
Stralingsvrij  
leven 
Vitaliteit die wordt opgedaan door een stressvrije omgeving  
zal naar alle aspecten van uw leven stromen

ACADEMIE VOOR STRALINGSBESCHERMING 
EN MEDISCHE MILIEUKUNDE



Stralingsvrij leven is een kwestie die ons allen aangaat. 
Fysici spreken van een 2 miljoen keer zo grote toename van 
de blootstelling aan elektronische vervuiling in de afgelopen 
15 jaar. In Duitsland en Oostenrijk zijn er bijvoorbeeld ongeveer 
400.000 mobiele telefoontorens (steeds sneller toenemend), 
ongeveer 3 miljoen richtingzenders en kleinere zenders, ongeveer 
130 miljoen Wi-Fi systemen en draadloze telefoons en ongeveer 
140 miljoen mobiele telefoons.

De effecten en problemen van draadloze communicatietechnologie 
worden met de dag duidelijker. Uitputting, tinnitus bij 30- tot 
40-jarigen of ADHD bij jonge kinderen is de laatste jaren sterk 
toegenomen. Voor het jaar 2000 waren deze problemen relatief 
ongehoord.

Wij als milieugeneeskundigen maken ons grote zorgen over 
deze ontwikkelingen. Geovital heeft zich ten doel gesteld om 
deze ontwikkelingen met alle middelen te bestrijden. Al meer 
dan 35 jaar hebben we oplossingen geperfectioneerd om 
stralingsvrije omstandigheden in kinderkamers, slaapkamers en 
nieuwbouwwoningen te bieden.

Wij begeleiden onze patiënten om grondige slaapkamer 
stralingsonderzoeken of geobiologische consulten te ontvangen 
van onze goed opgeleide geobiologen en helpen hen om effectieve 
veranderingen door te voeren.

Wij wensen u en onszelf enige 
contemplatie en stralingsvrije rust toe 
om de energiereserves op te frissen 
en aan te vullen voor de uitdagingen 
van het leven.

Uw Sascha Hahnen
Hoofd van de Geovital Academie 
Sulzberg

Welkom bij de  
Geovital Academie ...

 Waar de natuur zich thuis voelt.  

 Het uitzicht vanaf het balkon van de Academie.  

”

”
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Geschiedenis

1981  Gezinsgeluk vóór de  
kankerdiagnose

1982  Kankerdiagnose 1982  Kankersymposium in Kasteel Montfort / Langenargen op persoonlijk initiatief van Werner Hahnen



Hoe alles begon – een zeer  
persoonlijk verhaal
van kankerdiagnose naar genezingspotentieel met een zeer  
hoog succespercentage

1982, de dag voor Kerstmis, schokte een 

diagnose van kanker de familie Hahnen van 

Langenargen aan de Bodensee. Moeder 

Roswitha, toen 32 jaar oud, had buik- en 

borstkanker en had, als ze geluk had, nog een 

half jaar te leven volgens haar arts. Vader 

Werner, die de diagnose niet accepteerde, 

organiseerde een kankersymposium 

in kasteel Montfort in Langenargen, 

waarvoor wetenschappers en alternatieve 

gezondheidsbeoefenaars werden uitgenodigd. 

Werner Hahnen bood 50.000 DM (ongeveer € 

25.000,-) onderzoeksfinanciering aan degene die 

kon helpen in hun noodlottige tijden.

In dit symposium hoorde Werner Hahnen voor 

het eerst over de relatie tussen zogenaamde 

aardstraling en kanker. De biochemicus Dr. Erich 

Klemke stelde vervolgens het gebruik van een 

alternatief geneesmiddel voor dat de productie 

van killercellen bevordert. Zes weken na de start 

van de behandeling met het door Dr. Klemke 

ontwikkelde serum waren de artsen niet meer in 

staat om nog kankercellen bij Roswitha Hahnen 

te detecteren.

Dit goede nieuws motiveerde Werner Hahnen 

om vanaf dat moment onderzoek te doen naar 

natuurgeneeskunde en straling. Hij ontwikkelde 

de eerste meetbare aardstraling afscherming, 

richtte een medische praktijk op ondanks de 

tegenstand van de reguliere geneeskunde en 

wijdde zich aan de studie van elektrotechniek en 

binnenhuisarchitectuur van de geobiologie.

De basis werd gelegd voor de Geovital Academie 

die in 2017 haar 35-jarige bestaan zou vieren.

