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проекції такої зони на тіло обов’язково розвива-
ються або запальні, або пухлинні зміни.

Подібно до того, як вітер рухає хмари, потоки 
енергії геопатогенних зон «здувають» в уражено-
му місці «життєву силу», залишаючи молекули 
організму без її стабілізуючого впливу. Особливо 
це стосується тих місць, де люди постійно знахо-
дяться день у день – місця роботи, нічного відпо-
чинку або навчання. Ті місця і органи людських 
тіл, які потрапляють в проекцію геопатогенних 
зон, втрачають енергетичний компонент, необ-
хідний для нормальної роботи самовідтворення 
своїх складових частин. Як наслідок і розвива-
ються фатальні хвороби.

Треба уникати контактів з геопатогенними зо-
нами для збереження вашої життєвої енергії!

Геопатогенна	зона	(ГПЗ)
ГПЗ викликають фатальні розлади здоров’я. 

Як вітер жене хмари, як протяг здуває туман, так 
і енергетичний потік ГПЗ ушкоджує БІОПОЛЕ 
ЛЮДИНИ – матеріальний субстрат його «життє-
вої сили». Біополе людини є фокусуванням тон-
ких видів ефіру, що зароджують і підтримують 
саме життя. А ГПЗ є вузлами фокусування нежи-
вого (косного) ефіру, описаного Д.І. Менделєє-
вим. Витісняючи життєдайні енергії тонких видів 
ефіру з організму, ГПЗ є причинами розвитку 
хвороб.

Місця фокусування косного ефіру зустріча-
ються двох підвидів. Перший – це вузли перетину 
ліній кількох силових «мереж». Другий – особ-
ливості ґрунтової будови місцевості. Там, де сам 
ґрунт є причиною фокусування косного ефіру, се-
литися, в принципі, не слід зовсім. А в хороших 
місцях треба визначати вузли ГПЗ, уникаючи їх і 
віддаючи перевагу місцям «лотосів». Якщо Вам 
пощастило влаштовуватися на ніч в «лотосі», то 
місце під ліжком треба ще і заземлити.

Вимірювання	геопатогенних	зон
- Для того, щоб навички визначення геопа-

тогенних зон закріпилися найлегшим способом, 
треба попросити когось, хто вміє це робити, щоб 
він вказав Вам одну з геопатогенних зон. На цю 
зону Вам необхідно налаштуватися. Це як нала-
штування приймача або телевізора. Без правиль-
ного налаштування не буде якісного прийому. 
Ми радимо влаштуватися, сидячи навпроти гео-
патогенної зони в її безпосередній близькості: в 
30-50 см від неї. Спробуйте налаштовуватися на 
неї, як Вам здасться зручніше. Її можна торка-
тися, слухати, дивитися і тому подібне. Як тіль-

ки Ви налаштувалися на геопатогенне випромі-
нювання – Вам вже не складно буде в звичному 
місці визначити його власними органами чуття. 
Якщо ж, шляхом напруженої уваги і сильної 
концентрації Вам вдається хоч трохи вловити 
відмінності геопатогенного випромінювання від 
фону на дотик, – це означає, що Вам за допо-
могою маятника можна визначати геопатогенні 
випромінювання у будь-якому місці. Геопато-
генні зони працюють по-різному в різний час до-
би і при різній погоді!

Якщо Ви приступаєте до вивчення ГПЗ впер-
ше, то раджу Вам використати цю техніку при 
ясній і сухій погоді близько до полудня! У най-
простішому, але дещо спотвореному уявленні, 
гепатогенні випромінювання представляють 
собою мережу Хартмана і ряд інших мереж, які 
називають діагональними. Мережа Хартмана 
зорієнтована за сторонами світу. Діагональні 
мережі не мають закономірної орієнтації за сто-
ронами світу.

Але було помічено, що лінії «15-ти метрової» 
мережі приблизно повторюють за напрямом ме-
режу Хартмана, а «5-ти метрова» мережа розта-
шована діагонально по відношенню до мережі 
Хартмана. Ці мережі є об’ємними тривимірни-
ми конструкціями ефірних аномалій, які при їх 
проекції на площині місцевості або перекриттів 
в приміщеннях виглядають як більш-менш пра-
вильні мережі, приблизно, як в зошиті для ма-
тематики. Лінії таких мереж називають геопато-
генними лініями. Місця їх перетинів називають 
геопатогенними зонами.

Квадрати зон Хартмана мають, найчастіше, 
сторони 2-2,5 м, десь більше (3-4 м), інколи мен-
ше (до 1 м). Ширина геопатогенної лінії 10-15 см; 
розміри за площею у геопатогенних зон, як діа-
метральний переріз ручного м’яча. Діагональна 
мережа з кроком між зонами перетинів в 5 м на-
зивається «Мережею Каррі» або «п’ятиметровою 
мережею». У Франції її називають «чотиримет-
ровою мережею». Діагональна мережа геопа-
тогенних аномалій з кроком близько 15 м від-
повідно називається «Мережа Віттмана» або 
«п’ятнадцятиметрова мережа».

Існують ще і «стометрові мережі». Зони в них 
мають діаметр в 1-1,5 м. Лінії мають ширину 
близько 1 м. Це – найпоширеніші дані. Маятник, 
що знаходиться над геопатогенною лінією, здійс-
нюватиме коливальні рухи уздовж цієї лінії. Над 
геопатогенною зоною маятник обертатиметься 


