Návod k instalaci GeoWave®
1. GeoWave® je vysoce kvalitní produkt, který však svou účinnost může plně projevit jen při správné
instalaci. Ta je díky stabilnímu závěsnému systému skutečně jednoduchá. Před instalací byste si měli
pouze vybrat vhodné místo, protože „vlna života“ GeoWave® by měla být zavěšena na místě bez
rušivých účinků.
2. GeoWave® by měla být umístěna pokud možno ve středu bytu nebo domu, aby se okruh jejího
působení optimálně využil.
V bytě s pouze jedním podlažím zavěste GeoWave® na strop. Ve vícepodlažních bytech nebo domech
na strop nejvyššího podlaží nebo na půdu. Harmonizující účinek se od GeoWave® šíří kulovitě směrem
do stran a dolů a obsáhne až čtyři poschodí.

montáž v domě

montáž v bytě

3. Nalezení správného místa pro zavěšení GeoWave®
U tohoto modelu GeoWave® není bezpodmínečně nutné nechat vyhledat místo pro instalaci
radionikem, samozřejmě to ale neuškodí. Postupovat lze následujícími způsoby:
•

Vyhledejte vhodné místo sami s využitím svalového testu.

•

Pokud máte zkušenosti s kyvadlem nebo s proutkařením, určete vhodné místo sami. Testujte
si: „Je toto neutrální místo bez rušivých vlivů pro GeoWave®?“

•

Nebo se obraťte na radionika (proutkaře), který Vám vhodné místo vytestuje virgulí.
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Svalový (kineziologický) test
K tomuto testu budete potřebovat ještě další osobu.
Budete hledat nějaké neutrální, respektive pozitivní místo.
Pozitivním místem se míní místo bez rušivých vlivů geopatogenních
zón (proudy podzemní vody, globální mřížková síť, tektonické
poruchy a zlomy, atp.)
Poproste druhou osobu, aby držela pravou paži (u praváka,
u leváka levou) v pravém úhlu jako na obrázku.
Nyní položte jednu ruku na rameno „testovací osoby“ a dva
prsty na zápěstí zvednuté paže. Pokuste se bez výrazné námahy
stlačit paži dolů. Testovací osoba se pokusí mírně vzdorovat
vašemu tlaku, tedy tlačit paži nahoru.
Pokud paže testovací osoby vydrží vzdorovat tlaku, jedná se
o pozitivní místo bez rušivých zón. Pokud druhá osoba nedokáže
tlaku silou vzdorovat a zdá se být „bez síly“, tj. její paže klesá,
je to znamení rušivé zóny. Potom vyzkoušejte tento test znovu
na nějakém jiném místě (krok doleva, doprava, dopředu nebo dozadu).
Po nalezení vhodného místa si toto místo označte pro instalaci háčku.
Vybalte GeoWave® a zkontrolujte její úplnost. Pozor: okraje vlny mohou být ostré.
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závěsná tyč s třmenem
oko pro zavěšení

Zavěste GeoWave® na háček a nastavte ji do vodorovné polohy.
Montážní zařízení GeoWave® je koncipováno tak, že je možná volně
plovoucí instalace. Pro nejlepší účinek je nezbytné zajistit, aby se
GeoWave® nedotýkala stropu, stěny nebo nějakého dalšího objektu.
Zkušenosti od roku 1997 ukazují, že je nejlepší orientovat GeoWave
tak, aby užší strana mířila k východu.

Křídlová matice fixuje GeoWave® ve vodorovné poloze.
Při věšení GeoWave® dbejte na pevný sed. GeoWave® musí být
namontována tak, aby nevzniklo žádné ohrožení osob, např. nárazem
do hlavy při příliš nízké výšce zavěšení.

Návod k čištění GeoWave®
Při čištění, prosím, nepoužívejte žádné čisticí prostředky, pouze setřete každý měsíc prach bavlněným
hadříkem (pozor u zlatého bodu)! Přejeme vám s GeoWave® mnoho životní energie!
Pokud byste měli otázky k montáži nebo působení GeoWave®, jsme Vám kdykoliv velmi rádi k dispozici!
Děkujeme za laskavé doporučení GeoWave® vašim přátelům a známým. Podělte se o své zkušenosti na
adrese distributora info@GeoWave.cz. Informace, letáky a videa v češtině najdete na www.GeoWave.cz.
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