1985 óta

Az
AQUAPOL rendszer
biológiai
hatásai

10.2003

http://www.falkiszaritas.hu - Juhász Péter - 06 20 471 5869

1985 óta

Filozófiánk
1.
2.
3.
4.

A gravomágneses földenergia és a végtelennek tűnő szabad kozmikus térenergia békés
felhasználása az AQUAPOL-készülék működésének érdekében, az épületek kiszárításához
és azok évtizedeken keresztül történő szárazon tartásához.
Egységes koncepció kialakítása és továbbfejlesztése a falszárításhoz, valamint a szükséges
kísérő intézkedésekhez és a felújítási technikákhoz..
Az AQUAPOL által az életminőség javítása, pl. A geológiai kedvezőtlen hatások csökkentése
(= geopathogen).
További alkalmazási formák békés kutatásai, fejlesztései, összefüggésben a
gravomagnetizmussal és a szabad kozmikus térenergiával...

Az AQUAPOL - embléma
filozófiai háttere
dinamikus
földenergia

tevékenységünk
Európában 1985-óta

lefelé
áramló
vízmolekulák
(=kiszárítás)
Térformájú készülékmező jellemzők

felfelé
áramló
vízmolekulák
(=vízfelhozás)

Az AQUAPOL név a latin AQUA-szóból, ami vizet jelent, valamint a POL-szótagból áll, ami a
polarizáció rövidítése. A vízmolekulákat a pontosan meghatározott energiamezők irányítják
(= irányított polarizáció).

Embléma
Az embléma közepén felismerhető a föld, ahonnan a természetes sugárzások kiindulnak, melyek
dinamikusak, de természetüknél fogva nem elektromágnesesek. A föld ezen sugarait egy
antenna- szerű aggregát felfogja (az emblémán látható 3 antenna szimbolizálja az antennaszerű
AQUAPOL - aggregátot) és polarizálva leadja annak hatóterében. Ebben a föld dinamikus
energiatartományában polarizátorként működik.
Hatására a vízmolekulák (az emblémán a vízcseppek bal és jobb oldalon) a kapillárisban lefelé
(=kiszárítási folyamat) vagy felfelé (=vízfelhozó folyamat) mozognak.
Ezt a technológiát Ausztriában Wilhelm Mohorn úr fedezte fel - talán újra felfedezte -.
(A szimbolikus zászló Ausztriára utal, a felfedezés, vagy újra felfedezés helyére).
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Biológiai hatások
A “földsugarak”
valóban beteggé tehetnek?
Dr. Gertrud Hemerka

Legkésőbb a Csernobil-i atomerőben történt balesetet követően vált az
emberiség számára tudatossá a sugárzás , valamint az azzal járó veszély
fogalma.
Ha csak mi, mint orvosok elismerjük az un. “ földsugarak” létezését elismerjük a
következményeit is, azaz hogy az emberek rossz közérzete gyakran helyfüggő.
A tumorok nem csak a szervezet leggyengébb pontjain fejlődnek, hanem
azokon a helyeken, ahol a földsugárzás különösen koncentráltan van jelen,
vagyis: helyfüggően támad.
Több mint 30 éve próbálnak a kutatók hatalmas anyagi ráfordításokkal a rák
keletkezésének nyomára bukkanni. Csak Amerikában 2 billió US-dollárt
fektettek a rákkutatásba. A sok ez irányú tapasztalat ellenére még mindig nem
ismerik el a rákkutatásban a helyfüggő behatást, mint jelentős faktort. Freiherr
von Pohl, egyike a legjobb radiesztétáknak, több mint 70 évvel ezelőtt egy
bajorországi kisvárosban Vilsbiburg-ban 1 hetes kutatássorozatot végzett.
Anélkül, hogy ismerte volna azokat a helyeket, ahol emberek rákban
betegedtek, vagy haltak meg, egy orvos, ill. egy rendőr szigorú megfigyelésével
54 “rákos ágyat” állapított meg, ami 100 %-ban megegyezett a statisztikával.
Innen az elméletem: a föld sugárzása a rák legfőbb okozója. A test
ellenállásának mérési eljárásával meglehetősen egyszerűen bebizonyítható,
hogy a test szabályozó rendszerében zavar támad, ugyanis először itt kezdi
okozni a változásokat! Tapasztalataimból tudom, hogy ha a földsugárzást mint
zavaró faktort kizárjuk, csak akkor van sikerük ez egyéb terápiáknak. A rák
témakörében teljesen új álláspontra helyezkedtem, amióta a radiesztéziával
foglalkozom.

