
5- Dôvodov prečo nespať nad geopatogénnou  zónou + možné riešenia problémov: 
 
Dlhodobé spanie alebo zdržiavanie sa nad negatívnou – geopatogénnou zónou, geoanomáliou, podzemným vodným tokom tzv. vodnou žilou môže spôsobovať nasledovné problémy: 
 
1- prvými príznakmi je zlé spanie, časté budenie v noci, pocit nevyspatosti a únavy aj pri dlhom 
spánku. Napr. malé deti sú dosť citlivé na pobyt v takýchto zónach. Prejavuje sa to častým plakaním v noci a snahou prekotúľať sa v postieľke na iné miesto 
 
2- zvýšená nervozita, podráždenosť, roztržitosť, neprimerané reakcie voči členom rodiny, 
kolegom v práci, známym a pod. 
 
3- zníženie vitality (životnej energie) vo všetkých oblastiach života, pocity nadmernej únavy, (som stále unavený/a) aj keď často oddychujem. Nevládzem robiť to čo v pohode zvládal predtým ..atď. 
 
4- častejší výskyt niektorých bežných chorôb, strata imunity, dlhšie liečenie chorôb, dlhšia 
rekonvalescencia po chorobách, úrazoch ... 
 
5 oslabením organizmu po viacročnom pobyte nad negatívnou zónou ste viacej náchylný k vzniku 
nových. A to aj veľmi závažných ochorení.... 
 
Pre viac informácií kliknite na www.dracie-zily.sk 
Na tejto stránke nájdete aj cenní meraní geopatogénnych zón. V cene merania je zahrnuté aj 
poradenstvo a návrh optimálnych riešení. 
 
Pomerne dosť veľa ľudí vie podvedome vycítiť takéto miesta. Napríklad keď  prídete na návštevu a niekde si sadnete. Potom sa môže stať, že sa na určitom mieste cítite pohodlne, príjemne ... 
A zase keď si inokedy sadnete o kúsok ďalej môže sa stať, že po určitej dobe začnete mať divné 
až nepríjemné pocity. To isté sa stáva pri spaní napr. u Vás doma – na niektorom mieste sa Vám spí dobre a inde neviete zaspať. Môže sa stať, že  na dovolenke, alebo služobnej ceste. Odrazu 
prídete na to, že sa Vám spí oveľa lepšie ako doma. Ráno ste vyspatý, svieži a v dobrej nálade. 
Alebo naopak viac dní za sebou zobudíte unavený, nevrlý a neviete si vysvetliť prečo to je tak. 
 5 typov na riešenie problémov 
 
1- nechajte si premerať Vaše obydlie na výskyt geopatogénnych zón. Napríklad v rámci 
Slovenského Projektu Merania Geoanomálií sa robia výjazdové merania po celom Slovensku cca 
každé 2 týždne. Vyhnite sa tzv. meraniam na diaľku. To znamená že niekomu zašlete mailom pôdorys bytu a niekto Vám pošle nákres geopatogénnych zón aj s návrhmi riešenia. 
 
2- keďže tieto negatívne zóny zvyknú byť široké od cca 30 cm do niekoľko metrov. Potom  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- Pomôže aj zmena dispozičného riešenia využitia miestností vo Vašom obydlí. To znamená 
zmena vyžitia izieb tak, aby spálňa, počítačové pracovisko a pod. boli na mieste kde nie sú negatívne zóny. 
 
 



4- Ak to nie je možné potom sa doporučuje eliminácia geopatogénnych zón pasívnym 
solenoidom EMGEON. http://www.dracie-zily.sk/emgeon1/  Slovo pasívny znamená. Že 
zariadenie nie je napájané el. prúdom a teda neprodukuje tzv. elektrosmog.  
Umiestnenie pasívneho solenoidu – zariadenia Emgeon na  miesto v byte, alebo dome kde má najvyššiu účinnosť. Presné miesto sa určí podľa výsledkov merania. Dosah je 10-20 metrov 
podľa intenzity geopatogénnych zón. Cena solenoidu Emgeon je iba 20€. 
 