 Kankersymposium 1982  

Robert Stein en Sascha Hahnen tijdens een 

tv-interview over de familiegeschiedenis voor 

'Raum & Zeit'

Video: www.geovital.com
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1983  De eerste cursussen, training op de oefenlocatie  
in Bezau, Bregenzerwald

1983 Eerste handboek “Arbeitskreis Erdstrahlen” 1983 – 1984 Bouw van het TERRA-instituut | Ontwikkeling van stralingsbescherming



Het was heus pionierswerk om in de jaren tachtig 

een effectief werkende stralingsbescherming 

te ontwikkelen. In hedendaags perspectief leek 

het op een moeilijke beklimming van de Mount 

Everest. Alleen door ijverig te experimenteren, 

bij te stellen en verder te ontwikkelen, kwamen 

behandelaars en ingenieurs met kleine stappen 

tot de oplossingen. Bijna niemand kan zich 

vandaag de dag nog voorstellen hoeveel inzet 

en inspanning er in deze ontwikkelingen is 

geïnvesteerd.

Serieus Pionieren
Met de introductie van draadloze 

communicatietechnologie in het begin van de 

jaren '90 werd de volgende hindernis die moest 

worden overwonnen, opgeworpen.

Het is uitsluitend te danken aan de inspanningen 

van pioniers dat we nu oplossingen beschikbaar 

hebben zoals groep onderbrekings-schakelaars, 

afschermende verf, antistatische matrassen met 

rek-effect en andere belangrijke bouwstenen 

voor stralingsvrij leven.

Uw gezondheid is onze prioriteit 
De visie: Stralingsbescherming moet ten goede komen aan alle mensen

De oorzaken professioneel bestrijden
De Geovital Academie houdt zich al sinds 1984 

bezig met stralingsproblemen om mensen met 

lichamelijke en geestelijke aandoeningen te 

helpen. Wij zien gezondheid als een belangrijke 

persoonlijke en maatschappelijke waarde. De 

betekenis ervan wordt vaak voor het eerst 

onderkend bij ziekte of toenemende leeftijd.

Ons doel is om bewustzijn te creëren over 

de oorzaken van ziekte en om symptomen 

te verlichten of de ontwikkeling ervan 

geheel te voorkomen. Onze methoden zijn 

wetenschappelijk gefundeerd en studies hebben 

hun effectiviteit bewezen. Meer dan 250.000 

slaapkamerbeoordelingen met meestal een 

succesvolle vermindering van straling zijn een 

bewijs van onze inspanningen en een bron van 

motivatie voor de toekomst.

 Pionierswerk met een  

 wetenschappelijke achtergrond  
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1984  Eerste medische praktijk opent 1984    Ontwikkeling van groep onderbrekings-schakelaar | Verdere ontwikkelingen in  
stralingsbescherming | Ontwikkeling van bouwmatten voor stralingsbescherming  
in nieuwe gebouwen

1986  TERRA instituut in Langenargen 1987  Slaapkamer onderzoeken, eerste studies 
beginnen



Sulzberg / Oostenrijk

Info op www.geovital.com Info op en.geovital.com

Melbourne / Australië

Info op en.geovital.com

Los Angeles / VS

Info op en.geovital.com

Londen / Engeland

Info op en.geovital.com

Masqat / Oman Online cursussen

Elk jaar krijgen we meer en meer aanvragen van 

over de hele wereld, over waar onze workshops 

kunnen worden bijgewoond.

De problemen met EMV en aardstraling zijn 
over de hele wereld hetzelfde ...
het verlangen naar kennis is even groot ...

Om aan de vraag te voldoen, hebben we 

momenteel 5 Geovital scholen: 

 Geovital scholen wereldwijd  

Info op en.geovital.com
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1989  Doctoraal proefschrift Universiteit van Konstanz 1989  Ontmoeting met Franse geobiologen  
op conferentie in Straatsburg

1991  Televisie interview met Werner Hahnen



Iedereen is welkom bij de Geovital 
Academie: Uitermate geschikt voor 

therapeuten, artsen, architecten, vakmensen 

maar ook voor iedereen die geïnteresseerd is in 

straling en aardstraling in zijn of haar huis of dat 

van anderen.

In diverse seminars en workshops delen 

we onze 35 jaar onderzoek en ervaring met 

geïnteresseerden. Sommigen maken er 

professioneel gebruik van en anderen privé, 

dus streven we ernaar om de laatste stand van 

zaken in een breed scala aan onderwerpen te 

behandelen.

