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Abstrakt  V príspevku opisujeme senzor pre meranie biologických objektov „Aurograf“, ktorý bol navrhnutý a zostrojený 
pre meranie prejavov ľudskej aury. Auru z fyzikálneho hľadiska charakterizujeme ako priestor s elektrickým nábojom v okolí 
biologického, ale aj nebiologického objektu, ktorého prejavy meriame pomocou známych interakcií elektrického a 
magnetického poľa. Je to priestor s elektrickým nábojom v okolí ľudského tela, kde pôsobením biopotenciálu sa excitujú 
atómy okolitého prostredia. 
 
Summary  In the contribution is described the sensor for measuring biological objects „Auro-Graph“, which was suggested 
and designed for measuring the expressions of human’s aura. From the physical point of view the aura is an area with 
electrical charge in environs the biological and not biological object, which expressions are measured by help of known 
interactions electrical and magnetically field. It’s an area with an electrical field in the human’s surrounding, where by the 
operation of biopotencial are exciting ambient atoms of surroundings. 
 
ÚVOD      

 
Jedným z prejavov bioenergetického poľa sú jeho excitačné a ionizačné vlastnosti, 

ktoré sa menia v závislosti od činnosti biologického objektu. Je známe, že pri vydaní veľkého 
množstva bioenergie vieme posudzovať a merať doprovodné efekty ako je zmena elektrickej 
vodivosti telies, zmena magnetických vlastností, fotochemické reakcie a ďalšie javy. Uvedené 
poznatky nás viedli ku konštrukcii špeciálnej aparatúry (Aurografu), ktorá umožní nepriamo 
merať excitačné a ionizačné vlastnosti aury. V podstate dokazuje prítomnosť silového 
pôsobenia bioenergie na elektricky nabité častice. Uvedená aparatúra je dnes uznaná ako 
patent. 
 
1. PRINCÍP METÓDY MERANIA 
 

Metóda využíva výbojovú trubicu (obr. 1), v ktorej sa pod vplyvom biopolí mení 
výbojový prúd, vyvolaný prirodzenými ionizačnými činidlami, vhodne modifikovaný 
urýchľovacím a vychyľovacím elektrostatickým poľom. Uvedenou metódou overujeme 
excitačné a ionizačné vlastnosti aury ľudského organizmu pri rôznych podmienkach,  pri 
použití rôznych druhov a tvarov materiálov. Experimenty ukazujú, že zostrojenou trubicou 
s vybranou plynovou náplňou pri experimentálne určenom tlaku a napätiach na elektródach, 
tečú prúdy, ktorých veľkosť odráža lokálny biopotenciál aury a tým dáva možnosť mapovať 
auru a tak somatický a psychický stav zdroja aury – pokusný objekt, v našom prípade človeka.  

Takto získané výsledky majú z hľadiska psychického vyčerpávania obsluhy rôznych 
technických zariadení (ovládacie prvky priameho kontaktu a  predmety bezprostredného 
dotyku obsluhy) mimoriadny význam. V dôsledku pozorovaného vplyvu materiálov (ich 
ekologickej kvality) na tlmenie účinkov bioenergie je potrebné  poznať rôzny stupeň tlmenia 
v závislosti od druhu materiálu, jeho tvaru a hrúbky. 
 

Pri meraní  excitačných a ionizačných vlastností výsledky merania ovplyvňuje: 



- prechod atmosférickej fronty (pri búrke v blízkom okolí nebolo možno meranie 
vykonávať), 

- veľkosť a vzájomný pomer napätia na trubici a vychyľovacieho napätia, 
- druh plynu vo výbojovej trubici a jeho tlak, 
- skalibrovanie meracej aparatúry pred zahájením fáze merania. 

 
Pri meraniach sa ukázalo, že predovšetkým oblasť rúk človeka [1,2] pri určitej 

vzdialenosti od trubice spôsobuje zmenu prúdu medzi urýchľovacími elektródami trubice. Pri 
určitom pomere vychyľovacieho a urýchľovacieho napätia na trubici je možné spoľahlivo 
merať tieto elektrické parametre.  
 
Postup merania 
 

Cyklus merania má tri časti (obr. 2 – graf A, B, C): 
a) Fáza stabilizácie meracieho systému (trvá niekoľko minút). 

Obsahuje proces ustálenia východiskových hodnôt a nastavenie úrovne fyzikálnych 
parametrov meracieho systému. 

