Życie wolne od
promieniowania
Siły witalne, które zapewnia bezstresowe środowisko,
pozytywnie wpłyną na wszystkie aspekty Twojego życia.

ACADEMY FOR RADIATION PROTECTION &
ENVIRONMENTAL MEDICINE

Witamy w
Akademii Geovital …

Miejsce, w którym natura czuje się jak u siebie w domu!
Widok z balkonu Akademii.

Sprawić, aby życie było wolne od promieniowania – to wyzwanie, które
stoi przed nami wszystkimi. Według ﬁzyków w ciągu ostatnich 15 lat
narażenie na zanieczyszczenia elektromagnetyczne wzrosło dwa miliony
razy. Przykładowo w Niemczech i Austrii znajduje się około 400 000 stacji
przekaźnikowych telefonii komórkowej (i liczba ta szybko rośnie), około
3 milionów nadajników kierunkowych oraz mniejszych nadajników, około
130 milionów systemów Wi-Fi lub telefonii bezprzewodowej oraz około
140 milionów telefonów komórkowych.
Efekty i problemy związane z technologią komunikacji bezprzewodowej
stają się obecnie coraz bardziej widoczne. W ostatnich latach
znacznie wzrosła liczba przypadków chronicznego zmęczenia, uczucia
wewnętrznego wypalenia i szumów usznych u 30- i 40-latków oraz ADHD
u małych dzieci. Przed rokiem 2000 problemy te były stosunkowo rzadko
spotykane.
Jako lekarzy medycyny środowiskowej poważnie martwi nas ten kierunek
zmian. W ﬁrmie Geovital postawiliśmy sobie za cel zwalczanie skutków
tych zmian przy pomocy wszelkich posiadanych zasobów. Od ponad
30 lat udoskonalamy rozwiązania pozwalające zapewnić wolne od
promieniowania pokoje dziecięce, sypialnie i nowo budowane domy.
Nasi doskonale wyszkoleni geobiolodzy przeprowadzają w
sypialniach naszych pacjentów audyty poziomu promieniowania
elektromagnetycznego, udzielają im konsultacji w zakresie geobiologii i
pomagają wprowadzić skuteczne zmiany.
Życzymy zarówno sobie, jak i Tobie –
chwili kontemplacji i spokoju ducha dzięki
wolności od promieniowania, abyśmy
wszyscy mogli uzupełnić zapasy energii
potrzebnej, by stawiać czoła życiowym
wyzwaniom.
Z wyrazami szacunku, Sascha Hahnen
Dyrektor Akademii Geovital w Sulzbergu

Nasza historia

1981
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Radosna rodzina przed
zdiagnozowaniem raka

1982

Diagnostyka nowotworów

1982

Sympozjum na temat nowotworów w zamku Montfort / Langenargen, zorganizowane z osobistej inicjatywy Wernera Hahnena
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Jak to się zaczęło –
bardzo osobista historia

Sympozjum na temat nowotworów 1982 r.

od zdiagnozowania raka do odzyskania zdrowia
W 1982 roku w wigilię Bożego Narodzenia rodzina
Hahnenów z Langenargen nad Jeziorem Bodeńskim
przeżyła szok – diagnoza była następująca:
rak! Wówczas trzydziestodwuletnia Roswitha
zachorowała na raka jamy brzusznej i raka piersi.
Według lekarza przy odrobinie szczęścia zostało jej
pół roku życia.
Werner Hahnen nie pogodził się z diagnozą i
zorganizował sympozjum poświęcone nowotworom
w zamku Montfort w Langenargen, na które
zaprosił naukowców i specjalistów w dziedzinie
medycyny alternatywnej. Werner Hahnen zaoferował
50 000 marek niemieckich (około 40 000 dolarów
amerykańskich) w formie funduszy na badania
naukowe osobie, która udzieli jego rodzinie pomocy
w tej trudnej sytuacji.
Na tym sympozjum Werner Hahnen po raz pierwszy
usłyszał o związku pomiędzy tak zwanym stresem
geopatycznym a rakiem. Biochemik, dr Erich
Klemke, zasugerował wówczas zastosowanie
rozwiązań z zakresu medycyny alternatywnej,
które miały korzystny wpływ na produkcję komórek
odpornościowych. Sześć tygodni po rozpoczęciu
terapii z zastosowaniem serum opracowanego

1983
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przez dra Klemke lekarze stwierdzili brak komórek
rakowych w organizmie Roswithy Hahnen.
Ta radosna nowina zmotywowała Wernera
Hahnena do rozpoczęcia badań nad neuropatią
i promieniowaniem. Opracował on pierwsze
mierzalne ekranowanie chroniące przed stresem
geopatycznym, rozpoczął praktykę medyczną
pomimo wrogości ze strony przedstawicieli
medycyny konwencjonalnej i poświęcił się badaniom
nad inżynierią elektryczną oraz wewnętrzną
architekturą geobiologii.

