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Nooit meer last van elektrosmog?!
Kosteloos, snel en 100% effectief
De laatste jaren wordt er steeds meer bekend over de onzichtbare risico’s die vast zitten aan het
gebruik van mobiele telefoons, (draadloos) internet en apparaten die een elektromagnetisch veld
genereren. Meer en meer tonen goed opgezette en uitgevoerde studies de gevaren aan, maar
ondanks dat worden de risico’s genegeerd door overheid en providers.

D

e belangen zijn immers groot. Maar ondertussen
hebben veel mensen er last van, maar al te vaak zonder zich gehoord te voelen door bijvoorbeeld de
reguliere gezondheidszorg. Gelukkig zijn er oplossingen,
ook oplossingen die niets kosten en de stralingsbelasting
volledig weghalen….

Waardoor ontstaat elektrosmog?
Elektrosmog wordt veroorzaakt door elektromagnetische
straling (em-straling), een combinatie van, zoals de naam al
zegt, elektrische - en magnetische straling. Em-straling kan
onderverdeeld worden in (extreem) laagfrequent en in
(extreem) hoogfrequent. Voorbeelden van laagfrequente
em-straling zijn bijvoorbeeld geluid, hoogspanningsleidingen en alle elektrische apparatuur; voorbeelden van hoogfrequente em-straling zijn bijvoorbeeld radio, televisie,
mobiele telefonie, DECT-telefonie, wifi en radar. Nu is het
overigens zo dat bij de meeste mensen niet het signaal zelf
de problemen veroorzaakt, maar het chaotische gedeelte
wat er omheen hangt, de “ruis”. Em-straling is namelijk
energie, frequentie en dat zijn dus golfbewegingen. Deze
golfbewegingen zijn geen mooie strakke golfbewegingen,
maar golven voorzien van allemaal kleine variaties, ruis
dus.
Naast deze door de mensen gecreëerde straling, is er ook
nog natuurlijke em-straling. Hierbij valt te denken aan o.a.
(uiteraard) het aardmagnetisme en ook straling van de zon,
bliksem en straling vanuit de kosmos. Mensen en dieren

zijn van nature ingesteld op deze natuurlijke em-straling,
alleen zijn de ontwikkelingen van deze tijd wel erg heftig!
Vanaf het moment dat de aarde de overgangsfase van het
Vissentijdperk naar het Aquariustijdperk is ingegaan, hebben er allerlei veranderingen plaatsgevonden. Zo is de
Schumann-resonantie (zeg maar de hartslag van de aarde,

De aarde is met een hogere
frequentie aan het trillen
de frequentie waarmee de aarde trilt), na tienduizenden
jaren lang 7,83 Hz geweest te zijn, opgelopen naar bijna 13
Hz. De aarde is dus met een hogere frequentie aan het trillen en is letterlijk van alles aan het lostrillen! Daarnaast zijn
er allerlei energie-explosies in het universum o.a. door een
verhoogde zonneactiviteit. Dit laatste valt te constateren
door te kijken hoeveel zonnevlekken er te zien zijn op de
zon, iets wat bijvoorbeeld het KNMI bijhoudt. Kortom: we
worden van alle kanten bestookt met em-straling, waartegen we maar voor een klein gedeelte van nature bestand
zijn. Voor een uitgebreid overzicht van allerlei onderzoeken die wereldwijd gedaan zijn naar de effecten van emstraling, zie het boek “Onzichtbare risico’s in het Draadloze
Tijdperk” van Karel en Caroline van Huffelen of hun website www.stralendegroeten.nl.

Wat kunnen we er aan doen?
De belasting vanuit het universum is iets waarvan we ons
af moeten vragen of alles wel belastend is. Het gaat namelijk ook om frequentieverhogingen waar we ons voordeel
mee kunnen doen, aangezien dat nu eenmaal frequentieverhogingen zijn die passen in het Aquariustijdperk.
Meestromen met de ontwikkelingen van deze tijd door
allerlei vormen van energetische ballast bij jezelf op te ruimen en oude patronen, structuren en vormen los te laten is
een must. Doe je dit niet vanuit (meestal) angst, dan loop je
het risico op allerlei fysieke en psychisch-emotionele klachten, doordraaien en wat al niet meer. Daarnaast geeft het
opruimen van ballast natuurlijk ook veel ruimte en lichtheid en maakt het leven dus simpelweg gemakkelijker en
plezieriger!
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Waslijst van klachten

Hoe haal je elektrosmog weg?

Dan hebben we dus nog het punt van de elektrosmog.
Veel mensen, zeker de hooggevoelige kinderen en volwassenen van deze tijd, hebben te lijden van al die stralingsbronnen in onze maatschappij. Waar staat geen
zendmast, beveiligingspoortje of wat voor detectie
apparaat dan ook? En als jezelf je maatregelen genomen hebt, wat hebben de buren dan allemaal in hun
huizen staan? Om nog even een beeld te geven wat
elektrosmog allemaal kan veroorzaken, een opsomming wat Dr. Ir. Michiel Haas allemaal onderzocht en
gepubliceerd heeft in zijn boek ‘Elektrostress & gezondheid’: verstoring van de hormoonbalans, stressverschijnselen, verzwakte concentratie, prikkelbaarheid,
hyperactiviteit, nervositeit, gedragsverstoringen, aantasting van het immuunsysteem, migraine, allergieën,
hart- en vaatproblemen, geheugenverlies, slaapproblemen, slecht zien, grauwe staar, Alzheimer, versnelde
groei van kankercellen, leukemie, hersentumoren en
bloedsomloopklachten. En dan zijn er nog allerlei aandoeningen waarvan het vermoeden bestaat dat ze gerelateerd zijn aan elektrosmog, maar het bewijs (direct of
indirect) nog niet geleverd is. Kortom, een waslijst aan
niet de eerste beste klachten.

