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Základní informace pro klienty, kteří se 

rozhodnou před GPZ chránit zařízením 
typu EKOplus24; EKOplus72 

 
                                            Vážená paní, vážený pane, 
 

Kvalitní odpočinek je jeden ze základních faktorů pro 

celkově dobrý zdravotní stav člověka. Je jedno, zda se jedná o 

miminko, školáka, člověka v produktivním věku, nebo již starce 

- stařenku, ale také je zde žádoucí zmínit partnery, jež se 

chystají počít dítě, nebo již těhotné ženy - budoucí matky.  

Všichni víme, že kvalitní odpočinek má doslova silně 

léčivé účinky. Kromě fyziologické regenerace našich lidských těl 

při spánku nebo jen odpočívání si, probíhá současně mnoho 

jiných procesů. Některé můžou být v chodu právě jen ve 

spánkovém režimu. To vše ovšem může správně probíhat pouze 

za předpokladu, že jsou k tomu vytvořeny optimální podmínky 

→ podmínky, jež zmíněné procesy podporují a nemají rušivý charakter. Tím je myšleno, že běžně 

nastávají situace, kdy se unavený člověk položí za účelem si odpočinout, jenže přestože jen tak ležel a 

nic nedělal nebo spal, necítí se poté dostatečně odpočatý.  

Geopatogenní zóny → energetická vyzařování generované přírodou - jímž se obecně říká GPZ, 

můžou a také často jsou příčinou toho, že po odpočinku nepřichází onen pocit nového nabytí síly, 

energie a svěžesti.  

Pojem „můj domov“ v sobě obsahuje to, že je nám tam dobře po všech stránkách a cítíme se tam 

v bezpečí. Tak by to vlastně mělo být. Ale je tomu skutečně tak? 
 

 

 

Zde je uvedeno několik faktorů, které by dobré obydlí buď mělo, nebo nemělo mít, nebo je 

alespoň vezměte do úvahy a v klidu zvažte.   

 

 

 Doma byste měli mít pocit celkové pohody → jakmile jste doma, prostě „musíte“ mít pocit, 

že jste v oáze klidu a míru. To je považováno za základ dobrého bydlení… 

 Návštěvy by neměly vykazovat neklid a nervozitu, a měly by se u vás cítit dobře.  

 A naopak. Přespáváte-li pravidelně někde jinde, a je vám tam mnohem lépe než doma, je to 

signál, že u vás doma není asi něco v pořádku. 

 Máte-li doma místa, kde se vám spí vyloženě špatně, je to signalizace, že je žádoucí hledat 

příčiny proč tomu tak je. 

 Po spánku by se člověk měl cítit zřetelně odpočatý a měl by mít pocit, že je nabitý novou 

energií. 

 Průběh spánku by neměl být takový, že spíte tzv. „mrtvolným spánkem“ → to je spánek, 

kdy je vás problém vzbudit, probíráte se velmi těžce a přestože spíte tzv. hlubokým 

spánkem, nemáte po probuzení onen kýžený pocit odpočatosti. 

 Děti by měly spát klidně a ze svých postelí nepadat. U miminka 

se fenomén působení GPZ běžně projevuje tím, že ač je matkou 

uloženo ke spánku do středu postýlky, pravidelně se za chvíli 

doslova natlačí na jednu ze stěn, jakoby z postýlky chtělo utéct. 

 Děti by neměly po uložení ke spánku dlouhodobě nevysvětlitelně 

plakat a nebýt k utišení.   

 Pokud jsou ve vašem obydlí místa s postelí, gaučem, pohovkou, 

kde už několik generací předků pravidelně odpočívalo a je o nich známo, že zemřeli na 

stejný nebo podobný zdravotní problém → např. rakovinu, infarkt, mozkovou příhodu, či 

jinou stejnou příčinu, je to silný varovný signál! Také, pokud tito lidé trpěli řadu let 

stejnými zdravotními problémy, bolestmi apod., je to zřetelné upozornění, že tato místa 

jsou nevhodná pro odpočinek.  Tento závažný faktor se může projevit i tak, že ženy, 

ač k tomu není fyziologicky naprosto žádných příčin, nemůžou otěhotnět a to ani 

pomocí opakovaného umělého oplodnění! 
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 Chodíte-li na nějaké výborné regenerační terapie, jejichž účinek ostatním vydrží 14 dnů, 

ale vám ani 24h., je problém jinde → často v negativním působení GPZ. 