Schopenhauer-idézet:
“Minden új felfedezést először kinevetnek, majd harcolnak érte és végül
azt mondják: Miért nem mondták ezt már régen!”
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Biológiai kihatások
Az AQUAPOL - rendszer
biológiai hatásának
összefoglalása
Prof. K. E. Lotz

Megkérdeztünk embereket, akiknek a lakásába AQUAPOL-készüléket
telepítettünk, milyen élettani hatásokat tapasztaltak. Jobb alvás, kellemesebb
helyiségklíma, valamint jobb közérzet volt a válasz még azokban a házakban
is, ahol a geológiai zavaró mezők jelen voltak. (Lásd lent).
Egy tudományos teszt segítségével, az elektromos testellenállás mérés
metódusával bebizonyosodott a Dr. Hartmann/Németország-i geológiai
kutatócsoport számára az AQUAPOL - készülék geológiai zavaró mezőkre
gyakorolt csillapító hatása.
Az említett tesztet más oldalról is vizsgálták több hónapon keresztül;
személyeken kísérletsorozatokat hajtottak végre, melynek eredményeként
bebizonyították a készülék zavaró mezőkre gyakorolt csillapító hatását.
Egy kétcsatornás- ionométerrel Prof. Eichmeier végzett egyidejűleg
méréseket; a levegőben lévő negatív és pozitív ionok tekintetében. A rövidebb
és hosszabb ideig tartó kísérletek során megállapították, hogy az AQUAPOL készülék ható- és térenergia tartományában, a levegőben lévő negatív ionok
száma jelentősen megnövekedett.
És éppen ezek a negatív ionok,
tudományosan bizonyítottan, kedvezően hatnak az emberek közérzetére.
Különösen a térenergia vételi terében (lásd 8. oldal), mely “az erő helye”
névvel illethető, a negatív ionok száma jelentősen növekszik.
.
Prof. K. E. Lotz

HAK - tanulmány 2001
Az AQUAPOL -vásárlók kb. 8%-a a készülék telepítése előtt
24h és hajnali 3h között alvászavarra panaszkodott. Ebben az
időszakban a legerősebbek az un. “földsugarak” és negatívan
hatnak az alvó emberre.
(= geopathogén).

Az AQUAPOL-vásárlók túlnyomó része (83%) biológiai
szempontból is profitált a vásárlásból. A maradék 17%-nál az
egyéb stresszfaktorok jelentősebbek lehettek, mint a
geopathogén faktorok.

Alvászavarra panaszkodók aránya
a készülék telepítlése előtt

A problémák megszűntek?
17%

Nem tudja
7%

39%

Igen
8%

44%
teljes mértékben
részben
egyáltalán nem

3

nem
85%
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Szakemberek véleményei
A biológiára gyakorolt hatás
Egy tudós tapasztalatai
Az AQUAPOL cég által kifejlesztett AQUAPOL - készüléket 1986 november ás 1987 február között tartó
kisérletsorozat során vizsgáltam; a geopathogén zavaró zónákra gyakorolt csillapító hatása vonatkozásában
A Volkshochschule Baden-ben elvégzett több teszt , a megtartott előadásaim és a hallgatók sikerrel alkalmazott
eljárásai során megállapítást nyert, hogy a vízerek által kiváltott geopathogén(1) zavaró zónák hatása, a
hagyományos mágneses mezők koncentrációi, kétségeim ellenére, a “készülék” jelenlétében erőteljesen
csökkentek. Az “egészségformáló” hatás a lakott területen kb. 61 %-ról kb. 94 %-ra növekedett.
1) geopathogén = betegség a föld révén

