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POVZETEK 

 
Energetske točke so tako v svetu kot tudi pri nas eden izmed pomembnejših alternativnih 

načinov zdravljenja, ki jim bomo v prihodnje morali dati večjo težo. 

V Hošnici pri Laporju so v Oničevem gozdu leta 2003 odkrili energetski kanal, ki seva 

pozitivno energijo in ima zdravilno moč. Prvih sedem zdravilnih točk je odkrila lastnica 

gozda, Jožica Onič. K sodelovanju je povabila priznane strokovnjake, med drugimi tudi 

radiestezista Igorja Ziernfelda, ki je ugotovil, da imajo točke v Oničevem gozdu zdravilno 

moč. Trenutno je označenih 56 točk, gospa Onič pa je odkrila še nekaj novih.  

Vse točke so označene z lesenimi tablami, na katerih je zapis, kaj zdravijo in kolikšen je čas 

zdravljenja. Točke in njihova okolica so lepo urejene in čiste, za kar skrbi lastnica sama. 

Poleg vzdrževanja točk pa Jožica Onič obiskovalcem svetuje tudi glede zdravstvenih težav ter 

jih usmerja pri iskanju pravih točk zanje. Kompleksnost zdravljenja, kjer je poleg energetskih 

točk prisotno tudi alternativno zdravljenje gospe Onič, je zagotovilo uspeha pri zdravljenju. 
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1 UVOD 
 

Za raziskovalno nalogo z naslovom Energetske točke v Hošnici sva se odločili, ker naju je že 

dolgo časa zanimalo, kakšna je zdravilna moč točk, koliko jih je, na kakšen način zdravijo, 

katere bolezni je moč pozdraviti z njimi ipd. Želeli sva raziskati, ali se za takšno alternativno 

obliko zdravljenja odloči mnogo ljudi in kako so z zdravljenjem zadovoljni. Zanimalo naju je 

tudi, kako je gospa Jožica Onič, lastnica točk, začela odkrivati zdravilne energetske kanale, 

zakaj se je za to odločila in na kak način jih je odkrila. 

 

Energetske točke so tako v svetu kot pri nas pomemben alternativni način zdravljenja, ki mu 

bomo v prihodnje morali dati večjo težo. 

 

Dela sva se lotili z zbiranjem virov in literature, ki jih je o omenjeni tematiki zelo malo. 

Sistematično o tej tematiki ni bilo nič zapisanega, zato sva večino podatkov pridobili iz ustnih 

virov. Na terenu sva obiskali informatorje in naredili raziskovalne intervjuje, med učenci in 

krajani Laporja in Križnega Vrha pa sva izvedli anketo. Ker sva želeli moč točk tudi dokazati, 

sva navezali stik z Danilom Ogrincem, zasebnim raziskovalcem biofizike, ki nama je pomagal 

opraviti elektronske meritve s Kirlianovo kamero, slikanje avre pred in po obisku točk ter 

primerjalno analizo zdravilne vode iz točk, tekoče vode iz Laporja ter destilirane vode. 

Opravili sva tudi preprost čebulni test. 

 

Predvidevava da: 

 

• da so energetske točke medijsko premalo prepoznavne in premalo vključene v 

turistično ponudbo kraja; 

• da je voda, ki teče iz vodnjaka v centru gozda, zdravilna; 

• da energetske točke v Hošnici obišče precej domačih in tujih turistov; 

• da energetske točke z leti ne izgubljajo svoje pozitivne energije. 

 

 
 



OŠ GUSTAVA ŠILIHA LAPORJE 

  
 - 8 - 

2 TEORETIČNI DEL 

2.1 Osnove radiestezije 

Izraz radiestezija je razmeroma mlad, saj je v Evropi v splošni rabi šele od leta 1930, ko ga je 

uporabil francoski katoliški duhovnik in radiestezist Abbe M. L. Bouly. Beseda je grškega 

izvora in pomeni čutiti oz. zaznavati žarek. Radiestezija je metoda, s pomočjo katere preko 

radiestezijskega instrumenta dobimo želeno informacijo. Pri tem se vključijo človekove 

paranormalne sposobnosti, saj pride informacija po neznani energetski poti preko naših 

možganov iz nam neznanega izvora. Gre za nekakšno univerzalno energetsko polje. Ta 

energija povzroča kontinuirano gibanje roke, v kateri držimo radiestezijski instrument – 

nihalo, in zaznamo radiestezijske količine, ki jih čutimo podzavestno. [2] 

 
2.2 Zgodovina radiestezije  

Najstarejše slike bajalic, tj. šib za iskanje vode, so našli v jami v južni Franciji in datirajo 

približno 15.000 let pred našim štetjem. Kasnejši dokazi o uporabi radiestezije so se pojavili 

okoli leta 6.000 pr. n. št. in jih potrjujejo slike v jamah severne Sahare, na katerih so ljudje, ki 

v rokah držijo bajalicam podobne palice. Zapise o uporabi radiestezijskih instrumentov 

zasledimo tudi v stari egipčanski in kitajski zgodovini. V srednjem veku je to vedenje dobilo 

negativen predznak, saj so mnogi zdravilci bajalice uporabljali v škodo ljudem v t. i. črni 

magiji. Z radiestezijo so se ukvarjali višji sloji prebivalstva, predvsem duhovščina in 

plemstvo. V 18. in 19. stoletju se je v Evropi pojavilo veliko radiestezistov z mnogimi odkritji 

s področja fizikalne radiestezije. V tem obdobju so odkrili človekovo energetsko telo. Že v 

začetku 20. stol. so radiestezisti v Evropi konstruirali različne radiestezijske pripomočke, 

hkrati pa so veliko raziskovali in organizirali prve kongrese. Med prvo svetovno vojno so 

uporabljali bajalico za odkrivanje vode, leta 1939 sta zakonca Kirlian odkrila postopek za 

slikanje avre. V vietnamski vojni so Američani uporabljali L-antene za odkrivanje minskih 

polj. Po letu 1960 je prišlo do večjega razmaha radiestezije v svetu, še posebej na Poljskem in 

v Franciji. Posebej sistematično so svojo deželo raziskali Švicarji, ki so odkrili nove mreže in 

blagodejna območja. Radiestezija se je na Slovenskem razširila še posebej po letu 1988, ko se 

je uveljavil radiestezist in bioenergetik Stane Oblak. [2] 
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2.3 Sevanja 
 

