
cred i ts

Huub Koning geeft cursussen om elektrische 

apparaten, mobiele telefoons en zendmasten 

te ontdoen van de negatieve effecten van 

de straling die ze afgeven. Aan ‘therapeuten, 

hooggevoeligen en gewoon geïnteresseer-

den’. Honderden cursisten begroette hij in 

zijn praktijk in de Veluwse bossen bij Emst.

Vijf jaar geleden had Koning nog een bestaan 

als apotheker, bij A. Vogel.  Dat was het mo-

ment waarop hij aan het einde was gekomen 

van een ontwikkeling die twintig jaar eerder 

was ingezet. “Ik ben begonnen in de harde far-

macie om specialisten te overtuigen genees-

middelen te kopen. Maar ik kwam er al snel 

achter dat heel veel medicijnen alleen maar 

symptoombestrijders zijn en de feitelijke 

oorzaak van ziektes laten zitten”, vertelt hij. 

“Toen ik besloot te stoppen als apotheker was 

ik tot de conclusie gekomen dat 98 procent 

van alle geneesmiddelen overboord gegooid 

kunnen worden, zolang we maar in balans zijn 

qua leefwijze en voeding.”

Met zijn centrum, Connectie, legde hij zich toe 

op pijnbestrijding door onder meer energe-

tisch werk en Bachbloesemtherapie. Steeds 

meer bevroedde hij dat fysieke klachten als 

hoofdpijn, last van spieren en oorpijn wel 

eens met het overmatige elektronicagebruik 

van tegenwoordig te maken konden hebben. 

Langdurige trillingen van de elektromagneti-

sche velden kunnen ons ziek maken. Gelijktij-

dig kwam hij in contact met tachyon-energie, 

een sterke energielaag rond de aarde. De 

naamgeving is afkomstig van Duitse weten-

schappers in de zestiger jaren van de vorige 

eeuw. De deeltjes energie zijn namelijk sneller 

dan het licht (het Griekse woord ‘tachyos’ 

betekent snel).

Energetisch reinigingsproces 
Koning onderzocht met een collega hoe je bij 

die laag met tachyon-energie kunt komen om 

de energie te gebruiken. Dat lukte met behulp 

van een denkbeeldige ‘koker’. De volgende 

vraag luidde: wat doen we ermee? ‘Weghalen 

van de elektrosmog’ was zijn eerste inge-

ving. Hoe? “Door simpelweg een verbinding 

te maken tussen de energielaag en het te 

zuiveren voorwerp. Het gaat om het richten 

van intenties en het gebruik maken van de 

energiefrequenties in ons universum. Je ziet 

dat in de gezondheidszorg bioresonantie in 

opkomst is, wat ook alles te maken heeft met 

frequenties.”

Koning begint zijn cursussen met ‘een ener-

getisch reinigingsproces’. “Daardoor worden 

de cursisten letterlijk ruimer en lichter en 

kunnen zich gemakkelijker verbinden met de 

energieën.” Daarna is het een kwestie van 

intentie om de verbinding te maken. Koning 

helpt ze op weg. Iedereen kan het leren, stelt 

hij, al zijn de meeste van zijn cursisten wel 

al hooggevoelig. Sinds kort gebruikt hij ook 

fotonengordel-energie. “Dat is een pas ont-

dekte energie en komt overal voor. Het is nog 

krachtiger en veelzijdiger.”  

We nemen een kleine proef op de som. Ik 

pak mijn mobieltje in de ene hand en bij de 

andere houd ik duim en wijsvinger zo stijf 

mogelijk op elkaar. Koning concentreert zich 

en ‘zet de energiekoker erop’. Hij probeert 

mijn vingers uit elkaar te trekken en dat lukt 

nauwelijks. De belasting zou namelijk weg 

zijn op dat moment. Hij haalt de koker eraf 

en trekt vervolgens mijn vingers eenvoudig 

uit elkaar. De ‘vervuilende en verzwakkende 

elektrosmog’ is terug. We doen dat nog een 

paar keer en met ontstoorde telefoon verlaat 

ik uiteindelijk de praktijk. Buiten schrikt hij: 

“Een hybride auto is één bom elektrosmog.” 

