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         Č         Čo vlastne sú „Geopatogénne rušiace zóny“ ? o vlastne sú „Geopatogénne rušiace zóny“ ? 
 Geopathy - veda (geo = týkajúce sa zeme a patogén
 = spôsobujúce chorobu) sa zaoberala pôvodne 
 so škodlivými pôsobeniami na zdravie tzv. 
„zemským žiarením", ktoré je spôsobené vodnými  
žilami, tektonickým lomenín a zemskými spojeniami. 
Okrem toho existujú tiež vyžarovania z tkz. 
„železných klietok“, ktoré hlavne v bodoch ich 

           prekríženia môžu negatívne vplývať na ľudí. 
Veda nemá dodnes dostatočnú odpoveď na otázku 
príčin týchto energetických geopatogénnych  polí. 
Po rokoch základného výskumu, sa nám podarilo 
odhaliť energetickú štruktúru tohto biologicky 
veľmi pôsobiaceho poľa, s pomocou praktického

           používania špeciálnej  antény od roku 1985 a zistenia
           jej pôsobenia  v roku 1991.  (Refs. 1, 2, 3)

          Čo si myslí veda ? Čo si myslí veda ? 
Poloha - Rizikový faktor Poloha - Rizikový faktor 

V Rakúsku sa konala v roku 1990 vedecká štúdia, ktorá 
bola financovaná z verejných prostriedkov. Úlohou bolo 
prísť na to, či sú miesta, ktoré pôsobia na človeka. 
Štúdia bola uskutočnená na 985 ľuďoch, so 6 943 
kontrolami ( prehliadkami ), s 24 rôznymi metódami 
merania a  zhromaždených cez 500 000 údajov. 
Výsledok bol ohromujúci: Je jednoznačné, že sú 
miesta, ktoré majú negatívny vplyv na regulačný 
systém ľudského organizmu (Ref. 5)

                  Typické príznaky ochorenia - Typické príznaky ochorenia - 
                     Čo spôsobí  tzv „ zemské žiarenie " ?                     Čo spôsobí  tzv „ zemské žiarenie " ?

Typickým príznakom, geopatogénných rušiacich 
zón, sú spôsobené problémy so spánkom medzi 
24 a 3 hodinou ráno a po zobudení sa cítite akoby 
vás prešiel „valec“. Je tiež známy tzv syndróm 
úteku, keď telo mení polohu v spánku - obzvlášť 
viditeľné u malých detí – (preč z miesta rušenia)

Je to tiež v prírode často  viditeľné na stromoch, 
ktoré sa vychyľujú. Bolesti, napätie chrbta a šije  
v ranných hodinách môžu byť tiež typické 
príznaky geopatogennych rušiacich miest. 
Poznáte určite aj miesta, kde sa necítite dobre 
bez zjavného dôvodu?  A ďalšie miesta, kde sa 
cítite pohodlne? 
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Biologický účinok - Prečo sú „ zemské lúče " tak efektívne ?Biologický účinok - Prečo sú „ zemské lúče " tak efektívne ?

Uvedené výskumy naznačujú, že geopatogénne 
zóny  ovplyvňujú štruktúru vody u človeka. 
Náš výskum jednoznačne potvrdzuje túto 
hypotézu. Je všeobecne známe , že ľudské telo 
sa skladá z viac ako 70 %  vody . Dr Kráľ  
z Technickej Univerzity v Mníchove už potvrdil 
pred mnohými rokmi v laboratórnom experimente, 
že elektromagnetické pole s frekvenciou  vodíka 
obzvlášť silno ovplyvňuje biologický organizmus . 
( Ref. 6 )

 Vzhľadom na praktické skúsenosti od roku 
1985  kedy bol vyvinutý a patentovaný systém 
antén ako aj na výskum štruktúry energetického 
vlnenia ( ! ) sme toho názoru, že „zemské žiarenie“ 
prírodné silové polia majú zložitú štruktúru a ich 
frekvencia odpovedá frekvencii vodíka ( H2 ). 
Na základe toho bola vytvorená podrobná teória, 
ktorá slúži ako základ pre našu úspešnú praktickú 
činnosť. ( Ref. 1-4 ) . 

Tlmiace metódy: Prečo väčšina zlyhala? Tlmiace metódy: Prečo väčšina zlyhala? 

Ako môžete potlačiť niečo, čo presne nepoznáte? 
Aby ste efektívne prijali nejakú energetickú vlnu , musíte ju v ideálnom prípade presne definovať. Pre 
každý typ vlny je ideálny typ antény, ktorý je zvlášť vhodný pre tieto vlny. So satelitnou parabolou by ste 
napríklad, nemohli prijímať rádiové vlny, ale mikrovlny veľmi dobre. Vzhľadom na nedostatok vedomostí 
o štrukturálnej povahe „zemských lúčov" zlyhalo už  veľa tlmiacich metód . Veľa z nich ( prístroje na 
rušenie polí ) sa „nabíjajú“, mnohí používajú  umelé elektromagnetické vlny (ďalší prídavný e-smog), 
alebo nie sú vôbec účinné. Často sa používajú metódy založené len na „viere"  a tam vzniká placebo 
efekt (neúčinné metódy založené na predstavivosti). 

