
A FÖLDSUGÁRZÁSOK TÍPUSAI ÉS LEÍRÁSA 

GEOLÓGIAI TÖRÉSVONAL  

 A föld belső mozgásai ún. földvetődésekhez vezethetnek, 

amelyek törésvonalakat alakítanak ki, ezek pedig sugárzás 

formájában szabadítanak fel energiákat. A törésvonalak 

geológiai szempontból nem állandóak, keletkeznek és 

megszűnnek. Intenzitásuk térben és időben változhat. A 

geológiai törésvonal iránya és a vonal alakja változatos, 

kiszámíthatatlan. Az egyik legkeményebb természetes 

földsugárzás, rövid idő alatt komoly egészségügyi 

problémákat tud okozni.  

 Alig egy óra is elegendő ahhoz, hogy egy egészséges 

ember, auráját, immunrendszerét energiahiányossá tegye. 

Többnyire daganatos elváltozásokat okoz a fejben, az agyban. 

 

VÍZÉR SUGÁRZÁS  

 Egy vagy több vízérsáv, az áramló víz hatására 

sávsugárzást hoz létre. A vízér-kereszteződések kioltják, 

semlegesítik egymást, tehát a kereszteződések semlegesek 

(így például a padlófűtés is). 

 A vízerek viszik az életenergiát, devitalizálnak, gyengítik 

az aurát. Hatásuk személyfüggő, változó, annak 

függvényében, hogy egy személy mire érzékeny, ezeket 

felerősíti. Eredményezhet agresszivitást, hosszan tartó 

balszerencsét, vérnyomás ingadozást, csont- és ízületi 

problémákat.  

 A földfelszín alatti vízerek feltöltődnek annak a terepnek 

az információival, amelyeken keresztül áthaladnak (pl. 

temetők, szemétlerakók, érclelőhelyek, csaták helyszíne, 

mérgező anyagok lerakóhelye stb.) és ezek káros hatásait 

továbbítják. A kínaiak szerint nem szabad aludni „a 

sárkányerek felett”. 

 



ÉRCTELÉR  

 A föld mélységeiben lévő különböző ércek, telérek felett 

kialakuló sugárzás. Egészségkárosító hatása változó, 

érzékenységfüggő. 

 

FALSUGÁRZÁS 

 Természetes anyagok építőanyagként történő 

felhasználása során egyes helyeken koncentráltan jelentkező 

sugárzás. Az anyagok, amelyekből a házat építették kihatnak 

a jólétre és a boldogságra. Lakóikat megvédhetik a negatív 

hullámoktól, amelyeknek esetleg ki vannak téve, illetve 

éppen fordítva, súlyosbíthatják ezek hatásait. 

 A sugárzás mértéke a fal vastagságától, anyagától is függ 

(beton, vályog, tégla, fa).  

 A falsugárzásra főleg a szívbetegek nagyon érzékenyek, 

hatással van a szívritmus-szabályozókra (pacemaker). 

 

SZENT GYÖRGY VONALAK 

 Föld-idegáramok, Ley vonalak kíséretében jelentkeznek. 

Kereszteződése föld-akkupunktúrás központ, kozmikus 

csatorna. Jó hatást gyakorol az emberi szervezetre, ha 

mértékkel tartózkodunk egy ilyen helyen. Az ember ilyenkor 

„feltöltődik”, kipihentség érzése lesz, nyugalom tölti el! 
 

LEY VONALAK 

Lineáris előjelző vonalak (nyugaton Ley vonalaknak, keleten 

sárkány áramoknak nevezik). Ley vonalakon helyezkednek el 

a hegycsúcsok, pogánykövek, ingókövek, régi templomok, 

kurgánok, jól megépített kultikus és szent helyek. 

A Szent György és Ley vonalak egybeesése ritka, hatása 

változó: nem feltétlenül pozitív, nem feltétlenül negatív, nincs 

olyan jelentősége, mint amit ennek tulajdonítanak. 

 



ELEKTROSZMOG  

 A mesterséges elektromágneses sugárzás hatása is 

semlegesíthető, bár a folyamatos energiaáramlás miatt ez csak 

bizonyos ideig csillapítható. Az ilyen hatásnak kitett helyek 

esetében (pl. trafóház közelében lévő játszótér, antennák, 

amelyek már sajnos kórházak tetején is megjelentek, intenzív 

mobiltelefon-, számítógéphasználat stb. esetén), az Úrtól kell 

kérni, hogy az illetékes angyal energiájának segítségével 

csökkenjen a káros sugárzás. 

 Az elektroszmog hat az idegrendszerre, megváltoztatja a 

vér vezetőképességét, szövettani elváltozásokat okozhat. A 

nagyszámú esetek miatt az orvosok rizikófaktorként ismerik 

el pszichés jellegű megbetegedéseknél, a mikrohullámú 

sugárzásról pedig kimutatták, hogy szürkevakságot és 

vetélést okoz. 

