
Stralingsvrij 
bouwen
Effectieve bescherming tegen mens gemaakte en  
natuurlijke straling



 

 

 

 

Interne Elektrische
Bedrading

Aardstralen

Mobiele Telefonie Masten/
HF zenders

Wat verwacht u van uw eigen 4 muren?

 
Zou uw huis enkel een veilig onderkomen moeten zijn tegen slecht weer en inbrekers?  
Of zou het uw gezondheid ook moeten beschermen en middels het ontwerp uw gezondheid
ondersteunen in tegenstelling tot de meeste huizen?

Gezond leven is van wezenlijk belang. Mensen die gezond leven, bestrijden ziekten
effectiever en vullen hun energiereserves aan.

Vandaag de dag worden we in onze slaap- en woonkamer blootgesteld aan een verscheidenheid 
aan stralingsbronnen. Deze factoren bevinden zich zowel binnen als buitenshuis. Deze straling is 
onzichtbaar, maar heeft een grote invloed op ons leven  en daarmee op ons gezin.
 

Elektromagnetische straling:
Interne bedrading, zendmasten voor mobiele 
telefonie, slimme meters, elektrische 
apparaten, draadloze technologie, tv- en 
radiosignalen die  de kamer binnendringen.

Natuurlijke straling:
Tectonische verstoringen, breuklijnen,
rasterlijnen en wateraders onder het huis.
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Laat uw bouwplannen controleren
op straling!

Ongeacht of u gaat bouwen of verbouwen, een Bouwgeobioloog van de Geovital Academie 
helpt u bij het vaststellen van de stralingsbelasting in uw woon- en slaapruimtes. Op basis van 
jarenlange ervaring in de Bouwgeobiologie plannen onze getrainde deskundigen samen met u om 
stralingsafscherming en -vermijding in uw project op te nemen. Dit bespaart geld en geeft uw huis 
het gewenste beschermingsniveau.

  Doe het goed vanaf het begin .... later opwaarderen is duurder!  



Bouw geen ziek huis

Bouw een huis dat bijdraagt aan uw gezondheid
Succes of mislukking staat of valt met de ervaring, achtergrond en belangen van uw vakmensen. 
De oorsprong van Geovital is een natuurgeneeskundige kliniek en ons succes komt voort uit onze 
holistische en lange termijn benadering van gezondheidsherstel en bescherming van onze klanten.
Uw Geovital consultant werkt samen met u en uw architect om de zwakke punten in het ontwerp 
bloot te leggen die een belasting voor de gezondheid zouden zijn en selecteert de juiste strategieën 
en materialen aan het begin van uw project. De kosten zijn gering gezien de waarde van een woning.

Wist u dat houtskeletbouw perfect is vanuit het oogpunt van de bouwbiologie, maar 
elektrobiologisch gezien een ramp is?

Wist u dat vroegtijdig plannen en een strategische aanpak u tijd en geld kunnen besparen bij 
renovaties en nieuwbouw? En dit ook geldt voor stralingsbescherming? Idealiter zou een Geovital 
consultant betrokken moeten zijn voordat u grond aankoopt, om locaties met onoverkomelijke 
problemen te vermijden!

Wist u dat 95 % van alle groep onderbrekings-schakelaars die door een elektricien zijn geïnstalleerd, 
verkeerd geplaatst zijn? De expertise van een geobioloog is nodig om de stralingslekkage van de
interne bedrading vast te stellen. Alleen als deze schakelaars op de juiste groepen zijn geïnstalleerd, 
zullen ze het gewenste effect bewerkstelligen.

Wist u dat zonnepaneel systemen zonder het plaatsen van afschermend gaas gemiddeld 1700 V/m 
aan elektrische velden uitzenden naar de houten dakbalken en onderliggende kamers?

Groep onderbrekings-schakelaar - Automatische straling eliminatie
In slaapkamers zijn gemiddeld twee tot vier groepen verantwoordelijk voor de blootstelling aan 
elektrische velden. Zelden gaat het om één groep. Uw Geovital consultant meet de elektrische 
velden van de groep en laat u zien hoe groep onderbrekings-schakelaars dit kunnen wegnemen. 
Zij zullen de stroomtoevoer naar de groepen onderbreken wanneer er geen elektriciteit gebruikt 
wordt, en hiermee alle elektrische velden die samenhangen met de interne bedrading weggenemen. 
Wanneer u een apparaat of lamp weer aan zet, wordt de elektriciteit direct weer ingeschakeld. Een 
bijgeleverd lampje in een stopcontact geeft aan wanneer de stroom onderbroken is.

  Betrek ons er vroeg bij. Neem contact op en maak een afspraak met  

  een Geovital consultant bij u in de buurt.  



Beste waarde voor uw gezondheid
Omdat onze oorsprong in de natuurgeneeskunde ligt, is het lange termijn 
effect op de gezondheid van onze patiënten altijd de basis geweest voor ons 
onderzoek en onze ontwikkeling. Dit is de reden dat Geovital zeer gewaardeerd 
wordt door artsen, therapeuten en gezondheidsbewuste mensen. Hier zijn 
enkele van onze oplossingen die, eenmaal aangebracht, voor u zullen blijven 
werken en voortdurende bescherming en gemoedsrust bieden.

Afschermend gaas
Voor buitenmuren en daken is effectief afschermend gaas tegen hoogfrequente 
straling ontwikkeld. Uw Geovital consultant informeert u graag over de 
materialen en de juiste toepassing ervan. Terwijl veel fabrikanten en 
dienstverleners alleen vertrouwen op laboratoriumwaarden, weten wij wat  
in de praktijk werkt voor uw gezondheid.

Afschermende verf
Een stralingsvrije zone door bescherming van muur tot muur. Dit wordt bereikt 
door het creëren van een zeer elektrisch geleidende laag die de straling 
weerkaatst of wegleidt. Deze unieke verf met grafietbasis kan eenvoudig worden 
overschilderd of behangen.

Afschermings-matten
Wanneer stralingsbescherming tijdens de bouw in de vloer wordt geïntegreerd, 
is de woning van meet af aan beschermd tegen natuurlijke invloeden. Geovital 
heeft meer dan 30 jaar betrouwbare resultaten in de bescherming van 
slaapruimtes of een hele woning.

Verstandige elektrische bedrading
Met doordachte elektrische bedrading kan de grootste bron van zelfgemaakte
elektronische vervuiling worden vermeden. De juiste keuze van materiaal en 
afscherming levert het gewenste resultaat op. In dit opzicht zijn de gemiddelde 
elektriciens de slechtste bron van informatie, omdat zij geen kennis en 
praktische toepassing op dit gebied hebben.

  Tot 99,999 % afschermingseffectiviteit!   

  Deze efficiëntie is gecertificeerd in een testrapport   

  van de Duitse Krijgsmacht Universiteit te München.  
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Als u vragen heeft, bel ons dan gerust:


