
Somavedic už pomohl tisícům lidí 
po celém světě…

Prohlédněte si video na www.somavedic.cz, ve kte-
rém uvidíte zkušenosti nejen uživatelů, ale i odbor-
níků a lékařů. 

•	 Chronické a různé neurčité zdravotní potíže mo-
hou být způsobené vlivem geopatogenních zón

•	 Rakovina je více než z 80 % zapříčiněna dlouho-
dobým působením geopatogenních zón!

•	 Spíte-li v  geopatogenní zóně, Vaše tělo nedo-
stává přirozené množství energie potřebné pro 
uchování zdraví 

Somavedic je přístroj, který dokáže spolehlivě eli-
minovat a  následně úplně odstranit nežádoucí 
vlivy geopatogenních, patogenních, psychosoma-
tických zón, včetně elektrosmogu a těžkých kovů. 
Přístroj Somavedic byl sestrojen po několika letech 
výzkumu a  zkoušek. Testován a  ověřen byl neje-
nom odborníky z oboru přírodních věd, ale i provo-
zovateli diagnosticko-terapeutických center, pra-
cující s  přístroji: Time Waver, Bicom, Life-System, 
Inergetics CoRe.

Přístroj Somavedic odstraňuje i další negativní vli-
vy,které mají vliv na fyzické i duchovní zdraví. So-
mavedic slouží k  celkové dokonalé harmonizaci 
těla i mysli. Harmonizuje vztahy v rodině, zlepšuje 
metabolizmus a spánek. Je důležitý pro očistu do-
mácího i  firemního prostředí. Dosah přístroje So-
mavedic je až 30m v poloměru a tvoří kouli okolo 

přístroje a jeho záření prostupuje zdmi domu, tak 
jako negativní vliv geopatogenních zón.

Nepříznivé vlivy geopatogenních zón se můžou 
projevovat různě podle místa, intenzity a také cit-
livosti každého z nás. Mírnější škodlivé účinky geo-
patogenních zón (GPZ) se projevují jako nepohodlí 
na fyzické či psychické úrovni. Mezi ty fyzické pro-
jevy patří bolesti hlavy, bolesti zad, choroby páte-
ře, trvalé revmatické potíže, ztuhlé svaly a celko-
vé vnitřní napětí. Po psychické stránce to pak bývá 
často nervozita, nesoustředěnost, podrážděnost, 
vyčerpání, či neschopnost vydržet u práce. 

Uvedeme ještě několik příkladů: stálá slabost při 
ranním vstávání – pocit těžkopádnosti, nepokoj-
né sny nebo nespavost – děti utíkají k  rodičům 
(v  noci), starší mění místo spaní, nervové choro-
by, těžkosti trávícího traktu, chronický katar hrdla 
a žaludku, srdeční choroby. Paleta všech možných 
obtíží je velmi široká. Kromě energetického vyčer-
pání, můžou geopatogenní zóny stát i za vznikem 
a trváním onkologických onemocnění.

Somavedic Technologies s.r.o.
Vrbičany 63, 411 21 Vrbičany
+420 725 387 852
+420 607 122 366
somavedic@somavedic.cz

www.somavedic.cz

TRPÍTE ZDRAVOTNÍMI PROBLÉMY 
BEZ JASNÝCH PŘÍČIN?

Certifikát IGEF
Somavedic Medic získal certifikát od Mezinárodní společnosti pro výzkum elektrosmogu IGEF



Somavedic je přístroj, který dokáže spolehlivě eliminovat  
a následně úplně odstranit různé nežádoucí vlivy

Somavedic je přístroj, který dokáže spolehlivě eli-
minovat a následně úplně odstranit nežádoucí vlivy 
geopatogenních, patogenních, psychosomatických 
zón, vodních křížů, Curryho i Hartmannových pásů, 
včetně elektrosmogu a těžkých kovů. Přístroj Soma-
vedic byl sestrojen po několika letech výzkumu a 
zkoušek. Testován a ověřen byl nejenom odborníky 
z oboru přírodních věd, ale i provozovateli diagnos-
ticko-terapeutických center, pracující s přístroji: 
Time Waver, Bicom, Life-System, Inergetics CoRe. 

Přístroj Somavedic odstraňuje i další negativní 
vlivy, které mají vliv na fyzické i duchovní zdraví. 
Somavedic slouží k celkové dokonalé harmonizaci 
těla i mysli. Harmonizuje vztahy v rodině, zlepšu-
je metabolizmus a spánek. Je důležitý pro očistu 
domácího i firemního prostředí. Dosah přístroje 
Somavedic je 30m v poloměru a tvoří kouli okolo 
přístroje a jeho záření prostupuje zdmi domu, tak 
jako negativní vliv geopatogenních zón. 