 Jestliže váš byt - rodinný dům splňuje popsaná negativní kriteria, je vhodné pouvažovat, 

zda zde onou negativní příčinou nejsou právě geopatogenní zóny. Tedy jejich destrukční 

působení na bioenergetickou složku člověka → na biopole → čakry → čchi → auru → 

akupunkturní dráhy apod. 

 Můžou být i jiné příčiny než GPZ, které stojí v 

pozadí toho, že váš odpočinek - regenerace je 

rušena. Je to někdy až přespříliš elektrických 

kabelů za, nebo pod postelí. Ty vyzařují často 

značné množství tzv. elektromagnetického 

smogu, který doslova nasákne do těla člověka a způsobí mu tím chaos na buněčné úrovni 

→ v komunikaci mezi buňkami. (Takto si pak člověk pozvolna zakládá na nemoc.) Malý 

přístroj nahoře, je elektronická „vadaska“ - typ LERD-48 NS, když ji uchopíte za kovový 

hrot a přepnete na měření nízkých napětí, tak umí výborně změřit, kam sahá 

elektromagnetické pole od spotřebičů i kabelů. 

Je to výborný pomocník za pár korun. 

 Dalším problémem bývá, že mnohdy ležíme na 

svých postelích ve špatném směru. Tělo má být 

orientováno podélnou osou ve směru sever → 

jih. Hlava má mířit k severu.  

 Důležité rovněž je, aby matrace, na které se leží, 

byla správná → její vlastnosti odpovídaly 

proporcím a váze uživatele postele, a také aby 

nebyla proležená. Mnohdy člověk už za pár dnů 

po výměně stářím zdeformované matrace s úžasem zjistí, že ho 

samovolně přestaly bolet záda a kyčelní klouby. → Toto doporučujeme 

řešit naprosto prioritně. Může totiž vzniknout „začarovaný kruh“, kdy 

díky špatné matraci se špatně spí a člověk si neodpočine ani tehdy, 

když má kvalitně eliminované negativní účinky GPZ. A naopak. Můžete 

mít super matrace, jež umožňují ležet stylem, že se jakoby vznášíte, ale 

máte-li v prostoru ložnice silné GPZ, je vám jakákoliv dokonalá matrace 

relativně nanic! → Takže, obě tyto závažné - základní kriteria musíte 

řešit spolu a komplexně. Doporučujeme kvalitní matrace od firmy  

www.hildinganders.cz; typ Royal Antonie. (K dostání také v Makru.) 

 Ještě je vhodné se zmínit o jedné příčině, jež může působit problémy při spaní. Jsou to 

zrcadla. Někteří lidé si libují ve vybavení ložnic množstvím velkoplošných zrcadel. Ovšem 

zrcadla fungují jako odrazné plochy i pro energie GPZ a také pro elektromagnetická pole. 

Tím se může stát to, že energie, která by jen pokojem prošla, se díky zrcadlům různě 

odrazí a někdy i rozptýlí po místnosti. Většinou tento fenomén způsobí nežádoucí účinky.  

 

Ze zmíněného plyne toto: Čím méně odrazných ploch, čím méně kabelů pod a za postelí, čím 

méně radiopřijímačů u hlavy spáče, a obecně - čím méně elektroniky v místnosti pro spánek - tím lépe. 

Někdy i úsporné žárovky jsou zdrojem doslova zamoření místnosti elmag. smogem. 

Do skupiny věcí, kterým se doporučujeme vyhnout, spadají i pyramidy všeho druhu, ať jsou 

prezentovány jakkoliv příznivě. → Toto je vysvětleno na našich www.astradat.cz. Také se vyhněte 

veškerým elektronickým zařízením, i když jsou uváděny jako odrušovače GPZ. → Zde se jedná o tzv. 

vyhánění „čerta ďáblem“. Sice někdy GPZ zóny „elektromagnetickou bublinu“ vytvořenou odrušovacím 

přístrojem obtečou, ale zamoříte si prostor silným elektromagnetickým smogem. → Zde vám bude 

výborným pomocníkem právě výše zmíněná elektronická zkoušečka napětí LERD-48 NS. S ní skutečně 

doslova nahmatáte rozhraní, kam elektromagnetický smog sahá. Zkoušečka se přepne tak, aby svítila 

zelená dioda, a uchopí se prsty za kovový hrot. Možná se budete divit, v jakém prostředí jste dosud 

byli… Zkoušečka změří to samé, co drahé přístroje za tisíce.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hildinganders.cz/
http://www.astradat.cz/
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Pro řešení výše popsaných situací a problémů, Vám představujeme naši 
variantu, jak celou problematiku s GPZ komplexně řešit, naprosto 

dokonale a jednou provždy. 
 

