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Abstract: 

Geopathology is a science originating from geobiology and it is almost unfamiliar to the public. 

A main source for the emergence of the geopathological zones are the underground geological 

faults, subterranean rivers, subterranean waterfalls, etc. All those changes are directly related to 

the stability of the buildings and facilities erected on such anomalies. Therefore, there is a need 

for in-depth scientific research in the field of the interaction between geopathology, statics and 

the construction of buildings and facilities, as well as the health of the people inhabiting them. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Геопатологията е елемент, който принадлежи към геобиологията и е тясно свързан с 

конструкцията, архитектурата, геологията, екологията, превантивната медицина и други 

научни направления. Самото име идва от гео - земята и патология - болест, която би 

означавала болест от Земята. Геопатологията е резултат от подземни водни пътища, 

геоложки ерозии, дефекти и пукнатини, които заедно и поотделно представляват 

източници на геопатогенни полета, което е сериозна причина за заболявания на жителите 

живеещи в тях. В допълнение към възникването на болести в геопатогените места, това е 

сериозна заплаха за обекта при сеизмична активност, която много по-лесно се срива. С 

превантивните мерки, прилагани от Института GAPE от Скопие, опасността от такива 

явления може да бъде доведена до много нисък праг или незначителен. 

 

1.1. Методи 

Геопатогенните полета (ГПП), която идва и създава от Земята, най-често е резултат 

от: подземни проточни води, геоложки пукнатини, разседи, концентрации на руди, 

минерали и др. (фиг. 1-3). 
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Фигура 1. Челно показване 

на течаща вода в почвата 

с нейните ГПП 

Фигура 2. ГПП от 

вертикален расед 

Фигура 3. ГПП от подземни 

концентрации на руди и минерали 

или затрупани кладенци 

Всяка геоложка промяна води до нарушения на интензивността на константното 

геомагнитно си поле, чиито осреднени параметри са E = 130 V/m и H = 40A/m. Ако 

геопатоложките полета идват от дълбоки геоложки промени, това е възможно да 

транспортират и примеси на радон R, който над 100 Bq/m3може да повлияе на здравето на 

облъчваните лица. Също така геопатологията със своето патологично влияние извършва и 

деполяризация на клетъчно ниво в почти всички сегменти на човешкото тяло. Резултатите 

от научните изследвания в Института ГАПЕ в Скопие, направени на 20 хил. души и на 8 

хил. крави, телета и бикове, показват, че в над 90 % от болните от рак, леглата на които 

спят или местата където работятса били на гео - или Космо-патологични полета. 

 

2. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ГЕОПАТОГЕНО ИЗЛЪЧВАНЕ ВЪРХУ КЛЕТЪЧНАТА 

ФУНКЦИЯ 

Както е известно, в живия организъм електрическите процеси играят важна роля и 

показват отклонения и нарушения на различните структури на клетката. Всяко отклонение 

или нарушение на биоелементарните норми на клетъчно ниво представляват сигурен знак 

за нарушена функция на клетката. 

За да работи една клетка, е необходимо в нея да има поне 60 микроелементи и 

повече от 100,000 ензимни молекули, които позволяват да се развиват 2000 биохимични 

реакции, енергийни или други подобни, които се провеждат по точно определен ред. 

През тези биохимични реакции се създава електромагнитно поле. През синтеза на 

протеини (защото има свързване на същите молекули) се създава хомогенно 

електромагнитно поле, в което е налице отрицателен заряд. При всички еднородни клетки, 

като правило, са налице определени заряд и същите имат възможност да бъдат точно 

определени. (фиг. 4-5). 

  

Фигура 4. Начин на действие 

на електромагнитните патогенни полета 

върху клетъчната функция 

Фигура 5. Клетките с електрически 

компоненти и полярност 
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Функцията на клетките с помощта на обмен на електроенергия в химическа 

компонент, от друга страна заглушаване на клетъчната функция, което правят 

геопатоложките полета, влияе на биологичния клетъчен процес (фиг. 6). Функцията на 

трионите клетки в човешкия организъм и обмен на химическа в електроенергия 

компонент се освобождава електромагнитно поле, от което се образува човешкото 

енергийно поле, известно като Аура (фиг. 7). 

