
O generatorju biopolja Oka, ki 
v prostoru ustvarja blagodej-
no biopolje in samodejno skrbi 

za dobro počutje in zdravje vseh lju-
di doma in v podjetjih, smo v Miste-
rijih pisali že večkrat. Tokrat se bomo 
osredotočili na to, kako z napravo ko-
municiramo s pomočjo misli. Sliši se 
kot znanstvena fantastika, vendar so to 
poznale vse stare civilizacije na našem 
območju, od Etruščanov, Krečanov, Gr-
kov in celo Rimljanov. Tehnologijo so 
uporabljali tudi naši neposredni pred-
niki še pred manj kot sto leti, kar opisu-
je Pavel Medvešček Klančar v knjigi Iz 
skrite strani neba.

Oka je naprava, ki jo je raziskovalec 
biopolja Franc Šturm ustvaril na podlagi 
slovenske kulturne dediščine, kakor sta 
jo zbrala in popisala dddr. Andrej Ple-
terski in raziskovalec Pavle Medvešček 
Klančar. Na območju Slovenije in srednje 
Evrope so ljudje raziskovali biopolje že 
pred šestdeset tisoč leti.

URAVNOTEŽENO 
BIOPOLJE

»Že stari narodi so ugotovili, 
da je treba ves čas živeti v uravno-
teženem biopolju, da ohranjamo 
trajno ravnotežje, zato so vsepov-
sod oblikovali naravne sisteme, v 
katerih so živeli. Ti sistemi pone-
kod še vedno delujejo, čeprav so 
stari že tisočletja.

Ko človek živi na območju 
delovanja naprave, se prebudi-
jo zdravilni procesi v telesu. Pri 
manjših zdravstvenih težavah, 
denimo utrujenosti, nespečnos-
ti, slabem razpoloženju, nahodu, 

blažjem glavobolu, blažji obliki sladkor-
ne bolezni, manjšem odstopanju krvne-
ga tlaka, rahlo povišani telesni tempe-
raturi, lahko postavitev ravnotežja moči 
že zadostuje za ozdravitev. Če so zdrav
stvene težave hujše, naprava učinkuje 
dlje časa. Telesu doda moč in ravnotež-
je, kar prispeva k zdravljenju z drugimi 
metodami. Vzpostavljeno ravnotežje pa 
je odlično za ohranitev zdravja. Ne na-
stajajo nove bolezni in ni ponavljajočih 
se obolenj. Tudi zdravljenje s predpisa-
nimi zdravili je uspešnejše, okrevanje je 
hitrejše. Naprava učinkuje samodejno. A 
Oka ni zdravilo. Za zdravljenje je pristo-
jen samo zdravnik. A ta bo imel veliko 

manj dela, če bo skrbel za ljudi z uravno-
teženim duhovnim telesom,« pojasnjuje 
Franc Šturm.

KAKO 
KOMUNICIRAMO Z OKO
Naprava usmeri svojo energijo tja, ka-

mor ji naročimo. Z njo komuniciramo z 
mislimi. Odziva se na naše miselne uka-
ze, pri čemer naša oddaljenost od napra-
ve ni pomembna. Pri posredovanju mi-
selnega ukaza moramo imeti jasne misli 
in moramo točno vedeti, kaj ji naročamo. 
Svojo energijo bo usmerila v cilj, ki ji ga 
postavimo z miselnim ukazom. Učinko-
vala pa bo toliko časa, dokler imamo ta 
ukaz v svojem spominu. Ko pozabimo 
na svoj ukaz, pozabi tudi Oka.

Naprava je bolj učinkovita, ko dobi 
natančno določen ukaz. Svoje misli lah-
ko bolj natančno definiramo, ko jih napi-
šemo. Pismeni zapis je le natančno defi-
nirana misel. Najbolje, da svojo željo na-

pišemo na listek z roko. V takšnem 
zapisu je energija misli tistega, ki 
ga je napisal, energijo pa obdrži 
dolgo časa.

»Na roko napisan listek polo-
žimo na stekleno kupolo napra-
ve; pri tem je vseeno, kako je listek 
obrnjen. V vsakem primeru ima 
enako energijo, ki daje navodi-
la napravi. Izkušnje kažejo, da pi-
smeno posredovani ukazi delujejo 
najdlje. Tako tudi točno vemo, kaj 
smo napravi ukazali, in kasneje, ko 
zadeva ni več aktualna, vemo, ka-
tere ukaze naj prekličemo. Pisme-
ni ukaz prekličemo zelo preprosto; 
listek odstranimo s steklene kupo-
le,« razlaga Franc Šturm.
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Naprava Oka se odziva na 
naše miselne ukaze, pri 

čemer naša oddaljenost od 
naprave ni pomembna.