Znanstveniki so že pred leti ugotovili, da je najmočnejše elektromagnetno sevanje na Zemlji 

na 30 stopinj severno in južno od ekvatorja. Na teh vzporednikih so že stari Egipčani postavili 

piramide in svetišča, se je moč svetišča preko elektromagnetnega polja močneje prenašala po 

Zemlji. Tako imenovane zmajeve črte ali linije moči so pasovi različnih širin in moči, kjer 

prihaja do močnejšega izžarevanja blagodejnih energij, lahko pa se v zemlji nahajajo minerali 

in rudnine, ki sevajo blagodejne energije. [3] 

Blagodejna sevanja so lahko: zemeljska, kozmična ali energije rastlin. Zemeljske blagodejne 

energije tečejo v kanalih pod zemeljskim površjem v različnih globinah. Ti kanali imajo 

različno obliko in velikost. Energije pridejo na površje zemlje nad energetskimi kanali. Taka 

mesta imenujemo akupunkturne točke. Presečišča dveh ali več linij imenujemo centri moči. V 

centrih moči si dvigujemo raven vitalne energije. Običajno so na teh mestih tudi zdravilne 

vibracije. Če se dalj časa zadržujemo na takšnih mestih, zlasti če so močnejša, se bomo 

počutili nelagodno. Zato se mora določiti čas zadrževanja na takšnih točkah. Občutljivejši ta 

sevanja čutijo kot pikanje v dlaneh, gomazenje ali toploto. Če hočemo ta sevanja zaznati, se 

moramo osredotočiti nanje, razen če gre za zelo intenzivne energije. Te energije so lahko 

vitalne, zdravilne ali kombinirane, seveda jih je potrebno ugotoviti z radiestezijskimi  

instrumenti. Na mestih, kjer ugotovimo le vitalne energije, si zvišamo energetski potencial. 

Če gre za zdravilne vibracije, nam to koristi pri izboljševanju zdravja oziroma ozdravitvi. 

Take vibracije imajo specifične lastnosti. Čas zadrževanja na takih mestih je odvisen od 

bolezni posameznika. Na možnih blagodejnih mestih se ni priporočljivo zadrževati dalj časa, 

kot je priporočeno, ker je prav tako škodljivo, kot na zemeljskem škodljivem sevanju.  

 

Največ težav povzročajo ljudem škodljiva zemeljsko-kozmična sevanja. To so sevanja, ki 

prihajajo iz Zemlje in iz vesolja. Poznamo jih pet vrst, in sicer sevanja zemeljskih mrež, 

sevanja podzemeljskih vodnih tokov, sevanja rudnin in mineralov, sevanja geoloških   

prelomnic in sevanja podzemeljskih jam. Če človek dalj časa spi na mestih, kjer je zemeljsko 

škodljivo sevanje, pride najprej do neprijetnega počutja, slabega spanja, prebujanja, 

vrtoglavice in glavobola, kasneje pa celo do različnih bolezni, tudi s smrtnim izidom. [2] 
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2.4 Energetske točke v Sloveniji 

Zdravilna zemeljska sevanja na energetskih točkah so mesta, ki s svojo blagodejnostjo 

vplivajo na človekovo zdravje in na njegovo počutje, ne da bi se tega zavedal in neodvisno od 

njegovih prepričanj. Res pa je, da so ljudje z zaupanjem v tovrstne energije zanje bolj odprti 

in posledično zanje bolj dovzetni, zato tudi pride do različnih reakcij. Mnogi si prav z njimi 

lajšajo bolečine in zdravstvene težave, drugim čudežno pomagajo do ozdravitve, nekomu pa 

se zdi, da mu sploh niso koristile. Kljub vsemu pa večina ljudi že v kratkem času občuti 

mravljince, toploto ali kakšen drug učinek, kar dokazuje, da vibracije na nek poseben način in 

neškodljivo delujejo na vse, ki se na teh mestih zadržujejo. Tudi povsem zdravi ljudje se radi 

pridružijo skupinam obiskovalcev ob energetskih točkah in prisluhnejo njihovim pogovorom, 

polnim upanja in dobrih želja po zdravju, saj ta področja ponujajo dovolj energije za vsakršne 

potrebe. Že s kratkim sprehodom skozi gozd izgineta nemir, napetost in stres, iz telesa se 

izločijo strupi, izničijo pa se tudi druga bremena, ki človeku današnjega časa grenijo 

vsakdanje življenje.  