Zařízení EKOplus24 a EKOplus72 ►  jsou 

speciálně určena k eliminaci negativních účinků 

geopatogenních zón na člověka. (Přičemž tato technologie 

dokonale chrání jak zvířata, tak rostliny.) Zařízení jsou 

instalována uvnitř budov, tj. do obydlí, obecně dovnitř 

objektu jakékoliv stavby s cílem, aby tam byla po celou dobu 

životnosti objektu. S přístroji typu EKOplus, není problém 

eliminovat velkoplošně a dokonale nežádoucí vyzařování 

GPZ třeba i v tak rozsáhlé stavbě, jak vidíte na obrázku vlevo, nebo veliké tovární hale.  

EKOplus svým působením chrání trvale a spolehlivě před destruktivním 

účinkem GPZ všechny lidi, jež jsou v dosahu jeho působení. Ochranné 

energetické pole přístroje, které svým působením člověka chrání má 

vlastnosti, které jsou i ve světovém měřítku dosud nejlepší a nebyly 

žádným zařízením překonány a to v jakýchkoliv parametrech.   

Pole generované přístrojem, je vyzářeno z vrcholu tvarového zářiče 

→ z místa spojení dvou stříbřitých trojúhelníků. Ono „energetické 

sluníčko“ znázorněné na ilustračním obrázku vyzařování energie se pak 

rozsálá do průměru 24 metrové, nebo 72 m koule – dle typu přístroje.  

Oba přístroje pracují na stejném principu, rozdíl je jen ve velikosti 

ochranného pole, a také mírně v procentech účinnosti. 

EKOplus od data svého vzniku v roce 1990, nemá dosud ve světě 

konkurenci.  Unikátní je i v tom, že na rozdíl od jiných přípravků, které 

se používají k odrušování GPZ, nemá EKOplus žádné vedlejší účinky. 

Jeho funkčnost a činnost je naprosto stabilní po mnoho desetiletí.  

Funguje na základě zpracovávání volných energií, jež jsou generovány v přírodě. Tím je dáno, že 

nepotřebuje elektrické napájení. EKOplus dosahuje také prvenství v tom, že je nejlevnější, co se týče kli-

entem vynaložených nákladů v Kč na „odrušení“ 1m2 plochy:  

 

 
 

EKOplus24 - celková cena: 7 200 Kč. Prostor je chráněn ochranným 

energetickým polem tvaru koule o průměru  

24 metrů, r = 12m, viz obrázek. Chráněná plocha je kruh o průměru 24 m, 

což je plocha S = 452 m2.  

Náklady na odrušení 1 m2 = 15,93 Kč.  

 

EKOplus72 - celková cena: 9 700 Kč. Prostor je chráněn ochranným 

energetickým polem tvaru koule o průměru  

72 metrů, r = 36m, viz obrázek. Chráněná plocha je kruh o průměru 72 m, 

což je plocha S = 4 069 m2.  

Náklady na odrušení 1 m2 = 2,39 Kč.  

 

Takovými nízkými náklady na odrušení 1m2 plochy, se nemůže pochlubit na celém světě 

naprosto nikdo. 
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Dopravné: Pokud jste samostatný klient, tak do vzdálenosti 100 km od Ostravy je v uvedené 

ceně i dopravné. Samostatný klient připlácí jen tehdy, je-li od Ostravy vzdálen více jak 100 km. Pokud 

jste ze stejné lokality alespoň dva, dopravné navíc se nepřipočítává, i kdybyste byli od Ostravy vzdáleni 

třeba 400 km. 

 

S každým naším klientem konzultujeme jeho požadavky před výjezdem k instalaci e-mailem, 

nebo telefonicky. 

 

Cena: V ceně zde uvedené je zahrnuto vše. Přístroj i naše práce, + rozbití psychosomatických zón 

+ základní poradenství atp. Změříme i elektromagnetický smog. Ne sice v jednotkách, jen orientačně, 

zda je prostor elektromagnetickým smogem zatížen přes míru nebo ne, a také vám poradíme, co s tím.  

