
GEO pripomočki – za zdravo bivanje, alfa stimulacijo in harmonizacijo prostora: 

BIONIS – Oddaja GEO impulze
BIONIZATOR - Oddaja GEO impulze
GEONIZATOR - Theta healing
OCEAN - Delta območje globinske obnove
BIOVITONIK - Računalniško krmiljen 

ZAPER pripomočki, nastavljivi na GEO in ZAPER impulze skozi dve karbonski sondi, 
ki ju za nekaj minut oprimemo vsako v eno dlan:

ZAPER-ZAPERINO - Osebna bioresonanca za vso družino po dr. Hulda Clark
ZAPER - Terapija z bioresonančnimi impulzi
ZAPY-RIFE-Računalniško krmiljen zaper po dr. Royal Rife

GEO in ZAPER pripomočki so vir GEO impulzov, 
nosilcev življenjske energije, ki jih prejemamo iz prostora,

za večjo telesno in umsko zmogljivost!

GEO impulzi so vir dobrega in zdravega počutja..
GEO impulzi so energija in bioritem Zemljine in atmosferske Schumannove resonance...

☼

V bivalnem okolju primanjkuje GEO impulzov, ker jih delno oslabijo (preglasijo) agresivna tehnična 
sevanja, kovinski materiali, betonske konstrukcije ter TV in računalniški ekrani ter klima naprave.

Znanstveniki so že pred več desetletji ugotovili, da so naravni GEO impulzi Zemlje in z njim 
resonančnega Schumannovega atmosferskega valovanja zelo ugodni za naše telesno in duševno 
zdravje. Da brez njih ni življenja, kažejo testi zdravih oseb, ki po nekaj dneh bivanja v izoliranih 
prostorih dobijo simptome hudih motenj, ki pa se poležejo, ko so osebe zopet v stiku z GEO impulzi. 

Številne znanstvene raziskave so pokazale, da človekovi možgani, kadar niso v stresu in so 
ustvarjalno sproščeni, prav tako oddajajo z Zemljo in atmosfero usklajene GEO impulze, že od 
nekdaj znane kot ALFA valovanje možganov (merljivo z EEG). 

GEO impulzi so naravni bioritem življenjske energije, v katerem se je milijone let razvijalo življenje 
na Zemlji in predstavljajo prvobitni zapis celic, ki ga celice prepoznajo kot energijsko spodbudo za 
vzdrževanje in obnovo vitalnih procesov. 

GEO impulzi ugodno vplivajo na orientacijo železa v krvi, kar izboljša kapilarni obtok kisika in hranil do 
celic ter odvoz izrabljenih snovi skozi venozne kapilare. 

GEO impulzi krepijo odpornost, oživljajo celično dejavnost, izboljšajo psihofizično zmogljivost in 
stabilizirajo telesne in duševne procese. 

GEO impulzi imajo dvojno delovanje. Poživljajoča podpora so v tesnobi in depresiji, odpirajo življenjski 
pretok telesne in duševne narave. V izgorelem stanju pa omogočajo globoko notranjo obnovo in sprostitev 
ter povrnitev v optimalno in uravnoteženo stanje duha in telesa, imenovano homeostaza. 

Za dobro počutje je potrebno GEO impulze dovajati v prostor z GEO pripomočkom. 

GEO impulzi omogočajo lažje umsko delo. Izboljšajo koncentracijo in olajšajo študij in učenje pri 
študentih in dijakih. 

GEO impulzi vzdržujejo visoko raven življenjske energije v prostoru in polnijo naše akumulatorje 
življenjske energije. 

☼

VEČ ŽIVLJENJSKE ENERGIJE odslej tudi v vašem domu in v delovnih prostorih...

GEO pripomoček bogati prostor z življenjsko potrebnimi GEO impulzi, ki ohranjajo življenjske funkcije 
in celične procese in odpravljajo posledice raznovrstnih škodljivih vplivov in sevanj (kot so mobiteli, 
računalniki, daljnovodi, antene in električne napeljave ter geopatogenih sevanj kot so mreže Hartmann in 
Curry ter vodni tokovi). 



GEO     impulzi     ugodno     delujejo     na:     srce in dihala, poživljajo krvni obtok, stabilizirajo živčni sistem in 
ščitnico, izboljšajo umsko koncentracijo pri intelektualnem delu in študijsko zbranost, blažijo tesnobo in 
depresije, omilijo migrene in alergije, obnavljajo kostno maso pri osteoporozi in poškodbah kosti, da se 
hitreje in lažje zacelijo, spodbujajo zdravo mlečnokislinsko presnovo brez procesov gnitja (zakisanja) ter 
zavirajo degenerativne bolezni. 