Mnogo cerkva stoji na blagodejnih mestih, kjer je prisotna tudi energija molitve in čaščenje 

boga kot pozitivne energije. V Sloveniji poznamo cerkev na Kureščku, na Brezjah, v Stični, 

cerkev na Ptujski Gori, Sveti Križ nad Strunjanom z Marijino cerkvijo in druge. Znane so tudi 

kapelice, kot npr. kapelica na Županjih njivah, v vasi Godič in Sv. Primož nad Kamnikom. [4] 

Ob Bukovniškem jezeru so radiestezisti in bioenergetiki našli številne energetske točke 

blagodejnega in zdravilnega sevanja zemlje, ki izboljšajo počutje in zdravje ljudi. Najdenih 

energetskih točk je preko 50, izmerjenih in označenih pa 26.  V bližini jezera v gozdu stoji 

kapela sv. Vida. Na tem mestu že stoletja stoji cerkev, saj so ljudje od nekdaj verjeli, da ima 

voda iz izvira sv. Vida zdravilno moč za oči. Ljudsko izročilo pravi, da so nekateri s pitjem in 

umivanjem oči z vodo iz tega izvira tudi spregledali. V zadnjih letih pa so v okolici kapele sv. 

Vida odkrili večje območje blagodejnega zemeljskega sevanja različnih moči in barv. 

Oddajajo se izjemno pozitivne vibracije, ki močno krepijo in sproščajo organizem. V premeru 

450 metrov se nahaja veliko zdravilnih mest različnih vrednosti in učinkov pri zdravljenju 

vida, sluha, prebavil, živčevja in kože. Časovno omejeno in ponavljajoče se zadrževanje na 

zdravilnih mestih pomaga pri odpravljanju različnih težav in vpliva na boljše psihofizično 

počutje.  [7] 
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Slika 1: Gneča na energetskih točkah ob Bukovniškem jezeru 

2.5  Energetske točke v Hošnici pri Laporju 
 

V Hošnici pri Laporju so v Oničevem gozdu leta 2003 odkrili energetski kanal, ki seva 

pozitivno energijo in ima zdravilno moč. Prvih sedem zdravilnih točk je odkrila lastnica 

gozda, Jožica Onič. K sodelovanju je povabila priznane strokovnjake, med drugimi tudi 

radiestezista Igorja Ziernfelda, ki je ugotovil, da imajo točke v Oničevem gozdu zdravilno 

moč. Trenutno je odkritih 56 točk, gospa Onič pa odkriva še nove. Vse točke so označene z 

lesenimi tablami, na katerih je zapis, kaj zdravijo in kolikšen je čas zdravljenja. Točke same 

ne izgubljajo energije, kar je dokazal Igor Ziernfeld z meritvami točk. [5] 

 

Zadrževanje na posameznih točkah je omejeno. Najdlje se lahko zadržujemo na točkah, ki 

zdravijo raka in rane (okoli 45 minut), najmanj pa na točkah, ki nam dajejo vitalno energijo. 
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Slika 2: Kapelica pri energetskih točkah 

 

     
Sliki 3 in 4: Točke so označene z lesenimi tablami  
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Najšibkejše  so točke, ki zdravijo revmo, saj jih je Jožica Onič odkrila med prvimi, 

najmočnejše pa so točke, ki zdravijo sladkorno bolezen, raka na požiralniku in jeziku, 

revmatični artritis, putiko, herpes ter kožnega raka, ki jih je lastnica odkrila pred kratkim. 

 
2.5.1 Zdravilska pot Jožice Onič 
 
Gospa Jožica Onič se je za odkrivanje energetskih točk v Hošnici odločila predvsem zaradi 

svoje bolezni. Imela je hudo obrabo kolkov in ker ji uradna medicina ni mogla pomagati, se je 

hodila zdravit v Bukovniški gozd ob Bukovniškem jezeru. Po večkratnem obisku energetskih 

točk se je njena bolezen zelo izboljšala in prvotno napovedana operacija obeh kolkov je 

odpadla. Ker pa je do Bukovniškega gozda daleč, je leta 2003 v svojem gozdu v Hošnici  s 

pomočjo nihala odkrila energetske kanale in prvih sedem točk. Na pomoč ji je priskočil 

priznani slovenski radiestezist, Igor Ziernfeld. Odkrila sta več točk in jih označila. V bližini 

sta odkrila tudi izvir vode, čigar analiza je pokazala njegovo zdravilnost. 

 

Iz leta v leto se je povečevalo število zdravilnih točk v Oničevem gozdu in prav tako 

zanimanje zanje. Na točke so poleg domačinov začeli prihajati tudi ljudje iz bolj oddaljenih 

krajev in celo iz tujine, predvsem iz Avstrije. Zato se je gospa Jožica odločila, da jim svetuje 

in pomaga ter jih usmerja pri iskanju pravih točk za njihove bolezni in težave. Poleg tega se je 

začela dodatno izobraževati na področju radiestezije, bioenergije in akupresure ter opravila 

številne tečaje. Svoje znanje je s pridom izkoriščala za pomoč bolnikom pri različnih 

boleznih. Sama pravi, da je najbolj uspešna pri zdravljenju putike, obiskovalci točk pa pravijo, 

da uspešno pozdravi tudi druge bolezni. Kompleksnost zdravljenja, kjer je poleg energetskih 

točk prisotno tudi alternativno zdravljenje gospe Onič, je zagotovilo uspeha pri zdravljenju. 
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Slika 5: Jožica Onič z nihalom 

 

2.5.2 Mnenje obiskovalcev točk 
 

Na energetskih točkah se pozimi zadržuje manj ljudi, predvsem zaradi nizkih temperatur. 

Tudi voda na točkah zaradi mraza zamrzne. Čim pa se konec februarja pojavijo nekoliko višje 

temperature in zadiši po pomladi, začnejo na energetske točke prihajati prvi obiskovalci. 