 

HARTMANN SÁVOK  

 A föld magmájának kisugárzása, amely a földkéregben 

homogén mágneses gömbsugárzás. Jellemzői: 

térrácsszerkezet É-K, K-NY irányban, a Hartmann sávok 

deformációja, továbbá az energiatartalom változása. Az 

Egyenlítőnél a legnagyobb, a sarkok felé haladva a távolság 

egyre csökken. Pozitív vagy negatív gondolatainkkal 

befolyásolhatjuk. 

 A Hartmann sávok kereszteződési pontjaiban térörvény 

jön létre, ami a háló legveszélyesebb része, mivel az általa 

érintett csakrát vagy lezárja, ha annak forgás irányával 

ellentétesen forog, vagy túlpörgeti, ha azzal megegyező a 

forgásiránya. A Hartmann sáv közepe semleges polaritású, 

így ott önmagában nem jelent veszélyt az emberre. A 

kereszteződési pontokhoz közeledve energetikai hatása egyre 

intenzívebb. 

 



CURRY SUGÁRZÁS 

 A poláris mezőzóna szabályos négyzet alakú poláris/ 

négyzethálóként változó polaritású, azaz negatív, valamint 

pozitív mágneses erőtér, amely lefedi az egész földet. 

 Irányai: ÉK-DNY ÉNY-DK.  

 A Curry sáv egyik fele pozitív a másik oldala negatív 

polaritású. 

 A negatív mezőzóna: energiaszívó hatású, lemeríti a 

szervezetet, csökkenti az aurát. A pozitív mezőzónában 

tartózkodók könnyebben, jobban tanulnak, bonyolultabb 

feladatokat könnyebben megoldanak, növeli az aurát. A 

sávok találkozási pontjai szintén térörvényt hoznak létre, 

ezért hatásuk hasonló a Hartmannál írottakhoz. 

 

KRISZTUSI ENERGIA  

Csak nagyon pozitív, gyógyító helyeken fordul elő. 

 

NOTRE-DAME /MIASSZONYUNK/ vagy MÁRIA 

vonalak  

 Ott keletkezik, ahol két kiemelt fontosságú gerjesztett, 

föld-akkupunktúrás pont elviekben egyenes vonalban 

találkozik. 

 A Mária vonal tehát a kiemelt fontosságú „Stonehenge”-et 

és katedrálisokat egymással összekötő nyílegyenes vonal. 

Míg a Szent György vonalak helye állandó, a Mária vonalak 

helye és iránya korszakonként változó. 

 



VORTEXEK 

 Negatív energiák örvénye: különböző energiastruktúrák 

(káros földsugárzások) csomópontjainak egybeesési, illetve 

metszési pontjai, és így igen nagy energiatartalmúak, ezért 

nagyon fontos egészségünk szempontjából ezek kerülése! 

(Egyes megfigyelések szerint ilyen helyre szívesen ülnek a 

macskák, a kutyák viszont nem). 

A pozitív (zöld színnel jelölt) vortex ritka. 

 

KIEMELT CSOMÓPONT 

 Negatív energiák gyűjtőpontja. Adott helyen előforduló 

földsugárzásoknak mintegy negatív eredője. 

 

LEGPOZITÍVABB PONT 

 A helyen előforduló legpozitívabb pont. Meditációra 

kiválóan alkalmas. 

 

DIMENZIÓKAPU/ Kozmikus csatorna/  

 Egy helyiségben minden tükröződő felület egy 

dimenziókapu, „átjáró”, amelyet a gondolatainkkal 

működtetünk és ezáltal behívhatunk idegen lényeket. A 

földsugárzások semlegesítésekor, külön kérésre, ez lezárásra 

kerül, és a semlegesítés időtartamára a negatív entitások nem 

tudnak átjutni rajtuk.  

 A dimenziókapukat a magasabban fejlett lények 

alakították ki, hogy az ott élőket befolyásolhassák. Minden 

mesterségesen épített helyen, de barlangokban, szabadban, is 

megtalálhatóak. 

 



TIGRIS HÁLÓ  

Kiemelt erősségű pont, mely figyelmet érdemel. Hasonló a 

Hartmann-sugárzáshoz. A térhálós energiamezőből nyeri 

energiáját. Az É-D sáv kb. 3.5-ször erősebb, mint a K-NY-i. 

 A sugárzás erőssége változó, a Hold ciklusával van 

összefüggésben, ami teliholdkor éri el maximumát. 
 

BENKER CUBICAL SYSTEM 

 A Benker vonalak alkotta energiaháló rendszert úgy lehet 

elképzelni, mint (a mi szélességi körünkön) 10 méteres 

élhosszúságú, egymásra rakott kockákat, melyek élei 

pontosan a Föld mágneses pólusai felé tájoltak. A kockák 

polaritása váltakozik. Ezeknek a vonalaknak a kereszteződési 

pontjai rendkívül erős geopatikus stresszt okoznak és az 

immunrendszer egészét károsítják. 