Robert Stein i Sascha Hahnen podczas wywiadu
telewizyjnego dla „Raum & Zeit”, w którym
opowiedzieli historię swojej rodziny
Wideo: www.geovital.com

Pierwsze seminaria i szkolenia w ośrodku szkoleniowym w
Bezau w regionie Bregenzerwald

1983

Pierwszy podręcznik: „Arbeitskreis Erdstrahlen”

1983 – 1984

Budowa TERRA institute | Opracowywanie systemu chroniącego przed promieniowaniem
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Twoje zdrowie jest dla nas priorytetem

Pionierskie działania poparte naukowo

Nasza wizja: ochrona przed promieniowaniem powinna
być dostępna dla wszystkich
Opracowanie w latach osiemdziesiątych skutecznej
metody ochrony przed promieniowaniem było
niezwykle skutecznym osiągnięciem. Z dzisiejszej
perspektywy wysiłki włożone w tę inicjatywę
można porównać do wspinaczki na Mount Everest.
Inżynierowie i lekarze opracowali skuteczne
rozwiązania metodą małych kroków, starannie
przeprowadzając eksperymenty, wprowadzając
modyfikacje i dbając o dalszy rozwój. Mało kto
jest dzisiaj w stanie sobie wyobrazić, jak wiele
poświęceń i wysiłku to kosztowało.
Poważne pionierskie projekty
Wraz z wprowadzeniem technologii komunikacji
bezprzewodowej we wczesnych latach
dziewięćdziesiątych pojawiła się kolejna przeszkoda,
którą trzeba było pokonać.

Profesjonalna walka z przyczynami
Akademia Geovital od 1984 roku zajmuje się
problemami związanymi z promieniowaniem,
pomagając ludziom z dolegliwościami somatycznymi
i psychicznymi. Zdrowie jest dla nas ważną
wartością – w wymiarze indywidualnym i
społecznym. Jego znaczenie zaczynamy dostrzegać
zazwyczaj dopiero wtedy, gdy zachorujemy lub gdy
przybywa nam lat.
Naszym celem jest uświadamianie ludziom przyczyn
chorób oraz łagodzenie ich objawów, a nawet
zapobieganie ich powstawianiu. Nasze metody
są poparte naukowo, a badania potwierdziły
ich skuteczność. Ponad 250 000 ocen poziomu
promieniowania w sypialni, zazwyczaj skutkujących
ograniczeniem promieniowania, to świadectwo
naszych wysiłków i źródło motywacji na przyszłość.

Rozwiązania takie jak odłączniki, farba ekranująca,
materace antystatyczne z efektem rozciągania i inne
ważne elementy zapewniające nam życie wolne
od promieniowania są dzisiaj dostępne tylko dzięki
wysiłkom pionierów.

1984
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Otwarcie pierwszej praktyki medycznej

1984

Opracowanie odłącznika zasilania | Dalszy rozwój technologii chroniących przed
promieniowaniem | Opracowanie mat konstrukcyjnych do ochrony przed promieniowaniem
w nowych budynkach

1986

TERRA Institute w Langenargen

1987

Rozpoczęcie pierwszych badań dotyczących
oceny poziomu promieniowania w sypialni
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Problemy związane z PEM i stresem
geopatycznym są takie same na całym świecie ...
Jednak równie potężne jest pragnienie wiedzy ...
Z każdym rokiem otrzymujemy coraz więcej pytań
z całego świata dotyczących miejsc, w których
organizujemy warsztaty.

Aby sprostać zapotrzebowaniu, aktualnie
prowadzimy
5 szkół GEOVITAL:

Szkoły GEOVITAL na całym świecie
Sulzberg – Austria

Informacje na stronie www.geovital.com

1989
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Los Angeles – USA

Melbourne – Australia

Informacje na stronie pl.geovital.com

Doktorat na Uniwersytecie w Konstancji

Informacje na stronie pl.geovital.com

1989

Spotkanie z francuskimi geobiologami na
konferencji w Strasburgu

London – England

Muscat – Oman

Informacje na stronie pl.geovital.com

Informacje na stronie pl.geovital.com

1991

Kursy internetowe

Informacje na stronie pl.geovital.com

Wywiad telewizyjny z Wernerem Hahnenem
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Warsztaty organizowane przez Geovital:
nauka i doświadczenie na najwyższym poziomie

Trudne tematy objaśniane w prosty sposób

Różnica pomiędzy wiedzą a mądrością
W Akademii Geovital każdy jest mile widziany:
to miejsce idealne dla terapeutów, lekarzy,
architektów, handlowców, ale też dla ludzi
niebędących specjalistami, zainteresowanych
kwestiami stresu geopatycznego i promieniowania
w domach swoich lub innych osób.

Od zastosowań technicznych aż po zdrowie i dobre
samopoczucie – fascynujące tematy takie jak
elektrobiologia, biologia budowlana, pomiary stresu
geopatycznego, techniki ekranowania oraz ich
implikacje dla zdrowia – objaśniamy to wszystko i
pokazujemy w praktyce.