 

 

Psychosomatické zóny: Vyskytnou-li se problémy s extrémním množstvím psychosomatických 

energoinformačních polí nežádoucího charakteru, situace se řeší operativně, dle dohody s klientem. 

 Tím je myšleno, že se snažíme vždy prostor obydlí dokonale vyčistit od nežádoucích energetických 

útvarů, energoinformačních polí, jež můžeme zahrnout pod pojem psychosomatické zóny → 

energoinformační pole, vzniklé psychickou činností člověka → silnými negativními emocemi, provázející 

mnohokrát naše lidské konání.  

 Ač popisované děje mohou mnohým lidem připadat jako vystřižené ze sci-fi, nebo pohádek a po-

věstí, jsou tyto informace naprosto pravdivé a vše co je zde uváděno, je z naší bohaté letité praxe.  

           Prostor, který je zatížen „psychosomatickými zónami → nežádoucími energoinformačními poli“ 

má v běžném životě jakéhokoliv člověka velmi silný nežádoucí vliv na jeho zdravotní stav. Zde nějaká 

víra, nebo nevíra v tyto zvláštní fenomény nikoho neochrání. Pobývání v takto postiženém prostoru, 

může mít nežádoucí účinky jak na stav duševní pohody, tak na fyziologické pochody těla.   

Někdy dokonce, je-li organismus člověka přetížen tímto zvláštním stresovým faktorem, tak je 

možné, že následné události můžou mít dokonce až doslova dramatický charakter. Zaznamenali jsme, 

že lidé upadali do kómatu, nebo trpěli pocity děsů, apod., → a to se zase sekundárně pak časem projeví 

jako metabolická porucha.  

 

 

 

Problematika přípravků pro odrušování GPZ, pracujících na elektronickém základu:  

Nehledě na to, že se běžné přípravky, a to obzvláště ty, pracující na elektronické bázi jen slabě dokážou 

vypořádat s eliminací působení GPZ, tak s psychosomatickými vlivy už v žádném případě vůbec ne.   

           To je dáno i tím, že prostě jsou se svými parametry frekvenčně od možnosti zasáhnout do 

psychosomatických polí tak moc vzdálené, asi jako je mravenec snažící se přetlačit jedoucí tank… → 

Technicky řečeno: elektronika v takovýchto zařízeních má obvyklé parametry kmitočtů svého vyzařování 

minimálně o 20 řádů nižší, než mají struktury psychosomatických polí, je tedy naprosto mimo možnost 

jakkoliv zasáhnout a cokoliv změnit. 

Navíc technické řešení, vytlačovat emise GPZ elektromagnetickým polem je ze zdravotního 

hlediska šlápnutím z louže pod okap. Lidské tělo funguje mimo jiné 

na základě přenosu elektrických impulsů, a umístěním člověka do 

jakési bubliny z elektromagnetického pole, si člověk těžce pohorší → 

tělo je přetíženo elektromagnetickým smogem.  

 

 

 

Stresové faktory: Z praktického hlediska je nutno připome-

nout, že vlivy a stresovou zátěž, jenž tyto faktory představují → 

(elektromagnetický smog a psychosomatické zóny), lidé mnohdy za-

měňují za subjektivní zdravotní problémy, a snaží se to řešit lékovou 

formou apod. Samozřejmě neúspěšně, a tak se s tím pak trápí 

mnohdy dlouhou řadu let. 

  

 
 

Instalované přístroje EKOplus u klientů můžou mít i jiné barevné provedení, než model, který je zde 

vyobrazen. Po technické stránce vypadají EKOplus stejně. Liší se jen velikostí stříbřitého „dvojkřídla“ a 

rozměrem čtvercové základy. EKOplus24 má čtv. stranu základny 25 cm; EKOplus72 má základnu o 

straně 35 cm. Na přístrojích jsou protiprašné kartonové kryty. Přístroje se pevně montují na podklad. 
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Vysvětlení mechanismu působení přístroje 

EKOplus: Biopole člověka, jeho celkový bioenerge-

tický potenciál, podléhá na základní úrovni stejným 

vztahům a souvislostem, jako běžná elektromagne-

tická pole. Tím se myslí, že čím vyšší frekvence, tím je 

energie hutnější. Biopole člověka kmitá za běžných 

podmínek přibližně na frekvenci  

1 x 1042 Hz. Tato frekvence kmitání → počet kmitů 

kvant za sekundu → (kvant = energetických „ba-

líčků“), ze kterých se skládá aura a vůbec biopole 

jako celek, převyšuje možnosti současné měřící techniky v takové míře, že je to pro přístroje absolutně 

nedostupné.  

