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Napolnite vaše telo s pozitivno 
energijo. Živite aktivno in se zbujajte spočiti.

Energijska okna MIK
Izboljšajo vaše počutje.



Bolezni, utrujenost in slabo počutje so 
lahko posledica slabega zraka v prostoru. 

Izboljšajte harmoniziranost energije zraka in vode  
v vašem domu in počutili se boste bolje!

Predstavitev 

Ljudje preživimo danes v povprečju več kot 
80 odstotkov svojega časa v zaprtih prostorih. 
Obdani smo s številnimi kemičnimi prepara-
ti, elektronskimi napravami in pripomočki, ki 
onesnažujejo zrak in uničujejo harmonijo zra-
ka v prostoru. Zaradi slabega in iztrošenega 
zraka v zaprtih prostorih se slabše počutimo, 
imamo glavobole, smo manj produktivni, se 
slabše koncentriramo in smo nenazadnje 
bolj nagnjeni k boleznim.
Zrak in voda v gozdovih in hribih sta veliko 
boljša in bolj zdrava kot zrak in voda v mestih, 
ter neprimerljivo bolj zdrava kot zrak, ki ga 
dihamo v zaprtih prostorih. Visoke količine 
negativnih ionov in pozitivna energija zraka 
in vode delujejo na nas in naše telo vzpod-
budno, zato nas sprehod v naravi tako zelo 
poživi, osveži in stimulira.

Kakovostno in zdravo okolje lahko ustvarimo 
tudi v zaprtih prostorih. Brez nepotrebnih 
energetskih izgub in zapravljanja denarja! Z 
Energijskimi okni MIK boste zaživeli bolj zdra-
vo in kakovostno. Energijska okna MIK vas 
bodo poživila, saj so oplemenitena z informa-
cijami, ki vzpostavljajo energijsko ravnoves-
je ljudi, živali in rastlin v prostoru.

Pozitiven vpliv delovanja Energijskih oken 
MIK na počutje ljudi, in rastlin smo preverjali 
s fizikalnimi, biološkimi in kemijskimi meto-
dami.1 Raziskave so vodili neodvisni strokov-
njaki univerzitetni prof. dr. Peter Bukovec, 
ruski fizik dr. Yuri Yatsko in biolog mag. Pe-
ter Firbas iz laboratorija za citogenetiko. Vse 
raziskave so potrdile, da Energijska okna MIK 
pozitivno delujejo na žive organizme.1

Energijska okna MIK so informirana s pozitivnimi informacijami, 
ki čistijo in harmonizirajo energijo zraka in vode, ter tako dokazano, 
krepijo naše telo in pozitivno vplivajo na naše 
počutje ter ustvarjajo bolj kakovostne pogoje za življenje.

1.  V skladu z rezultati raziskav: Info celica MIK, Vili Poznik, Celje, avgust 
2010; Razvoj Energijskih oken MIK, dr. Yuri Yatsko, Ljubljana, avgust 
2012; GDV elektrografija Energijskih oken MIK, prof.dr. Peter Bukovec, 
Ljubljana, oktober 2010; Allium metafizični test za testiranje pitne 
vode, okoljskih vzorcev in kemikalij, uni.dipl.biol. Peter Firbas, Dom-
žale, november 2010.

2.  Povzeto po raziskavi GDV elektrografija Energijskih oken MIK, prof.dr. 
Peter Bukovec, Ljubljana, oktober 2010

 3.  Povzeto po raziskavi Allium metafizični test za testiranje pitne vode, 
okoljskih vzorcev in kemikalij, uni.dipl.biol. Peter Firbas, Domžale, no-
vember 2010.

Poročila vseh opravljenih raziskav iz točke 1. so objavljena na spletni 
strani 
http://www.mik-ce.si/okna/energijska-okna/porocila-o-delovanju-in- 
rezultatih-raziskav/

 • Očistijo in harmonizirajo zrak

 • Osvežijo prostor

 •  Povečajo in podaljšajo  
sposobnosti koncentracije

 • Zmanjšujejo fizično utrujenost

EnErgijska okna Mik



Učinek: 
+40%

Prednosti
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VPLIV
Povečanje
energije 
vode (%)

Povečanje 
energije

zraka (%)

Prostor opremljen  
z Energijskimi okni 

MIK
7,9 11,8

Prezračevanje 3,2 4,2
Naprava za 

harmonizacijo 
prostora

0,7 1,1

Vpliv Energijskih oken MIK, prezračevanja in 
naprave za harmonizacijo zraka na energijo 
vode in zraka v prostoru. Meritve in primerjave 
učinkov je  opravil prof. dr. Peter Bukovec na 
Inštitutu za trajnostni razvoj.