MODELOVÉ ŘADY
Modely řady Somavedic jsou Lumen (do 2013 Harmony), Quantum, Harmonie, Medic a Atlantik.

www.somavedic.cz  |  www.geopatogennizony.cz

Somavedic Lumen 
odstraňuje všechny nežádoucí vlivy všech druhů geopatogenních zón, vodních 
křížů, Curryho i Hartmannových pásů, čímž podporuje spuštění regeneračních 
procesů v těle člověka i zvířat v jeho okolí. 

Somavedic Quantum  
je posílený Somavedic Lumen pro umístění v prostorech, kde se denně pohybu-
je i více jak 50 lidí, což je vhodné pro biorezonanční střediska, masážní, kosme-
tické a další salóny, obchody i firmy, kde máme velmi pozitivní reference.

Somavedic Harmonie  
vychází z funkcí Somavedicu Lumen a má doplněny frekvence na likvidaci para-
zitů, virů, bakterií a plísní, vzhledem k nechemické cestě jejich likvidace účinky 
nastávají během jednoho až tří měsíců. 

Somavedic Medic   
je kombinací Somavedicu Har-
monie a Quantum se zvýšenou 
účinností. Je vhodný pro bio-
rezonanční střediska, masážní, 
kosmetické a další salóny. 

Certifikát IGEF
Výsledky biofyzikálního šetření zkušební a výzkum-
né laboratoře IGEF potvrzují, že používání přístroje 
Somavedic MEDIC při zdravotních zátěžích, způ-
sobených dnes všudypřítomným elektrosmogem a 
geobiologickými rušivými zónami, vede k prokazatel-
nému zlepšení variabilit srdečních frekvencí a zlepše-
ní přizpůsobivosti vegetativního nervového systému.

Somavedic Atlantik    
upravuje strukturu, vlastnosti, paměť a energetický potenciál vody, nejen dle 
výzkumů Dr. Masaru Emoto. Odstraňuje zátěže vody, které často způsobují bo-
lesti v krku a nedostatečný pitný režim. Dle zkušeností uživatelů Somavedicová 
voda vybuzuje pitný režim, který je velmi důležitý pro správné fungování orga-
nismu a dosažení zdraví. 

Výrobce: 
Somavedic Technologies s.r.o.
Vrbičany 63, 411 21 Vrbičany

Objednávky a dotazy:
tel. +420 725 387 852 
tel. +420 607 122 366



Základní informace o problematice
 Mnohostranné využití moderní techniky není mož-
né bez elektrického proudu a vysokofrekvenčního elek-
tromagnetického záření. K výrobě a rozvodu elektrické 
energie byla vyvinuta celá řada zařízení: od elektráren, 
transformátorových stanic, vedení vysokého a středně 
vysokého napětí, napájecích kabelů až po elektroinsta-
laci v našich domech. Tato nízkofrekvenční síť k přívo-
du elektrického proudu vytváří elektrická a magnetická 
pole, a  tím také podstatnou část elektromagnetické 
zátěže životního prostředí, tzv. elektrosmog. Elektros-
mog produkují také všechny elektrické a elektronické 
přístroje.
 Bezdrátové sítě dnes nacházejí široké využití v bez-
počtu oborů, mj. v průmyslové výrobě, logistice nebo 
zdravotnické technice. Také v  soukromém životě po-
užíváme tyto technologie denně: nepostradatelným 
pomocníkem mnoha lidí se stala koncová mobilní zaří-
zení, jako jsou mobilní telefony nebo PDA. Bezdrátové 
telefony, Bluetooth, Wireless LAN, dálkově ovládané 
otvírání garážových vrat, přístrojů a  strojů – všechny 
tyto technologie jsou založeny na bezdrátových komu-
nikačních systémech. Lze předpokládat, že se techno-

logie bezdrátových sítí budou v budoucnosti využívat 
stále ve větší míře a v nových oblastech.
Výkonné vysílače mobilního a televizního signálu, rada-
rů, vojenského sledování, přenosu dat, směrového pře-
nosu atd. vysílají elektromagnetické vlny: vysokofre-
kvenční elektrosmog, jemuž se dnes už nelze vyhnout.
 Světová zdravotnická organizace WHO klasifiko-
vala na konci května 2011 vysokofrekvenční záření jako 