5- Ďalšou alternatívou je použitie prírodných riešení – umiestnenie 20-30 cm vrstvy dosiek z 
tvrdého dreva – napr. buk, dub, tis a pod. pod posteľ. Alebo položenie pravých kožušín pod posteľ, gauč, kreslo. Najlepšie účinkujú kožušiny s hrubšou kožou a dlhším vlasom. U nás 
dostupné kožušiny z ovcí, baranov. Tiež sa dá sa použiť aj cca 20 cm vrstva technickej izolácie 
z ovčej vlny. 
 
UPOZORNENIE NA ZÁVER 
Aby ste sa vyhli niekedy zbytočným nákladom pri rôznych experimentov napr. presúvaniu postele, 
použitím prostriedkov uvedených v bode 5. Prípadne nákupom iných tzv “odrušovačov geopatogénnych zón“. Navrhneme Vám po premeraní geopatogénnych zón na mieste optimálne 
riešenie za rozumné finančné náklady. 
 
Merania geopatogénnych zón realizujeme po celom Slovensku formou výjazdových meraní cca každé 2-3 týždne. Našou obchodnou filozofiou spokojnosť zákazníka a budovanie dobrého mena 
firmy. V praxi to znamená aby zákazník nemusel platiť zbytočne celkové cestovné náklady. Ak sa nahlási dostatočný počet záujemcov. Potom sa rozpočítajú cestovné náklady medzi zákazníkov 
v paušálnej sume 20€ + cena merania – viď cenník http://www.dracie-zily.sk/cennik-sluzieb/  
 
 
Viac informácií o Geopatogénnych zónach nájdete na stránke:  http://www.dracie-zily.sk/ alebo aj 
na www.facebook.com/geoanomalie  
 
Ing. Milan Varga  
www.dracie-zily.sk 
0915/904 114 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Bližšie informácie o postupe merania geopatogénnych zón. 
 Orientačné cenové relácie so ZĽAVOU 50% v rámci hromadných výjazdov napríklad takto: 
Byt  –  pôdorysná plocha do 100m2  – meranie 25€ + paušálne cestovné náklady 20€ 
Dom – pôdorysná plocha do 250m2 – meranie 35€ + paušálne cestovné náklady 20€ 
Ceny bez zľavy-Individuálne merania – vo Vami určenom čase – tretí stĺpec tabuľky. Viď nižšie 
 Ak máte záujem o meranie vypíšte prosím kontaktný formulár na stránke: http://www.dracie-zily.sk/cennik-
sluzieb/  
  Termíny výjazdov: 
Výjazdy robíme po celom Slovensku takmer každé 2 týždne (Závisí to ale aj od počasia – kvôli meraniu 
pozemkov). Väčšinou cez víkendy – vtedy je viacej ľudí doma. Niekedy  aj cez týždeň. Aj keď záujemcov 
o meranie je dosť veľa . Občas je  problém naplánovať trasu výjazdu tak, aby to na jeden deň vyhovovalo aspoň 
3-4 záujemcom  meranie.  
Skúste sa potom keď Vás budeme kontaktovať prosím prispôsobiť navrhnutému termínu a času. Iba tak vieme 
dodržať nízke ceny za meranie a podiel na cestovnom a ubytovaní. . (viď nižšie) 
   
Informácie o meraniach:  podrobnejšie info nájdete na stránke: http://www.dracie-zily.sk/postup-merania-gpz/   
Ak máte niekde výkres s pôdorysom tak si prosím nachystajte kópiu kde Vám vyznačíme prípadné negatívne 
zóny. Ak nie tak Vám vyznačíme výsledok merania do ručne nakresleného orientačného pôdorysu bytu. 
Na stránke: http://www.dracie-zily.sk/geopatogenne-zony-skusenosti-z-merani-gpz/ - nájdete predbežné 
štatistické výsledky a skúsenosti z predošlých meraní 
  Postup Merania: 
Čas na meranie cca 1 hodina. Robíme to na 2x s prestávkou cca 10 minút. 
Prvý krát sa prejde orientačne meraný objekt , potom po prestávke nasleduje podrobnejšie opakované meranie . Pripravte si ak máte pôdorys bytu, domu .. 
Výsledkom je že Vám vyznačíme prípadné negatívne miesta a navrhneme spôsob eliminácie negatívnych 
vplyvov. 
 