De Geovital workshops: 
Vooraanstaand leren en ervaren
Het verschil tussen kennis en wijsheid

 Complexe materie eenvoudig uitgelegd  

Van technische toepassingen tot gezondheid 

en welzijn - Enerverende onderwerpen als 

elektrobiologie, bouwbiologie, het meten van 

aardstraling, afschermingstechnieken en de 

implicaties voor de gezondheid worden hier 

uitgelegd en in de praktijk getoond.

Cursussen die studenten verbazen, informatie 

verschaffen en oplossingen aanreiken om hun 

leven of dat van anderen te verbeteren.

Een actueel cursusrooster is te vinden op onze 

websites. Zie www.en.geovital.com voor meer 

details en links naar lokale trainingen.
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1992  Werner Hahnen in het TERRA Instituut | Oefenlocatie in het Bregenzerwald 1992  Kankerlezingen. Grote belangstelling van patiënten. | Boom met boomkanker



Werner Hahnen 

Emeritus directeur

van de Geovital Academie

(gepensioneerd in 2010)

 “Waar de conventionele geneeskunde  

 faalt, zullen eenvoudige oplossingen  

 tegen stralingsblootstelling helpen  

 bij de meeste problemen.”  

Deskundigen met een persoonlijke tintje
Onze bekwame en ervaren Academie- en cursusleiders

Geobiologie en 
Elektrobiologie

Sascha Hahnen 

MSc. Geobioloog

CEO Geovital Academie

Oostenrijk

Administratie

Bianca Hahnen

Bianca Hahnen

MA - Boekhouding

E-mobiliteit

Gerald Swoboda

Specialist voor elektrische 

auto's, infrastructuur en

e-mobiliteit

Patrick van der Burght

Geobioloog en leider van

Geovital Australië, Noord-

Amerika en Internationaal

Tino Gomolka

Geobioloog en leider

Geovital Zwitserland

Anne Maier

Klantenservice

Geneeskunde

Monika Immler

Natuurgeneeskundige

Bewegingsleer

Bioresonantie en Prognos

Evelyn Obermoser

Dr. med. univ.

Dr. med. dent.

Huisarts &

Tandheelkunde

  

Hartmut Hornbacher

Natuurgeneeskundige,  

Neurale therapie,  

Levende bloedanalyse, 

Kirlianfotografie

Peter Marcinowski

Dr. med.

Specialist in Orthopedie

en Chiropractie

Hans Gruber

Kankeradviseur - Krebs 21

Peter F. König

MSc. Geobioloog

Afschermingstechnologie  

deskundige Medische technologie 

specialist Mariene bioloog

Afschermingstechnologie

Elke Ganser

MSc. Geobioloog

BNI Netwerker

 

Michael Greschek

MSc. Bouwbioloog

en geobioloog

Rainer Scholz

MSc. Geobiologie

Afschermingstechnologie en

waterkwaliteit deskundige

Bouwbiologie

Steffen Peter 

MSc. Engineering

Freelance Architect

Bouwbiologie deskundige

Martine Davis

Bouwbioloog (IBE)

Specialist voor luchtkwaliteit

microben en schimmel

Johannes Kautz

MSc. Engineering

Geobioloog

Stralingsvrij bouwen 

deskundige

Marc Wirth 

MSc. Engineering

Bouwbiologie (IBN)

Geobioloog, Biologische

verontreinigingsdeskundige

Siegfried Schröder

Geobioloog

Zonne- en fotovoltaïsche 

deskundige en 

normenbeoordelaar

Roman Schäfler 

Freelance Architect

Specialist voor Geovital 

bouwen Energieplanning

Gezond water

Ralf Schneider

Water specialist en 

onderzoekswetenschapper

Slaaponderzoek

Ernst Schwarzhans

Slaaponderzoeker en

geobioloog

Geology

Jiri Polivka

Specialist voor het

Waterschap Beieren

Deskundige in waterbronnen / 

boren en stralingsafscherming

Het team van de Geovital Academie bestaat uit 36 docenten en ongeveer 480 geobiologen. De meesten hebben een 

wetenschappelijke achtergrond en zijn afkomstig uit verschillende disciplines waaronder geneeskunde, elektrotechniek, 

natuurkunde, informatica en architectuur. Deze interdisciplinaire samenwerking op het gebied van onderzoek en ontwikkeling 

biedt onze patiënten en cursisten een gedegen kennisbank. Onze faculteit: 
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1993 –1999  Geobiologen in de zeilsport | Van links naar rechts: 1e in Stille Oceaan  
Regatta, 1e in Australië, 3e in Atlantic Rally for Cruisers