Podczas różnorodnych seminariów i warsztatów ze
wszystkimi zainteresowanymi dzielimy się swoim
doświadczeniem i wynikami badań prowadzonych
od 35 lat. Niektórzy wykorzystują je do pracy
zawodowej, inni do celów prywatnych. Dlatego też
staramy się przedstawiać szeroki zakres tematów.

Kursy, które zdumiewają uczestników, informują i
prezentują praktyczne rozwiązania zmieniające na
lepsze ich życie i życie innych.

1992
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Aktualny harmonogram szkoleń znajduje się na
naszych stronach internetowych. Odwiedź stronę
www.pl.geovital.com, aby dowiedzieć się więcej i
skorzystać z odnośników do informacji o lokalnych
szkoleniach.

Werner Hahnen w TERRA Institute | Ośrodek szkoleniowy w Bregenzerwald

1992

Wykłady dotyczące nowotworów – duże zainteresowanie ze strony pacjentów. |
Drzewo porażone rakiem drzew
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Wyrozumiali profesjonaliści

“Gdy konwencjonalna medycyna zawodzi,

Nasi posiadający szeroką wiedzę i doświadczeni dyrektorzy
Akademii oraz kierownicy kursu

skuteczne okazują się proste rozwiązania w

Zespół Akademii Geovital składa się z 38 nauczycieli i około 400 geobiologów. Większość z nich ma zaplecze naukowe i wykształcenie
w rożnych dziedzinach takich jak medycyna, inżynieria elektryczna, ﬁzyka, informatyka czy architektura. Ta interdyscyplinarna współpraca
w ramach badań naukowych i opracowywania rozwiązań daje naszym pacjentom oraz kursantom solidną wiedzę.
Nasi wykładowcy:

Medycyna

Geobiologia i elektrobiologia

Sascha Hahnen
dypl. geobiolog,
CEO Akademii Geovital
Austria

Patrick van der Burght
geobiolog i dyrektor
Geovital Australia,
Ameryka Północna i Dział
Międzynarodowy

Sabine Leistner-Mayer
zajmuje się diagnostyką
zdrowia i metabolizmu

Peter Marcinowski
dr med.,
specjalista w zakresie
ortopedii i chiropraktyki

Werner Hahnen
dyrektor honorowy
Akademii Geovital (od 2010 roku na
emeryturze)

zakresie ochrony przed promieniowaniem.”

Technologia ekranowania

Biologia budowlana

Elke Ganser
dypl. geobiolog
(członek organizacji BNI)

Steffen Peter
inżynier,
niezależny architekt,
ekspert w dziedzinie biologii
budowlanej

Zdrowa woda

Marc Wirth
dypl. inżynier,
biolog budowlany (IBN)
geobiolog, ekspert w dziedzinie
zanieczyszczeń biologicznych

Ralf Schneider
specjalista w dziedzinie wody i
naukowiec prowadzący badania

Specjalista badań snu

Przemysław Gilewicz
geobiolog i dyrektor
Geovital Polska

Martin Kingsbury
geobiolog i
dyrektor Akademii Geovital
w Wielkiej Brytanii

Evelyn Obermoser
dr med.,
lekarz medycyny ogólnej i
stomatolog

Hans Gruber
konsultant ds.
nowotworów – Krebs 21

Michael Greschek
dypl. biolog budowlany
i geobiolog

Martine Davis
biolog budowlany (IBE),
specjalistka w dziedzinie jakości
powietrza, mikroorganizmów i
pleśni

Siegfried Schröder
geobiolog,
ekspert w dziedzinie energii
słonecznej i fotowoltaiki
oraz kontroler jakości

Ernst Schwarzhans
badacz snu i geobiolog

Administration

Bianca Hahnen
mgr księgowości
Accounting

1993 –1999
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Geology

Anne Maier
Customer support

Hartmut Hornbacher
neuropata, specjalista terapii
naturalnych,ekspert w dziedzinie
analizy żywej kropli krwi i
fotografii kirlianowskiej

Żeglarze wśród geobiologów
Od lewej do prawej: 1. miejsce w regatach po Pacyfiku, 1. miejsce w Australii,
3. miejsce w zawodach Atlantic Rally for Cruisers

Rainer Scholz
dyplomowany geobiolog,
specjalista w zakresie technologii
ekranowania i jakości wody

1996

TERRA Instytut w Langenargen

1996

100 000 pacjentów

Johannes Kautz
inżynier, geobiolog,
ekspert w dziedzinie budynków
wolnych od promieniowania

Roman Schäfler
niezależny architekt,
specjalista budowlany Geovital,
zajmuje się również planowaniem
energetycznym

1997

Jiri Polivka
hydrolog Authority Bavaria,
specjalista w zakresie źródeł
wody / odwiertów i ekranowania
promieniowania

Zmarł dr Heinz Kohnen, geofizyk – ważny partner,
który przyczynił się do rozwoju firmy
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Ośrodek szkoleniowy Geovital