Tím je dáno to, že díky extrémně vysokým frekvencím kmitání 

těchto biopolí, není dosud možno tyto frekvence přístrojově nejen mě-

řit, ale ani zobrazit fotografií, či vidět pouhým okem. Výjimkou jsou 

senzibilové a speciálně vytrénovaní jedinci, s extrasmyslovým vnímá-

ním. (Pokud vám někdo tvrdí, že fotí auru fotoaparátem, nebo ji měří 

počítačem, je to klasický podvod, tak jako tzv. „snímek aury“ vpravo 

nahoře → podivné barevné chuchvalce kolem hlavy.) Snímek 

vyzařování kolem listu vlevo nahoře sice není podvod, nicméně i toto 

není foto aury. Je to fotografie jemného elektrického výboje, který srší 

kousek od okraje listu. Což je důkaz aury, protože výboj začíná kousek 

od hmoty listu → z čehož plyne, že mezi hranicí výboje a listem je 

mezera → to je právě ona aura. Takových snímků jsou na internetu 

spousty. Vlastní aura ovšem zde nikdy vidět není. Najdete to pod 

pojmem „Kirilianova elektrografie“. 

  

 

 EKOplus - vytváří energetické ochranné pole, jenž má frekvenci stejnou, jako biopole člověka, tj. 

rovněž ± 1 x 1042 Hz. Což znamená, že energie GPZ po vstoupení do ochranného pole vytvořeného pří-

strojem EKOplus, jsou frekvenčně „strhnuty“ na kmitočet přístrojového pole EKOplus.  

Jinak řečeno: Jakmile geopatogenní zóna prochází onou energetickou ochrannou koulí, kterou vytvoří 

EKOplus, je natolik změněna, že už vůbec člověku neškodí. 

 

 Prakticky to pro člověka má přínos takový, že jeho biopole – aura, jenž rezonuje na mnohem 

vyšších kmitočtech než GPZ, už není destrukčním způsobem poškozována, tím je udržována a podporo-

vána její celistvost a celková kvalita. Což znamená, že si lidské tělo dokáže podržet celkovou energii 

v mnohem větším množství, protože energie GPZ už na ni škodlivě nepůsobí. 

  Pro chod metabolismu lidských těl je toto velice důležitý a přínosný faktor. Organismus si pomocí 

EKOplus dokáže podržet mnohem více energie a to se samozřejmě projeví pozitivně na zdravotním stavu. 

Obzvláště pak tehdy, když člověk přijde domů zcela vyčerpán, nebo je nemocen. Pobytem v prostoru 

energetického pole EKOplus, je tělu umožněno, že s menším úsilím je si schopno vyrobit a podržet 

mnohem více energie.   

       Biopole a fyzické zdraví jsou spolu dokonale provázány. Způsobí-li něco – cokoliv, poruchu 

v biopoli, časem se to vždy projeví, jako fyziologická porucha na hmotném těle. Člověk onemocní tak, 

jak to všichni běžně známe. 

 A naopak. Dojde-li k poškození těla na fyzické úrovni a to jakkoliv a čímkoliv, vždy se to projeví 

také jako závada v biopoli. Je to prostě vidět v činnosti, tvaru a barvě aury.  

 Dalo by se to snad analogicky přirovnat k tomu, že člověk docení silný pozitivní vliv čistého moř-

ského vzduchu a kvalitní stravy na své zdraví až tehdy, až to vše má k dispozici, užívá to v běžném 

životě a sám na sobě vnímá přínos, který to pro něj má. A zrovna tak je tomu s EKOplus, ten zde 

prezentovaný přínos prostě musíte zažít, a pak teprve začnete vnímat ten rozdíl… 
 

Vlastní instalace přístroje: Naše práce, která se váže k instalaci přístroje, trvá v průměru ± 45 

minut, pokud se nevyskytnou nějaké nenadálé okolnosti a to hlavně z hlediska většího množství 

závadných rušivých energoinformačních polí psychosomatického charakteru. Co to je, se dočtete 
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v dalších přiložených materiálech (jsou-li součástí tohoto textů), nebo na našich internetových 

stránkách www.astradat.cz  na titulní stránce tlačítko GPZ. 
 