1996  TERRA Instituut in Langenargen 1996  100.000 patiënten 1997   Overlijden van dr. Heinz Kohnen, geofysicus –  
belangrijke partner en medeontwikkelaar



De Geovital oefenlocatie
De perfecte plek voor uw training

Om door de mens gemaakte straling op te 
sporen en te meten, kan men meetinstrumenten 
gebruiken. Voor aardstraling wordt 
wichelroedelopen gebruikt. Wichelroedelopen 
is zo oud als de mensheid. De oudste 
toepassingen van deze vaardigheid gaan meer 
dan 6000 jaar terug. Elk tijdperk heeft zijn eigen 
wichelroedelopers.

In de jaren 1800 en 1900 wist elke boer hoe 
hij wichelroede moest lopen. Ze gebruikten dit 
om water te vinden voor hun vee. Deze techniek 
werd van generatie op generatie doorgegeven. 
Tegenwoordig is nog steeds 70 % van de 
boerderijen niet aangesloten op een openbare 
watervoorziening. Door de industrialisatie en 
meer op techniek gebaseerde beroepen is deze 
techniek verloren gegaan. Bij Geovital laten we 
onze studenten zien hoe gemakkelijk het is om 
wichelroede te lopen.

Een school die Geobiologie onderwijst, heeft 
alleen zin als natuurlijke verschijnselen, 
zoals breuklijnen en wateraders, in de natuur 
bestudeerd kunnen worden. Om deze reden doet 
de Geovital Geobiologietraining waar ook ter 
wereld een inspanning om deze verschijnselen 
buiten het klaslokaal te laten zien en ermee te 
oefenen. Dit zorgt voor een betere leerervaring 
en stelt de student vaak in staat om zijn of haar 
bevindingen visueel te controleren.

De oefenlocatie van ons hoofdkantoor in 
Sulzberg, Oostenrijk, moet de meest unieke ter 
wereld zijn. Geovital geeft hier al meer dan 35 
jaar les en de locatie wordt regelmatig bezocht 
door professionals om hun vaardigheden te 
controleren en zichzelf te 'kalibreren'.

 Iedereen kan wichelroedelopen.  

 Men moet enkel getoond worden  

 hoe het moet.  
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2000 –2001  De ontwikkeling gaat verder | Bouw van de Geovital 
Academie, Sulzberg | Verandering van het TERRA 
Instituut naar Geovital

2000  Dr. Doepps prognose testen 
bevestigen de effectiviteit

2000  Materiaal testen en verfijnen met de Duitse Krijgsmacht Universiteit te München 2000  Nieuw handboek



Groepen die bijdragen aan blootstelling moeten 

worden geïdentificeerd alvorens over te gaan op 

implementatie van maatregelen.

De meeste huizen hebben  
verbetering nodig

U denkt misschien dat uw huis vrij is van straling. 

Uw huis kan nieuw en schoon zijn, in een goede 

buurt, misschien weg van de stad of u kunt 

geen zichtbare stroomkabels zien. Misschien is 

er geen slimme meter in uw huis geïnstalleerd, 

u vermijdt wellicht stralingsuitzendende 

technologie... maar toch zal het u waarschijnlijk 

verontwaardigen om te zien waar u elke nacht 

aan wordt blootgesteld in uw slaapkamer.

Waarom is dit?

De mix van elektriciteit met gangbare 

bouwmethoden vormt een zeer slechte 

combinatie.

Als we de blootstelling aan elektrische velden op 

iemands voet meten, op vrij grote afstand van 

de interne bedrading, tonen 9 van de 10 mensen 

hoge waarden. Er kan communicatietechnologie 

in de buurt van uw huis zijn of kilometers 

verderop die tot in uw huis reiken. Naast de door 

de mens veroorzaakte straling kunt u ook worden 

blootgesteld aan overmatige natuurlijke straling.

Je bent het aan jezelf en je geliefden (vooral 

kinderen) verschuldigd om deze zaken aan 

te pakken. Maak van uw huis een echt veilig 

onderkomen om uit te rusten, te herstellen en  

u te helpen het leven ten volle te leven.