Ty też możesz nauczyć się

Doskonałe miejsce do zdobywania wiedzy

Do wykrywania i mierzenia promieniowania, którego
źródłem są działania człowieka, służą odpowiednie
przyrządy. Do pomiaru stresu geopatycznego
stosuje się radiestezję, która towarzyszy ludzkości
od zawsze. Najdawniejsze wzmianki o korzystaniu
z tej umiejętności pochodzą sprzed 6 000 lat. Każda
epoka miała swoich radiestetów.
W XVIII i XIX wieku każdy rolnik potrafił wykrywać
podziemne źródła wody. Radiestezja służyła
im do znajdowania wody dla bydła. Technika ta
była przekazywana z pokolenia na pokolenie. W
obecnych czasach 70 % farm wciąż nie ma dostępu
do bieżącej wody. W wyniku industrializacji i
rozwoju zawodów w dużej mierze opierających się
na technologii, technika ta uległa zapomnieniu. W
Geovital pokazujemy naszym studentom, jak łatwe
jest stosowanie radiestezji.

2000 –2001
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stosować radiestezję – wystarczy,
że pokażemy Ci, jak!

Działalność szkoły uczącej o geobiologii i stresie
geopatycznym ma sens tylko jeżeli nauka o
zjawiskach naturalnych takich jak linie uskoków i
żyły wodne odbywa się w warunkach naturalnych.
Z tego powodu Geovital w swoich szkoleniach z
zakresu geobiologii stara się pokazać i przećwiczyć
te kwestie poza salą lekcyjną, bez względu na
miejsce, w którym obywa się szkolenie. Dzięki
temu nauka jest przyjemniejsza i często umożliwia
studentom bezpośrednie sprawdzenie ich odkryć.
Ośrodek szkoleniowy w naszej siedzibie w
Sulzbergu w Austrii jest jedynym takim miejscem
na świecie. Geovital uczy w nim od ponad 35
lat, a sam ośrodek jest często odwiedzany przez
profesjonalistów, którzy chcą sprawdzić swoje
umiejętności i wykonać „kalibrację”.

Dalszy rozwój | Budowa Akademii Geovital w Sulzbergu |
Przekształcenie TERRA Institute w Geovital

2000

Testy przeprowadzone przez dr Doeppa
potwierdzają skuteczność metody

2000

Badania materiałów i udoskonalenia przeprowadzane we współpracy z Uniwersytetem
Niemieckich Sił Zbrojnych w Monachium

2000

Nowy podręcznik
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Większość domów wymaga poprawek

Myślisz, że Twój dom jest wolny od promieniowania?
Może i jest nowy, czysty, w dobrej okolicy, z dala
od miasta i nie widzisz w pobliżu przewodów
energetycznych. Może nie masz w domu
zainstalowanego inteligentnego licznika, unikasz
technologii emitującej promieniowanie... Jednak
prawdopodobnie byłbyś zdruzgotany, gdybyś mógł
zobaczyć promieniowanie, na które jesteś narażony
co noc we własnej sypialni.
Dlaczego tak się dzieje?
Elektryczność i standardowe techniki budowlane to
bardzo złe połączenie.
Gdy mierzymy poziom ekspozycji na pole
elektromagnetyczne przy czyjejś stopie znajdującej

Co przeszkadza Ci w pełnej regeneracji

się nawet w znacznej odległości od wewnętrznego
okablowania, u 9 na 10 osób odczytujemy bardzo
wysokie wartości. W pobliżu Twojego domu mogą
znajdować się urządzenia telekomunikacyjne.
Mogą też być zlokalizowane wiele kilometrów dalej,
a mimo to ich oddziaływanie dosięga Twojego
domu. Oprócz promieniowania, którego źródłem są
działania człowieka, może na Ciebie oddziaływać
również nadmierny poziom promieniowania
naturalnego.

i odzyskaniu zdrowia?

Zajęcie się tymi kwestiami to Twój obowiązek wobec
siebie samego i Twoich bliskich (zwłaszcza dzieci).
Uczyń swój dom prawdziwie bezpieczną przystanią,
w której będziesz mógł odpocząć, zregenerować siły
i żyć pełnią życia.

Przed wprowadzeniem jakichkolwiek środków
zaradczych należy ustalić obwody instalacji
domowej, które wymagają rozłączenia.

2005
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Rozpoczynają się pierwsze kursy dyplomowe

2005

Wprowadzenie marki „Physiologa” dla detalicznych sklepów meblowych.
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Tylko gruntowna wiedza prowadzi do
efektywnego działania
Związek przyczynowo-skutkowy

Oczywiście nie wszystko jest związane z
elektrosmogiem i promieniowaniem. Ale zastanów się
przez chwilę, jak wielkie zmiany zaszły w otaczającym
nas świecie przez ostatnie 20 lat.
Żyjemy w erze cyfrowej i jesteśmy bombardowani
cyfrowymi sygnałami. To, czego doświadczamy teraz,
to dopiero początek! Będzie jeszcze gorzej...

Nie widzisz mnie, nie słyszysz,
ale uwierz mi, jestem tam...

Popatrz na geobiologa jak na pomocnika i przyjaciela
rodziny oraz partnera przy określaniu problemów
mających negatywny wpływ na Twój dom. Pokażemy
Ci przyrządy, powiemy też, jak ich używać, tak abyś
sam mógł wykonać pomiary i uzyskać szczegółowy
wgląd w sytuację w Twoich czterech ścianach. Tylko
rozumiejąc, gdzie leży problem, będziesz wiedział, co
należy zrobić.