Nekateri se zadržujejo samo na točkah, drugi pa pridejo tudi do izvira zdravilne vode in se z 

njo odžejajo ali pa si jo napolnijo v steklenice za domov.  

 

Večina obiskovalcev je bila na energetskih točkah že večkrat. Sem prihajajo zaradi boljšega 

počutja in da si »napolnijo baterije«. Nekaj je bilo tudi resnih bolnikov, ki so se zadrževali na 

točkah za specifične zdravstvene težave. Ljudje vedo povedati, da so točke nekaj posebnega, 

saj ob njih sredi neokrnjene narave, čutijo mravljince po telesu in toploto na posameznih delih 

telesa.  
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   3 EMPIRIČNI DEL 
 
   3.1 Namen empirične raziskave je bil: 

• Ugotoviti, kako krajani Laporja poznajo energetske točke in kakšen pomen jim 

pripisujejo. 

• S pomočjo GDV metode izmeriti avro človeka pred in po obisku točk. 

• S pomočjo GDV metode izmeriti energijo vode iz energetskih točk. 

• Narediti mikrobiološko preiskavo vzorca vode in čebulni test. 

 

    3.2 Metodologija 

 
V raziskavi sva uporabili metodo raziskovalnih intervjujev in anketiranja. Srečali sva se 

tudi z GDV metodo in s čebulnim testom.  

 

     3.3 Raziskovalni intervju 
 

Raziskovalne intervjuje sva izvedli v ustni obliki v mesecu januarju pri informatorjih: 

Jožici Onič, Jožetu Korošcu ter Igorju Ziernfeldu. 

 

     3.4 Raziskovalna anketa 

Anketni vprašalnik so izpolnili učenci 9. razreda in krajani Laporja. Vprašalnik je 

izpolnilo 70 oseb. Anketiranje sva izvedli v mesecu januarju 2009. Vprašalnik je vseboval  

10 vprašanj.  

 

     3.5 Postopek zbiranja podatkov 

 
Podatke sva zbirali po kvalitativni tehniki z anonimnim anketnim vprašalnikom, 

sestavljenim iz vprašanj zaprtega in odprtega tipa. 
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     3.6 Obdelava podatkov 

 
Podatke sva obdelali ročno in s pomočjo računalniškega programa Microsoft Excel. 

Podatki so bili kvalitativno obdelani. 

  

 

     4 REZULTATI 
 
 
     4.1 Intervju z gospo Jožico Onič 
 

Gospa Jožica Onič nama je povedala, da se je za odkrivanje energetskih točk v svojem 

gozdu odločila predvsem zaradi svoje bolezni. Imela je hudo obrabljena kolka in zdravniki 

so ji svetovali operacijo, s katero pa se ni mogla sprijazniti. Hodila je le še s težavo, ob 

pomoči bergel. Nazadnje se je odločila, da bo pomoč poiskala v energetskih točkah. 

Najprej se je z njimi srečala ob Bukovniškem jezeru, kasneje pa še v bližnjem domačem 

gozdu. Ko je začutila toploto oziroma rahlo zbadanje, je s posebnimi nihali v obliki igel 

ugotovila, kje se točke nahajajo. Odkrivala jih je postopoma in jih sprotno označevala z 

lesenimi tablami. Točke, ki jih je odkrila na začetku, še niso bile tako močne, tiste pa, ki 

jih je odkrila v zadnjem času, sevajo vse blizu 100 %. 

 

 Ljudem pomaga na podlagi svetovanja in usmerjanja k ustreznim energetskim točkam. 

Obvlada tudi osnove akupresure in lahko s tipanjem ustreznih akupresurnih točk na dlaneh 

rok določi obolevnost organizma. Svetuje tudi z nihalom, s katerim izmeri pozitivna in 

negativna sevanja v prostoru, v katerem spimo. Nihalo je znala uporabljati, še preden se je 

odločila za svoje zdravljenje, drugih alternativnih sposobnosti zdravljenja pa se je naučila 

preko različne strokovne literature ter preko seminarjev in usposabljanj v Ljubljani.  

 

Povedala nama je tudi za zdravilno vodo, ki teče v gozdu in zdravi mehur, ledvice ter 

različne alergije. To vodo je dala v analizo tudi na Zavod za zdravstveno varstvo v 

Mariboru. Točke v Hošnici so v primerjavi z ostalimi točkami v Sloveniji  zelo močne in 

ne izgubljajo energije. Iz leta v leto jih obišče več ljudi, predvsem domačinov, veliko pa 

tudi tujcev, ki z avtobusi prihajajo celo iz bližnje Avstrije. Poudarila je tudi, da se  

ogromno obiskovalcev redno vrača na točke zaradi pozitivnih učinkov na njihovo zdravje. 
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    4.2 Intervju z gospodom Jožetom Korošcem 

Gospod Jože Korošec, predsednik KS Laporje, naju je seznanil z dejstvom, da KS Laporje 

ni najbolj prepoznavna v občini, čeprav ima veliko naravnih in kulturnih znamenitosti. 

Primanjkljaj vidi predvsem v pomanjkanju vsebin in dejavnosti znotraj same KS Laporje. 

Meni, da so energetske točke dobra možnost za promocijo turizma, zato bi jih morali bolj 

oglaševati. Seveda bi se s tem morala strinjati tudi lastnica točk, gospa Jožica Onič, ki pa 

zaenkrat takšne želje ni izrazila. Sam verjame, da obstajajo določeni zemeljski tokovi in 

magnetizmi, ki so na določenih mestih izrazitejši in pozitivno vplivajo na naše zdravje. Na 

koncu intervjuja je še dodal, da je nujno ustanoviti turistično društvo in najti posamezne 

entuziaste, ki ga bodo vodili. Zagotovo bi med krajani društvo zaživelo in dobilo širšo 

podporo. Društvo bi pripomoglo tudi k boljši prepoznavnosti energetskih točk. 

