
lje izdelka Oka pravzaprav šele ustvarja 
normalne pogoje za življenje. Naše dose-
danje okolje pa je po vsem sodeč – pod 
normalo, pravi Šturm.

Izdelek je narejen tako, da učinkuje na 
vseh lokacijah in v vseh položajih z ena-
ko močjo. Če ga postavimo v podjetje – 
pisarno ali proizvodno halo – de-
lavci v tem polju zelo radi dela-
jo, vzdušje je dobro, imajo boljšo 
intuicijo, manj so konfliktni in so 
bolj ustvarjalni.

ZDRAVILNA 
HRANA IN VODA

»V polju naprave lahko pri
pravljamo zdravilno hrano. Če 
jo denimo postavimo v sirarno, 
dobimo zelo okusne izdelke, sir, 
skuto, maslo, sirotko; vse bo ime-
lo najbolj žlahtno zdravilno moč. 
Prav tako lahko izdelamo mar-
melado, skuhamo sadne sokove, 

spečemo pecivo, kruh, izdelamo testeni-
ne ali skuhamo celo kosilo in vsa hrana 
bo imela zdravilno moč, če celoten pro-
ces poteka v polju učinkovanja napra-
ve,« razlaga avtor energijske naprave. 
Z uživanjem take hrane pride zdravilna 
moč neposredno v telo, zato blagodejno 
učinkuje na celoten prebavni sistem in na 
splošno počutje.

Izboljša se tudi bioenergijska kako-
vost vse vode v stanovanju in v hišni vo-
dovodni napeljavi. Ko pijemo tako vodo, 
preide njen zdravilni naboj v želodec. 
Prek želodčnega meridiana njena moč 
potuje po drugih meridianih in se odlo-
ži v tistem delu telesa, kjer so bolna mes-
ta. Tako poteka proces zdravljenja. Umi-

vanje z zdravilno vodo blagodejno vpli-
va na kožo.

BRISANJE TRAVM
Veliko ljudi nosi travme iz otroštva. In 

izkaže se, da lahko z močnim poljem, ki 
ga ima Oka, izbrišemo celo travme.

»Regulator biopolja Oka ima zelo ve-
liko moč. Duševne motnje so zakopane 
globoko v duhovnem telesu. Do tja pa 
se lahko pride samo z veliko močjo. Pre-
izkusi v praksi so pokazali, da naprava 
izbriše travme iz preteklosti, če ji to na-
ročimo. Zadostuje, da položimo roko na 
stekleno kupolo izdelka in naročimo: 
›Izbriši mi travmo!‹ ali ›Izbriši travmo tej 
osebi!‹ Roko držimo približno eno minu-
to in pri tem osredotočamo misel na bri-
sanje travme. Travma se izbriše in se ne 
pojavi več.«

Travme iz preteklosti učinkujejo tako, 
da človek zavrača sebe in vse okrog sebe, 
tudi poskuse zdravljenja z biopoljem. Ko 
se travmo odstrani, ostane biopolje stabil-
no, enako kot pri ljudeh brez travme.

VISOKOFREKVENČNA 
SEVANJA

Zadnje desetletje so visokofre-
kvenčna sevanja močno povečala 
neurejenost moči v našem okolju; 
naredila so razpršeno moč. Regula-
tor biopolja Oka, ki je zasnovan kot 
tročan, pa celotno moč visokofre-
kvenčnih oddajnikov osredotoči in 
jo doda k skupni moči na obmo-
čju. Naprava Oka ima že sama do-
ločeno moč, če pa osredotoči še vi-
sokofrekvenčno sevanje, se njegova 
moč prišteje k njeni. Tako dobimo 
na območju še večjo osredotočeno 

Oka odpravlja posledice vse bolj prisotnega elektrosmoga
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ENERGIJSKA ZAŠČITA

Oka elegantno 
rešuje ogroženost z 

elektrosmogom, saj ga 
nevtralizira in celo prišteje 

k svoji moči.

Franc Šturm na predstavitvi Oke v »Misterijih v živo«
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moč. Ko ljudje živijo v polju z večjo moč-
jo, ta moč polagoma preide tudi v člove-
kovo duhovno telo in ga naredi močnej-
šega, še bolj prilagojenega naravnemu 
okolju.

»Oka tako zelo elegantno rešuje ogro-
ženost z elektrosmogom. Svoje tehnič-
ne naprave lahko obdržimo, negativne 
stranske učinke tehnologije pa naprava 
spremeni v koristno moč, ko ›reciklira‹ 
odpadni elektrosmog.«

DVIGOVANJE 
DUHOVNE MOČI

Regulator biopolja Oka ima zelo ve-
liko moč, ki jo postopno vgrajuje v člo-
vekovo avro. Na začetku še ne vgradi 
vse moči, ampak le toliko, kolikor je člo-
vek lahko sprejme. Tega običajno niti ne 
zaznamo. Morda za kratek čas čutimo le 
mravljinčenje ali toploto, dokler naprava 
ne postavi ravnotežja. Čez nekaj tednov 
ali mesecev pa naprava ponovno poveču-
je duhovno moč v avri. To dela v pake-
tih, tako da se duhovna moč kar naenkrat 
dvigne za določeno stopnjo. Dvig duhov-
ne moči v avri spremlja tudi dvig moči v 
vseh celicah telesa.