Štruktúry tzv „ zemského žiarenia "Štruktúry tzv „ zemského žiarenia "

Na túto tému sa robilo už množstvo výskumov . 
Predpokladalo sa, že riešenie treba hľadať  
v elektromagnetickom spektre. Tu boli zistené 
určité anomálie elektromagnetických polí
rôznych frekvencií.
Stále zostala otvorená otázka : 
ako môžu elektromagnetické vlny - bez ohľadu 
na frekvenciu – preniknúť z hĺbky pôdy 10 až 
20m, v prípade , že predstavuje táto hodnota 
vzdialenosť medzi zemským povrchom 
a povrchom podzemnej vodnej žily? 

Keď sme uzavreli funkčný základný výskum v roku 
1991 v tomto odbore, vznikli dve potrebné 
anténne konštrukcie, pričom jedna bola pomerne 
úspešne v prevádzke od roku 1983. 
Integrovali sme energetickú štruktúru týchto 
novoobjavených gravomagnetických ( = gm ) 
energetických vĺn ktoré sú veľmi podobné 
elektromagnetickým ( EM = ) , ale môžu oveľa 
ľahšie prenikať cez materiál ako je pôda, pretože 
sme pracovali s rovnakou energiou.

Tak ako je všeobecne známe a naše experimenty 
to potvrdili, „ elektromagnetické vlny“ sú touto 
hrúbkou zeme tlmené alebo až úplne 
absorbované.
Dr Wust , nemecký bádateľ , preto nazval toto 
takzvané zemské žiarenie „ magnetoid " , teda 
podobné ako magnetické pole , pričom bol veľmi 
blízko k riešeniu. 

                                    Lineárne polarizovaná EM vlna

    1. Magnetické vlnové komponenty
    2. Elektrické vlnové kompenenty
  3. Elektrické vlnové komponenty Nosná vlna
 (Tachyonová voľná energia alebo energia nulového bodu
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                Ľavotočivo polarizovaná   EM vlna                            Ľavotočivo polarizovaná  GM vlna

     1.   Magnetické vlnové komponenty                2. Elektrické vlnové komponenty          4. Gravitačná vlna
     3.   Elektrické vlnové komponenty Nosná vlna  (Tachyonová voľná energia alebo energia nulového bodu

  

Podľa našej pracovnej hypotézy, ktorá bola preukázaná od roku 1992 v praxi, chýbali 
gravomagnetickým vlnám  elektrické komponenty a tie boli  nahradené vysoko energetickými 
gravitačnými vlnami ( gravitácia = zemská príťažlivosť ), ktorá  preniká cez zem takmer nerušene. 
Mimochodom, za tento funkčný základný výskum Ing. Wilhelm Mohorn v roku 1995 získal Kaplanovu 
medailu

                   Odovzdávanie Kaplanovej medaily pre 
                   Ing. Wilhelm Mohorna  ▼                                               

▲  Odovzdávanie čestného uznania
       od ministestva vedy a ktechniky pre Ing. Mohorna

V roku 1995 novopatentovanej anténnej konštrukcii v spojení s výskumom gravomagnetickej vlnovej 
štruktúry, bola udelená „Čestná medaila“na slávnostnom odovzdávaní cien Ministerstva vedy a techniky 
AQUAPOLu respektíve.  Ing W. Mohornovi.

       Ako pôsobí Biopol-Generátor ?        Ako pôsobí Biopol-Generátor ? 

Biopol-Generátor  (= menič),  používa výhradne 
patentované anténne konštrukcie, ktoré sú vysoko 
citlivé pre príjimanie biologicky pôsobiacich 
frekvencií. Prijíma - podľa našej hypotézy - 
pomocou antény prírodné gravomagnetické 
energetické vlny tejto frekvencie, ktoré 
vychádzajú zo zeme a mení ich do biologicky 
pozitívne  pôsobiacich pravotočivých 
gravomagnetických vĺn, ktoré potom spätne 
vysiela. 

Čo spôsobí, že negatívne účinky geopatogénnych 
rušiacich zón sa preukázateľne znižujú. (Ref. 7, 8)

 Pretože toto takzvané „zemské žiarenie" podľa 
našej teórie nie je nič iné ako gravomagnetické 
zemské pole len o väčšej intenzite s frekvenciou 
vodíka. 
Takto môžeme prezentovať jednoduchý účinok 
Biopol-Generátora.
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        Dôkaz: Prečo je generátor tak účinný ?         Dôkaz: Prečo je generátor tak účinný ? 

Pracuje výhradne vo frekvenčnom rozsahu molekulárneho vodíka. 