„potenciálně rakovinotvorné“. K  tomuto závěru došla 
expertní skupina Mezinárodní agentury pro výzkum ra-
koviny (IARC) v Lyonu. 31 odborníků ze 14 zemí vyhod-
nocovalo v Lyonu „téměř všechny dostupné vědecké 
doklady“.
 Vystavení vysokofrekvenčnímu elektromagnetické-
mu záření vyvolává mj. nedostatečnou kvalitu spánku, 
ztrátu vitality, bolesti hlavy, poruchy soustředění, šelest 
v uších, snížení psychické a fyzické odolnosti a vyšší zá-
těž pro srdeční oběhovou soustavu. Seznam podle me-
zinárodních výzkumů sahá až k  závažným chorobám, 
jako je zvýšené riziko rakoviny, genetické modifikace 
a změny v imunitním a centrálním nervovém systému.
 Dnes typická, technicky vytvořená hladina záření 
komunikačního radiosignálu překračuje ve městech 
přirozené elektromagnetické reliktní záření, nezbytné 
k životu, desetmilionkrát až miliardkrát.
 Tento vývoj vede k  tomu, že jsme všichni všude 
a  nepřetržitě vystaveni elektromagnetické zátěži, jíž 
dosud lidstvo v  takovéto formě a  intenzitě nečelilo. 
Nebezpečnost tohoto nového typu ekologické zátěže 
spočívá v tom, že i informační systém lidského těla pra-
cuje s přirozenými elektromagnetickými signály – ten 
ovšem pracuje s milionkrát nižšími hladinami energie! 
Nadměrný výskyt technických elektromagnetických 
polí a  paprsků tak způsobuje v  přírodě, u  živočichů 
a u lidí četné biologické poruchy, vyvolávané proniká-
ním technických elektromagnetických signálů do přiro-
zeného životního prostředí a do informačních systémů 
našich buněk, tělesných soustav a orgánů.
 Každý člověk reaguje na elektromagnetickou zátěž 
ve svém okolí jinak. Tato reakce závisí na jedné stra-
ně na intenzitě a délce působení elektromagnetických 
frekvencí a  modulací, jejichž důsledkem je jedinečná 
kombinace účinků, na druhé straně na dispozicích 
jedince, na individuální anamnéze a  současném zdra-
votním stavu, na imunitním systému, schopnosti orga-
nismu kompenzovat okolní zátěž a  na odolnosti vůči 
vnějším vlivům.
 Navzdory četnými výzkumy prokázaným zdravot-
ním rizikům vysokofrekvenčního elektromagnetického 
záření si už patrně nedokážeme dnešní společnost 
představit bez používání elektronických a elektrotech-
nických zařízení, jako jsou mobilní telefony a  k  jejich 
provozu nutné vysílače mobilního signálu. Je proto po-
chopitelné, že se úvahy člověka stáčejí spíše směrem, 
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přizpůsobivosti vegetativního nervového systému.
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jak by bylo možné lépe se před důsledky elektromag-
netického záření chránit.
 Cílem následujícího testování tak bylo zjistit, zda 
a  případně do jaké míry je přístroj Somavedic MEDIC 
vhodný k ochraně před škodlivým působením vysokofre-
kvenčního elektromagnetického záření a elektrosmogu.
 Testování přístroje Somavedic MEDIC ohledně 
ochranného účinku při zátěži elektromagnetickým zá-
řením, např. vysílači mobilního signálu, technologiemi 
Wi-Fi a WLAN (Wireless Local Area Network), mobilní-
mi telefony, smartphony, bezdrátovými telefony a geo-
patogenními zónami
 K  našemu níže zdokumentovanému testování byl 
ochranný účinek přístroje Somavedic MEDIC při zdra-
ví škodlivé zátěži vysokofrekvenčním elektromagne-
tickým zářením, elektrosmogem a  geopatogenními 
zónami testován deseti zkušebními osobami různého 
pohlaví v různých testovacích situacích. Jako testované 
osoby byli vybráni pouze lidé, kteří podle vlastní výpo-
vědi citlivě reagují na elektrosmog.