Povečanje energije vode in zraka2

Pozitivna energija
  ima na nas pozitiven vpliv.

Ko smo harmonični, je naše 
bipolje širše in oddajamo 
pozitivno energijo, ki vpliva 
na druga bitja s katerimi se 
srečujemo.

Energijska okna MIK imajo 
na spremembo energije 
vode in zraka v prostoru 10x 
močnejši in dolgotrajnejši 
vpliv kot naprave za 
harmonizacijo prostora.2 

Energijska okna MIK 
dokazano izboljšajo počutje 
ljudi kar za 40%.2

Harmoniziranosti zraka 
in vode v prostoru 
opremljenim z Energijskimi 
okni MIK je kar 4x boljša kot 
v prostoru brez Energijskih 
oken MIK.2

Da bi bili zdravi, vitalni, veseli in zadovoljni, ljudje potrebujemo 
usklajenost, harmoničnost v sebi in v okolju. Ta pa nastopi, ko je 
naše energijsko polje v ravnovesju ali harmoniji. Harmonijo lahko 
dosežemo s sprejemanjem pozitivne energije in informacij. Vse v 
našem življenju je namreč energija, vse nosi določeno vibracijo, vi-
bracije pa je mogoče s pomočjo posebne tehnologije posneti in jih 
prenesti na drug objekt. 

V postopku informiranja po originalni tehnologiji MOP Poznik s 
pomočjo orogonskega topa ali sevalnika, ki omogoča prenos infor-
macij, smo našim oknom dodali pozitivne informacije. Če svetlemu 
in prijetnemu prostoru dodamo še pozitivne informacije in vibracije, 
ki jih nosi Energijska ploščica MIK, izboljšamo harmonizacijo prosto-
ra in posledično izboljšamo naše energijsko polje ter naše počutje.

Vpliv Energijske ploščice MIK na počutje ljudi smo merili s Kirlianovo 
kamero, ki omogoča vizualizacijo človeškega biopolja ali energijske-
ga polja. Boljša kot je slika bipolja, bolj zdrav in boljši kondiciji je 
človek in obratno. Boljše kot ima človek biopolje, boljše se počuti in 
bolj je odporen na razne bolezni in negativne vplive iz okolja.

Rezultati meritev sprememb energetskega stanja na testiranih lju-
deh so pokazali kar do 40 odstotno izboljšanje energetskih para-
metrov pri povprečnem človeku. Tistim posameznikom, ki so imeli 
veliko energije, so se energetski parametri zvišali do 20 odstotkov, 
starejšim osebam in posameznikom z izrazitim primanjkljajem 
energije pa celo za 100 odstotkov.2

Kakovost zraka lahko izboljšamo na različne načine. Z ioniziranjem 
zraka z ionizatorji ali z zračenjem prostora povečamo število nega-
tivnih ionov v zraku, z Energijskimi okni pa tudi prečistimo in izbolj-
šamo energijo vode in zraka v prostoru in prostor harmoniziramo.

Pozitivne informacije in vibracije 
izboljšajo harmoniziranost energije zraka, 
vode in prostora, ter okrepijo naše 
energijsko polje in zdravje.



raziskave

Biološke Allium teste je 
opravil mag. Peter Firbas, univ. 
dipl. biolog v laboratoriju za 
rastlinsko citogenitiko, ki pravi: 

»Kakovost vode v 
prostoru z Energijskimi 
okni MIK se je izboljšala, 
zmanjšala pa se 
je poškodovanost 
kromosomov v celicah, 
kar dokazuje, da 
Energijska okna MIK 
izboljšajo kakovost okolja 
in pozitivno delujejo na 
naše počutje in zdravje.«

Rezultati meritev ALLIUM testa so pokazali tudi očitno razliko 
(25 odstotkov) v rasti organizmov, predvsem v dolžini in moči ko-
renin, kar še dodano podkrepi sliko o kakovosti okoljskega prostora 
in potrjuje, da Energijska okna MIK izboljšajo kakovost okolja in 
pozitivno delujejo na naše počutje in zdravje.3

Nepoškodovana celicaPoškodovana celica

Mikroskopski posnetki poškodovane in nepoškodovane celice:3

Rast in razvoj čebulic v prostoru
brez Energijskih oken MIK. Število celic 
s poškodbami kromosomov: 19% 3

Rast in razvoj čebulic v prostoru 
opremljenim z Energijskimi okni MIK. 
Število celic s poškodbami kromosomov: 
10% 3

Posnetki rasti in razvoja testnih čebulic v Allium testu:

Energijska okna MIK
nosijo pozitivne informacije ter harmonizirajo 

prostor in vitalizirajo naše celice.

