Odhalíme geopatogenní zóny v podobě linií, silová místa a jiné vlivy na zdravé bydlení
Existují místa, na kterých se necítíme dobře. Nezdržují se tam ani zvířata – většina si jde najít jiné místo k ulehnutí, kde se
budou cítit lépe. Lidská civilizace však z různých důvodů, a celkově nedobrým vývojem otupěla, a naprostá většina lidí špatná
místa necítí. Klidně si tam dají postel a až po delší době zjistí, že nejsou tolik odpočati, jako na jiných místech, nebo dříve.
Kdo je citlivější, nevyspí se na zatíženém místě ani jednu noc. Taková místa způsobují, že jsme ráno „vyšťavení“, bez energie,
unaveni, nesoustředěni, a zralí si ještě lehnout a „dospat“, co se nepovedlo v noci. Dlouhodobě vznikají i vážné nemoci.
Pozitivní a negativní vyzařování bylo známo již neolitickým a keltským kulturám snad na celém světě. Dokázali oboje záření
specificky využívat, nebo se mu vyhýbat. V českých zemích byl řád linií používán ve stavitelství ještě v první polovině 20.
stol. Někteří studnaři umisťují dodnes, jako jejich předchůdci, osy studní do průsečíku detekovaných linií. Pokud spolu
budeme hledat na vašem pozemku pramen, zachytím jeho průběh od jedné strany pozemku ke druhé, a na tomto toku
najdeme pozitivní linii, která bude pramen křížit. Tam by byla studna vhodnější – voda by byla trvale nabíjena pozitivní
zemskou vitální energií! Pokud by se nám výjimečně podařilo v místě toku pramene někde zachytit přímo křížené pozitivní
a negativní linie, ještě lépe by se využil spádový gradient potenciálů energií. Řekněte o těchto možnostech svým známým.
Negativní místa se často nachází na výrazných negativních liniích – vyzařovacích prostorech, pásech, které vitální a životní
energii z místa „vysávají“, absorbují, a tím oslabují především všechny živé organismy. Trvalý nebo opakovaný pobyt na
takových místech postupně způsobuje oslabení organismu a vznik různých chorob a po delší době v nejvyšších intenzitách
i předčasnou smrt. Jsou to negativní vzařovací linie a průsečíky a kříže, které prostupují celou planetu přibližně ve směru
severo – jižním. Na těchto místech v organismu vzniká geopatogenní stres, oslabující schopnost vzdorovat chorobám.
Negativní místa se projevila např. i na spotřebě paliva nadzvukových vojenských letadel; u strojů dochází k větší korozi,
únavě materiálu a ve smyslu psychosomatiky jsou taková místa více stresová, únavná, je tu horší soustředění a chybovost.
Opakem negativních – vzařovacích linií a míst jsou pozitivní – vyzařovací linie. Ty nás naopak zásobují vitální energií „navíc“.
Vytváří pozitivní prostor. Spolehlivým živým ukazatelem pozitivních linií jsou opět krom rostlin i zvířata, tedy většina zvířat,
která si na takových místech ulehnou, stráví noci, i dny, chovají tam a krmí mladé, a to si dovolí na skutečně kladných
bezpečných místech, kde se cítí dobře. Typicky taková místa vyhledává pes, domácí dobytek, sovy i ostatní ptáci. Na
takových místech se organismus léčí, zlepšuje se zdravotní stav, psychika, klid, tělo zde může „čerpat“ (podobně i pod
většinou stromů, neboť také vyzařují a dávají vitální energii). Intenzita se mění podle polohy měsíce, slunce, mléčné dráhy.
Místa s pozitivním vyzařováním prozatím na zeměkouli převládají. Pozitivní linie jsou převážně orientovány ve směru
východ – západ. V Anglii se takovým liniím říká Leylines, v Německu je nazývají „Svaté linie“. Vyzařování pozitivních linií
výrazně zlepšuje kvalitu života, zdraví i délku žití. Výrazné pozitivní prostory vyhledává většina zvířat. Takové pozitivní linie
se projevují např. ve skalních masivech nebo skalách rovnými a hlubokými průrvami, zatím co negativní linie, procházející
severo – jižním směrem, vytvářejí i několik desítek kilometrů dlouhé „čertovy zdi“.
Linie negativní – vzařovací, nebo pozitivní – vyzařovací, křižují zemský povrch a vytvářejí tak průsečíky, neboli kříže linií.