 

FEKETE VONALAK (Black Lines) 

 Olyan hatást fejtenek ki, mint a drog, de az érintett drog 

nélkül hallucinál, beképzel vagy lát bizonyos dolgokat. 

Rosszindulatú emberek környezetében fordulnak elő. 

Pszichikai hatással kell számolni.  

 Természetüket tekintve hasonlítanak a feng shui „sha” 

vagy „sar” qi -jére, azaz a „gyilkos qi-re”. Lehetnek 

egyenesek, görbék, mérhetők a Föld felszínen, de nagyobb 

magasságokban is, így az emeletes házakban. Két típusa van: 

az egyik a „Fekete és nyomott”, a másik a „Fényes, fekete, 

kemény és éles”. 

 

EGYENES VONALAK (Straight lines)  

 Az átok, rontás, irigység gyűlölet, harag, rosszindulat, 

fekete mágia, vudu babák stb. negatív energiák 

földsugárzásként való érzékelése.  



 Egyenes vonalú vágó energia. A természetben ritkán 

fordulnak elő, leginkább emberi beavatkozások és alkotások 

következményei. Itt nagyon szoros az analógia a feng shui 

„mérgezett nyilaival”, vagy a „sia” qi-jével, de azoknál sokkal 

nagyobb, éles, kemény, vágó energiákról van szó, amelyek 

tömegével és strukturálatlanul találhatók meg városainkban 

és otthonainkban. Bizonyos geometriai alakzatok és azok 

többszöröződései hoznak létre olyan energiákat, amelyekkel 

az ember nem szívesen él együtt. Az ingatlanok nagy részét 

éppen ezért nem tudják eladni vagy ezek miatt, nem veszik 

meg! 

SCHUMANN hullámok  

 A NASA mesterségesen alakította ki az űrhajókon és ez 

szükséges volt. A Schumann hullámok az élet frekvenciáját 

képviselik, a 7.83 Hz -et! Bebizonyították, hogy segítik a 

szervezetet biológiai órájának szabályozását, az alvás 

ritmusának beállítását, szerepük van a hormonális rendszer 

működésének alakításában, a női ciklusokban stb. A magas 

építésű vasbeton épületek és a fém tetők leárnyékolják ezeket 

a jótékony sugárzásokat. 

 

FÖLDANYA TISZTULÁSÁNAK CSAKRAPONTJA  

Örvénylő balesetet előidőző energia (csökkenti a 

koncentrációt.) 

 

 

TETŐTÉRI SZIGETELÉS  

Szétszórja az energiákat, diszharmóniát okoz. 

 



STRUKTÚRASUGÁRZÁS  

 Bizonyos geometriai alakzatok, anyagok (ideértve a 

használati tárgyak közül a tükröket, kristályokat, fémes 

csillogó felületű tárgyakat, a páratlan számú, hasonló alakú 

hengeres tárgyakat, modell-piramisokat stb.) keltette 

sugárzások gyűjtőfogalma. Egyes konstellációkban a 

földsugárzásokat megszégyenítő negatív energia-

koncentrációt tudnak létrehozni, úgymond felgerjesztik a 

teret. 

 

 

KÜLÖNBÖZŐ FORMÁJÚ, ANYAGÚ, SZÍNŰ TÁRGYAK BIOENERGETIKAI 

TULAJDONSÁGAI 

 Nemcsak a földsugárzások károsak, hanem a különböző negatív rezgésekkel feltöltődött 

tárgyak is (ajándékozásnál például a szándék). 

 A kerek formák, és kisebb mértékben a négyzetalakok pozitívak és kedvezőek az emberi 

lények számára. A hegyes és minden éles szöggel rendelkező formák káros vibrációt 

sugároznak. 

 A piramis alakzat a földsugárzásokat gyengíti, de nem semlegesíti.  

 A különböző használati tárgyak, például rossz helyre tett tükrök dimenziókapukká 

válhatnak, ezért éjszakára angyali segítséggel szükséges lefedni minden tükröződő felületet. A 

tükröt száműzzük a hálószobából, minél nagyobb, annál sürgősebben. Ennél erősebb 

térgerjesztő eszköz nincs. 

 Az ólomkristály vázák, kristályok, kehelyformák érzékenyek a pozitív és negatív 

energiákra, magukba szívják azokat. Szükséges ezeket is megtisztítani minden negatív 

rezgéstől. 

 A parabola állólámpák magukhoz veszik és visszaverik az energiákat. Rosszindulatú 

személyeknél inkább saját lakásra hat, de a szétszórás alapján a környezet is kaphat egy 

keveset. 

 Az ágynemünk színe nyugalmat vagy feszültséget okozhat. A tengerszín, mélykék például 

segíti a nyugalmas alvást. 