GENERATORJI BIOPOLJA

Oka je dosegljiva na Misteriji.si, cena je 1630 evrov; mož-
no je plačilo na obroke, naročniki na revijo Misteriji imajo 
deset odstotkov popusta.
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Kaj pa, recimo, ko damo napravi na-
vodilo, naj odpravi glavobol ali zobobol, 
ali pustimo listek ves čas na njej, dokler 
bolečina vsaj ne pojenja?

»Naprava zdravi človekovo biopolje 
in ne njegovega fizičnega telesa, čeprav 
sta obe stvari povezani. Pri zobobolu gre 
za zobno gnilobo, karies. To ne bo šlo z 
biopoljem. Glavobol pa je simptom ne-
česa, kar ni v ravnotežju, izvira iz števil-
nih vzrokov in glavobol se lahko ozdra-
vi tudi z biopoljem. Vsekakor pa se mo-
rajo pokazati rezultati kmalu, prej kot v 
eni uri, sicer ne bo nič,« odgovarja Franc 
Šturm.

Na regulator Oka pa lahko v prime-
ru bolečine, denimo glavobola, bolečin v 
vratu in podobno, neposredno položimo 
obe roki, denimo za dvajset, trideset mi-
nut oziroma do prenehanja bolečine.

»Če imamo roki na Oki, njena moč 
hitreje prehaja v naše telo in ravnotežje se 
vzpostavlja hitreje kot brez dotika, zato 
je tudi možno, da neha boleti glava samo 
zaradi dotikanja naprave.«

ZAHTEVNEJŠA 
NAVODILA

In če damo Oki zahtevnejše na-
vodilo, na primer, da nam poma-
ga prodati avto ali stanovanje, poi-
skati boljšega partnerja ali da bi se 
družinski člani bolje razumeli … Ali 
mora biti v tem primeru listek z na-
vodilom ves čas na Oki do uresničit-
ve navodila ali pa ga vsak dan polo-
žimo nanjo denimo le za nekaj mi-
nut?

»Biopolje lahko preusmeri tudi 
tok dogodkov, če gre za dogodke, 
ki so na meji uresničitve. Učinkuje 
na prostor in na ljudi v njem, zato 
lahko pomaga pri uresničitvi naše želje. 
Ampak če se učenec ni nič učil in nič ne 
zna, mu tudi še tako popolno biopolje 
ne bo priklicalo dobre ocene. Na napra-
vi ni potrebno pustiti listka z željo ves 
čas, zadostuje morda le eno uro ali manj 
ter morda naslednje dni spet nekaj ur. 
Ko postavimo željo, le ta učinkuje na vse 
udeležence v procesu, spremembe pa se 
zgodijo kmalu.«

Ali je lahko na Oki samo en listek na-
enkrat ali jih je lahko na njej več? So lah-
ko na kupoli navodila za več oseb hkrati 
ali le za eno? nas je še zanimalo.

»Jaz bi postavil samo eno zahtevo 
naenkrat,« odgovarja Franc Šturm.

Če je na stekleni kupoli Oke listek z 
navodili, naprava izvaja samo tisto, kar 
piše na listku in ne spodbuja samodej-
nega zdravljenja družinskih članov. S 
tem nadaljuje takoj, ko s steklene kupo-
le odstranimo listek z navodili. Ne gle-
de na to, ali so na kupoli postavljeni pi-
smeni ukazi ali ne, pa naprava v preme-
ru devetdesetih metrov nevtralizira vsa 
škodljiva sevanja.

ZDRAVLJENJE NA DALJAVO 
IN PO NAROČILU

»Če smo z družino na dopustu, na-
prava pa je doma, potem pa nek družin-

ski član zboli ali se slabo počuti, napravo 
aktiviramo na daljavo. Svoje misli usme-
rimo nanjo, točno tam, kjer je, jo vizua-
liziramo in ji naročimo: »Začni zdravi-
ti ... (povemo ime družinskega člana) do 
vzpostavitve ravnotežja!« Navodilo de-
luje ne glede na oddaljenost.

Če Oki ukažemo, lahko zdravi tudi 
osebo, ki ni družinski član. To osebo vi-
zualiziramo ali na stekleno kupolo pos-
tavimo njeno fotografijo; na njej mora biti 
le ta oseba. Ko želimo prekiniti zdravlje-
nje, sliko odstranimo z naprave.