4.3 Intervju z gospodom Igorjem Ziernfeldom  

Gospod Igor Ziernfeld, radiestezist iz Domžal, nama je povedal, kako sta skupaj z Jožico 

Onič odkrivala zdravilna sevanja v Hošnici. Vse točke sta odkrila z nihalom. Presenečen 

je, da točke ne izgubljajo energije, kar je redek pojav. Sam obiskovalcem priporoča obisk 

točk dvakrat tedensko dober mesec dni, potem pa nekaj časa prekinitev. Če se človek na 

kateri izmed točk ne počuti dobro, mora točko takoj zapustiti in se vrniti kasneje. Po 

njegovem prepričanju vse bolezni izvirajo iz vplivov različnih energij na človeka, zato 

vedno priporoča ljudem, ki imajo kakršnekoli bolezni in težave, da naročijo radiestezijski 

pregled stanovanja ali hiše za zaščito pred škodljivimi vplivi, kajti le po vsem tem lahko 

pričakujejo učinkovitejše zdravljenje. 

Zdravilne točke v Hošnici pri Laporju so se po njegovem mnenju dokazale kot učinkovita 

pomoč mnogim, ki so jih obiskovali in jih še obiskujejo, zato zanje dela reklamo povsod 

po Sloveniji. Na kakšen način bi promovirali zdraviliški turizem na točkah v KS Laporje, 

pa je v pristojnosti lokalnih oblasti in lastnice same. 
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4.4 Analiza ankete 
 
  

Graf 1: Starost anketirancev 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iz grafa je razvidno, da je bilo največ anketirancev starih od 22 do 44 let, najmanj pa tistih, ki 

so bili starejši nad 66 let. 

 
 
Graf 2: Vzorec anketiranih oseb glede nas spol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Med anketiranci je bila večina vprašanih ženskega spola (55,7 %). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

od 14 do 21 let 
28,5 %
od 22 do 45 let 
42,8 %
od 45 do 65 let 
27,1 %
nad 66 let 1,4 %

ženske 55,7 %
moški 44,3 %
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Graf 3: Izobrazba anketirancev 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izobrazbena struktura anketirancev je zelo pestra. Prevladujejo anketiranci z višjo in visoko 

šolo, ki jih je kar 38,5 %.  

 
 
Graf 4: Obisk točk 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Veliko ljudi je že obiskalo energetske točke.  Večinoma so jih ljudje obiskali zaradi težav z 

zdravjem. Veliko jih je prišlo samo iz radovednosti, nekateri pa menijo, da so zaradi 

neokrnjene narave primeren kraj za sprehod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

osnovna šola 
28,7 %
poklicna, sre-
dnja šola 32,8 %
višja in visoka 
šola 38,5 %
magisterij in 
doktorat 0 %

da 58,5 % 
ne 41,4 %
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Graf 5: Ali je kraj, kjer se nahajajo točke, nekaj posebnega? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na to vprašanje so odgovarjali samo anketiranci, ki so točke že obiskali. Velika večina je 

mnenja, da točke oddajajo pozitivno energijo. Ostalih 48,6 % anketirancev pa pove, da na 

točkah ne občutijo nič posebnega.  

 

 
 
 
Graf 6: Kako bi lahko točke vključili v širšo turistično ponudbo kraja? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Energetske točke bi po mnenju anketirancev lahko vključili v širšo turistično ponudbo kraja s 

postavitvijo oglasnih tabel. Z večjo promocijo v medijih se strinja 35,7 % anketirancev, nekaj 

manj pa jih je predlagalo izdajo posebne brošure (22.5 %).  

 

 

 

da 51,4 %
ne 48,6 %

z večjo pro-
mocijo v medi-
jih 36,2 %
z izdano 
brošuro 22,5 %
s postavitvijo 
oglasnih tabel 
41,3 %
Drugo 0 %
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Graf 7: Ali je brošura v slovensko-angleškem jeziku vplivala na prepoznavnost točk? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Večina anketirancev meni, da je brošura Iz preteklosti v sedanjost, ki smo jo izdali ob 180- 

letnici organiziranega šolstva v Laporju pozitivno vplivala na boljšo prepoznavnost točk. 

 
 

4.5 Rezultati GDV metode  

Energetsko svetlobno telo ali avra je energetsko polje človeka, katero preseva fizično telo in 

okolico telesa. V kolikor je človek bolan, se njegova avra zmanjša, na nekaterih delih telesa, 

kjer bolezen izžareva, pa skoraj izgine. Človekovo energetsko-avrično polje je prvi dokazal 

Kirlijan leta 1939 s svojimi fotografijami avre. Energetsko polje ima vsako živo bitje ali 

rastlina. Prav tako imajo avrično polje voda, gore, zemlja, vsi, ki smo del žive narave. Ko 

človek umre ali ko se posuši list, nima več avričnega polja. 