Prof. Dipl.-Ing. J. Seiser
Bécs
Korábbi szakbizottsági tag

Egy orvos tapasztalatai
Dr. Ebeleseder a 60-as években költözött a házába. Nem sokkal később komoly
egészségügyi problémái jelentkeztek: háziporatka allergia, alvászavarok, a gyerekeknél
mandulagyulladás, valamint influenzás eredetű panaszok. Az idő múltával minden családtag
szenvedett az említett betegségi tünetektől.
Dr. Ebeleseder, aki maga is radiesztéta volt, tudta, hogy mi az oka ezeknek a panaszoknak: a
geopathogén zavaró mezők. Egy idő után tehetetlenül állt szemben a problémákkal. 1988-ban
egy véletlen folytán megismerkedett az AQUAPOL - készülékkel. Kezdeti szkeptikusságuk
után, a készülék telepítését követő 2-3 hét múlva az egész család egészségi állapotuk jelentős
javulását érezte. Az allergia, melytől Dr. Ebeleseder különösen szenvedett, mintha eltűnt volna. ,Minden
betegségre utaló jel, melyektől a család tagjai szenvedtek, szintén eltűnt.
Ma már a háza minden probléma nélkül lakható.
Az AQUAPOL - készüléks hatásáról Dr. Ebeleseder maradéktalanul meggyőződött.
Dr. Günter Ebeleseder Schärding / Felsőausztria

Egy radiesztéta tapasztalatai
A szomszédom pincehelyisége fölött található a hálószobája . Felesége alvási zavarokról panaszkodott,
melyeket korábban nem ismert. Saját méréseimből ismertem a földsugarakat, különösen a Hartmannsugarakat,
Currysugarakat, a vízerek sugárzását és egy un. villámhálót (jobb sarok ca. 6x7 m, É-D- és K-Ny-irányú.) A
méréseket Dr. Oberbach után biosenzorral végeztem..
A probléma megoldása: Moser úr 1989. 08.17-én felszereltetett egy AQUAPOL - készüléket.
Siker: a sugarakat nem lehet regisztrálni. Egy kísérlet során megfigyeltük, hogy a sugarak azonnal mérhetővé
válnak, ha a készüléket eltávolítjuk ill. újból nem lesznek mérhetőek, ha az Aquapol-készüléket az arra
megfelelő helyre újból felszereljük.
,
Független radiesztéta Dipl.- Ing. Hans Gumpert Timmersdorf-Traboch

http://www.falkiszaritas.hu 4
- Juhász Péter - 06 20 471 5869

1985 óta

Vevőink nyilatkozatai
Stiny úr nagyon szenvedett az alvási zavaroktól, migréntől és érrendszeri problémáktól. A
radiesztéziás vizsgálatok után nyilvánvalóvá vált, hogy a háza egy geológiai zavaró zónán
áll. A legfertőzöttebb szobából álköltözött a másikba, de a problémák újból visszajöttek,
különösen tévézéskor. A kutyája is mozdíthatatlan volt a házban, bizonyos helyeken való
tartózkodáshoz.
Bécsben a cégénél is voltak problémák a vízerekből adódó zavaró mezőkkel. A rézpálcával
elvégzett sikertelen kísérlet után Stiny úr figyelmes lett a “Tér és idő” c. Újságban az
AQUAPOL - készülékre.
Az első rendszert Bécsben telepítették, nem sokkal ez után hatékonynak mutatkozott. Ezt követően Stiny úr
elhatározta, hogy a Klosterneuburg-i házába is telepíttet egy AQUAPOL - készüléket. Ott is, akárcsak
Bécsben, ca. 1 hét elteltével, először a panaszok erősödése volt tapasztalható, majd panaszmentes lett.
Még a kutyája is jól érezte magát ismét a házban.
Ing. M. Stiny Klosterneuburg/Alsó-Ausztria