Merací systém reaguje na prítomnosť ruky človeka nárastom prúdu na urýchľovacích 
elektródach výbojovej trubice. Dochádza k tzv. prvotnej interakcii, človek zaujme kľudovú 
pozíciu (stabilizovanie miesta cca 1 m od trubice). Dĺžka časového intervalu, potrebného pre 
stabilizáciu meracieho systému je ovplyvňovaná aj správaním sa testovanej osoby. 

b) Fáza aktívneho pôsobenia (trvá 190 s). 
Ľudí testujeme tak, že ruka meranej osoby sa priblíži k trubici, obomknúc ju prstami bez 

toho, aby sa jej dotkla. Prsty a dlaň sú asi 2-3 cm od trubice. Prejavy potenciálu u pokusnej 
osoby sa merajú ako zmeny  prúdu v trubici za čas 190 s. Vyhodnocuje sa rozkolísanosť, 
stabilita, maximum, šírka špičiek, ich výška a polarita. 

Pri meraní vzájomných interakcií osoby a  materiálov je postup nasledovný: 
- rovinné tvary sú pripevnené k systému do špeciálnych úchytov, 
- rúrkové tvary s výrezom na elektródy, sú navlečené na výbojovú trubicu. 
   

U materiálov sa posudzuje ich kladný alebo záporný vplyv na veľkosť prúdu, teda stupeň 
tlmenia alebo zosilnenia účinkov biopolí testovaných osôb. Niektoré materiály sa neprejavia 
(správajú sa neutrálne), iné pri svojom vhodnom tvare zosilňujú účinky pôsobenia bioenergie 
a niektoré ich výrazne tlmia. 

c/ Fáza prechodu z aktívneho pôsobenia do kľudu (trvá 90 s). 
Táto fáza spočíva v prerušení aktívneho pôsobenia testovanej osoby. Osoba odtiahne ruku 

od trubice, a zaujme pôvodnú pozíciu vo vzdialenosti asi 1m od výbojovej trubice. 
Uvedený cyklus merania sa opakuje v rovnakom poradí, pričom sa merali tieto tri režimy: 

- prirodzená teplota rúk (meraná osoba bezprostredne po príchode na meracie pracovisko 
zaujme tzv. pokojovú pozíciu ( fáza a/ ), 

- znížená teplota rúk (pokusná osoba si tesne pred meraním umýva ruky pod studenou 
tečúcou vodou 1-2 minúty, potom si ich dosucha utrie), 

- zvýšená teplota rúk (pokusná osoba si tesne pred meraním zohrieva ruky nad plameňom 
sviečky 1-2 minúty). 

 
Výsledky meraní v uvedených situáciách sa porovnávajú a vyhodnocujú. Doterajšie 

skúsenosti z testovania 100 osôb dávajú sľubné výsledky, takže sme s kolektívom, 
vyvíjajúcim túto metódu pristúpili k jej patentovaniu „Senzor pre meranie energetických 



prejavov biologických objektov, materiálov a ich vzájomných interakcií“,  na aparatúru 
bol vydaný Patent č. 285 085 v roku 2006.  

2. AUROGRAF NA PRINCÍPE IONIZA ČNEJ KOMORKY  

 
Veľkosť elektrického náboja na zberových elektródach a následného prúdu vo vonkajšom 

obvode zodpovedá intenzite aplikovaného biopoľa. Počas merania je usmernený tok nosičov 
elektrického náboja pod účinkom zberového poľa vychyľovaný ku skleneným stenám sondy 
neveľkým vychyľovacím potenciálom.  

Optimálny pomer signál/šum sa dosahuje zmenou pomeru potenciálov U1/U2 , kde U1 je 
zberový potenciál a U2 potenciál vychyľovací. Rozmery a konštrukcia senzora umožňuje 
mapovanie energetických pomerov biopoľa v blízkosti testovaného objektu.  

 

1 výbojová trubica   
2 urýchľovacie elektródy  
3 vychyľovacie elektródy 

4 merač prúdu 
 

UV – zdroj vychyľovacieho napätia 
UU – zdroj urýchľovacieho napätia 

 
 

 
 
Obr. 1. Senzor pre meranie energetických prejavov biologických objektov, materiálov a ich vzájomných interakcií 
 
 

Primárnu ionizáciu zabezpečuje prirodzené pozadie. Nadmerné zvýšenie hustoty 
primárneho náboja v objeme senzora negatívne ovplyvňuje namerané výsledky.  