 Wat weerhoudt u ervan om te  

 regenereren en goed te herstellen?  
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2005 Eerste diploma cursussen beginnen 2005  Introductie van de merknaam Physiologa voor de beddenspeciaalzaken



Draadloze communicatietechnologie =
Microgolfstraling

Je kunt me niet zien, je kunt me niet 
horen, maar geloof me, ik ben er ...

Chronische aandoeningen en klachten
Het menselijk lichaam kan gedurende lange 

tijd vele lasten voor de gezondheid weerstaan, 

maar op een gegeven moment stort het 

afweersysteem in. Mensen worden ziek en weten 

eerst niet eens waarom ...

Vanaf bepaalde niveaus wordt hoogfrequente 

microgolfstraling van bronnen zoals mobiele 

telefonie masten en hun richtingzenders, toxisch 

voor het zenuwstelsel!

Oplossingen – Fysieke en technische 
afscherming
De identificatie van deze oorzaken (door  

middel van huis- en slaapkamer onderzoeken) 

is het belangrijkste onderdeel. Alleen dan kan 

een stralingsvrije omgeving gecreëerd worden 

door gerichte tegenmaatregelen. Dit is wat het 

lichaam nodig heeft om zichzelf weer effectief  

te kunnen regenereren.

Natuurlijk hangt niet alles samen met 

elektronische vervuiling en straling. Maar staat  

u eens stil bij hoe de wereld om ons heen de 

laatste 20 jaar veranderd is. We leven in het 

digitale tijdperk, overladen met elektronische 

signalen. Wat we nu meemaken is nog maar het 

begin! Het wordt erger ...

U kunt ervoor kiezen om te negeren wat er 

gebeurt. Argumenten zoals: ”Het is tegenwoordig 

overal...“ hebben hun plaats. Feit is echter dat 

het aantal gevallen van gezondheidsproblemen 

dramatisch aan het toenemen is. Het is aan u om 

te beslissen of u net als de 3 apen wilt horen, 

zien en zwijgen, of dat u actief iets voor uzelf en 

uw gezin wilt doen.

Zie de geobioloog als helper en vriend van 

de familie, uw partner bij het vinden van 

de problemen in uw huis. Wij laten u de 

instrumenten vasthouden, laten u zien hoe ze te 

gebruiken zodat u zelf de metingen kunt doen 

en een gedetailleerd inzicht krijgt in de situatie 

binnen uw vier muren. Wanneer u begrijpt wat 

het probleem is, weet u wat er moet gebeuren.

Alleen gedegen kennis leidt tot  
effectief handelen
Het oorzaak-gevolg principe

 U heeft een keuze:  

 Of dit ...  

 of actie ondernemen.  
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2006 Sascha Hahnen, Medisch Congres in Graz2005 Uitbreiding van de Academie | Bouw van het tweede gebouw



 De resultaten van een slaapkamer onderzoek  

 zijn altijd uniek. Ieder huis vertoont andere  

 vraagstukken en stimuleert creatieve strategieën.  

Alleen met een deskundig onderzoek kunt u 
de juiste oplossingen vinden
Hier is uw bekwame Geovital geobioloog gewenst

De klant of patiënt is altijd de belangrijkste 
focus van Geovital geweest. Of u nu een nieuw 
huis bouwt of uw bestaande huis of slaapkamer 
wilt laten controleren, of het nu is omdat u uw 
kinderen wilt beschermen of omdat u ernstige 
medische problemen ondervindt, de drijvende 
kracht achter alles wat Geovital doet is altijd  
om op lange termijn het beste resultaat voor  
u te bereiken.

Stralingsvrij leven is in de meeste gevallen 
makkelijker dan u zou denken. Onze geobiologen 
streven er altijd naar om oplossingen op de 
meest effectieve manier te gebruiken om de 
kosten te minimaliseren en de resultaten in elke 
situatie te maximaliseren. Een tevreden klant 
betekent dat we ons doel hebben bereikt.