  

Фигура 6. Начин на действие на 

електромагнитните полета върху 

клетъчната функция чрез въздействието 

върху хромозомите на клетките 

Фигура 7. След размяна на електрическата 

компонента на клетките, около тялото се 

появява поле - т.нар. Aура. Според цвета може 

да се диагностицират и здравните нарушения 

Също така е известно, че определени органи имат свойството да натрупват 

определени йони, например щитовидната жлеза - йод, бъбреците - кадмий, ретината -

бариум др. В клетките се провеждат оксид - редукционни процеси, които осигуряват 

енергия, като основна енергийна материя е аденозин три фосфат (ATФ). Биологичната 

клетъчна мембрана представлява основен функционален и регулаторен част на клетката. В 

нея са основните механизми за преобразуване и предаване на електрическата 

микроенергија от химическа в електрическа. Това е т.нар рецепторен потенциал. По време 

на тези процеси около клетката се създават електромагнитни полета. 

В този случай нормалната динамика на взаимно превръщане на енергиите е 

съпроводено с появата на подходящи електромагнитни полета, които се характеризират с 

морфобиолошко-генетично обусловени области на самата клетка на всеки орган. Въз 

основа на това се определя и тезата, че човек трябва да се разглежда като основен 

природен енергийни, функционални завършен модел, съставен от многобройни 

биоелементи. Те са в перфектно съотношение с биологичните процеси и разнообразни 

синтеза на клетките на живота. 

В тези процеси като основни вещества възникват кислород, въглерод, водород и азот 

(в които са вградени и калций, калий, натрий, желязо, магнезий и много микроелементи). 

Най-същественото е, че едни и същи елементи имат различно посредническо и 

функционално действие, в зависимост от това как са структурирани. 

Така например, микроелементът цинк играе роля във функцията на половите жлези, 

растежа, развитието и в метаболизма на въглеродният водород. Кобалт има роля в 

създаването на кръвоносните елементи и влияе върху растежа и развитието, както и върху 

създаването на някои хормони. Медта също играе роля в оксид редукторни процеси и 

поддържането на витаминскиот баланс на организма. Тези примери посочват, за да се 

възприемат значението на олигоелементите за живота на клетките. Известно е, че в 
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нашите клетки има около 50 микроелементии всички те имат важна роля на клетъчно 

ниво. 

От горе казаното става ясно, че всяко отклонение или нарушение на тези 

биоелементи в организма ще доведе до нарушаване на енергийния баланс и оксид 

редукторни процеси в клетките. По този начин се нарушава и синтеза на протеини в 

клетките, а с това се нарушава функцията на клетъчната мембрана. Това ще доведе до 

нарушаване на способността на клетките да превръща химическата енергия в 

електрическа. 

От това можем да констатираме, че ако клетките са изложени на електромагнитни 

лъчения, ще предизвика известно нарушаване на оксидо редукторни процеси, а с това ще 

се провалят и процесите на синтез и нормалното получаване на енергия по време на 

клетъчния метаболизъм. 

Електромагнитни лъчения особено гео-космопатологиятаимат силно изразено 

деполаризирачко действиевърху клетъчната мембрана. Резултатът от това е нарушена 

меѓуклеточна съвместна работа, която пък предизвиква тежки и сериозни заболявания. 

Това, което досега е известно от специализираната литература, а въз основа на 

експериментални и клинични изследвания, електромагнитните лъчения нарушават 

функциите на ливъридж-движещите апарат, нервната система и вътрешните органи. 

 

3. ЗАЩИТА ОТ ГЕОПАТОГЕННИ И КОСМИЧЕСКИ ИЗТОЧНИЦИ НА РАДИАЦИЯ 

За защита на жилишата (обекти), които са на геопатологија, в Института ГАПЕ и 

слънчев лъч от Скопие, се изследва и прилага през последните 25 години и може да се 

каже, че вече има резултати. А именно, е изградено техническо решение, (изобретение) 

Био СПХ, което позволява електрическият компонент да се трансформира в ниско 

магнитно поле и да доведе до нормално и здраво био-пространство за нормален и здрав 

био живот. 

Вторият начин на защита се осъществява чрез монтиране на поляризирани мрежи, 

спирали и кристални индуктивни елементи в процеса на изграждане на обекти (фиг. 8-9). 

  

Фигура 8. Поларизация на мрежи в 

Института ГАПЕ-Скопие 

Фигура 9. Монтирани поляризирани мрежи, 

спирали и кристални индуктивни елементи в 

основната плоча на новата конструкция 

В допълнение, поляризираните мрежи, спиралите и кристалните елементи, в 

Института GAPE от Скопие които са професионално монтирани на покрива на сградата, 

успешно се прилагат за защита на отражателната радиация от космоса и различни 

източници на техногенни изсточници (фиг. 10). 
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Геопатологията е тясно свързана с появата на радон, Радон е радиоактивен газ без 

мирис на цвят и вкус, но може да причини сериозни здравни последствия за живеещите в 

такова съоръжение, което е под действието на радон (фиг. 11). 