Kirlijanovo kamero za snemanje bioenergetskega polja – aure je razvil in implementiral ruski 

znanstvenik Korotkov. Pri tem uporablja Gas Discharge Visualisation (GDV) metodo za 

slikanje aure. GDV kamera kreira visoko energetsko električno polje (10 kV, 1024 Hz, 0,5 s) 

okrog objekta, ki ga postavimo na ploščo instrumenta. Električno polje ustvari vidno sevanje 

(gas discharge) okrog objekta (Kirlianova slika). Slika se s posebno video tehnologijo prenese 

v računalnik in obdela s diagnostičnim programskim paketom. [6] 

S Kirlianovo GDV kamero slikamo prste desne in leve roke, kjer pride do ionizacije, dobimo 

korone posameznih prstov, ki je fizikalno definirana kot skupek ioniziranih plinov Hkrati z 

ionizacijo pride še do oddajanja fotonov, kar pomeni svetlobo, ki jo lahko opazujemo, tehniko 

opazovanja imenujemo GDV (Gas Discharge Visualization), tehniko slikanja pa EPC (Electro 

da 70 %
ne 1,4 %
ne vem 28,6 %



OŠ GUSTAVA ŠILIHA LAPORJE 

  
 - 22 - 

Photonic Capture) Nastali posnetek se digitalizira in obdela v računalniku in dobimo sliko 

avre celotnega telesa, diagram po organih in sliko čaker.  

V torek, 24. 2. 2009, smo s Kirlianovo kamero slikali avro Katje Pahič, pred in po obisku 

točk. Ugotovili smo, da je po obisku energetskih točk njeno avrično energijsko polje bistveno 

višje. Pred obiskom točk je moč njenega energijskega polja znašala 25.456 enot, po obisku 

točk pa 31.010 enot.  Obiskala je točko vitalne energije in se na njih zadržala 15 minut. 

 

  

 

Slika 6: Korone posameznih prstov roke 
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Slika 7: Avri celotnega telesa pred in po obisku energetskih točk 
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# Left JS Left RMS Right JS Right RMS Activation
1 Katja Pahič 24.2. - Capture 1 - GDV-images w ithout filter 0.04 0.24 0.21 0.22
2 Katja Pahič 27.2. - Capture 1 - GDV-images w ithout filter 0.35 0.22 0.47 0.22

Numerical data
on the diagram is for:

Katja Pahič 27.2. - Capture 1 - GDV-images w ithout filter
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Slika 8: Diagram po organih pred in po obisku točk 

Rdeča sklenjena črta na diagramu prikazuje vitalnost posameznih organov pred obiskom točk, 

modra pa po obisku točk. Iz diagrama lahko razberemo, da je vitalnost organov po obisku 

točk občutno boljša. 

Shema čaker nam ponazarja sedem osnovnih energijskih centrov v našem telesu. Črtkani rdeči 

krogi nam prikazujejo stanje čaker pred obiskom točk, barvni krogi pa stanje čaker po obisku 

točk. Ugotovimo lahko, da so vse čakre, razen tretje, izboljšane.  
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Slika 9: Čakre v telesu 

 
 
 
Slika 10: Elektrofotonsko slikanje avre vode 
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Slika 11:  Diagram energijske vrednosti destilirane vode, vode iz vodovoda in vode iz 
točk 
 
Voda iz energijskih točk je imela povprečno vrednost 2.403 enote, voda iz vodovoda 2.264 ter 

destilirana voda 616 enot. Na osnovi te primerjave lahko ugotovimo, da ima voda iz 

energetskih točk najvišje vrednosti zato sklepamo, da je bolj kvalitetna.  

 
 
4.6 Rezultati čebulnega testa vode 

Biološki test ali čebulni test razkriva celosten vpliv na rast in razvoj živih celic ali organizmov 

ter zaznava prisotnost škodljivih snovi v koncentracijah, ki so bistveno nižje od mejnih 

sposobnosti analitskih metod. Od približno 700 prepoznavnih toksičnih snovi, ki se lahko 

znajdejo na primer v pitni vodi, jih z običajnimi fizikalno-kemijskimi analizami nadzorujemo 

le slabih 10 odstotkov. 

Čebulni test je enostavna metoda za ugotavljanje splošne onesnaženosti vode s kemičnimi 

snovmi. Hitrost rasti in dolžina korenin sta odvisni od stopnje onesnaženosti. Čim daljše so 

korenine, tem manjša je stopnja strupenih snovi v vodi in obratno.  

Za čebulni test smo vzeli 6 vzorcev vode (voda iz energetskih točk, pitna voda iz Laporja, 

pitna voda iz Slovenske Bistrice, Oda, slana voda in voda z detergentom). Zadnja dva vzorca 

sta bila negativna testna vzorca. Po osmih dneh opazovanja smo ugotovili, da je najbolj 
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razvejan koreninski sistem pognala čebula v vodi iz energetskih točk in v Odi. Izkazalo se je, 

da je voda iz energetskih točk najmanj onesnažena. Najbolj kratke koreninice pa je imela  

pitna voda iz Laporja, kar je zaskrbljujoče, ker to vodo uporabljamo za pitje in kuhanje. 

 

 
 
Slika12: Rezultati  čebulnega  testa 
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5  RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK 

 

Raziskovalno nalogo zaključujeva s spoznanjem, da je alternativno zdravljenje s pomočjo 

energetskih točk v Hošnici pri Laporju vedno bolj prepoznavno in učinkovito. To nama 

potrjujejo tako rezultati anket, kakor tudi raziskovalni intervjuji.  

Zanimalo naju je, ali so točke v Hošnici dovolj medijsko prepoznavne. Predpostavljali sva, da 

niso.  To hipotezo sva potrdili na podlagi ustnih virov ter z analizo anket. Večina krajanov se 

strinja, da bi se medijska prepoznavnost točk povečala s postavitvijo oglasnih tabel ter z večjo 

promocijo v medijih. 

