Geopatogénne zóny - Základné informácie viac info: www.dracie-zily.sk
Geopatogénne zóny ďalej GPZ (známe aj pod technicky presnejším názvom Geoanomálie, alebo
Dračie žily ako ich volali v starej Číne). Sa nazývajú zjednodušene povedané dobré alebo zlé miesta,
ktoré môžu určitým spôsobom vplývať na psychickú pohodu a aj zdravotný stav ľudí. Tieto miesta
väčšinou rýchlejšie vycítia senzitívnejší ľudia. Najmä malé deti do 7-8 rokov a dospelí od veku cca
30-40 rokov.
Reakcia ľudského organizmu na Geopatogénne zóny je podobná ako u alergií. Niektorí ľudia majú iba
veľmi slabú reakciu a iný sú zase ako keby viacej chúlostivejší. Senzitívnejšie osoby sú dokonca ako
keby až alergický na dlhodobejší pobyt v takýchto miestach. Iným to takmer nerobí žiadne problémy.
Viď reakcia mačka a pes. Je naozaj potvrdené aj meraniami, že psy sa väčšinou združujú na
pozitívnych miestach a mačky na tých horších.
Dlhodobejším pobytom na takýchto negatívnych miestach (napr. ak je to v spálni, na pracovnom
miesto pri PC, mieste skadiaľ pozeráte TV a pod.) sa môžu vyskytnúť rôzne syndrómy. Od
nevysvetliteľného pocitu nepohody a podvedomej snahy stamadiaľ „utiecť“ , alebo si presadnúť - cez
podráždenosť, nervozitu, nevyspatosť. Až ku zhoršeniu syndrómov niektorých chorôb, prípadne k ich
vyvolaniu.
Na druhej strane sú miesta kde sa cítite vyslovene dobre, radi sa tam vraciate a pod.
Moji bývalí spolužiaci majú firmu na takomto vyslovene pozitívnom mieste, reakcia L-Tyčiek
(prútikov) je vyložene pozitívna. Majú tam urobený altánok, ktorý svojim čiastočne pyramidiálnym
tvarom ešte viac zosilňuje tieto priaznivé účinky. Prejavuje sa to okrem iného aj tým, že tam radi
chodia zákazníci aj ich známy. Niekedy vyslovene iba tak na „kávičku, na kus reči“. Častokrát sa im
veľmi nechce ísť preč. Dokonca aj ja sa tam chodím dobíjať a relaxovať. Samozrejme, že sa to
prejavuje aj na ich obchodných výsledkoch.
Tieto vyslovene pozitívne miesta nájdete v prírode väčšinou tam, kde sú dlhodobo táboriská alebo
ohniská. Na takýchto miestach zvyknú rásť aj tzv. silné stromy. Určite ste videli v japonských
a čínskych dokumentárnych filmoch zábery ľudí ktorí objímajú stromy. Možno aj vy podvedome radi
pod niektorými stromami sedíte.
Meranie: pomocou L-Tyčiek. – Objednávky na merania a cšenník služieb: http://www.draciezily.sk/cennik-sluzieb/