Aby aparatúra dávala dobré výsledky, hodnota meraného prúdu musí prekročiť o niekoľko 
rádov prúd pozadia (kozmické žiarenie a žiarenia okolia). 

Aparatúra rieši i zachytávanie iónov pozadia a tak čiastočne eliminuje ich vplyv na 
výsledky merania. K tomuto účelu sme vyskúšali účinky elektrostatických a magnetických 
polí. Ako operatívnejšie sa prejavilo vychyľovanie elektrostatické. Aparatúra je v prevedení 
stacionárnom a môže byť aj v mobilnom. 

Auru môžu  senzibilní jednotlivci priamo pozorovať. Títo ľudia vedia auru vyhodnotiť z 
hľadiska tvaru, sýtosti, farebnosti a rozloženia so vzdialenosťou od povrchu tela. Verifikácia 
aury, okrem priameho subjektívneho pozorovania sa môže robiť objektívne, napr. pomocou 
Kirlianovej fotografie [1,2,3], prípadne meraním druhotných prejavov aury, ako je napr. 
ionizácia, príp. excitácia atómov prostredia v okolí ľudského tela [4,5]. 

 
Na základe ionizácie pôvodne neutrálneho prostredia v okolí človeka môžeme usudzovať 

na potenciál v blízkej vzdialenosti od povrchu tela. Podľa citlivosti psychického stavu a 
mentálnych schopností ľudí môžeme namerať potenciál približne v rozmedzí ± 3V [7]. 
Vysoko senzitívni ľudia majú tieto hodnoty v oblasti záporných hodnôt potenciálov. Vidieť, že 
u týchto jedincov sa vplyvom biopoľa v okolí tela vytvára väčšie množstvo záporných 
nábojov. U väčšiny ľudí však prevláda kladný potenciál. Toto nahromadenie náboja, ktorého 
geometria koreluje s rozložením aury človeka sa dá merať i pomocou sekundárnych prejavov 
a to i ionizácie príp. Excitácie atómov a molekúl plynov v blízkosti ľudského tela. 



Pre zabezpečenie úspešnej činnosti aurografu bolo potrebné vytvoriť vo výbojke  podobné 
prostredie z hľadiska objemovej hustoty elektrického náboja, ako je v prostredí ľudského tela 
a vytvoriť dostatočne dlhú strednú voľnú dráhu molekúl. 

 
 

 

 

 

3. PODMIENKY MERANIA A TECHNICKÉ PREDPOKLADY  

 
Pre  merania je možno využiť rôzne typy plynov (čistých a zmesí) a ich koncentrácie. 

Vhodné sú čisté plyny, kde sa dobre definujú základné energetické pomery, čo je výhodné pre 
výpočty a nastavenie meracej aparatúry. V aparatúre treba vytvoriť taký stav, aby sme 
predĺžili strednú voľnú dráhu iónov a predĺžili rekombinačnú dobu. Celkový prúd (šum) 
spôsobený kozmickým žiarením a žiarením zeme je o 4 až 5 rádov nižší ako najmenšie nami 
merané hodnoty prúdu, vyvolané pôsobením biopolí človeka. 

 

4. VPLYV VEDOMIA  

 
Pretože sa jedná o meranie bioenergie človeka, presnejšie povedané ionizačných účinkov 

aury, sú namerané výsledky závislé od individuality každého človeka, jeho momentálneho 
psychického stavu. Ďalej závisia od typu osobnosti (introvert, extrovert) a od vplyvu 
vonkajších podmienok. Vieme, že prirodzené zhromažďovacie a premiestňovacie miesta 
bioenergie sú akupunktúrne meridiány, ktoré prechádzajú ľudským telom, celý nervový 
systém, koncové body tela (napr. špičky prstov). 

Z hľadiska najväčšieho vyžarovania jedinca, čo bolo potvrdené v publikáciách [1,2,3,7,8] 
sa ukazuje ako najvhodnejšie zamerať sa na ruky, kde boli zmerané najväčšie gradienty 
teploty a tiež hodnoty potenciálu. Medzi zápästím a koncami prstov boli u špičkových 
senzibilov namerané teplotné gradienty 10 až 12°C. Skúšobná vzorky ľudí mala priemer 
jednotky stupňov. Veľký vplyv na výsledky merania má i schopnosť koncentrovať sa na danú 
činnosť, dĺžka a četnosť opakovaných meraní. 