Energijska okna MIK zmanjšajo možnost okvare naših celic

Rezultati meritev vpliva Energijskih ploščic MIK na človeka z biolo-
ško metodo ALLIUM, ki razkriva vpliv okolja na rast in razvoj živih 
celic v organizmu, so pokazali, da je pri sicer enakih pogojih v pro-
storu število nepoškodovanih celic v organizmu izpostavljenemu 
Energijskim oknom MIK za 46 odstotkov večje kot v organizmih, 
ki niso bili izpostavljeni pozitivni energiji. Zaradi univerzalnosti gen-
ske kode živih organizmov so rezultati teh raziskav prenosljivi tudi 
na človeka, saj je biokemijska sestava kromosomov čebule in člove-
ka enaka.3

Poročila vseh raziskav o delovanju  in učinkih Energijskih oken MIK so v celoti 
objavljena  na www.mik-ce.si.

Energijska okna MIK spreminjajo 
naravne lastnosti vode in zraka v 

prostoru in naredijo vodo in zrak 
bolj harmoniziran in zdrav.



Energijska okna MIK delujejo brez prestanka in za 
delovanje ne potrebujejo dodatne energije 
Edini dejavnik, ki vpliva na moč delovanja Energijskih ploščice MIK je sve-
tloba. Energijske ploščice MIK, ki so pravilno nameščene na okno, tako 
delujejo neprestano 24 ur na dan in jih lahko brez težav namestimo v 
vseh prostorih, kjer preživimo veliko časa, kjer smo bolj aktivni ter ustvar-

jalni. Harmonizacija dnevnih prostorov, otroških sob, pisarn, bolniških 
sob, hotelskih sob ter domov za ostarele bo izboljšala udobje v prostoru 

ter povečala učinkovitost in storilnost. 

Energijske ploščice MIK lahko kupite že vgrajene v Energijska 
okna MIK ali kot samostojen element in jih namestite na vaša 
obstoječa okna, ne glede na material ali obliko okna. Če menju-
jete stavbno pohištvo, pa vam priporočamo, da se odločite za 
Energijska okna MIK, ki že imajo vgrajene Energijske ploščice 
MIK.
Edini dejavnik, ki vpliva na moč delovanja Energijske plo-
ščice MIK je svetloba. Energijske ploščice MIK tako delujejo 
neprestano 24 ur na dan. Do zmanjšanega učinka delovanja 
Energijske ploščice MIK pa lahko pride zaradi fizične poškodbe 
ploščice.

Učinek Energijskih ploščic MIK ni odvisen od velikosti same 
ploščice temveč izključno od programa, ki ga nosi ploščica. 
Učinek Energijskih ploščic MIK torej zagotavlja zapis in ne veli-
kost, tako večja energijska ploščica nima večjega učinka.

Delovanje Energijske 
ploščice MIK  oz. programa 
zapisanega na Energijski 
ploščici MIK aktivira 
kozmična svetloba, zato 
mora biti Energijska 
ploščica MIK nameščena na 
oknu.

Energijske ploščice MIK 
lahko brez težav namestite 
tudi na že vgrajena okna. 

Energijska ploščica MIK harmonizira zrak v prostoru in ustvarja lastnosti kot 
jih ima zrak v naravi.  Z vidika energetskih parametrov prezračevanje tako ni po-

trebno. Zaradi produktov človeškega metabolizma (ogljikov dioksid, aceton, etanol, 
metanol) ter plinov, ki nastanejo pri ogrevanju in kuhanju (ogljikov monoksid, ogljikovo-

dik, ogljikov oksid), pa zračenje seveda svetujemo. 

Za optimalen učinek Energijskih oken MIK priporočamo namestitev ene Energijske ploščice 
MIK ali enega Energijskega okna MIK v prostor do tlorisne površine 25 m2. V prostorih večjih 
od 25 m2 svetujemo namestitev več Energijskih ploščic MIK, skladno z velikostjo prostora. 