V tem procesu pa se počutje malo pos-
labša, kar lahko traja le en dan ali največ 
tri dni. Ko se telo prilagodi večji moči, sla-
bo počutje izgine; to se lahko spet pono-
vi čez nekaj mesecev, kar traja tako dolgo, 
dokler človek nima enake duhovne moči, 
kot jo ima naprava. Popolnoma enaki 
procesi bi potekali, če bi se preselili na ob-
močje, kjer je narava že sama vzpostavila 
ravnotežje v enovitem polju, ali pa če bi 
povečevali duhovno moč z drugimi me-
todami.

REAKCIJE POMENIJO 
ZDRAVLJENJE

»Če se kmalu po začetku uporabe 
izdelka poslabša počutje ali se pojavijo 
bolečine, se zdi, kot da je izdelek pos-
labšal zdravstveno stanje, v resnici pa je 
le telo dobilo več moči, da lahko opo-

zarja na že obstoječe motnje. Prebudi-
li so se mehanizmi zgodnjega javljanja 
motenj, zato sedaj lahko reagiramo na 
simptome, ker so postali izraziti. Neka-
teri simptomi lahko izginejo že po ne-
kaj dnevih, to je izdelek pozdravil. Če 
bolečine vztrajajo več dni, je treba obi-
skati zdravnika. Pri zgodnejšem odkri-
vanju bolezni se precej povečajo mož-
nosti za ozdravitev.«

Lahko se tudi zgodi, da se ob začetku 
uporabe izdelka pojavijo prepiri med čla-
ni družine. Tudi to so lahko reakcije na iz-
delek. Prepiri se lahko pojavijo tam, kjer 
so bili nesporazumi že prej, vendar jih 

člani družine zaradi ljubega miru niso že-
leli razreševati. Energijsko polje izdelka 
je okrepilo tudi človekovo psihično moč 
in sedaj lahko zbere dovolj poguma, da 
svojim bližnjim pove, kaj ga moti. Tudi to 
je zdravljenje, kajti zadrževanje čustev in 
igranje igre »saj je vse v redu« vsakomur 
pobere veliko moči.

»Če je reakcija preveč moteča, lahko 
funkcijo izdelka izključimo, tako da na 
stekleno kupolo postavimo priloženo ko-
dno jedro za izklop naprave. Ko kodno 
jedro odstranite iz kupole, bo naprava zo-
pet nemoteno delovala. Izdelek je narejen 
tako, da v nobenem primeru ne povzroča 
škode, vendar ne more vsega pozdraviti. 
Tisto, kar se je izboljšalo, je izdelek poz-
dravil. Česar pa izdelek ne more pozdra-
viti, ostane za zdravljenje z drugimi me-
todami.«

 T. S. 

Z močnim poljem, 
ki ga ima Oka, lahko 

izbrišemo celo travme.

OKA ZDRAVI VEČPLASTNO
Oka je najnovejši izdelek samostojne-

ga podjetnika Franca Šturma iz Tolmina. 
Nastala je ob proučevanju slovenske kul-
turne dediščine, ki sta jo zbrala in popisala 
akademik Andrej Pleterski v knjigi Kultur-
ni genom in raziskovalec Pavle Medvešček-
Klančar v knjigi Iz nevidne strani neba. Na-
prava je zasnovana kot tročan.

Skrbi za zdravje vseh ljudi, ki so v pre-
meru stotih metrov okrog izdelka, če so v 
isti ravnini oziroma do dvesto metrov viš-
je ali nižje od njegove lokacije. Zdravljenje se samodejno začne takoj, ko pride-
mo v območje njegovega učinkovanja. Naprava ima enovito zemeljsko polje ve-
like moči in prav tako moč vgradi v avro. Sčasoma postanemo močnejši od vseh 
naravnih pojavov, ki so nam prej škodovali. Z napravo komuniciramo s pomočjo 
misli, njeno moč lahko pošiljamo tudi na daljavo in tako zdravimo še druge ljudi.

Izdelana je iz medenine, brona in nerjavečega jekla. Vgrajena je na lesenem 
podnožju s stekleno kupolo. Dolžina lesenega podnožja je 368 mm, višina 232 
mm, teža pa je okrog šest kilogramov. Ne potrebuje vzdrževanja in energijskega 
napajanja. Rok trajanja naprave je neomejen.

Oka je dosegljiva na Misteriji.si, cena je 1630 evrov. Možen je nakup na obro-
ke. Podjetniki jo lahko vpišejo med osnovna sredstva; naprava ugodno deluje na 
delavce, pričakovati je manj težav, več zadovoljstva in boljše delovne uspehe. Na 
kratko: vzpodbuja produktivnost.
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