Na zameranie geopatogénnych zón sa najlepšie používajú tzv. L-tyčky alebo prútiky z konárov v tvare
Y. Tiež aj rôzne typy tzv. virgulí alebo kyvadielok. Využíva sa obdobná reakcia ako pri hľadaní vody
alebo rudných žíl – viď staré rytiny.
Na základe skúseností treba vylúčiť také miesta, zariadenia, alebo niektoré el. spotrebiče nad ktorými
vzniká totožná alebo podobná reakcia. A popritom to nie sú vyložene geopatogénne zóny.
Geopatogénne zóny sa vyskytujú väčšinou v pásoch o rôznej šírke, alebo bodovo. Ich množstvo
v domoch, bytoch a na pozemkoch v skutočnosti nie je až taká početné ako sa často uvádza v rôznej
literatúre. Na druhej strane sú vyslovene obydlia kde som bol po meraní doslova rád že som preč a aj
ich obyvatelia udávali problémy..
Početnosť geopatogénnych zón je zhruba takáto:
Cca 25% meraných objektov nemalo nemala vôbec negatívne zóny – skôr boli na vyslovene
pozitívnych miestach.
U Cca 60% meraných objektov sa našli určité miesta so slabšou až strednou negatívnou GPZ, kde
často krát stačí iba premiestniť nábytok o meter, dva v rámci miestnosti, alebo zmeniť dispozičné
riešenie využitia v miestnosti v byte. Prípadné negatívne miesta sa dajú pomerne ľahko a lacno
čiastočne alebo úplne redukovať určitými prostriedkami umiestnenými na správne miesta.
Zvyšných 15 % tvoria objekty kde negatívna zóna tvorí tretinu, niekedy až polovicu obydlia. Tam sa
dá problém redukovať o 50-90%
Iba u 3% obydlí boli namerané také výsledky , že je lepšie presťahovať sa.
Fyzikálna podstata reakcie tzv. prútikara na vodu, kovy, geopatogénne zóny .... Doteraz nie je
dostatočne vedecky vysvetlená. Nie je presne známe, aká fyzikálna veličina, ktorá by sa dala merať
klasickými prístrojmi spôsobuje túto reakciu. Asi sa jedná o súčasné pôsobenie rôznych faktorov.
Osoba prevádzajúca meranie pomocou L-tyčiek alebo prútikov reaguje aj na rôzne nehomogenity resp.
diskontinuity v zemskom podloží. Dochádza tu k reakcii bioelektrického poľa a nervovej sústavy
človeka pomocou rôznych meracích prostriedkov s geoelektrickým poľom zemského podložia. Tieto
metódy sa v minulosti a aj teraz používajú na vyhľadávanie vody, rudných žíl, väčších dutín, alebo aj
niektorých inžinierskych sietí.
Základným pravidlom na výskyt Geopatogénnych zón (GPZ) je to, že takmer žiadne pravidlá
neexistujú. Gpz sa vyskytujú bodovo, v pásoch rôznej šírky, dĺžky a intenzity v podstate nepravidelne.
Často vedú odnikadiaľ – nikam. Ich účinok sa prejavuje vertikálne až do výšky x- poschodí.
Ak sa na viac ako 90% výsledky merania zhodujú po vertikálnej línii a smerom do výšky sa výrazne
neoslabujú tak potom sa jedná o negatívnu zónu.
Účinky negatívnych zón sa dajú čiastočne až úplne redukovať a eliminovať. Niekedy aj veľmi
jednoduchými prostriedkami, alebo aj samotnou konštrukciou stavby a použitím niektorých
v prevažnej miere prírodných stavebných materiálov.

Zhrnutie:
Názvom geopatogénne zóny by sa teda dali nazvať miesta, kde sa často z nevysvetliteľných dôvodov
cítia najmä senzitívnejší ľudia horšie až zle. Ich výskyt ako aj spôsob merania je založený na
empirických skúsenostiach z množstva meraní a následnom dotazovaní osôb či tieto výsledky „sedia.“
Podstatné je, že meranie sa musí prevádzať fyzicky priamo na mieste .
„Merania na diaľku“, či už geopatogénnych zón, elektrosmogu, zdravotného stavu – najnovšie aj
radónu atd. (áno aj s tým som sa dokonca stretol) sú na 99% nemožné. V tejto ako aj iných oblastiach
pôsobí množstvo firiem a ľudí, ktorý Vám po meraní na diaľku potom ponúkajú rôzne prostriedky
a prístroje, za desiatky až stovky Euro, ktoré môžete buď umiestniť hocikde. V lepšom prípade na
vyznačenom mieste podľa pôdoryse obydlia, ktoré ste im poslali. Tieto prostriedky môžete úspešne
používať ako možno veľmi pekne vyzerajúce, ale zbytočne drahé bytové doplnky.

Ak sa vo Vašom obydlí nevyskytujú negatívne zóny netreba nič ani riešiť, ani kupovať.
Ak áno, tak sa to dá ich vplyv na človeka dá väčšinou pomerne jednoducho redukovať. Najlepšie by
ale bolo pred kúpou pozemku, bytu (kancelárie) urobiť takéto merania. Ak sa tam GPZ vyskytujú iba
v menšej miere potom tomu prispôsobiť dispozičné riešenie obydlia. Ak to je vo väčšej až veľmi silnej
miere, tak tam jednoducho neísť bývať.
Je lepšie sa na GPZ zdržiavať čo najkratšie. Na relaxáciu vyhľadávať pozitívne miesta v prírode, alebo
stačí chodiť do prírody častejšie – čo v dnešnej dobe a sedavom štýle žitia ešte nikomu neuškodilo .
Pobytom v prírode sa dajú úspešne potláčať nielen účinky negatívnych GPZ na človeka, ale
samozrejme aj stres, atď.
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