
5- Dôvodov prečo nespať nad geopatogénnou zónou  

+ možné riešenia problémov: 

+ výstrahy pred neodbornými riešeniami a zbytočnými prístrojami. 

www.dracie-zily.sk  

 

 
Ilustračné zobrazenie možného priebehu geopatogénnych zón v prírode a pod obydliami 

Viac popísané to je na stránke: www.dracie-zily.sk alebo v druhom E-booku  

„Geopatogénne Zóny –Základné informácie“ 

 

Dlhodobé spanie alebo zdržiavanie sa nad negatívnou – geopatogénnou zónou, podzemným vodným tokom 

tzv. vodnou žilou môže spôsobovať nasledovné problémy 

 

UPOZORNENIE: Negatívne účinky geopatogénnych zón sa prejavujú rovnako či bývate na prízemí, alebo 

napr. na 15-tom poschodí 

 

 

1- Prvými príznakmi je zlé spanie, časté budenie v noci, pocit nevyspatosti a únavy aj pri dlhom 

spánku. Napríklad malé deti sú oveľa citlivejšie na pobyt v geopatogénnych zónach. Prejavuje sa to častým 

plakaním a budením sa v noci. Tiež aj snahou pregúľať sa na iné lepšie miesto – tam kde účinky 

geopatogénnych zón sú slabšie. 

 

 

2- U dospelých aj deti: Zvýšená nervozita, podráždenosť, roztržitosť, neprimerané reakcie voči členom 

rodiny, kolegom v práci, známym a pod. Klasický pocit – nejako sa mi nedarí , všetko mi trvá 2-3x dlhšie 

ako obvykle. 

 

3- Zníženie Vitality (životnej energie) vo všetkých oblastiach života, pocity nadmernej únavy. Som stále 

unavený aj keď často oddychujem. Nevládzem robiť to čo som predtým v pohode zvládal „ľavou zadnou“ 

+ robím viac chým pri bežných činnostiach. Čoraz viac zabúdam – čo si nenapíšem na papierik zabudnem 

a nakoniec aj zabudnem kde som ten papierik dal. 

 

4- Častejší výskyt niektorých bežných chorôb, strata imunity, dlhšie liečenie chorôb, dlhšia 

rekonvalescencia po chorobách, úrazoch.  Naštastie výraznejšie sa tieto problémy zvyknú prejavovať 

rádovo až po rokoch pobytu nad silnými geopatogénnymi zónami. – cca 5-10 rokoch. Podľa toho ako je 

Váš organizmus silný. 
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5- Oslabením organizmu po viacročnom pobyte nad silnou Geopatogénnou zónou ste viacej náchylný 

k vzniku nových. A to aj veľmi závažných ochorení.. 

Odstránením a eliminácoiu účinkov Geopatogénnych Zón sa potom tieto problémy zvyknú vracať do 

normálu. 

 

Pre viac informácií kliknite na www.dracie-zily.sk 

Na tejto stránke nájdete aj cenník meraní geopatogénnych zón. V cene merania je zahrnuté aj 

poradenstvo a návrh individuálnch optimálnych riešení. 

Merania Geopatogénnych Zón robíme formou 3-4 dňových výjazdov po celom Slovensku 

 

Popis príznakov keď sa dlhšie zdržiavame nad Geopatogénnou zónou 
 

Pomerne dosť veľa  najmä senzitívnejších ľudí vie podvedome vycítiť miesta na ktorých sa 
náchádzajú Geopatogénne zóny. Napríklad keď prídete  na návštevu a niekde si sadnete. Môže sa 
Vám stať, že po určitej dobe sa na tomto mieste budete cítiť nevysloviteľne nepohodlne. A keď si  
presadnete napr. o 2 metre ďalej. Tak nepríjemné pocity zmiznú a bude sa Vám tam sedieť dobre 
a pohodlne. 
 

To isté sa dá vysledovať aj pri spánku. Na niektorom mieste (posteli) sa doma vyspíte veľmi dobre 
a na inom mieste, inej posteli spíte veľmi zle a stále sa budíte.  

Vysledovať sa to pekne dá aj na dovolenke, alebo služobnej ceste. Doma máte problémy so spánkom 
a na dovolenke sa vyspíte doružova, ste svieži a oddýchnutý. Opačný prípad je keď doma spíte 
fantasticky – prídete niekde na hotel a ráno vstanete ako sa zvykne hovoriť unavený a dobytý ako pes. 

Ja si pre takéto účely nosím so sebou na ubytovania pasívny solenoid EMGEON HOME 
http://www.dracie-zily.sk/emgeon1/ alebo v aute zariadenie EMGEON CARE http://www.dracie-
zily.sk/emgeon-care/ ktoré eliminujú (odrušujú ) účinky geopatogénnych zón na človeka pri spaní.  Pri 
šoférovaní používam zariadenie EMGEON CARE na odstránenie nepriaznivých účinkov 
geopatogénnych zón na človeka na tzv. „úsekoch smrti“  

 

5 jednoduchých typov na riešenie problémov 
 

1- Nechajte si premerať Vaše obydlie na výskyt geopatogénnych zón – napr. v rámci Slovenského 
Projektu Merania Geoanomálií. Cenník služieb niekedy so ZĽAVOU: http://www.dracie-zily.sk/cennik-
sluzieb/  . Zásadne nedávajte niekomu robiť takéto merania na DIAĽKU – tak že im cez internet 
pošlete pôdorys bytu. 
 