Wiesinger asszony elmesélte, hogy komoly alvási zavaroktól szenvedett. Hosszantartó
keresés és sok sikertelen próbálkozás után, melyekkel nem tudták a problémát megoldani,
Wiesinger asszony felfigyelt az AQUAPOL egyik reklám kiadványára.
A ház egy radiesztétával történő felmérése után, telepítettek egy AQUAPOL - készüléket.
Wiesinger asszony egyre jobban érezte, hogy problémája kezd megoldódni.
Ma már Wiesinger asszony nagyon elégedett és az AQUAPOL - készüléket bátran ajánlja
tovább.
Frau Wiesinger Wiesen /Burgenland

Mint ahogy a képen látható a virágok két irányba mutatnak. Mielőtt az
AQUAPOLkészüléket felszereltettük volna, az új virágok mindig belső oldalukkal az ablak, tehát a
fény fel fordultak. Az AQUAPOL - készülék telepítése után az új virágok a szoba belseje
felé fordultak, annak ellenére, hogy erre nem az ablak volt, hanem az AQUAPOL készülék. Ámultunk a hatástól, mivel látható volt, hogy az új virágok több energiát kapnak
az AQUAPOL - készüléktől, mint a fénytől. Ezen kívül éveken keresztül csak néhány
hónapon át volt 1 - 2 virág, most pedig folyamatosan.
Mindegyik növényünk sokkal élőbbnek tűnik és teltebbnek, mint valaha . Virágaink egyszerűen boldogabbak.
Egy fenomén!!!!
Thomas Claus Ziegler München / Németország

Der Erfolg in der Praxis zählt und sonst nichts!
A gyakorlat sikere számít, semmi más!
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Tudományos kutatások
1990-ben Ausztriában egy a világon egyedülálló
kísérlet folyt, melyet a házépítést kutatók
finanszíroztak. Az eredmény hihetelen volt: 985
kísérleti személyen 6.943 kísérlet készült 24 különféle
mérési eljárással, és több mint 500.000 mérési adatot
gyűjtöttek össze.
Az eredmény egyértelműen bebizonyította, hogy a
helyfüggő terhelés, az emberi szervezet szabályozó
rendszerére negatívan hat. A legmegbízhatóbb
mérési eljárás a test ellenállásának mérése volt. A
magas költséggel járó tanulmány bizonyítékai
ellenére, sem a lakóépületek építése során, sem az orvoslásban a
népegészségügy területén, alig fordítottak gondot a helyfüggő terhelés
káros mivolta
felismerésének a következményeire.

Rövid idejű geobiológiai kísérletek a
Dr. Hartmann / Németország-i kutatókörben
A geobiológiai kutatásokkal foglalkozó Dr. Hartmann / NSZK kutatókör bebizonyította az AQUAPOL
- rendszer geológiai zavaró mezőkre gyakorolt csillapító hatását..
Kísérleti személy K.K.

Kísérleti személy L.R.
A tesztet egy elektromos
testellenállásmérővel végezték egy vízér
kereszteződésében az
AQUAPOLkészülékkel (AG) és nélküle 40 percen
keresztül, anélkül, hogy erről a kísérleti
személyek tudtak volna! Az AQUAPOLkészülék alkalmazásával a kísérleti időn
belül a geopathogén terhelés megszűnt.
Aquapol készülék nélkül

Aquapol készülékkel

A test ellenállásának mérése a legegyszerűbb
és legmegbízhatóbb módja annak, hogy rövid időn belül, relatív kis
költséggel meg tudjuk állapítani a “földsugárzás” kihatását és a
vele szemben alkalmazható eljárást.
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Hosszútávú kísérletek Ausztriában
Közel 6 hónapon keresztül végeztek kísérletet néhány olyan emberek, akik
szenvedtek a “földsugarak” hatásától, s akiknél ez mérhető volt. Az eredmény
egységesen - kívétel nélkül - jó volt! Az eredetileg magasabb testellenállás (= a
földsugarak terhelésének jele) egy elfogadható tartományba került.
Testellenállás kiloohm-ban

A piros görbe jelzi a magas testellenállást
azoknál a kísérleti személyeknél, akik
geológiailag zavaró mezők felett tartózkodtak.
Kísérleti személy: Karin Kukla

A zöld görbe jelzi ugyanazon a napon azt a
testellenállást, amelyet azokon a személyeken
mértek, akik zavarmentes helen tartózkodtak és
jól érezték magukat.