Możesz zignorować to, co się dzieje. Często pojawiają
się argumenty typu „przecież teraz to jest wszędzie...”.
Jednak faktem jest, że w dramatycznym tempie rośnie
zapadalność na różne choroby. Masz wybór: możesz
być jak „Trzy mądre małpy” albo możesz działać – dla
siebie i swojej rodziny.

Choroby i dolegliwości przewlekłe
Ludzkie ciało jest w stanie przed długi czas wytrzymać
wiele obciążeń zdrowotnych, jednak w końcu jego
zasoby obronne ulegną wyczerpaniu. Ludzie zaczynają
chorować i na początku nawet nie wiedzą, dlaczego...
Na niektórych poziomach promieniowanie mikrofalowe
wysokich częstotliwości ze źródeł takich jak maszty
telefonii komórkowej i nadajniki kierunkowe staje się
toksyczne dla układu nerwowego!

Technologia komunikacji bezprzewodowej =
promieniowanie mikrofalowe
Masz wybór: to ...

Rozwiązania – ekranowanie ﬁzyczne i techniczne
Określenie tych przyczyn (poprzez przeprowadzenie
oceny domu i sypialni) jest najważniejszym elementem
przeciwdziałania. Tylko wtedy będzie można stworzyć
środowisko wolne od promieniowania poprzez
wdrożenie odpowiednio ukierunkowanych środków
zapobiegawczych. Ciało potrzebuje tego, aby mogło
odzyskać zdolność do efektywnej regeneracji.

albo podjęcie działań.

2005
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Rozbudowa Akademii | Budowa drugiego budynku

2006

Sascha Hahnen, kongres medyczny w Grazu
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Tylko profesjonalna analiza pozwoli Ci
znaleźć właściwe rozwiązania
I tutaj z pomocą przychodzi geobiolog Geovital

Klienci i pacjenci zawsze byli dla Geovital
najważniejsi. Budujesz nowy dom lub chcesz, aby
sprawdzić Twój już wybudowany dom lub sypialnię?
Chcesz chronić swoje dzieci albo doświadczasz
poważnych problemów zdrowotnych? Bez względu
na cel siłą napędową firmy Geovital jest chęć
niesienia Ci pomocy w osiągnięciu jak najlepszych,
długoterminowych rezultatów.
Życie wolne od promieniowania jest w większości
przypadków łatwiejsze do osiągnięcia, niż Ci się
wydaje. Nasi geobiolodzy zawsze stawiają sobie za
cel stosować rozwiązania w najbardziej efektywny
sposób, aby w każdej sytuacji zminimalizować
koszty i zmaksymalizować wyniki. Zadowolony klient
to dowód, że osiągnęliśmy swój cel.

Każde badanie sypialni daje inne wyniki.

W każdym domu występują inne problemy,

co zawsze wymaga elastycznego podejścia.

Najlepszym tego przykładem są niskie koszty oceny,
zawsze utrzymywane przez nas na rozsądnym
poziomie. Cena obejmuje trwającą około 3 godziny
profesjonalną ocenę dokonywaną przez geobiologa
Geovital, który po jej zakończeniu odda w Twoje
ręce szczegółowy raport.
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Ciągłe udoskonalanie rozwiązań w zakresie ekranowania | Ochrona przed promieniowaniem w rolnictwie | Nowa farba ekranująca |
Udoskonalone maty do ochrony przed promieniowaniem w nowych budynkach | Efektywne ekranowanie budynków za pomocą
siatki ekranującej

2006

Otwarcie Akademie des Wissens w nowym budynku
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Ocena poziomu promieniowania w miejscu
budowy i w budynku przeprowadzana przez eksperta Akademii Geovital
Zbuduj dom, dzięki któremu będziesz zdrowszy i szczęśliwszy
Sprawdź swoje plany budowlane!
Bez względu na to, czy budujesz nowy dom, czy
przeprowadzasz remont, geobiolog z Akademii
Geovital pomoże zlokalizować miejsca narażone na
promieniowanie w strefach dziennych i sypialnych.
Na podstawie wieloletnich doświadczeń w zakresie
geobiologii budowlanej nasz przeszkolony konsultant
zaplanuje razem z Tobą działania na rzecz
ochrony przed promieniowaniem i środki uniknięcia
jego oddziaływania. Dzięki temu nie poniesiesz
niepotrzebnych wydatków w przyszłości i zapewnisz
swojej rodzinie odpowiedni poziom ochrony.

skorzystanie z usług konsultanta firmy Geovital
zanim zakupisz działkę. Pozwoli to uniknąć
problemów niemożliwych do rozwiązania!
Czy wiesz, że elektrycy montują 95 % wszystkich
odłączników w nieprawidłowym miejscu? Niezbędna
staje się ekspertyza geobiologa, który zbada i
wykryje przenikanie promieniowania z przewodów
wewnętrznych. Odłączniki spełniają swoją rolę tylko
wtedy, gdy są zamontowane do odpowiednich obwodów.
Czy wiesz, że systemy paneli słonecznych, które
nie są wyposażane w siatkę ekranującą, emitują
średnio 1700 V / m pola elektrycznego na konstrukcje
dachowe i znajdujące się pod nimi pokoje?