Een duidelijk voorbeeld hiervan zijn de lage 
onderzoekskosten die we zeer redelijk houden.  
Dit omvat een professioneel onderzoek van  
ongeveer 3 uur door een gecertificeerde  
Geovital geobioloog en wordt afgesloten  
met een gedetailleerd rapport.
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2006  Voortdurende verbetering van de afschermingsoplossingen | Stralingsbescherming in de landbouw | Nieuwe afschermingsverf | 
Verbeterde beschermingsmatten voor de woningbouw | Efficiënte afscherming van gebouwen met behulp van GPA gaas

2006  Opening van de Akademie des Wissens in het nieuwe gebouw



Perceel en bouw onderzoeken door  
de Geovital Academie
Bouw een huis dat zal bijdragen aan uw gezondheid en geluk

Laat uw bouwplannen controleren
Of u nu bouwt of renoveert, de geobioloog van de 
Geovital Academie helpt u bij het vaststellen van 
de stralingsbelasting in uw toekomstige woon- en 
slaapruimtes. Op basis van jarenlange ervaring in 
de geobiologie zullen onze getrainde consultants 
samen met u plannen om stralingsafscherming 
en -vermijding in uw project te integreren. 
Dit bespaart geld en geeft uw huis het 
beschermingsniveau dat u wenst.

Bouw geen ziek huis.
Gezonder bouwen met stralingsbescherming
Uw stralingsdeskundige van de Geovital 
Academie 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. Het 
veilig stellen van uw welzijn is de belangrijkste 
functie die uw woning zou moeten hebben.

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-schakelaars
Automatische straling eliminatie
In slaapkamers zijn vaak verschillende groepen 
verantwoordelijk voor de blootstelling aan 
straling. Uw Geovital consultant meet de 
straling van de groepen en zal u laten zien hoe 
groep onderbrekings-schakelaars dit kunnen 
voorkomen. Zij onderbreken de stroomtoevoer 
naar de groepen wanneer er geen elektriciteit 
gebruikt wordt, en nemen hiermee alle 
elektrische velden die samenhangen met de 
interne bedrading weg.

 De slimme oplossing: Stralingsvrij bouwen!  
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2006  250,000 Patiënten 2010  Geovital Down Under. Tweede school opent in Australië | 
Patrick van der Burght lanceert de Australische en  
Nieuw-Zeelandse vestigingen

2011  Handboek, vierde druk - 30.000 exemplaren verkocht



Verifieerbare stralingsbescherming voor uw  
eigen vier muren
tot 99,999 procent afschermingseffectiviteit aangetoond

Door jarenlange ontwikkeling en samenwerking met onderzoeksinstituten en fabrikanten heeft de Geovital Academie 

een reeks unieke afschermingsoplossingen ontwikkeld en hun effectiviteit getest. Deze producten en de informatie 

over het juiste gebruik en de installatie ervan zijn beschikbaar via alle Geovital consultants.

Afscherming tegen mobiele telefoontorens  
en andere zenders
T98 is onze meest effectieve afschermingsoplossing voor 

het creëren van stralingsvrije wanden vanaf de vloer. Deze 

elektrisch geleidende grondverf is een oplossing voor twee veel 

voorkomende problemen tegelijk: Blootstelling aan laagfrequente 

elektrische velden van huisbedrading en hoogfrequente straling 

van draadloze zendapparatuur.

Afscherming tegen overschotten van natuurlijke straling
In bepaalde delen van Europa is aardstraling goed 

gedocumenteerd en wordt daar in de natuurgeneeskunde het 

afschermen tegen overschotten van natuurlijke straling zeer 

serieus genomen. Wij leiden regelmatig sceptische zorgverleners 

en vakmensen op om deze gezondheidsbelemmeringen op te 

sporen. Met de oplossingen van Geovital voor aardstraling worden 

de problemen (wateraders, tectonische verstoringen, breuklijnen, 

etc.) eenvoudig en snel opgelost. Dit is de afgelopen 25 jaar een 

effectieve en duurzame aanpak gebleken.

Bouw afschermingsmatten
Wanneer tijdens de bouw stralingsbescherming in de vloer wordt 

geïntegreerd, is de woning van meet af aan beschermd tegen 

natuurlijke invloeden. Het is daarom aan te raden om de plaatsing 

van deze matten samen met uw architect of bouwer te plannen.

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.

Afschermingsstof
Met deze semi-transparante gordijnstof kunnen we effectieve 

bescherming bieden tegen hoogfrequente elektromagnetische 

straling. Als gordijn of bedluifel is deze stof door zijn hoge 

lucht- en lichtdoorlaatbaarheid ideaal. Naast de uitzonderlijke 

afschermingseffectiviteit die nodig is voor onze klanten, is onze 

afschermingsstof ook aantrekkelijk om naar te kijken.