Voda, ki teče iz vodnjaka v centru gozda, je zdravilna. To sva potrdili na podlagi raziskave 

analize vode, ki so jo analizirali na Zavodu za zdravstveno varstvo v Mariboru, in s čebulnim 

testom. Z GDV metodo pa je njeno energetsko vrednost izmeril Danilo Ogrinc, zasebni 

raziskovalec biofizike. 

Hipotezo, da so energetske točke v Hošnici prepoznavne tudi drugod po Sloveniji, ne samo v 

okolici Slovenske Bistrice, sva potrdili. Energetske točke v Hošnici iz leta v leto obišče več 

ljudi iz drugih krajev Slovenije, največ z Vrhnike. Obišče jih tudi veliko tujcev, predvsem 

Avstrijcev.  To sva potrdili z raziskovalnim intervjujem Jožice Onič. 

Gospa Jožica Onič nama je zaupala moč posameznih točk. Povedala nama je, da so točke, ki 

jih je odkrila pred kratkim, močnejše, kot pa tiste, ki jih je odkrila na začetku. Zato sva ovrgli 

hipotezo, katera pravi, da so točke iz leta v leto močnejše. Vsaka točka sčasoma izgublja 

svojo moč, čeprav energetske točke v Hošnici ostajajo bolj ali manj enako kvalitetne. 

Iz raziskovalnega intervjuja z gospo Jožico Onič sva podrobno spoznali način odkrivanja 

energetskih točk, kaj zdravijo in na kakšen način ter kako dolgo se moramo zadrževati na 

posameznih točkah, da bodo vidni rezultati zdravljenja. Gospa Jožica Onič nama je zaupala, 

da je zdravljenje z energetskimi točkami tudi psihično pogojeno in je uspešnejše pri tistih 

bolnikih, ki zatrdno verjamejo v zdravilno moč točk.  

Iz raziskovalnega intervjuja s predsednikom KS, gospodom Jožetom Korošcem, sva izvedeli, 

kako bi lahko KS Laporje vplivala na boljšo prepoznavnost točk ob sodelovanju z gospo 

Onič. Zaenkrat pa do te pobude s strani gospe Onič še ni prišlo. 
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Ob analizi raziskovalne ankete sva ugotovili, da večina krajanov Laporja pozna energetske 

točke in da jih je več kot polovica že obiskala. Večina jih obišče zaradi boljšega počutja, manj 

kot polovica pa tja zahaja zaradi sprehoda ali zgolj iz radovednosti. Meniva, da so energetske 

točke v Hošnici dobro prepoznavne v občini Slovenska Bistrica, vendar vseeno premalo v 

širši okolici in drugod po Sloveniji. Večina anketiranih meni, da bi bile točke bolj 

prepoznavne z večjo promocijo v medijih ter s postavitvijo oglasnih tabel.  

Nalogo zaključujeva s spoznanjem, da so energetske točke v Hošnici izredno pomemben 

alternativni način zdravljenja mnogih bolnikov. Nujno bi bilo točke bolj promovirati v 

medijih, ker bi jih na ta način obiskalo še več ljudi, ki iščejo takšen način zdravljenja. Dobro 

bi bilo postaviti turistično tablo z oznako točk, tematskim zemljevidom in legendo ali pa 

postaviti celotno zdravilsko učno pot po točkah, vendar sedanje razmere še niso zrele za te 

aktivnosti. Upava, da bo najina naloga pripomogla k pozitivnim spremembam in premikom 

tudi na tem področju. 
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7 PRILOGE 
 
Priloga 1:  
                                        ANKETNI VPRAŠALNIK 
 
Sva učenki 8. a razreda iz OŠ Gustava Šiliha Laporje in delava raziskovalno nalogo o 
energetskih točkah v Hošnici pri Laporju. Prosiva vas, da odgovorite na anonimen vprašalnik. 
Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujeva. 
 
 
1. Starost 
 
a) od 14 do 21 let 
b) od 22 do 45 let 
c) od 46 do 65 let 
č) nad 66 let 
 
2. Spol 
 
a) moški 
b) ženski 
 
 
3. Izobrazba 
 
a) osnovna šola 
b) poklicna, srednja šola 
c) višja in visoka šola 
č) magisterij, doktorat  
 
 
4. Ali ste že slišali za energetske točke v Hošnici? 
  
a) DA 
b) NE 
 
Če ste odgovorili z DA, ali ste jih že kdaj obiskali? 
 
a) DA  
b) NE 
 
6. S kakšnim namenom ste jih obiskali? (odgovarjajo tisti, ki so jih obiskali) 
 

a) samo sprehod  
b) težave z zdravjem 
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c) zaradi boljšega počutja 
č)   zgolj iz radovednosti 
d) drugo:________________________________________________ 

6) Ali imate občutek, da je kraj, kjer se nahajajo točke, nekaj posebnega ? 
 
a) DA 
b) NE 
 
Če ste odgovorili pritrdilno, navedite zakaj? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
7. Kaj menite o vse pogostejšem pojavu energetskih točk v naravi na območju Slovenije? 
 
a) samo za povečevanje turizma 
b) verjamem v izboljševanje počutja po obisku 
c) še ena možnost za sprehajalno pot  
d) drugo:____________________ 
 
 
8) Ste že slišali, da je s posebnimi napravami možno meriti energijo na posameznih točkah? 
 
a) DA 
b) NE  
 
Ø Kaj mislite o tem?  
 