2- Často krát stačí iba premiestniť posteľ, počítačové pracovisko alebo miesto skade pozeráte TV o 
kúsok ďalej. Čiže zmeniť umiestnenie nábytku v rámci jednej miestností. 
 

3- Zmena dispozičného riešenia využitia miestností vo Vašom obydlí. To znamená zmena vyžitia izieb 
tak, aby spálňa bola na mieste kde nie sú negatívne zóny. Lepšie je ale nechať si premerať obydlie 
priamo na mieste fyzicky u Vás a uštríte tým kopu času a nervov s premiestňovaním nábytku. 
 

4- Použitie napríklad zariadenie EMGEON HOME spolu s prírodnými materiálmi (napríklad ovčia 
kožušina, tvrdé drevo, fungujú aj stropné drevené pyramídy) v kombinácii podľa odporúčania človeka 
ktorý Vám robí u Vás doma merania. 

5- Pokúste častejšie chodiť do prírody, zdržiavať sa tam na miestach kde Vám je dobre použiť 
Dendroterapiu - dopĺňanie energie napr. u tzv. „Silných stromov“ http://www.dracie-zily.sk/projekt-
merania-geopatogenne-zony/ 

 
UPOZORNENIE 

 
      Meranie a návrh riešenia na elimináciu negatívnych účinkov  Geopatogénnych Zón radšej zverte 
osobe, ktorá s tým má dlhé praktické skúsenosti. Napr. www.dracie-zily.sk  A na riešenie problémov 
používa jednoduché zariadenia a materiály. 
     Zbytočne nekupujte drahé zariadenia a prístroje rádovo od 200-800€ ktoré Vám aj tak nepomôžu. 
Keby fungovali používali a predávali by sme my. Kadekto nám ponúkal predávať rôzne takéto 
zariadenia, prístroje a materiály v cenách od 100-900€ - s tým, že náš rabat by bol až do 40%. 
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Na záver Vám predstavíme najčastejšie predávané zariadenia ktoré majú odrušovať účinky 
geopatogénnych zón, pohlcovať tzv. elektromagnetický smog. Poniektoré ďalšie aj čistiť vodu, čistiť 
človeka od parazitov atď. Ja ich považujem za možno pekné, ale zbytočne drahé bytové doplnky 
 
Šungit – čierne uhlie  často zlisované do tvaru pyramídy–na rušenie Geopatogénnych zón nefunguje. 
 
Orgonity: V rôznofarebnej živici tvare pyramídky, alebo polgule sú zaliate stružliny z kovoobrábania – 
číže zo sústruženia a frézovania – na Geopatogénne Zóny nefunguje. 
 

Prístroje rady Somatex : vyzerajú ako malé plechové UFO po obvode väčšinou blikajúce diódy – sú 
zapájané do el siete -  ceny: 200-500€   nefungujú 

 
Prístroje rady Somavedic označenie napr: Somavedic Medic, Somavedic Lumen, Somavedic 
harmony atď. sú vyrobené z nepriehľadného skla rôznej farby. Vo vnútri je tiež svetlo rôznej farby. 
Ceny od cca 200€ - 780€ - čo sa týke eliminácie účinkov Gaopatogénnych zón nefungujú 

 
Z H R N U T I E 

 
 Skúsenosťami z viac ako 1000 meraní geopatogénnych zón po celom 

Slovensku som zistil, že na elimináciu účinkov Geopatogénnych zón fungujú  oveľa 
lepšie jednoduchšie prístroje, zariadenia a prírodné materiály. Ako tie superdrahé. 
 Je fakt lepšie nechať si odmerať Vaše obydlie fyzicky doma u Vás na mieste 
a nechať si navrhnúť riešenie individuálne šité na Vás. Ako dávať prednosť rôznym 
univerzálnym prístrojom a zariadeniam . Prípadne nechať si odrušiť obydlie tzv. na 
ďiaľku  
 

Aktuálne ceny meraní  a rôzne zľavové akcie si pozrite na stránke: 
http://www.dracie-zily.sk/cennik-sluzieb/ 

 
Tam je aj uvedené aké služby sú už zahrnuté v cene merania geopatogénnych zón. 

Napr. poradenstvo v oblasti tzv. Elektrosmogu atď. 
 
 
 

Autor: Ing. Milan Varga, agentúra INGFOR s.r.o, Košice. 
www.dracie-zily.sk, tel: 0915/904 114, ingfour@gmail.com 

 
Referencie z predošlých a iných činností: www.ingfour.sk , www.byvajme.sk 
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