Eliminatie van stralingsblootstelling van interne bedrading
Na zorgvuldig in kaart te hebben gebracht welke groepen 

bijdragen aan de blootstelling aan elektrische velden als men 

in bed ligt, kunnen onze groep onderbrekings-schakelaars door 

een elektricien worden geplaatst. Deze prachtige uitvinding zal 

de stroomtoevoer naar de groep onderbreken wanneer er geen 

elektriciteit wordt gebruikt, waardoor alle straling die gepaard 

gaat met interne bedrading effectief wordt weggenomen. Wanneer 

u een apparaat of lamp weer aan zet, wordt de elektriciteit 

onmiddellijk hersteld. Een bijgeleverd lampje in een stopcontact 

geeft aan wanneer de stroom onderbroken is.

Mobiele telefoon afscherm hoesje
Bijna iedereen heeft een mobiele telefoon. Wat de meeste 

mensen niet weten, is dat smartphones microgolfpieken tot 35 

watt kunnen produceren. Dat dringt ongeveer 3,5 centimeter door 

in de schedel van een volwassene. Bij kinderen is dat nog dieper. 

Door het gebruik van een beschermhoesje wordt dit effectief 

verminderd omdat er een fysieke stralingsreflecterende barrière 

tussen het hoofd en de telefoon wordt geplaatst.

Geovital meetinstrumenten
Hoog- en laagfrequente straling kan eenvoudig worden 

vastgesteld met de nieuwe Geovital EM en HF field probe. Beide 

apparaten zijn ontwikkeld rond medische beoordelingsmethoden 

en geven op een gemakkelijk te begrijpen manier aan wanneer de 

waarden goed of te hoog zijn.

 Eenvoudige hulpmiddelen  

 voor een gerichte oplossing  
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2011  Mobiele telefoon 
afscherm hoesje

2012  30 jarig jubileum in Sulzberg, Oostenrijk 2013  Nieuw logo 2014 Nieuwe vakliteratuur



 5 Patenten  

Vitaliteit die wordt opgedaan door een verfrissende, 
herstellende nachtrust zal naar alle aspecten van uw 
leven stromen.

De geschiedenis
Het probleem van elektrisch geleidende 

matrasmaterialen werd voor het eerst aan het 

licht gebracht in ons onderzoek in 1982. Dit 

betekent in de meeste gevallen een verhoogd 

effect van laag- en hoogfrequente straling door 

metalen veren, latex, paardenhaar, traagschuim, 

matrassen met zilverdraad en andere 

matrasmaterialen.

De Academie was op zoek naar geschikte 

materialen om patiënten aan te bevelen en 

voerde uitgebreide tests uit waarbij meer 

dan 600 verschillende matrastypes werden 

getest. Tot onze verbazing was er geen 

materiaal beschikbaar dat voldeed aan de 

hoge eisen van de Academie op het gebied van 

antistatische en gifstofvrije materialen met een 

laag elektrisch geleidingsvermogen, een hoge 

luchtdoorlaatbaarheid en vrij van allergenen.

Slaapcomfort op u afgestemd
het gepatenteerde Geovital rek-effect matras

Op basis van deze bevindingen zijn nieuwe 

technieken ontwikkeld om het gewenste en 

geschikte materiaal te verkrijgen. Dit werd later 

verbeterd door de deelname van orthopedische 

chirurgen aan de ontwikkeling van het rek-effect, 

dat tot doel heeft verlichting te bieden aan 

patiënten die last hebben van gewrichts- en 

rugpijn. Een eenvoudig mechanisch effect zet de 

druk op het zenuwweefsel om in een ontlastende 

trekkracht.

Hoe het werkt: De schuine panelen vouwen 

onder het lichaamsgewicht van de slaper. Dit 

resulteert in een verlenging van het ligvlak naar 

het hoofd- en voeteneind toe, waardoor een 

zacht rek-effect ontstaat dat in verhouding staat 

tot het lichaamsgewicht. Het doel is om de druk 

op de wervelkolom negatief te maken met een 
tractie van - 0,8 tot - 1 kg in liggende positie.