__________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
9) Ali veste, koliko je do sedaj označenih energetskih točk v Hošnici? 
  
a)  
b)  
c) drugo:_________ 
 
10. Ali mislite, da je za energetske točke v Hošnici dobro poskrbljeno?  
 
a)  DA  
b)  NE 
c)  NE VEM 
 
Ø Če ste obkrožili ne, kaj bi vi naredili, da bi bilo boljše poskrbljeno zanje? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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                                                                                                              Katja Pahič in Katja Žišt 
 
Priloga 2:  
 

Opis energetskih točk v Hošnici 

Točka Premer  

 točke 

Vrsta 

sevanja 

Zdravljenje Učinek  

zdravljenja 

Priporočen čas 

zadrževanja  

1  3 m zemeljsko ledvice  80 % 20 minut 

2  2 m zemeljsko srce, ožilje, 

prsna vretenca 

75 % 

60 % 

30 minut 

25 minut 

3   3 m zemeljsko dihala (astma) 75 % 30 minut 

4   4 m zemeljsko okončine 85 % 20 minut 

5   4 m zemeljsko revma (roke, noge) 65 % 40 minut 

 

6 

  

 4 m 

 

zemeljsko 

želodec (gastritis), 

rane, rak 

75 % 

80 % 

50 % 

30 minut 

40 minut 

45 minut 

7  4 m zemeljsko živčne težave  85 % 20 minut 

8  4 m zemeljsko ožilje, prsni koš, 

trebušna votlina, 

sladkorna bolezen 

80 % 

90 % 

20 minut 

9  4 m zemeljsko boleče menstruacije, 

vnetje jajčnikov 

80 % 15 minut 

10  7 m zemeljsko krčne žile, stres 90 % 

55 % 

20 minut 

11  3 m zemeljsko težave s prebavo  75 % 20 minut 

12  4 m zemeljsko dihala  85 % 15 minut 

13  3 m zemeljsko tvorbe na jajčnikih in 

na debelem črevesju 

85 % 15 minut 

 

14  4 m zemeljsko rak na rodilih 80 % 15 minut 
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15  5 m zemeljsko izboljšanje imunskega 

sistema 

80 % 

 

15 minut 

16  3 m zemeljsko prostata 75 % 15 minut 

17  4 m zemeljsko žolčni kamni 90 % 20 minut 

18 10 m zemeljsko vitalne energije  80 % 15 minut 

19  4 m zemeljsko težave s sklepi,  

sklepna revma 

80 % 

75 % 

30 minut 

25 minut 

20  4 m zemeljsko vitalne energije   

21  4 m zemeljsko ateroskleroza 75 % 30 minut 

22  5 m zemeljsko sladkorna bolezen  80 % 30 minut 

23  4 m zemeljsko mentalne težave,  

stres,  depresije 

80 % 15 minut 

24  4 m zemeljsko bronhitis, astma 90 % 20 minut 

25  4 m zemeljsko ožilje nog 90 % 15 minut 

26  5 m zemeljsko hrbtenica 90 % 20 minut 

28  3 m zemeljsko mehur 85 % 15 minut 

29  3 m  zemeljsko hemoroidi  90 % 15 minut 

 

30 3 m zemeljsko normalizacija krvne 

slike 

90 % 10 minut 

31 4 m zemeljsko osteoporoza  85 % 10 minut 

32 4 m zemeljsko oči, ušesa  85 % 15 minut 

33 4 m zemeljsko benigni tumorji dojk    75 % 25 minut 

34 5 m zemeljsko revma nog in rok  90 % 20 minut 

35 5 m zemeljsko uravnavanje presnove, 

čiščenje jeter, ciroze 

 90 % 20 minut 

36 4 m zemeljsko žleze z notranjim 

izločanjem  

 80 % 30 minut 
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37 5 m zemeljsko levkemija  90 % 30 minut 

38 4 m zemeljsko sladkorna bolezen, 

uravnavanje krvnega 

tlaka 

100 % 

100 % 

20 minut 

20 minut 

 

39 

  

3 m 

 

zemeljsko 

rak na požiralniku in 

jeziku, ožilje okrog 

srca in uravnavanje 

krvnega tlaka, vnetje 

ledvic, odpoved ledvic 

100 % 

 85 % 

 80 % 

 90 % 

25 minut 

25 minut 

20 minut 

30 minut 

40 3 m zemeljsko normalizacija sladkorja 

in holesterola v krvi 

 90 % 35 minut 

 

41 

  

3 m 

 

zemeljsko 

dvanajstnik, tanko 

črevo, debelo črevo, 

vse bolezni, razen raka   

 

 95 % 

 

25 minut 

42 3 m zemeljsko kožne bolezni  90 % 15 minut 

43 2 m zemeljsko vnetje živcev -  splošno  95 % 15 minut 

 

44 8 m zemeljsko vitalne energije 90 % 6  minut 

45 10 m zemeljsko vse bolezni  95 % 5  minut 

46 3 m zemeljsko rak debelega črevesja  98 %        25 minut 

47 3 m zemeljsko sladkorna bolezen  88 % 35 minut 

48 3 m zemeljsko vnetje živcev  98 % 15 minut 

49 3 m zemeljsko revmatični artritis, 

srce in ožilje   

100 %  25 minut 

50 2 m zemeljsko putika  100 % 25 minut 

51 2,5 m zemeljsko jetra ( hepatitis) 97 % 25 minut 

52 4 m zemeljsko alergije - splošno 100 % 20 minut 

53 4 m zemeljsko herpes zoster (pasavec) 100 % 12 minut 
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54 3 m zemeljsko hodgkinov limfon (rak 

bezgavk) 

97 % 15 minut 

55 2 m zemeljsko natrgani živci  90 %  20 minut 

56 2 m zemeljsko kožni rak  100 % 20 minut 

 