Nie buduj domu mającego negatywny wpływ
na zdrowie. Zbuduj dom sprzyjający zdrowiu,
z ochroną przed promieniowaniem
Specjalista ds. promieniowania z Akademii Geovital
wspólnie z Tobą i Twoim architektem zidentyﬁkuje
słabe punkty projektu, które stanowią potencjalne
zagrożenie dla zdrowia, a następnie, na początku
realizacji budowy, określi właściwe strategie działania
i dobierze odpowiednie materiały. Poniesiesz wydatki,
które są znikome w porównaniu z wartością domu,
a jednocześnie stanowią doskonałą inwestycję w
samego siebie. Zapewnienie dobrego samopoczucia
jest najważniejszą funkcją, którą powinien spełniać
Twój dom.

Odłączniki – automatyczna eliminacja
promieniowania
W sypialniach są różne obwody powodujące narażenie
na promieniowanie. Konsultant z ﬁrmy Geovital
zmierzy promieniowanie każdego obwodu i pokaże,
w jaki sposób odłączniki mogą je wyeliminować.
Odłączniki odetną zasilanie od obwodów, gdy energia
elektryczna nie jest wykorzystywana, skutecznie
eliminując wszelkie promieniowanie emitowane
przez okablowanie wewnętrzne.

Czy wiesz, że konstrukcja lub rama drewniana
jest z jednej strony doskonałym rozwiązaniem z
perspektywy biologii budowlanej, ale równocześnie
stanowi katastrofę elektrobiologiczną? Czy wiesz,
że wczesne zaplanowanie rozwiązań i przyjęcie
odpowiedniej strategii pozwoli Ci zaoszczędzić
czas i obniżyć koszty renowacji oraz budowy
nowego domu? Ochrona przed promieniowaniem
może być wbudowana! Idealnym rozwiązaniem jest
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250 000 pacjentów

2010

Geovital na antypodach – otwarcie drugiej szkoły w Australii |
Patrick van der Burght otwiera oddziały w Australii i Nowej Zelandii

2011

Wydanie czwarte podręcznika – sprzedano 30 000 egzemplarzy
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Weryﬁkowalna ochrona przed promieniowaniem
w Twoich czterech ścianach

Proste rozwiązania dopasowane
do konkretnych potrzeb

potwierdzone ekranowanie na poziomie do 99,999

Wieloletnie prace rozwojowe i współpraca z instytutami badawczymi oraz producentami umożliwiły Akademii Geovital
opracowanie serii jedynych w swoim rodzaju rozwiązań w zakresie ekranowania, jak również sprawdzenie ich skuteczności. Te
produkty oraz informacje dotyczące ich prawidłowego stosowania i instalacji są dostępne u wszystkich konsultantów Geovital.
Materiał ekranujący
Dzięki temu półprzezroczystemu materiałowi na zasłony możemy
zaoferować Ci skuteczną ochronę przed promieniowaniem
elektromagnetycznym wysokich częstotliwości. Zasłony lub baldachimy
z tego materiału to idealne rozwiązanie ze względu na ich wysoką
przepuszczalność powietrza i światła. Nasza tkanina ekranująca
wyróżnia się nie tylko bardzo wysoką skutecznością, tak potrzebną
naszym klientom, lecz również bardzo atrakcyjnym wyglądem.

Osłona przed promieniowaniem z masztów telefonii komórkowej i
innych nadajników
T98 to nasze najskuteczniejsze rozwiązanie w zakresie ekranowania,
dzięki któremu Twoje ściany będą wolne od promieniowania od
podłogi aż po sufit. Ten przewodzący elektryczność podkład jest jedną
odpowiedzią na dwa powszechnie spotykane problemy: narażenie na
oddziaływanie pola elektrycznego niskich częstotliwości emitowane
przez domowe okablowanie i promieniowanie wysokich częstotliwości z
nadajników bezprzewodowych.

Eliminacja narażenia na promieniowanie z przewodów
wewnętrznych
Po dokładnym sprawdzeniu, które obwody powodują narażenie na pole
elektromagnetyczne podczas snu, elektryk będzie mógł zainstalować
nasze odłączniki zasilania. Ten wspaniały wynalazek odetnie zasilanie
od obwodów, gdy energia elektryczna nie jest wykorzystywana,
skutecznie eliminując wszelkie promieniowanie emitowane przez
okablowanie wewnętrzne. Gdy ponownie włączysz urządzenie lub
światło, zasilanie elektryczne zostanie natychmiast przywrócone.
Dołączona lampka umieszczana w gniazdku poinformuje Cię o
wyłączeniu zasilania.