Zdůvodnění volby měření variability srdeční frekven-
ce jako diagnostického systému pro toto testování.
 Vegetativní nervový systém dynamicky řídí v  zá-
vislosti na momentální vnější a  vnitřní zátěži vnitřní 
rovnováhu organismu. Srdce reaguje jak na vědomě 
vnímané, tak na vědomím nevnímané podněty, např. na 
podněty elektromagnetického záření, vstupující z oko-
lí do vegetativního nervového systému. Variabilita sr-
deční frekvence vychází u zdravého člověka především 
z optimální souhry sympatické a parasympatické větve 
vegetativního nervového systému.
 Srdce je zdrojem elektromagnetické energie o síle 
2,4 wattu, jejíž vibrace jsou měřitelné i v nejmenší buň-
ce lidského organismu. Všechny rytmy života se proje-
vují na srdečním tepu. Jsou-li tyto rytmy koherentní, ve 
vzájemné harmonii, cítíme se dobře. Hlavní měřitelnou 
veličinou tohoto informačního řetězce je variabilita sr-
deční frekvence (Heart Rate Variability, HRV) jako nej-
důležitější parametr pro exaktní posuzování psychické 
pohody a vitality.
 Jako variabilita srdeční frekvence se označuje 
schopnost organismu (člověka, savce) měnit frekvenci 
srdečního rytmu. I v klidu dochází ke spontánním pro-
měnám časových rozestupů mezi dvěma údery srdce. 
Zdraví organismus neustále přizpůsobuje autonomní 
fyziologickou regulací rychlost srdečního tepu mo-
mentálním potřebám. Fyzická námaha nebo psychická 
zátěž má proto zpravidla za následek zvýšení srdeční 
frekvence, při uvolnění napětí a relaxaci se pak srdeční 
frekvence za normálních okolností opět sníží. Vyšší při-
způsobivost zátěži se projevuje jako vyšší variabilita sr-
deční frekvence. Při chronické stresové zátěži jsou obě 
tyto schopnosti vlivem dlouhodobě vysokého napětí 
více či méně omezeny a sníženy.
 Oslabující nebo škodlivé účinky, způsobené např. vy-
sokofrekvenčním mobilním zářením, nízkofrekvenčním 
elektrosmogem nebo geopatogenními zónami, identifiku-
je nervový systém zpravidla jako vitální ohrožení. Při dlou-

hodobém zatížení organismu rušivými poli nelze uvést 
tyto stresové parametry do normálu, což vede ke snížení 
variability srdeční frekvence, tzn. snižuje se schopnost or-
ganismu přizpůsobovat se měnícím se vnějším vlivům.
 Na pozadí těchto souvislostí lze prokázat ochranný 
účinek produktu nebo opatření na základě měření vari-
ability srdeční frekvence.
 Spontánní stimulace vegetativního nervového sys-
tému elektromagnetickým zářením a geopatogenními 
zónami leží většinou hluboko pod prahem tělesného 
vnímání. Citlivá technika moderních systémů měření 
biologické zpětné vazby (biofeedback) však dokáže 
zaznamenat i nejmenší reakce řízení vegetativního ner-
vového systému, a  to zejména na základě parametrů 
variability srdeční frekvence. Ve vědeckém výzkumu 
byla opakovatelnost výsledků moderních měřicích pří-
strojů variability srdeční frekvence potvrzena i při krát-
kých intervalech měření.
 Jako diagnostický systém byla proto zvolena me-
toda měření variability srdečního pulzu, pomocí níž 
bylo zjišťováno, zda energetické informační pole pří-
stroje Somavedic MEDIC povede u probandů ke zlep-
šení variability srdeční frekvence, a zda tak může při-
spět ke zvýšení individuální adaptability biologického 
systému.
Použití přístroje Somavedic MEDIC při zdraví škodlivé 
zátěži vysokofrekvenčním elektromagnetickým záře-
ním, elektrosmogem a geopatogenními zónami by tak 
mělo vést k prokazatelnému zlepšení variability srdeční 
frekvence, pozitivně působit na srdeční oběhovou sou-
stavu a snižovat výdaje vegetativního nervového systé-
mu na udržení vnitřní rovnováhy.
 Biofyzikální testování energetického působení pří-
stroje Somavedic MEDIC s  využitím systému měření 
biologické zpětné vazby Stress Pilot Plus. V této studii 
jsme zaznamenávali změny fyziologických signálů sku-
piny probandů jako zpětnou vazbu vegetativního ner-
vového systému na bioenergetickou informaci přístroje 
Somavedic MEDIC na základě měření variability srdeč-
ní frekvence. Výsledky měření pak byly vyhodnoceny 
matematicko-statistickými metodami.

Závěr
 Z výsledků měření lze vyvodit, že používání přístro-
je Somavedic MEDIC vede u 80 % testovaných osob ke 
zlepšení variability srdeční frekvence.
 To má pozitivní vliv na srdeční oběhohvou sousta-
vu a snižuje výdaje vegetativního nervového systému 
na udržení vnitřní rovnováhy. Naměřené výsledky uka-
zují, že pozitivní vliv přístroje Somavedic MEDIC se zvy-
šuje s prodlužující se dobou používání.
 U  osmi testovaných osob se po částečně něko-
likadenní fázi adaptace zlepšila schopnost regulovat 
srdeční frekvenci a  adaptovat vegetativní nervový 
systém na různá zatížení elektrosmogem a  geopato-
genními zónami. Naměřené výsledky byly z velké části 
potvrzeny rovněž výpověďmi testovaných osob k sub-
jektivnímu vnímání reakce jejich organismu na bioener-
getické informační pole přístroje Somavedic MEDIC.
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