A sárga görbe
egyértelműen mutatja az
AQUAPOL - készülék hatását, ill. “Földsugár”
csillapítását
az emberekre.JMinél tovább
tartottak a kísérletek, annál megnyugtatóbbak
voltak a mérési eredmények.

Kísérleti személy: Günter Kukla

Kísérleti személy: Andrea Radel

A hosszú távú hatás méréstechnikailag bizonyítja, hogy az
AQUAPOL - készülék a “földsugarakkal” szemben vívott harcot
megnyerte az emberek jó közérzete számára.
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További tudományos
kísérletek
Az ion-háztartásra gyakorolt hatás
Hogyan érzi Ön magát egy
vízesés közelében? A víz
szóródása által negatív
levegőionok keletkeznek.
Tisztítják a levegőt,
felfrissítenek, aktiválnak és
növelik az életminőséget

Prof.K.E.Lotz
a 2 csatornás

Ion - mérőkészülékkel

Egy 2-csatornás-ion-mérőkészülékkel (fenti
kép) egyidejűleg mérhetőek a levegő pozitív és
negatív ionjai. A levegő ionháztartásának
tudományos vizsgálata az
AQUAPOL készülék hatókörében bebizonyította, hogy a ,
negatív levegőionok
A
földenergia vételkörzetében 2 kb.10%-kal
csökken (=biológiailag negatívabb)
a hatókörben 3 kb. 11% -kal megnő (= biológiailag pozitívabb) és a
4
a térenergia vételkörzetében
kb.37%kal megnő (=biológiailag nagyon pozitív).
1

AQUAPOL - készülék

2

Földenergia
vételi körzet

3

Hatókör, ideális
hálóhelyiség számára

4

Térenergia vételi körzet(=az erő helye)
ideális hely meditáció,
munka, tanulás, stb. számára

+37%

3

4
+11%

1

2

-10%

Az erő helye:
Az erő helye egy olyan hely, ahol a test
és a lélek feltöltődik.
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Mik is valójában a “földsugarak”?
Egy természetes földmező
intenzitása

magasabb
intenzitás
(=anomália)

Egy természetes földmező intenzitását egy vízér vagy
más geológiai hatás befolyásolja.
Egy vízér úgy hat erre a földmezőre, mint egy “lencse” és
erősíti annak intenzitását.
A
részben általunk felfedezett földmező egy
frekvenciája biológiailag erős hatással van a vízre, ill.
vizes rendszerekre mint pl. az emberre, állatra,
növényre.

Vízér

A “földsugarak” első sorban a természetes földmező
intenzitás anomáliái, melyek frekvenciájuk által
a különösen vizes rendszerekre erős hatással vannak.
AQUAPOL - készülék
Homogén
Készülékmező

erős
csillapítás

Az AQUAPOL - készülék egy meglehetősen egyenletes
hatómezőt épít fel, mely lefelé irányul. Egyértelműen
csillapítja a földmezők biológiailag negatívan ható
anomáliáit.
A KNOW-HOW abban van, hogy csak ezzel a
földmezővel, ill. egy megerősített térenergiával dolgozik.

Visszanyomott természetes földmező

Az AQUAPOL - készülékmező ugyanolyan természetes, mint a
természetes földmező. Elnyomja, ill. csillapítja az intenzitásanomáliákat és gondoskodik az egyenletes (=homogén),
természetes és biológiailag pozitív hatómezőről.
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