Cenník: Akciové ceny v rámci projektu merania geoanomálií / individuálne merania 
Meraná plocha 
(pôdorysu) bytu , 
domu,  pozemku  

ZĽAVA – až 50% - Akciová 
cena pri výjazdoch– paušálne 
cestovné náklady 

Individuálna objednávka – na 
Vami určený termín samostatný 
výjazd 

Do 100m2 
25€ + 20€ paušálne cestovné 
náklady 

45€ + cestovné podľa 
najazdených km. 

101m2-250m2 
35€ + 20€ paušálne cestovné 
náklady 

60€ + cestovné podľa 
najazdených km 

251m2-500m2 
45€ + 20€ paušálne cestovné 
náklady 

90€ + cestovné podľa 
najazdených km 

Nad 500m2 
dohodou+ 20€ paušálne 
cestovné náklady 

Dohodou + cestovné podľa 
najazdených km 

Platí pre max. 3 poschodia 
domu alebo meraného 
objektu. 

Ceny platia  iba v 
rámci  termínov hromadných 
výjazdov. 

Individuálne cestovné: 0,2 
€/km 

 
Ak máte záujem o meranie vypíšte prosím kontaktný formulár na stránke: http://www.dracie-zily.sk/cennik-sluzieb/ 
 
V prípade ak budete mať záujem o zariadenie EMGEON – pasívny solenoid. (používa sa na redukciu 
a eliminovanie účinkov geopatogénnych zón)- cena je 20€ (kúpa samozrejme nie je podmienkou.)  



 
V cene merania je už zahrnuté: 
 Meranie + návrh riešenia prípadných problémov. + Poradenstvo zdarma v tejto oblasti :  Využitím poradenských 
služieb sa vyhnete nákupu rôznych zbytočne drahých pomôcok, zariadení a prístrojov, ktoré sem tam možno aj 
fungujú. Ale sú zbytočne drahé. 
 
Riešenie problémov: 
1-Najjednoduchšie riešenie je presunutie nábytku a bytových doplnkov v byte, dome, kancelárii, z miest  kde sa 
dlhšie zdržiavate  mimo negatívnych miest. Niekedy stačí presunúť pracovný stôl s počítačom o 1-2 metre ďalej, 
alebo posunúť posteľ, obrátiť polohu tela pri spaní na opačnú .stranu. 
2-Umiestnením pasívneho solenoidu - Zariadenie Emgeon info a popis TU: http://www.dracie-zily.sk/emgeon1/  
Zariadenie Emgeon  sa umiestňuje  na presne určené miesto po zameraní negatívnych miest. 
V byte zvyčajne na skriňu, alebo do vstavanej skrine. V dome na najvyššie poschodie – prípadne pod strechu. 
Pasívny solenoid Emgeon – nie je napájaný elektrinou – teda nevyžaruje žiadny tzv. elektromagnetický smog. 
Jeho účinok je v okruhu s priemerom 10-20 metrov.  
3-Ďalšou možnosťou riešenia problémov je eliminácia  geopatogénnych zón použitím prírodných 
prostriedkov medzi ktoré patria rôzne prírodné  materiály vhodné na použitie v interiéri a exteriéry. Tieto materiály 
dokážu  stlmiť, alebo aj úplne eliminovať  problémy v oblasti GPZ . 
Podrobný popis riešenia problémov nájdete TU  
 
Keď je Vaše obydlie v poriadku tak je zvyčajne  zbytočné kupovať čokoľvek na elimináciu negatívnych zón 
Ani tzv. orgonity, šungity alebo iné "módne " prostriedky. Možno aj v princípe fungujú , ale to čo je u nás dostať na 
trhu sa dá zaradiť do kategórie "pekné ale zbytočne drahé bytové doplnky"  
V ponuke máme rôzne druhy relaxačných a aj iných pyramíd: http://www.dracie-zily.sk/pyramidy/ 
A tiež aj sušenú levanduľu lekársku priamo od pestovateľky: http://www.byvajme.sk/levandula/  
 
  
Podrobnejšie informácie o geopatogénnych zónach , ich meraní a riešení problémov nájdete na 
stránke www.dracie-zily.sk alebo sa informujte na čísle: 0915/904 114  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