  

Фигура 11. Монтаж на поляризирани мрежи 

и спирали на покрива на новопостроен обект 

Фигура 12. Жилище, което има 

радиация и от радон 

 

4. ГЕОПАТОЛОГИЧНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ СТАБИЛНОСТТА НА ОБЕКТИТЕ 

Известно е, че когато се случат земетресения, съществуват различни сили, които 

действат върху обекти. Ако в същото време възниква нестабилна геоложка основа на 

основата на обекта, която е да потъне или да се издигне или да се разцепи с широки 

пукнатини и т.н. в сравнение с обект, поставен на здрава геоложка база, сградата е 

обречена на катастрофа (фиг. 13-15). 

  

 Фигура 13. Анализ на 

действията на силите от 

земетресението на 

26.07.1964 г. в Скопие, 

върху обект, разположен на 

здрава геоложка база. 

Фигура 14. Състояние на 

анализираните разрушени 

обекти от Скопие през 

26.юли 1963 г. обект, 

разположен върху 50% на 

геопатологията. 

Фигура 15. Състояние на разрушен 

обект от Скопие през 26.юли 1963 

г. разположен 50% на 

геопатология. 

 

Класическите сгради не гарантират достатъчна стабилност от възникването на 

земетресения. Това се доказва от изследването на последните катастрофи на сериозни 

земетресения в градските райони. Всичко това се дължи, наред с другото, на липсата на 

внимание на връзката между геопатологията, строителството и архитектурата в условията 

на земетресения. 
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Прилагайки геопатология върху архитектурата и 

строителството, рискът от разрушаване на сгради по време на 

земетресение може драстично да бъде намален (фиг. 16-18). 

 

 
 

Фигура 16.Класически 

методи за архитектурно 

решение, без да се взема 

предвид геопатологията. 

Фигура 17. Архитектурно решение 

според геопатологичните условия 

на земята, тоест, на самата основна 

плоча се прави разцепване с двойни 

стълбове точно по самата патология 

Фигура 18.Обект, 

построен върху 

геопатология, но според 

новитеархитектурни 

методи. Обектът потъна 

за 2 m, но не се срути. 

Легенда: 1. Пълна базова 
основа на обекта, без да се 

обръща внимание на 
геопатологията. 

2. Бетонови колони. 

Легенда: 1.Бетона подсилена 
сандвич плоча, 2. Двойни 

бетонни колони, 3. Разделена 
бетонна плоча според 

геопатогенните условия. 

Обектът е незначително 
отделен по време на самата 

конструкция, а при 
геоложки дейности той 

може да се плъзне 
вертикално но не се срути. 

Геопатологията може да бъде и причина от геоложка ерозия, в този случай обекти, 

изградени върху такава геоложка патология, в зависимост от разположението на обекта, 

могат да потънат или да се огънат в няколко градуса (фиг. 19-21). 

 

   

Фигура 19. Потъване на две 

сгради в град Гватемала на 23 

февруари 2007 г. 

Фигура 20. Сеизмично 

построен обект, една част 

от сградата е на геоложка 

ерозия и ГПП 

Фигура 21. Причината за 

скриването на известната 

Пиза кула в Италия е гео 

аномалия 
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РЕЗУЛТАТИ 

Проучването е проведено на Балканите, по-специално в Македония и изследванията 

бяха взети от катастрофалното земетресение в Скопие през 1964 г., но и от друзи 

катастрофални земетресения от Балканите. Обекти, които са построени на здравословен 

географски мащаб и обикновено са правилно построени, поддържат по-добре 

земетресенията в сравнение със същите обекти, които са изградени на геопатологични 

места. Ако бъдат изградени бъдещи нови съоръжения по този метод, в този случай 

здравето и живота на гражданите ще бъдат на по-високо ниво. Защитата на вече 

построените обекти вече е възможна най-вече от лъчението на геопатологията и това може 

да се постигне с неутрализаторите трансформери БИО - СПХ www.soncevzrak.com 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

От горното може да се заключи, че: електромагнитната радиация, особено 

гепатологията и космопатологията, оказват влияние върху здравето и живота на 

изложените на риск лица. На тази основа има възможност да ги защитим: в строителния 

процес и след изграждането на съоръжението чрез поставяне на неутрализиращи 

трансформатори, позволявайки нормално биоразвитие за хората. Също така, 

геопатологията представлява сериозна заплаха за стабилността на съоръженията. За 

защита на този вид бедствие се предлага нов начин за изграждане на обекти, т.е. според 

геопатологията на пространството. 
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