Pokud na průsečíku převládá negativní vyzařování, pak je to průsečík nebo kříž negativního vyzařování. Vzácně se vyskytují
průsečíky inertní s vyrovnaným vyzařováním a vzařováním. Na vašem pozemku nebo v bytě se pokusíme taková místa najít
a vyhodnotím, která linie svojí intenzitou v průsečíku převládá, a jestli je tedy toto křížení pro člověka výrazně nabíjející,
nebo naopak velice škodlivé. Kladný gradient lze využít pro studny, kašny, altány, jezírka, pro svěžejší vodu i prostředí.
Na pozitivních místech a kříženích se stavěly kamenné menhiry
nebo celé chrámy. Křemičité kameny – především žula a
pískovec, obsahující křemen (SiO2), mají schopnost přijímat a
dále vyzařovat okolní energii. Jednoduše se jí nechávají krystaly
oxidu křemičitého rozechvět a rezonují pak jako anténa
společně v celé mase kamene onu energii do širokého okolí.
Menhir je pozitivní rezonátor, který dokáže výrazně okolní
pozemek harmonizovat a nabíjet vitální energií. Skalní blok
(tvar vajíčka nebo stély – trámce) se z jedné třetiny zapouští do
připraveného lože v zemi, a zbylé dvě třetiny zůstávají nad
povrchem zářit do okolí. Přičemž ještě horní část menhiru
přijímá také kosmické záření, zatím co spodní část menhiru je
napojena na zemské záření. To se děje i přirozeně, „samo
sebou“, ale pokud se rozhodneme využít a posílit a nechat zářit - Realizovaný menhir v Troskotovicích u Pálavy
pozitivní energie, zemskou vitální sílu na svém pozemku, pro svůj dům, byt, je ještě účinnější, usazený menhir aktivovat.

Aktivaci menhiru provádím po společné dohodě o jeho účelu – především jej napojím na Zdroj „nahoru“, na Zemi dolů, a
zapojím do sítě nejbližších silových míst, silových akupunkturních zemských pozitivních bodů a vortexů a podobných zářičů,
menhirů, dolmenů. Aktivaci je vhodné načasovat např. až po probuzení ovocných stromů, až přestanou noční mrazíky.
Kdy je vhodné, uvažovat o vlastním menhiru? Pokud je pozemek, dům, byt, zatížen přemírou negativních okolních vlivů,
nízkých energií, rozkolísané psychosomatiky, nestálé spodní vody. A především, pokud chceme větší pohodu, využívat více
vitální až léčivé energie, harmonizovat okolní vlivy, podpořit vzrůst a plodnost stromů, ovoce, zeleniny, a celkově navýšit
energetický a vibrační potenciál – prostě pozemek a dům „rozsvítit“. Jsou to všechno široká témata spíše na osobní
vysvětlení. Na pozemku můžeme detekovat vhodné místo pro posezení, dobíjení se, umístění ložnice, a také pro umístění
menhiru. Prozatím jej může zastoupit i vhodný větší křišťál, křemen, limonitový pískovec – můžeme vytestovat, poradit se.
Ve středověku se skuteční architekti zabývali nejenom nejvhodnější volbou místa podle
energetických vlivů, vyzařovacích a vzařovacích linií, ale podřídili těm vlivům všechno –
půdorysný tvar, rozmístění jednotlivých prvků stavby, výšku a tvar klenby, sílu stěn, volbu
materiálu a rozmístění místností uvnitř. S naprostou samozřejmostí byly na kříži linií
s pozitivním celkovým vyzařováním budovány studny a hradní nádrže na dešťovou vodu.
Vše bylo důkladně podřízeno síle řádu linií a proudů dle místních poměrů. S touto
problematikou se vyrovnali v prostoru jak nad zemí, tak při budování kanalizace a šachet
na odvětrávání základů pod zemí. Místní schéma vyzařovacích a vzařovacích linií a proudů
bylo naprosto hlavním mementem koncepce nejen celé stavby ale i přilehlého okolí.
Výskytu a působení energií bylo podřízeno polohování tvrzí, hradišť, hradů, zámků,
církevních staveb, středověkých center, hospodářských stavení včetně chlévů, mlýny,
hamry, sklípky, sady, vinice, i vinné sklepy, v jejichž prostorách dozrávalo kvalitnější víno
– např. viz Křížový sklep v Příměticích u Znojma založený Jezuity. Např. u továrny Füchsel
– komplexu staveb na Českolipsku z r. 1871, naměříme průběh linií vstupního prostoru
do areálu – vnější hrana je na vzařovací linii a osou prochází vyzařovací linie. Je to
podobné řešení jako u bran hradních a klášterních, nebo u vstupů do městských domů,
paláců a selských hospodářství. Osa továrního komína zde leží v průsečíku linií stejně,
jako hradní studny a věže ve středověku. Obecně zde byl záměr – podpořit zdraví, vitální energii, i pro zvířata, plody, a kvalitu vody.