In ons immens grote, en alleen maar uitdijende, universum komen allerlei energiesoorten voor. Hierbij valt te
denken aan nulpuntsenergie, waar volgens wetenschappers van de kwantummechanica ons hele universum uit ontstaan is. Maar ook aan tachyonenergie, dat
de eerste gematerialiseerde vorm vanuit nulpuntsenergie is. Door vortexbewegingen in het universum wordt
de nulpuntsenergie verdicht en daardoor ontstaat
materie, tachyon deeltjes. Dit is wat diverse firma’s
gebruiken om getachyoniseerde voorwerpen te maken
die je kunt gebruiken voor allerlei toepassingen,waaronder het weghalen van elektro- smog.
Tachyonenergie heeft dus een aantal hele mooie eigenschapen, maar wordt meer en meer als “zwaar” ervaren door mensen. Een ontwikkeling die past in deze
tijd.

Energie vanuit het universum
Veel mensen hebben inmiddels gelukkig ook ervaren
dat klachten kunnen verminderen of verdwijnen door
gebruik te maken van getachyoniseerde producten, een
woonbioloog in te schakelen die dan allerlei maatregelen neemt, te verhuizen (!?) of door simpelweg bepaalde energiesoorten rechtstreeks vanuit het universum te
gebruiken. De ervaring van inmiddels honderden mensen is dat dit laatste het goedkoopste is en dan ook nog
eens het meest effectieve! Energie vanuit het universum
staat natuurlijk gratis voor ons ter beschikking en dat in
onuitputtelijke hoeveelheden Dus geen dure producten
die uiteindelijk de problemen vaak niet eens helemaal
oplossen, maar gebruik maken van iets wat er gewoon
is. Zeker als het gaat om gezondheid, zorgt de natuur
voor oplossingen. Dat wij mensen er dan weer iets
anders van gaan maken met wel die werking, maar ook
met bijwerkingen, is onze westerse, rationele inslag.
Denk maar eens aan een van de meest bekende pijnstillers acetylsalicylzuur (AspirineR) met zijn bijwerkingen waaronder aantasting van het maagslijmvlies,
terwijl kauwen op de wilgenbast dezelfde pijnstillende
werking heeft, maar niet de bijwerkingen. Dit komt
door de combinatie met andere stoffen die van nature
aanwezig zijn in het plantaardige materiaal. Waarmee
niet beweerd wordt dat AspirineR niet gebruikt moet
worden, maar dit terzijde.
Moraal van het verhaal: de natuur zorgt dat alles keurig in balans kan blijven, ook als wij mensen dat verstoren. Wij moeten echter wel openstaan voor die
oplossingen.

Een mooi alternatief hiervoor is fotonengordelenergie,
dat veelzijdiger en krachtiger werkt dan tachyonenergie, maar vooral veel lichter aanvoelt. Het woord
‘foton’ is een natuurkundig begrip en betekent eigenlijk
gewoon ‘lichtpakketje’, een hoeveelheid energie. Deze
fotonengordel - zoals de naam al zegt: een gordel, een
band van energie - loopt dwars door het universum en
kan gebruikt worden voor vele toepassingen waaronder bijzonder effectief het weghalen van elektrosmog.
De sleutelwoorden van deze tijd zijn frequentie (alles is
energie, dus frequentie) en intentie (met je intentie
bepaal je wat je doet met die energie). Door je met je
intentie te verbinden met de krachtigste plek van die
fotonengordel en vervolgens die energie op een bepaalde manier te verbinden met het voorwerp dat het elektromagnetische veld creëert, haal je de chaos, de ruis
weg van het elektromagnetische signaal en daarmee de
belasting voor ons mensen. Dit kan met alles waar een
accu, batterij of cel in zit, alles waar een stekker aan
vastzit en alles wat maar, op wat voor manier dan ook,
straling afgeeft. Van een horloge met een batterijtje tot
aan zendmasten en hoogspanningsdraden aan toe. Eén
keer zo’n verbinding maken, betekent blijvend geen
last meer van elektrosmog. Simpel, kosteloos en 100%
effectief……….

Tot slot
Zo gemakkelijk als het hier beschreven staat, is het dus
ook. Iedereen kan dit leren toepassen om zo de fotonengordelenergie te gebruiken voor het weghalen van
elektrosmog, maar voor nog veel meer toepassingen.
De enige beperking in het gebruik van dit soort kosmische, universele energieën zit in ons hoofd: in wat wij
denken dat niet kan. Wij zijn zo geconditioneerd in het
maar willen begrijpen en bewijzen, dat dat de grootste
beperking is. Wanneer we echter vertrouwen op de
kracht, eenheid en liefde van de kosmos en ons daaraan
overgeven, hoeft niets meer een beperking te zijn. En
dat is mooi in deze tijd van spirituele groeimogelijkheden! <

mei 2011

.

info@eenwording.nu
www.eenwording.nu
T-0297-785175

Spiegelbeeld

. 45