»Na stekleno kupolo naprave posta-
vimo sliko le za nekaj minut. Toliko časa 
potrebuje, da vzpostavi ravnotežje. Rav-
notežje moči v duhovnih telesih še ne po-
meni ozdravitve, ko gre za resne bolezni. 
Pomaga pa fizičnemu telesu, da se laž-
je bori proti bolezni in da bolje sprejema 
terapijo. Če je človek zelo bolan, je treba 
ravnotežje vzpostavljati večkrat na dan, 
sicer pa drži tudi več kot en dan.«

Pri zdravljenju druge osebe, ki ni v 
polju učinkovanja naprave, zadostuje, 

Biopolje lahko preusmeri 
tudi tok dogodkov, če gre 
za dogodke, ki so na meji 

uresničitve.
Slika kodnega jedra izklopi funkcijo regu-
latorja biopolja Oka. Položimo jo na stekle-
no kupolo.
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da osebo vizualiziramo, položimo roko 
na stekleno kupolo naprave in naroči-
mo: »Vzpostavi osebi popolno ravno-
težje!« Naprava bo to naredila v približ-
no dveh minutah. Ta čas morajo biti naše 
misli usmerjene v to nalogo. Ukazi bodo 
človeku nedvomno pomagali, a ne more-
jo nadomestiti zdravnika. Splošno poču-
tje izboljšajo le za nekaj časa in ne more-
jo odpraviti osnovnih vzrokov za nasta-
nek bolezni.

Naročilo za zdravljenje druge ose-
be lahko izreče kateri koli član družine. 
Če se med seboj niso dogovorili, napra-
va uboga vse ukaze. Ima dovolj moči za 
zdravljenje več ljudi, a se pri zdravljenju 
njena moč ne troši glede na število ljudi, 
ampak glede na njihove težave. Moč de-
lovanja naprave ni neomejena.

MERJENJE 
OBREMENITVE NAPRAVE
»Učinkovanje naprave preverjamo 

radiestezijsko, z nihalom. Izmerimo nje-
no obremenitev, komu dodaja energijo 
in s kolikšno močjo. Če tega ne znamo, 
je najbolje, da napravo preventivno po-
nastavimo. Z začasnim izklopom napra-
ve vse dane ukaze prekličemo. Tako za-
gotovimo njeno nemoteno delovanje. Po 

ponastavitvi začne naprava delovati sa-
modejno. Ponastavimo jo tako, da na ste-
kleno kupolo položimo sliko kodnega je-
dra. Zadostuje, da ga postavimo na na-
pravo samo za nekaj sekund. Oko lahko 
ponastavimo kadar koli, to ji prav nič ne 
škoduje,« razlaga Franc Šturm.

Ali je naprava obremenjena z več-
jo močjo od njene zmogljivosti, ugotovi-
mo z merjenjem na matrici. Če ta pokaže 
vrednost sto odstotkov, je naprava preo-
bremenjena. To ji ne škoduje, le nadzoro-
vati ne moremo, kam usmerja svojo moč.

Za merjenje potrebujemo nihalo in 
matrico. Konico nihala postavimo v sre-
dišče večje spirale in vprašamo: »Ko-
likšna je obremenitev naprave?« Matrica 
je narejena tudi za merjenje drugih stva-
ri, zato pri tej meritvi upoštevamo le del 
skale od nič do sto. Pri sto odstotkih je na-
prava preobremenjena. Prekličemo nekaj 

nalog in ji naložimo le toliko nalog, da je 
njena obremenitev največ osemdeset od-
stotkov. Nekaj rezerve moramo pustiti, 
ker se lahko spreminja intenzivnost do-
godkov, v katere je naprava vključena.

Če se obremenitev zmanjšuje, pome-
ni, da učinkuje in lahko pričakujemo re-
zultate. Če obremenitev narašča ali se ne 
zmanjšuje, smo ji naložili pretežko nalo-
go in iz tega verjetno ne bo nič, razen če 
ne sprejmemo določenih ukrepov, s ka-
terimi postavimo nove pogoje. Če smo 
denimo postavili navodilo, naj ozdravi 
gnil zob, se obremenitev naprave ne bo 
zmanjševala. Treba bo spremeniti okoliš-
čine, torej izpuliti gnili zob.

Če napravi naročimo nekaj zelo po-
membnega, je najbolje, da jo obremeni-
mo samo s to nalogo in ničemer drugim, 
saj si ne želimo, da bi postala preobreme-
njena in potem ne bi mogla več opravlja-
ti pomembne naloge.

»Obremenitev naprave lahko sprem-
ljamo tudi, ko zdravi družinskega čla-
na. Če se obremenitev zmanjšuje, se sta-
nje bolezni verjetno izboljšuje. A za oce-
no zdravstvenega stanja bolnikov je pri-
stojen le zdravnik. V vsakem primeru je 
treba upoštevati le njegova navodila,« 
zaključuje Franc Šturm. T. S. 

Ravnotežje moči v duhovnih 
telesih še ne pozdravi 

resne bolezni, pomaga pa 
fizičnemu telesu, da se lažje 

bori proti bolezni in bolje 
sprejema terapijo.