5. VŠEOBECNÉ POZNATKY VYVODENÉ Z MERANIA AUROGRAFOM  

 
Z veľkého množstva meraní rôznych osôb sme došli k týmto záverom: 
Osoby z hľadiska bioenergetického vyžarovania sme roztriedili do týchto skupín: 

1. A skupina – osoby s maximálnym bioenergetickým vyžarovaním, 
2. B skupina – s malým bioenergetickým vyžarovaním, 
3. C skupina – osoby so zvýšeným bioenergetickým vyžarovaním, 
4. D skupina – osoby s bioenergetickým vyžarovaním, kde je charakteristická striedavá 

polarita nameraných hodnôt, 
5. E skupina – osoby s minimálnym bioenergetickým vyžarovaním, ktoré majú minimálne 

hodnoty veličín. 
 

Experimenty ukázali, že znížené napätie sa prejavilo rastom hodnôt prúdu a došlo 
k zvýšeniu citlivosti aparatúry. Dá sa povedať, že za týchto podmienok neplatí klasický 



Ohmov zákon, že sa tu objavuje oblasť, kde so znižovaním napätia rastie prúd a teda sa objaví 
i oblasť záporného odporu. 

Okrem rôznorodosti vzorky osôb bola pozornosť zameraná i na skúmanie tvarových 
žiaričov. Najskôr boli skúmané rovinné žiariče, kde sa ukázal vplyv použitého materiálu. Bol 
použitý diamagnetický materiál (hliník), feromagnetický materiál (železo) a dielektrický 
materiál (plastická látka). 

Niektoré materiály dobre prepúšťajú bioenergiu a niektoré ich výrazne tlmia. Dá sa 
povedať, že pôsobia podobne ako Faradayova klietka. 

Výsledné hodnoty závisia okrem typu materiálu, tvaru i od jeho hrúbky. U plastických 
látok a iných izolantov veľkú rolu hrá permitivita daného materiálu a tiež činiteľ 
dielektrických strát tgδ. 

Pri všetkých meraniach sa dbalo na to, aby boli dodržané rovnaké podmienky merania. 
Nami vykonané merania poskytli výsledky, ktoré zhodne so skúsenosťami iných 

pracovísk [1-6, 9-13] ukazujú závislosť prúdu aurografu od stavu meranej osoby v čase 
merania, či je to ráno po zobudení, po únave, pred spánkom. Najväčšie hodnoty sa namerali 
doobeda, alebo skorom poobede.  

Veľký vplyv na merania má prechod atmosférickej fronty, kedy v dobe búrok sú také 
výkyvy v hodnotách, že  toto meranie sa nedá akceptovať. Vysoké hodnoty pozorované u 
senzibilov sú predovšetkým dané ich vrodenými vlastnosťami a schopnosťou sústrediť sa a 
priviesť sa až do meditatívneho stavu vedomia. 

Na namerané výsledky majú vplyv i skryté nemoci, nervozita (nie každá meraná osoba sa 
vie sústrediť a uvoľniť), úzkosť, teplota, telesná konštitúcia, prítomnosť ďalších osôb a to 
v pozitívnom aj negatívnom zmysle. 
Ďalšou skúmanou oblasťou je závislosť výsledku od počtu opakovaní. Pri opakovaní 

s malými prestávkami sa ukazuje výrazný pokles nameraných hodnôt prúdu aurografu od 
bežného priemeru.  

U niektorých osôb sa prejavuje i kvaziperiodické striedanie maximálnych a minimálnych 
hodnôt. 

Meranie excitačných a ionizačných vlastností aury ľudí, t. j. meranie množstva 
elektrického náboja v okolí ľudského tela ukazuje na vplyv vedomia človeka a jeho 
psychickej pripravenosti. 

 
7. ZÁVER 

 
Uvedený aurograf má široké priemyselné a medicínske využitie. Použitú aparatúru pri 

ďalších experimentoch meraní bude potrebné zdokonaliť. Pôjde predovšetkým o ďalšie 
zvýšenie citlivosti a jej jemnejšej regulácie. Bude sa pokračovať v ďalšom rozsiahlom 
skúmaní väčšieho množstva ľudí. Na základe štatisticky vyhodnotených výsledkov meraní sa 
bude upresňovať vypracovaný matematický model. Ďalšia pozornosť bude zameraná na nové 
typy materiálov a ich kombinácie, tvarové žiariče, zdravotné preparáty, ktoré budú skúmané 
v extrémnych podmienkach a to ako z hľadiska vonkajších činiteľov, tak i psychických stavov 
človeka. 
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