• GEO impulzi uravnavajo krvni tlak in srčni utrip ter ugodno delujejo na prekrvavitev, živčevje in 
hormonski sistem.
• GEO impulzi spodbujajo parasimpatično živčevje ter tvorbo za zdravje in počutje zelo koristnega 
hormona serotonina, ki izboljšuje počutje, zbranost in delovno učinkovitost. 
• Zmanjšujejo količino adrenalnih steroidov – to je snovi, ki se sproščajo v stresnih situacijah in ki na 
dolgi rok uničujejo organizem. GEO impulzi zmanjšujejo škodljive posledice stresa, psihično napetost, 
glavobole in migrene.
• GEO impulzi spodbujajo imunski sistem, zato še posebej ugodno delujejo pri prehladnih boleznih, 
virozah, raznih okužbah in gripi podobnih boleznih.
• GEO impulzi izboljšujejo prekrvavitev, ker vplivajo na zdravo orientacijo železa v krvi glede na 
Zemljine magnetne pole in ublažijo vsiljeno orientacijo železa v krvi glede na elektrosmog anten, 
daljnovodov, mobitelov, transformatorjev, električnih napeljav, TV in računalniških ekranov itd. 
• GEO impulzi bistveno vplivajo izboljšajo adsorpcijo kisika v pljučih in v krvi ter tako preprečujejo 
slabokrvnost. Boljša oskrba celic s kisikom zmanjša tudi dovzetnost za bolečinske dražljaje.
• GEO impulzi zmanjšajo občutljivost za bolečine vseh vrst, ker napolnijo celični membranski potencial 
in dvignejo bolečinski prag. Kronične in akutne bolečine se občutno omilijo ali pa celo izginejo. 
• GEO impulzi zavirajo degenerativne procese v telesu. Nobelov nagrajenec Otto Warburg je dokazal, da 
lahko pripelje pomanjkanje kisika do številnih degenerativnih sprememb in  kroničnih bolečin, v končni 
fazi pa celo do rakastih tvorb. 
• GEO impulzi preprečujejo prekomerno staranje in izgubo vitalnosti, ki se kaže v številnih 
degenerativnih bolezni sklepov, ožilja, živčevja in notranjih organov ter celo v nastanku rakastih tvorb. 
Izboljšajo presnovo, da ne pride v prebavilih do procesa gnitja in zakisanja telesa. 
• GEO impulzi pospešujejo obnovo kostne mase pri osteoporozi in poškodbah kosti. Kosti se po zlomih 
zarastejo bolj trdno in hitreje. 
• GEO impulzi ohranjajo vitalnost organizma in krepijo njegovo obrambo pred škodljivimi vplivi okolja. 
Obrambni sistem krepijo z dovajanjem kisika in energije prebavilom in imunskemu sistemu, ki ga telo ga 
uporabi za nevtralizacijo prostih radikalov – to je strupenih snovi v telesu. 
• GEO impulzi so nekaj podobnega kot vitamini v hrani. Oboji aktivirajo vitalne procese, brez katerih ni 
življenja!
• Prosti radikali so neželene snovi, ki se v telesu kopičijo pri boleznih, stresih in poškodbah. Nastajajo pri 
celični presnovi, v telo pa jih vnašajo tudi onesnažen zrak, mastna prehrana in cigaretni dim. Za 
nevtralizacijo prostih radikalov potrebuje organizem antioksidante. Zdrava prehrana in gibanje v 
neokrnjeni naravi, kjer je obilje GEO impulzov, sta naravna antioksidanta. 
• GEO impulzi preko živčevja spodbujajo v možganih valovanje alfa in njegovo amplitudo (moč), kar se 
zrcali v višji ravni zavesti. Podobno kot pri meditaciji se povečajo umirjenost organizma, jasnost duha in 
umska zbranost. Rezultat je večja delovna učinkovitost, vitalnost, študijska sposobnost in boljše počutje 
brez napetosti, depresije in tesnobe. 

GEO IMPULZI so nosilci življenjske energije naravnega in bivalnega okolja!
GEO PRIPOMOČEK je naprava, brez katere naj ne bo noben dom ali pisarna!

V neokrnjeni naravi... kjer se nahaja obilje GEO impulzov, dobesedno napolnimo svoje akumulatorje 
življenjske energije, zato je bivanje v naravi tako zdravo in prijetno!
Doma in v delovnih prostorih...
...pa smo izpostavljeni kritičnemu pomanjkanju GEO impulzov, ker jih nevtralizirajo kovinski in umetni 
materiali, TV in računalniški ekrani ter vsi elementi elektrosmoga kot so daljnovodi, mobiteli, antene, 
transformatorji, električne napeljave in številni drugi. 
...zaradi umetnih posegov v Zemljino atmosfero njena frekvenca narašča, zato primanjkuje avtentičnih 
Schumannovih GEO impulzov, ki so skladni z alfa valovanjem možganov.
...GEO pripomoček z oddajanjem GEO impulzov energijsko bogati bivalno okolje in naredi bivanje bolj 
zdravo in prijetno – zato je dragoceni sestavni del vsakega doma!