Životnost zařízení: Přístroj EKOplus je investicí do zdraví a samozřejmě také do budoucna. Fun-

guje tak dlouho, dokud není fyzicky zničen, nebo s ním není násilím pohnuto. Zdroj energie pro 

přístrojové energetické pole je hluboko v podzemí naší planety, je to žhavé magma. Proto přístroj 

nepotřebuje napájení proudem a tím je také dána jeho stabilní činnost v časovém horizontu mnoha let. 

Mluvíme zde o minimálně 100 letech… 
 

Další informace nejen k přístroji: EKOplus je v podstatě takový malý „zázrak“, který má víceú-

čelové použití. Naši klienti, až se o něm dozví více, pak k této problematice mají spousty otázek. Takže, 

pokud se chcete při naší návštěvě dozvědět o EKOplus více, můžete se na tuto problematiku připravit 

tím, že si trošku počtete na našich internetových stránkách. Po alespoň orientačním prostudování 

našich internetových stránek www.astradat.cz vás možná napadnou nějaké otázky, které vám 

samozřejmě rádi osobně při instalaci EKOplus zodpovíme. Klidně si je připravte písemnou formou na 

papír, abyste na nic nezapomněli. 
 

                                     

            S EKOplus budete mít své obydlí stále pod ochranou 
 

 

 

 
 
 

Náš záběr, co se týče možností nápravy a podpory zdraví, je ovšem 
poněkud širší a netýká se jen geopatogenních zón.  
 

 

 

 

 

          Již více než deset let se zabýváme možnostmi, jak podpořit regenerační procesy v lidském těle. 

Pro tyto účely jsme vyvinuli a do praxe uvedli naprosto unikátní technologii aktivace vody, která nám 

umožňuje přírodními energiemi → tzv. volnými energiemi vodu velmi silně nasytit. O tom, jaké má tato 

zvláštní bioaktivovaná voda vlastnosti a co lze od ní očekávat se dozvíte z přiloženého letáčku s názvem 

„Aqua Forte Speciál – bioaktivovaná voda“. Vzorek této bioaktivované vody většinou vozíme při insta-

lacích EKOplus sebou, a klienti si tak v praxi můžou ihned její účinky vyzkoušet sami na sobě. 
 

Zdraví jsou také věnovány naše internetové stránky: www.matuzalem.info Jedná se o hlubokou 

regeneraci buněk těla až na úrovni DNA, pomoci unikátního přípravku Matuzalem®, jež má formu 

nejen tabletek, ale i gelu, krému a tělového mléka.  

  Všechny produkty mají velmi silný pozitivní účinek, jenž daleko převyšuje podobné přípravky. 

Tím, že účinná látka v produktech Matuzalem® podporuje opravy DNA uvnitř v buňkách, je dána jeho 

extrémně vysoká účinnost při nápravě zdraví.   

Matuzalem® je jako jeden z mála na světě unikátní v tom, že jeho vedlejší účinky jsou 0,00 %. 

Ano, čtete správně, má absolutně nulové vedlejší účinky.  
 

Kontakt:  Jiří Hlinka - společnost ASTRADAT. Poradce pro regeneraci sil přírodními prostředky, mimo 

resort zdravotnictví, s akreditací Ministerstva Školství, Mládeže a Tělovýchovy. Osvědčení č. 220, ze dne 

3. 4. 1993, oficiální kurs ve škole SDLČ, škola s pověřením MŠMT ČR 25 571/92-34.  

www.astradat.cz e-mail: astradat1@astradat.cz, tel.: 595 541 244, mob.: 724 421 953; přednostně na 

mobil 
 

Zde si rovněž můžete objednat instalaci EKOplus, eventuálně konzultovat Vaše požadavky a problémy 

týkající se vlivu geopatogenních zón, případně psychosomatických zón a jejich odstranění → to je 

ona specifická problematika, kdy lidé mají zvláštní pocity strachu - děsu, nebo vidí „něco“ co tam není 

apod.                                                                       
 

Zpracoval J. Hlinka; V Ostravě: 3.10.2012 
                                                                   Poslední aktualizace: 28.12.2012; 25.12.2013; 31.3.2014 
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