Ontstoren dus maar weer. Hand op het dak, 

concentratie, energiekoker erop en de klus is 

wederom geklaard. Gezuiverd en een beetje in 

verwarring door al dat goeds op zo’n simpele 

wijze, rijd ik huiswaarts.

Foute aardstralingen
Huub Koning is niet de enige die dit doet 

vanuit een geheel andere achtergrond. Tom 

Stoekenbroek van Natural Care bijvoorbeeld, 

stapte al tien jaar geleden uit de ICT-wereld 

‘om te zoeken naar technische aansluitingen 

voor de stralingsproblemen die wij hebben’. 

“Ik heb er een studie van gemaakt en kwam 

al snel uit bij de bioreso-

nantie.”

Stoekenbroek ontwik-

kelde zijn ideeën en 

behandelt inmiddels 

zowel elektromagne-

tische stralingen als 

‘foute aardstralingen’. 

Zijn oplossingen zijn 

enerzijds van technische 

aard, met bioresonantie-

apparatuur, en anderzijds 

energetisch. “Ik pas de 

energieën aan in de hui-

zen, dan werk ik als een 

soort magnetiseur.”

En hij gebruikt de I-DOH. “Dat is een antenne 

die de goede aardstralen versterkt. In com-

binatie met het magnetiseren krijg je dan 

een heel aparte serene rust in de huizen en 

ongevoeligheid voor straling. Tegelijkertijd 

stimuleert het de spirituele ontwikkeling van 

de bewoners.” Hij gebruikt daarbij ‘de nieuwe 

basisenergie van de natuur’. “Kenners noe-

men het Mu-energie.” Zijn werkwijze is eerst 

meten, dan de omgeving zuiveren en vervol-

gens kijken wat er met de klachten gebeurt. 

Die variëren van hoofdpijn tot slaapstoornis-

sen en burn-outs. “Vooral wateraderstraling 

is een foute aardstraling, die zuigt mensen 

helemaal leeg.”

Inmiddels noemt Stoekenbroek zichzelf ‘stra-

lingsdeskundige en new energy coach’. Zijn 

praktijk is zijn auto, hij bezoekt de mensen 

thuis. In anderhalf jaar tijd heeft zijn busje 

142.000 kilometer op de teller staan. Van de 

ruim achthonderd mensen die hij heeft ge-

holpen – “bij 95 procent heb ik een oplossing” 

– hebben er 240 een serviceabonnement. Bij 

hen komt hij tweemaal per jaar meten en 

kijken of de apparatuur nog goed werkt.

Vakkundige concurrentie moedigt hij alleen 

maar aan, ‘want er zijn zoveel mensen die 

moeten worden geholpen’. De negatieve ge-

zondheidsaspecten van straling zijn volgens 

hem allang niet meer exclusief een zaak in het 

complementaire circuit. “De harde weten-

schap heeft dit al jaren geleden bevestigd, 

maar het commerciële aspect houdt het in de 

doofpot.” 

Ten strijde tegen elektrosmog
‘Niet te dicht bij de televisie zitten en ook niet te lang televisie kijken. Dat is slecht voor 

je.’ Het zijn de instructies die wij als kind al van onze vooruitziende ouders kregen. Tegen-

woordig wordt regelmatig de alarmbel geluid voor de negatieve gezondheidseffecten van 

straling van alle elektrische apparaten waarmee wij ons omringen. De therapeuten die elek-

trosmog en andere foute stralingen ontstoren hebben het druk. Onkruid sprak er twee. 

Huub Koning van Connectie

´Een hybride auto is één 

bom elektrosmog´
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Energiekoker tegen elektronische straling
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