V přírodě pozorujeme, že na některé stromy (komíny) si čápi a veverky nesedají a někam ano, pravidelně. Živočichové se svým způsobem
podřizují existujícím liniím a tak pozorujeme, že sovy, vrány a holubi opakovaně létají na určitá – zdravější místa s pozitivním
vyzařováním. Havrani se pravidelně houfují jen na určitých stromech, kde je pozitivní energie. Lze to pozorovat také u jelenů, daňků. A
u stromů si všímáme, že na některých místech lépe rostou, s rovným kmenem, zatím co vedle se jiný strom kroutí, roste podivně šikmo,
má rakovinné boule na kmeni. Stromové aleje bývaly navrhovány na pozitivních liniích. Stromy vysázené na slabších negativních místech
a liniích jsou drobnějšího vzrůstu a mnohdy nemocné, a častěji zasaženy bleskem. Proto je vhodné, abychom určili i správná místa, kam
vysadit ovocné a jiné stromy a kam umístit kotce pro zvířata. Obecně lze odpozorovat, že všude, kde je „plesnivo a smrduto“, není
vhodné pobývat, protože se tam nachází negativní vzařovací prostor s potřebou více větrat a lze tam vnímat tíseň. Pocity nám napoví.
Čím složitější je členitost terénu a geologická morfologie a stratigrafie hornin, tím složitější jsou i poměry řádu vyzařovacích a vzařovacích
proudů. Dle podloží se mění intenzita a šíře a rozestupy a směry linií, které ovlivňují všechny živé organismy. Pokud se nachází v podloží
výraznější tektonická porucha – zóna, dochází nad ní také k zátěži živých organismů. Vliv tektonických poruch detekuji samostatně,
jejich výskyt je naštěstí spíše výjimečný. Je zjištěno (Chmelař, 1996) že třetina rakovinných onemocnění bývá způsobena těmito
geopatogenními zónami, v přímé souvislosti s tektonickými pásmy poruch, jejich výplní a hlubinných zlomů. Často se na povrchu Země
prozrazují zvýšenou radioaktivitou – zářením gama a vyšší koncentrací radonu. Jde o trhliny v Zemi, vyhojovány různorodým materiálem,
které se také projevují změnami elektrických vodivostí, magnetických polí a jejich proměnlivostí podle míry zvodnění a mineralizace.
Vliv má i výskyt určitých typů hornin s vyššími obsahy radioaktivních, magnetických a jiných prvků a mineralizací s obsahem železa a
jiných kovových nebo nekovových složek. Trhliny vyplněné horninovou drtí nebo tektonickým jílem se vyskytují v zamokřených územích,
různých terénních depresích, proláklinách, údolních nivách. Změny fyzikálních polí, vyvolané tektonickými poruchami, typy hornin a
zvodněním, postupně dlouhodobě oslabují imunitní systém člověka až do krajního stavu „probuzení“ rakovinných buněk.
Některé tektonické poruchy vykazují výraznou radioaktivitu, nejčastěji způsobenou akumulací uran-thoriové mineralizace. Na územích
s metamorfovanými a vyvřelými horninami (nejvíce ruly, žuly, syenity) je vyšší ohrožení radonem (obojí měřím v bytech a domech
přístroji). Vědec Ústavu pro světový zdravotní dohled ve Washingtonu, Erik P. Eckholm, potvrdil: „Zvlášť obtížné je předejít nebezpečí,
které může vzniknout pro plod, když je matka vystavena působení jedovatých látek nebo záření. Chemické látky nebo kovy a radioaktivní
záření mohou přivodit vrozené vady, rakovinu, nedonošení a pravděpodobně i problémy v chování budoucího dítěte“. – Proto také
v rámci kompletního měření kontroluji výskyt formaldehydu a ostatních těkavých karcinogenních látek, a všech výše popsaných
škodlivých záření, včetně umělých elektromagnetických polí a signálů z okolí, i v domácnosti.

Sdílejte to, kopírujte, posílejte, abychom provedli důkladné změření všech škodlivých vlivů. Dotazy a objednávky měření:
Kamil Pokorný, mob.: 608 400 550 (nejlépe SMS, abych zavolal),

www.elektrosmog-zony.cz