      Dôkazom úspechu v praxi 

Dôkazom je optimálne potlačenie vlhkosti ( spôsobenej aj 
rušiacim poľom ) starých vlhkých domov. Zmizne pomocou tohto 
typu generátora. V experimente na zvieratách bolo dokázané, 
že v priebehu niekoľkých mesiacov, boli tieto zvieratá opäť 
zdravé, ktoré boli predtým vystavené geopatogénnemu žiarenu 
a dôsledkom ktorého ochoreli. Pričom u zvierat a budov nevzniká 
placebo efekt. Alebo? (Ref. 9) Prieskum robený HAK Neunkirchen
u Biopol-Generátor zákazníkov priniesol zistenie, že 83% 
respondentov profitovalo aj v biologickom zmysle.
(Ref. 7) Profesor K.E. Lotz (zomrel  2012) potvrdil svojimi
vedeckými  štúdiami a experimentami na Biopol-Generátor
v jeho efektívnom dosahu , zvýšenie organických iónov 
(= záporne nabité vzdušné ióny) a zníženie rádioaktivity 
(neutrónov a gama žiarenia). (Ref. 10)

      
      Metóda merania: Je biologický účinok spoľahlivo merateľný ? 

V už spomínanom výskumnom projekte bolo 
použiteľných 17 metód merania, ktoré sú vhodné 
na stanovenie zmien v rušiacich zónach v krátkej 
dobe. Jednou z nich je aj meranie elektrického 
odporu tela.

V nemeckom výskumnom spolku, tak ako 
v rakúskom výskumnom projekte, bolo cieľom 
potvrdiť touto metódou merania, tlmenie rušiacich 
polí účinkom biopolgenerátora. 
(Refs. 8, 11)
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             Vynález renomovaného a 
mnohokrát oceňovaného inžiniera, 
prírodovedca a držiteľa patentu 
Wilhelma Mohorna. Vzhľadom 
k niekoľkých rokoch humanitných 
štúdií si uvedomil, v akom slabom
bode sa nachádza  fyzika v oblasti 
energií. Toto zistenie, ako aj veľký 
záujem o nevysvetlenie fyzikálnych
javov, ako je napríklad
„zemské vyžarovanie" sú dôvodom zamerať sa na cielené 
skúmania neznámych foriem 
energie alebo „premeny energie" 

         Súhrnná správa -výťažok od prof. Seisera          Súhrnná správa -výťažok od prof. Seisera 

„ Zariadenie vyrábané spoločnosťou AQUAPOL bolo u mňa  od novembra 1986 do februára 1987 
podrobené sériam skúšok z hľadiska ochranného účinku proti geopatogénnym zónam. V niekoľkých 
psychických testoch, ktoré som robil na Ľudovej vysokej škole v Bádene, kde som vyučoval, na 
účastníkoch kurzu spomínanou metódou, pričom som zistil, že  vplyvy geopatogénnych rušiacich zón 
sú spôsobené vodnými žilami, a to prostredníctvom niekoľkých veľmi rozvetvených porúch a inak 
obvyklej koncentrácie magnetického poľa (Dr. Curry a Dr Hartmann), pôsobením „prístroja“ už nebolo 
možné namerať. Stále som zisťoval „nárast  podielu zdraviu požadovanej podlahovej plochy, 
o približne 61%  na asi 94%." 

         Na prvý pohľad: Výhody Biopol-Generátora         Na prvý pohľad: Výhody Biopol-Generátora  

• prepracovaný systém od roku 1985  
•  Šetrné k životnému prostrediu vďaka 
   patentovanej energetickej dodávky 
•  Certifikáty a televízne správy 
• a dokumenty/ocenenia 
• 1995 - Čestné uznanie Ministerstva 
   vedy (Rakúsko) 
• 1995 – Kaplanova medila pre úspešných
   vedcov a vynálezcov (Rakúsko) 
• 1995 - certifikát inovácie (Dolné Rakúsko) 
•  2001 - zlatá medaila, IETA (Nemecko) 
•  2013 - talk show s Dr Vogt v Alpách 
   parlamentu TV, Švajčiarsko 5 
•  2013 - prednáška na AZK (Švajčiarsko) 
•  TUV-EMC Certifikát CE: P 9892097 E 01 
   testované 
•  EÚ patent EP 0688383 
•  pre prácu, bývanie a spanie 
• r ýchlo merateľné Georhythmogramm 
   Dr Hartmanna  alebo kineziológie testu 
•  žiadna elektrina, žiadne batérie 
   teda žiadne ďalšie e-smog 
•  záruka výkonu 20 rokov 
•  žiadne prevádzkové náklady, žiadne diely 
   podliehajúce opotrebovaniu 
•  bez nabíjania pomocou patentovaných 

        anti-statických opatrení 

     Informácie a technické poradenstvo: Čo robiť ?      Informácie a technické poradenstvo: Čo robiť ? 

Osobná navšteva nášho autorizovaného 
obchodného  poradcu vám poskytuje prístup 
k  posudkom, referenciám  a osobným 
vyjadreniam ako aj k odbornej  literatúre. 

Naši konzultanti môžu vykonávať na mieste test 
„Geopathy-otázky“ ako aj test pôsobenia - ak ste 
trochu citliví na žiarenie. 
Dohodnite si stretnutie odborného  poradcu.
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                                                   Tlmenie

geologických

rušiacich polí

napr.spôsobené

vodnými žilami

chyby-

Hartmanova sieť

Technické údaje:

Ø 33 cm

výška 15 cm
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