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FRANTIŠEK ŠEBEJ

V geopatogénnej zóne
Svet je plný nástrah. Medzi tie najtajomnejšie a najnebezpečnejšie patria geopatogénne zóny.
Ak nie ste náhodou senzibilom, ocitnete sa v takej zóne, ani neviete ako. A potom je zle.

.d

nes už o existencii geopatogénnych zón nikto inteligentný nepochybuje, hoci ťažkopádna oficiálna veda, ako zvyčajne, zaostáva a pochybuje. Vraj
chýbajú dôkazy. Dôkazy, cha! Nevidno ich na každom kroku?! Vidno! Geopatogénne zóny sú také
miesta, kde na človeka lezú najrôznejšie pohromy – od zlej nálady či porúch myslenia a koncentrácie, cez nespavosť a poruchy imunity, až po kardiovaskulárne ochorenia a podobne. Ak
človek v takej zóne spí, snívajú
sa mu hrozné veci. Človek sa tiež
môže sčemeriť a začať koktať. Pochybuje niekto, že sa všetky tieto
veci dejú? A keď sa dejú, prečo sa
teda dejú?! Také je to prosté! Pravidelné navštevovanie geopatogénnych zón, či dokonca trvalý
pobyt v nich, sa zapíše na člove44

ku jeho zničeným zdravím – telesným i duševným.
Geopatogénne zóny môžu mať
rôznu veľkosť – od centimetra
štvorcového až po trebárs Bratislavský samosprávny kraj. Istý môj
známy, ktorý sa pravidelne stáva
po niekoľkých pohárikoch senzibilom, raz dokonca tvrdil (v súvislosti s výsledkami volieb), že celé
Slovensko je obrovská geopatogénna zóna. Také tvrdenie sa však
ťažko overuje (ešte sa k tomu vrátime). Iný môj známy raz natrafil
na miniatúrnu geopatogénnu zónu rovno pred prezidentským palácom. Stál tam v dave – v nádeji,
že uvidí živého pána prezidenta
(toho predchádzajúceho, prirodzene) – na jednej nohe a na jednom mieste asi hodinu. A prestavte si, tá noha mu celkom stŕpla.
Stál na malej geopatogénnej zóne!

30. týždeň z 25. júla 2005

Existencia geopatogénnych
zón vraj súvisí s energiami (oficiálna veda je tu v koncoch!), ktoré
pod zemou prúdia. Senzibilovia,
ak by ste to nevedeli, sú ľudia, ktorí sú obdarení zvláštnym mimozmyslovým vnímaním. Vnímajú,
čo iní ľudia nevnímajú. Napríklad
geopatogénne zóny. Používajú
vidlicové prútiky. Držia taký vidlicový prútik za oba konce voľne
v pästiach a motkajú sa systematicky po teréne. Náhle sa prútik
zjančí a začne veľkou silou ukazovať nadol – tam je spravidla geopatogénna zóna či voda.
Doma si môžete geopatogénne zóny nájsť dvomi spôsobmi.
Buď si pozvete senzibila s jeho neomylným prútikom, alebo sa spoľahnete na svojho psa. Psy totiž
vraj geopatogénne zóny cítia a nikdy si do nich nelíhajú. Niekedy sa

však dostanú senzibilove diagnostické zistenia do rozporu so zisteniami vášho psa. Senzibil vás
napríklad na smrť vydesí zistením,
že vaša posteľ stojí rovno v tej najsilnejšej geopatogénnej zóne
(spomeniete si na všetky tie bezsenné noci, hrozné sny a podobne), ale potom príde váš pes a, ako
zvyčajne, usalaší sa rovno v tej
posteli a zdriemne si. Dilema je
to strašná a mučivá.
A teraz je čas vrátiť sa k tým obrovským geopatogénnym zónam
(povedzme rozmerov celého Slovenska). Pravda je taká, že ak je
taká zóna veľmi veľká, senzibil po
nej chodí s permanentne ovisnutým prútikom, ktorý stále ukazuje
nadol. Musel by prejsť možno aj
niekoľko sto kilometrov, kým by sa
jeho prútik znovu narovnal. Možno by sa dali také zóny zmapovať
tak, že by senzibil držal prútik na
palube vesmírnej orbitálnej stanice, ktorá by prelietala cik-cak nad
celou zemeguľou. Ale NASA sa na
takýto naozaj potrebný projekt asi
ťažko dá nahovoriť, hoci ochotných senzibilov by sa našlo. Preto
navrhujem, aby sme sa spoľahli na
našich psov. S tými senzibilmi asi
z
nebude všetko v poriadku.