Ochrona przed nadmiernym promieniowaniem naturalnym
W Europie temat stresu geopatycznego został dobrze
udokumentowany i jest traktowany bardzo poważnie w kręgach osób
związanych z medycyną naturalną. Regularnie organizujemy szkolenia
dla sceptycznie nastawionych lekarzy i handlowców, na których uczą
się oni rozpoznawać te obciążenia zdrowotne. Rozwiązania firmy
Geovital pozwalają szybko i w łatwy sposób pozbyć się problemów
związanych ze stresem geopatycznym (powodowanym przez żyły
wodne, zaburzenia tektoniczne, linie uskoków itp.). Skuteczność
i trwałość naszego systemu potwierdziła się w ciągu 25 lat jego
stosowania.

Etui ekranujące na telefon komórkowy
Prawie każdy ma telefon komórkowy. Jednak większość ludzi
nie wie, że smartfony mogą generować skoki promieniowania
mikrofalowego nawet do 35 W. Promieniowanie to przenika przez
czaszkę dorosłego człowieka około 3,5 cm w głąb. W przypadku
dzieci głębokość przenikania jest jeszcze większa. Stosowanie etui
ekranującego skutecznie ogranicza to zjawisko ponieważ pomiędzy
głową a telefonem umieszczona zostaje fizyczna bariera odbijająca
promieniowanie.

Maty konstrukcyjne
Wyposażenie podłogi w zabezpieczenie przed promieniowaniem
naturalnym już podczas budowy sprawia, że dom od samego początku
jest chroniony przed wpływem tego promieniowania. W związku z tym
zaleca się, aby montaż tych mat uzgodnić ze swoim architektem lub
przedsiębiorcą budowlanym.
Siatka ekranująca
Opracowaliśmy siatkę ekranującą do ścian zewnętrznych i dachu, która
skutecznie chroni przed promieniowaniem wysokich częstotliwości.
Twój konsultant z firmy Geovital z przyjemnością przedstawi Ci
informację o materiałach oraz o ich prawidłowym wykorzystaniu.
Wielu producentów i usługodawców polega wyłącznie na badaniach
laboratoryjnych. My natomiast wiemy, jakie rozwiązania naprawdę
skutecznie chronią Twoje zdrowie w praktyce.

Przyrządy firmy Geovital
Promieniowanie wysokich i niskich częstotliwości można w łatwy
sposób ocenić za pomocą sond do pomiaru pola elektromagnetycznego
EM i HF. Opracowaliśmy oba urządzenia, biorąc pod uwagę medyczne
metody oceny, tak aby w zrozumiały sposób pokazywały, czy wartości
są akceptowalne, czy za wysokie.

Academy for Radiation Protection & Geobiology
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Etui ekranujące na
telefon komórkowy

2012

Trzydziestolecie Geovital w Sulzbergu w Austrii

2013

Nowe logo

2014

Nowa profesjonalna literatura
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Komfort snu dostosowany do Twoich potrzeb

Materac Geovital z efektem rozciągania –

Opatentowane materace Geovital z efektem rozciągania

ﬁzjoterapia zapewniająca zdrowy sen
5 patentów

Nasza historia
Problematyka przewodzących elektryczność
materiałów stosowanych w materacach została
po raz pierwszy podjęta przez firmę Geovital
w roku 1982. W większości przypadków wpływ
promieniowania niskich i wysokich częstotliwości
wzrastał, gdy używano materacy z metalowymi
sprężynami, lateksowych, z końskiego włosia, pianki
z pamięcią kształtu ciała oraz ze splotem srebrnym,
a także z innych materiałów.
Akademia poszukiwała odpowiednich materiałów
– godnych polecenia swoim pacjentom. Dlatego
przeprowadzono szeroko zakrojone badania, którymi
objęto ponad 600 różnych rodzajów materacy.
Ku zdumieniu wszystkich nie znaleziono ani
jednego materiału, który byłby zgodny z wysokimi
standardami Akademii w zakresie antystatyczności,
nietoksyczności, niskiej przewodności elektrycznej
i dużej przepuszczalności powietrza oraz
antyalergiczności.

Wyniki badań stały się bodźcem do opracowania
nowych technologii w celu otrzymania spełniającego
oczekiwania materiału na wkład materaca.
Dzięki pomocy chirurgów ortopedów materiał ten
udoskonalono później o efekt rozciągania, który
zapewnia ulgę pacjentom cierpiącym z powodu bólu
stawów i kręgosłupa. Proste działanie mechaniczne
przenosi ucisk tkanki nerwowej na przynoszącą ulgę
rozciągliwą warstwę.

Fizjoterapia podczas snu –
zdrowszy sen bez podrażnień
Skuteczność w przypadku:
 problemów z plecami i kręgosłupem
 problemów z dyskiem / wypadaniem dysku
 przewlekłych dolegliwości
 chorób skórnych i alergii
 kłopotów ze snem
 rwy kulszowej / problemów ze
stawami / problemów z krążeniem

Jak to działa? Ciężar śpiącej osoby powoduje
rozkładanie się nachylonych ścianek. W efekcie
dochodzi do wydłużenia powierzchni materaca w
kierunku głowy i stóp, co z kolei daje przyjemny
efekt rozciągania, proporcjonalny do ciężaru ciała.
Celem rozwiązania jest zmniejszenie nacisku w
kręgosłupie przez przyłożenie siły rozciągającej w
zakresie od -0,8 do -1 kg w pozycji leżącej.

