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згідно з правилом буравчика. Якщо маятник роз-
ташований над потоком стовпа гравітаційного 
обурення (позитивна, або онкогенна зона), що ви-
ходить, то він обертатиметься за годинниковою 
стрілкою.

Якщо геопатогенна зона викликає запальні 
зміни, то вона розташована в місці входу в землю 
гравітаційного потоку, і маятник над нею оберта-
тиметься проти годинникової стрілки. Найгіршу 
дію чинять ті зони, які впливають на органічні 
об’єкти щодня впродовж більше 3 годин. Тому 
ми рекомендуємо усім провести біолокацію тих 
місць, де вони сплять і працюють.

У місцях, де люди бувають час від часу, напри-
клад, в театрі або в кафе, або у друзів, – можна не 
контролювати місце, де вам запропонували сіс-
ти. Такий короткочасний вплив геопатогенними 
енергіями не завдасть вам шкоди.

Прилад	для	виміру	ГПЗ	(маятник)
Сконцентрувати свою увагу при пошуку ГПЗ 

слід спочатку на двох принципових речах. Пер-
ше – треба самому хоч якось помітити геопато-
генну зону своїми органами чуття. Друге – треба 
обов’язково «пограти» з усіма маятниками, які 
потраплять у ваші руки. Річ у тому, що, правиль-
но підібравши матеріали для виготовлення маят-
ника, ви зможете набагато спростити собі роботу 
з ними. Маятник обов’язково має як мінімум дві 
складові – це нитка і грузик маятника.

В якості нитки особисто нам подобається за-
стосовувати ланцюжки з немагнітних матеріалів. 
У якості грузика нині найдоступніше латунні 
спеціальні вироби, які є у продажу на розклад-
ках східних пахощів і прикрас. Чим масивніше 
буде такий металевий грузик, тим більше він 
підходить для пошуку геопатогенних зон. Най-
більш підходить для біолокації латунний виріб у 
вигляді циліндра або конуса вагою трохи більше 
100 г – звичайний будівельний індикатор верти-
калі.

Дуже добре працюють маятники з грузиками 
з бурштину, золота, коштовних і напівкоштов-
них каменів. Якщо ви готуєте для себе маятник, 
то експериментуйте з ним, вибравши для себе 
хоч би дві довжини плеча маятника, які б дава-
ли найбільш стійкі результати. Відлічивши від 
центру тяжіння вантаження маятника ці відстані 
– зав’яжіть на нитці вузлики. Це допоможе Вам 
надалі, орієнтуючись по вузликах, одразу на до-
тик знаходити ці місця на нитці маятника.

Якщо Вам незручно просити когось показа-

ти Вам місця виходу геопатогенних ліній і зон, 
то можна їх «намацати» самостійно. Для цьо-
го зробіть пробний варіант маятника з дешевих 
матеріалів, візьміть маятник в робочу руку, яка 
має бути розташована перед собою і підведена до 
рівня плечового суглоба і злегка зігнута в ліктьо-
вому суглобі. Сам маятник утримуйте за нитку 
великим і вказівним пальцями. При цьому тильна 
частина долоні має бути звернена до верху.

Таким ось чином, слідуємо повільно, крок за 
кроком, з інтервалами в 10-15 см переміщувати-
ся приміщенням доти, поки маятник не «видасть» 
хоча б якусь реакцію. Спочатку він ніби «вда-
риться» об невидиму перешкоду (багато фахівців 
цей ефект про себе називають «залипанням»), а 
потім почне рухатися. Якщо маятник стане роз-
гойдуватися, то він розгойдуватиметься уздовж 
геопатогенної лінії.

У місці перетину геопатогенних ліній – на гео-
патогенній зоні – маятник повинен здійснювати 
обертальні рухи. Лінії найпоширеніших геопато-
генних аномалій проходять паралельно напрямам 
сторін світу. І коли ви починаєте біолокацію, то 
в першу чергу слід визначати лінії гравітацій-
них аномалій, що проходять по напрямах Північ 
– Південь і Схід – Захід.

Для підтримки міцного здоров’я важливо, щоб 
ваша енергетика не руйнувалася потоками енер-
гії геопатогенних зон. Геопатогенні зони «здува-
ють» вашу «життєву силу», викликаючи розлади 
здоров’я. Розташовуватися слід в місцях, вільних 
від геопатогенних ліній і геопатогенних зон (міс-
ця «лотосів» позначені на рис. 11 затінюванням).

ІІІ.	ФІЛОСОФСЬКЕ	ЗНАЧЕННЯ	
НАШОГО	ВІДКРИТТЯ
Матеріалістично мислячі вчені постійно ци-

тують класичне визначення життя Ф. Енгельса: 
«Життя є спосіб існування білкових тіл, істотним 
моментом якого є постійний обмін речовин із зов-
нішньою природою, що оточує їх, причому з при-
пиненням цього обміну речовин припиняється і 
життя, що призводить до розкладання білка».

Далі ця цитата обривається, попри те, що сам 
Ф. Енгельс писав далі наступне: «…з обміном 
речовин ми не просуваємося ні на крок вперед, 
бо той своєрідний обмін речовин, який повинен 
пояснити життя, у свою чергу потребує сам пояс-
нення за посередництва життя» [14].

Сьогодні життя прийнято визначати як активне, 
таке, що йде з витратою отриманої ззовні енергії, 