Op basis van de onderzoeksresultaten kan in de 

meeste gevallen een pijnvrije periode van 48 uur 

worden bereikt

 Geovital rek-effect matras  

 Fysiotherapie voor een gezonde nachtrust  

Fysiotherapie tijdens de slaap
Gezondere slaap zonder irritatie
Ondersteunend voor:

 � Rug- en wervelproblemen

 � Tussenwervelschijf problemen / hernia

 � Chronische klachten

 � Huidziekten en allergieën

 � Slaapproblemen

 � Ischias, Gewrichten, Circulatie

Antistatisch, vrij van latex en elektrisch neutraal.

Afneembare en wasbare hoes. 

90 % raadt het aan.
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2014  Engelse Geovital website gaat live www.en.geovital.com 
trekt dagelijks meer dan 3.000 lezers

2014  Elke maand zijn de workshops 
volgeboekt

2015 Examens voor diploma's | Geovital geobiologen slagen met vlag en wimpel



Diensten
GEOVITAL School

De Geovital Academie is met 35 jaar ervaring 

nog steeds het enige instituut voor professioneel 

opgeleide geobiologen ter wereld. De meeste 

deskundigen die nu op dit gebied werkzaam zijn, 

zijn ofwel op onze school in Sulzberg opgeleid 

of door een van onze afgestudeerden. Op deze 

manier verspreidt de diepgaande kennis van de 

geobiologie zich over de hele wereld, waaronder 

andere landen waar nu ook opleidingen 

beschikbaar zijn, zoals het Verenigd Koninkrijk, 

de Verenigde Staten, Oman en Australië. Ons 

succes is een belangrijke drijfveer om verder 

te gaan met het ontwikkelen van onze meer 

complete, holistische gezondheidsbenadering.

Pioniers van de professionele geobiologie
Van het begin aan de Bodensee tot de rest van de wereld

 Geovital - Op koers voor de toekomst  

Internationaal georiënteerd
Naast onze hoofdactiviteiten op het gebied van 

onderzoek en ontwikkeling, trainen we jaarlijks 

meer dan 200 geïnteresseerden die uitgebreid 

theoretisch inzicht en praktische instructie 

krijgen in onze workshops geobiologie. Geovital 

heeft momenteel consultanten in 19 landen.
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2015  Nieuwe HF field probe is klaar na 4 jaar 
onderzoek en ontwikkeling

2015  De derde Geovital school begint in Engeland. 
Martin Kingsbury leidt Geovital UK

2015   Jaarlijks Sommerfest feest keert voor de 
eerste keer terug naar Kasteel Montfort 
Waar het allemaal begon ...

2016 Vierde school start in Oman – Vijfde school begint in Los Angeles, VS



 Waardevolle informatie op internet  

 www.geovital.nl   

Hier vindt u:
 � Downloads

 � Video's

 � Artikelen

 � Aanbevelingen

 � Onderwijskalender

 � Kosten

 � Producten

 � Oplossingen

 � Slaapkamer onderzoeken

 � Advies voor woningbouw
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Het succesverhaal 
gaat verder ...

2016  Nieuwe EM field probe beschikbaar na 3 jaar van onderzoek 
en ontwikkeling

2017  Online cursussen beginnen en bieden 
diepgaande training aan verre studenten



Geovital Academie

voor geobiologie en stralingsbescherming

Unterwolfbühl 430

A-6934 Sulzberg

Tel. +43 (0)5516 24 671 

info@geovital.com

www.geovital.com

Milieugeneeskunde is het onderzoek naar de invloed van het milieu op de gezondheid. Stralingsvermijding, afscherming of matrasvervanging is geen medische behandeling, genezing of ver-
vanging voor medische zorg. Onze consultanten stellen geen diagnose en behandelen geen aandoeningen, maar streven er naar om de omgeving te verbeteren, zodat het lichaam zich beter 
kan genezen of herstellen. Gezondheidsresultaten of genezingen kunnen nooit gegarandeerd zijn. - Het woord 'patiënt' in deze en andere Geovital documentatie wordt gebruikt in verwijzing 
naar de gezondheidscliënten van onze Oostenrijkse gezondheidskliniek. Voor landen waar het woord 'patiënt' is gereserveerd voor andere modaliteiten, gelieve het woord 'patiënt' te vervan-
gen door het woord 'gezondheidscliënt'. - Verwijzingen door de documentatie van Geovital of haar consultanten, naar blootstellingsniveaus van straling die te hoog zijn, worden gemaakt op 
basis van de uitgebreide ervaring van Geovital met gezondheidscliënten. Deze niveaus liggen waarschijnlijk ruim onder de door de overheid vastgestelde toegestane blootstellingsnormen.