Antystatyczna, wolna od lateksu, neutralna
elektrycznie. Zdejmowalny pokrowiec, który można
prać. Polecana przez 90 % właścicieli.

Wyniki badań pozwalają stwierdzić że, w większości
przypadków czas pomiędzy nawrotami bólu to około
48 godzin, co jest wynikiem wystarczającym, by móc
prowadzić normalne życie.

Siły witalne, które daje regenerujący i odświeżający
sen, pozytywnie wpłyną na wszystkie aspekty
Twojego życia.
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Uruchomienie strony www.pl.geovital.com w języku angielskim,
którą codziennie odwiedza 3000 użytkowników

2014

Co miesiąc w warsztatach uczestniczy
komplet uczestników

2015

Egzaminy dyplomowe – geobiolodzy Geovital zdają śpiewająco
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Pionierzy profesjonalnej geobiologii

Geovital – obieramy kurs na przyszłość

Autorytet znad Jeziora Bodeńskiego uznawany na całym świecie

Akademia Geovital, w której zdobywano
doświadczenie przez 35 lat jej działalności,
pozostaje jedynym na świecie instytutem dla
profesjonalnych geobiologów. Większość ekspertów
pracujących w tej dziedzinie ukończyła naszą
szkołę w Sulzbergu lub była szkolona przez jej
absolwentów. W ten sposób dogłębna wiedza z
dziedziny geobiologii jest przekazywana na całym
świecie, również w kolejnych krajach, w których
dostępne są szkolenia – takich jak Wielka Brytania,
USA, Oman i Australia. Sukces motywuje nas do
kontynuowania naszej pionierskiej działalności
polegającej na holistycznym podejściu do spraw
związanych ze zdrowiem.

Międzynarodowy zasięg
Oprócz prowadzenia prac związanych z badaniami
i rozwojem, każdego roku szkolimy również
ponad 200 zainteresowanych osób, które poprzez
uczestnictwo w warsztatach organizowanych przez
Geovital otrzymują solidną wiedzę teoretyczną i
umiejętności praktyczne. Aktualnie Geovital ma
poradnie w 19 krajach.

Szkoła GEOVITAL
Serwis

2015
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Po czterech latach zakończono prace
badawczo-rozwojowe nad nową sondą do
pomiaru pola elektromagnetycznego HF

2015

Otwarcie trzeciej szkoły Geovital w Anglii – Martin Kingsbury obejmuje
kierownictwo nad Geovital UK

2015

Doroczna impreza Sommerfest powraca do
zamku Montfort – miejsca, w którym odbyła
się pierwsza edycja...

2016

Otwarcie czwartej szkoły w Omanie i piątej szkoły w Los Angeles w USA
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Wartościowe informacje uzyskasz na stronie
pl.geovital.com

Znajdziesz tam:
 materiały do pobrania
 materiały wideo
 artykuły
 zalecenia
 kalendarz szkoleń
 ceny
 produkty
 rozwiązania
 informacje o badaniu sypialni
 porady dotyczące budowy domu.
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Po trzech latach zakończono prace badawczo-rozwojowe nad
nową sondą do pomiaru pola elektromagnetycznego EM

2017

Rozpoczynają się kursy online
oferujące gruntowne szkolenie na
odległość

Historia sukcesu jest
nadal pisana...
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GEOVITAL Polska
ul. Owczarska 1C/15
54-020 Wrocław
Tel. +48 501933549
biuro@geovital.com
www.pl.geovital.com

Medycyna środowiskowa zajmuje się badaniem wpływu środowiska na zdrowie. Ochrona przed promieniowaniem, ekranowanie czy zastosowanie materacy nie jest terapią ani lekarstwem i
nie zastępuje usług medycznych. Nasi konsultanci nie diagnozują ani nie leczą chorób. Oni starają się poprawić środowisko, tak aby ciało mogło się lepiej leczyć samo i regenerować. Nigdy
nie można zagwarantować poprawy lub powrotu do zdrowia. Słowo „pacjent” w tym i innych dokumentach Geovital jest stosowane w odniesieniu do klientów zdrowotnych naszej kliniki w
Austrii. W krajach, w których słowo „pacjent” jest zastrzeżone dla innych procedur leczenia, wyrażenie to należy zastąpić wyrażeniem „klient zdrowotny”. Wartości referencyjne stosowane
w dokumentach Geovital lub przez konsultantów Geovital, służące do zilustrowania poziomu ekspozycji na zbyt wysokie promieniowanie, ustalane są na podstawie wieloletniego
doświadczenia, które w firmie Geovital zdobywano poprzez pracę z klientami. Wartości te są prawdopodobnie znacznie niższe niż wartości oficjalnie dopuszczalne przez instytucje państwowe.