25m2

1• Energijska okna ali Energijske ploščice MIK?
Energijska okna MIK se od drugih okenskih 
sistemov razlikujejo le po tem, da so opleme-
nitena s posebno Energijsko ploščico MIK, 
kateri je v postopku informiranja dodanih 
300.000 izbranih informacij, ki imajo na nas 

pozitiven vpliv. Energijsko ploščico MIK 
sestavlja 70% silicija, ki zagotavlja 

optimalni prenos in shranjevanje 
informacij, ki se s posebno teh-

nologijo Medicinske opreme 
Poznik, vnesejo v ploščico. 
Na steklu so vidni kodni 

zapisi oz. informacije, pridobljene z orgonsko 
tehnologijo. Preko steklenega dela Energijske 
ploščice MIK prehaja energija do notranje po-
zlačene medeninaste sredice v kateri se naha-
jajo, kristali, različni poldragi kamni, kamena 
strela in SiO2 delci. Pozlačena medeninasta 
sredica zbere vso pridobljeno energijo in 
jo preko zunanjega Magic life kroga oddaja 
v prostor, oplemeniteno z informacijami, ki 
pozitivno, vzpodbudno in pospešeno delu-
jejo na vse, kar koristi živim bitjem.

Poskrbite za dobro počutje 
in zdravo, energije polno življenje

Energijska ploščica MIK 149 €
SAMO



MIK, d.o.o., Celjska cesta 55, 3212 Vojnik  •  t 03 425 50 50  •  f 03 425 50 60  •  e mik@mik-ce.si  •  s www.mik-ce.si

Posnemite fotografijo vaših rastlin pred namestitvijo Energijskih ploščic MIK in po enem mesecu 
ponovite posnetek in ju primerjajte. Če razlike na rastlinah ali na vašem počutju po enem mescu 
delovanja ne opazite ali z Energijsko ploščico MIK ne boste zadovoljni, nam ploščico enostavno 
vrnite in denar v vrednosti nakupa Energijskih ploščic MIK vam v celoti povrnemo!

Če z Energijsko ploščico MIK ne boste zado-
voljni, vam denar povrnemo!

Branko Žunec, lastnik podjetja in direktor

»Kot lastnik in direktor podjetja imam 
zahtevno delo, ki od mene terja stood-
stotno zbranost in veliko energije. Odkar 
sem v spalnici namestil Energijsko plo-
ščico MIK, spim največ 6 ur, a se zbujam 
poln energije in popolnoma naspan. 
Prej sem vedno spal med 6 in 7 urami, 
včasih tudi več, da sem se lahko res od-
počil. Sedaj pa prihranim tudi do 5 ur na 
teden, ki jih namenim bodisi za branje, 

krepitev fizične kondicije ali za pripravo 
na nov delovni dan.
Ker sem veliko na poti in spim tudi po 
hotelih, imam še eno Energijsko plošči-
co. Ugotovil sem, da se v nekaterih ho-
telih (kjer spim brez ploščice) zbujam 
manj zbran in spočit, zato ničesar ne 
prepuščam naključju. Zmontiraš na hitro 
in spiš odlično ... In to je to. Rekel bom 
samo, poskusite in se prepričajte.«

Zmontiraš na hitro in spiš odlično ... 
  Poskusite in se prepričajte!

Biljana Zgonjanin, inštruktorica zumbe

»Rada sem aktivna in venomer v giba-
nju. Poleg rednih službenih obveznosti 
se večino prostega časa predajam plesu, 
zadnje čase je moja velika strast zumba. 
Energična in zabavna vadba, ki zahte-
va veliko energije in zbranosti, kar pa mi, 
odkar imam doma Energijsko ploščico, 
ne predstavlja posebnega napora. Ži-

veti zdravo pomeni celostno poskrbeti 
za telo in duha, biti umirjen in sproščen 
tudi po raznoraznih naporih. Z Ener-
gijsko ploščico MIK se prej umirim in 
moje telo se po naporu veliko prej vi-
talizira, zato se počutim še bolje in še 
bolj polno energije.«

Vadba in telesna aktivnost nista dovolj, 
k zdravemu načinu življenja pristopam celostno.

Garancija

100%

Milka Cizelj, direktorica doma upokojencev

»Kot strokovna direktorica v domu upo-
kojencev opravljam zahtevno in dosti-
krat naporno delo. Odkar je moj delovni 
prostor opremljen z Energijsko ploščico 
MIK, je moj delovnik veliko manj na-
poren, skozi ves dan sem sproščena in 

ustvarjalna, domov pa se vračam polna 
energije. Tudi moje rožice bolje rastejo, 
kar mi je v posebno veselje. Zato bomo 
tudi pri nas doma imeli Energijska okna 
MIK.«

Moj delovnik veliko manj naporen, 
domov pa se vračam polna energije!


