Straling
Straling, wat is dat?
Over gevoeligheid voor straling van elektromagnetische apparatuur is inmiddels steeds meer
bekend. Ook tonen steeds meer wetenschappelijke onderzoeken aan dat straling van mobiele
telefoons het zenuwstelsel beïnvloedt. Juist jongeren blijken hier extra gevoelig voor te zijn,
dit mede door de sociale druk om voortdurend bereikbaar te zijn en ook de “angst om iets te
missen”. Het is een probleem dat zeker niet kleiner zal worden omdat de ontwikkelingen
binnen onze maatschappij totaal computer gestuurd is. Communicatie is immers van groot
belang. De middelen hiertoe zien we al steeds sterker worden en deze zullen, naar het
uitziet, steeds sterker gaan worden en ook in aantal toenemen om het bereik voor steeds
meer mensen te vergroten en te verbeteren.
Om ons heen ervaren we dan ook veel verschillende vormen van straling. De zon die straalt,
en de aarde straalt warmte uit. Ook de apparaten die door de mens ontwikkelt en gemaakt
zijn straalt een (on)gezonde straling uit.
Deze straling is afkomstig van onze apparaten als bijvoorbeeld de mobiele telefoons,
snoerloze (DECT) huistelefoon, Wi-Fi-router, tablet en de computer, magnetron,
hoogspanningsleidingen en zendmasten. De digitale en analoge technologie maakt gebruik
van frequenties en straling van energie.
Kan ik klachten van straling krijgen?
De straling die afkomstig is van apparaten kan gezien worden als een letterlijke stoorzender.
Deze is in staat het lichaam (flink) in de war brengt. Een magnetisch veld hoeft niet per se
schadelijk te zijn voor de mens, dat ligt namelijk aan de soort straling die het veld afgeeft
Stralingsgevoeligheid kan diverse klachten geven. Klachten die door mensen zelf in verband
worden gebracht met blootstelling aan straling kan zich uiten in gezondheidsklachten als
bijvoorbeeld (chronische) vermoeidheid, hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn, oorsuizen,
lusteloosheid, concentratieproblemen, slecht slapen. Als reden wordt aangegeven dat het
lichaam gebruik maakt van een eigen elektrisch systeem namelijk; het zenuwgestel dat
prikkels verzend. Door apparaten uitgezonden straling (frequenties) kunnen het lichaam
(over)gevoelig maken. Tevens wordt aangegeven dat op drie manieren straling ons lichaam
mogelijk kan beïnvloeden. Via de zenuwbanen, via het hormonale stelsel en/ of verzwakking
van het immuunsysteem. Straling verstoort de cel communicatie, waardoor voedsel en
supplementen niet goed worden opgenomen.
Het freiburger appel met daarin 1000 Duitse Huisartsen hebben een hele waslijst genoteerd
aan klachten variërend van o.a. onrust, ADHD, bedplassen, infectieziekten, waarin straling
een verstorende en dus ziekte faciliterende werking heeft.
Er zijn inmiddels vele wetenschappelijke onderzoeken en rapporten die aantonen dat
elektromagnetische velden (straling) effect hebben op mens, dier en milieu. Op de site van
www.ikheblastvanstraling.nl of www.floww.com kun je veel informatie vinden en rapporten
lezen. Eerlijk is eerlijk. Er zijn aan de andere kant ook onderzoeken die geen enkel verband
vinden tussen gezondheidsklachten en straling. De beantwoording van de vraag of straling
schadelijk is voor de gezondheid is en blijft voorlopig een lastige kwestie; wetenschappers
zijn het met elkaar oneens en onderzoeken lijken elkaar tegen te spreken. Zelf heb ik in mijn
praktijk regelmatig mensen behandeld met stralingsbelasting waarna klachten verminderen
of verdwijnen. Voor mij persoonlijk is het wel duidelijk.
Moet ik daar iets tegen doen?
Omdat het overal om ons heen is ontkom je er niet aan en is het niet mogelijk je daar
compleet tegen te weren en beschermen. Gelukkig kun je zelf wel wat doen. Er is de
mogelijkheid jezelf te vitaliseren zodat je geen, of in zeer heftige gevallen, minder last hebt
van straling.
Wat kun je zelf doen:

Straling





plaats geen apparatuur en / of dect telefoon in je slaapkamer.
Draag je mobile telefoon niet op je lichaam
Verminder zoveel mogelijk contact met de straling bronnen
Ga niet met uw hoofd tegen een muur liggen waar een radiator hangt, of waar aan de
andere kant van de muur een computer staat. De elektrische bedrading in de muur en
onder het bed voor het nachtlampje wekken een magnetisch veld op waar uw lichaam
slecht op kan reageren.

Hoe kan ik je ondersteunen:
In de praktijk is een speciale testdoos aanwezig welke ik voor de metingen gebruik om de
stralingsbelastingen te kunnen testen.

In de praktijk meet ik met Bioresonantie of straling voor jouw een belasting geeft.

U kunt bij een vermoeden van straling belasting een test aanvragen. Vervolgens kunt u
wangslijmvlies afnemen en opsturen. Dit wordt d.m.v. Bioresonantie getest waarmee de
mate van belasting getest kan worden.

Na behandeling met Bioresonantie en de floww druppels wordt de test herhaald.
Korte informatie floww producten:
Floww Health Technology gebruikt straling als energiebron voor de kwaliteit van leven. De
producten van Floww zijn ontwikkeld op het principe van resonantie en zetten straling om in
een veld van natuurlijke biologische frequenties.

Floww Drops herstellen de cel communicatie en zorgt voor een verbeterde opname
van voedsel en supplementen.

Mobile Floww zet de schadelijke straling van de telefoon om in
natuurlijke frequenties die het lichaam versterken. Zoals zonlicht en
bloemen ne planten dat ook doen.
De personal Floww vitaliseert het lichaam door lichaamseigen
frequenties te maken uit de frequenties afkomstig van bijvoorbeeld de
mobiele telefoon.

Tijdens een huismeting wordt duidelijk hoe sterk de belasting is waar u aan bloot
wordt gesteld in uw eigen huis. Juist in diepe slaap maakt het lichaam hormonen aan.
Wordt deze diepe slaap verstoord dan kunnen andere ziekteverwekkers makkelijker uw
gezondheid beïnvloeden.
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Briljant experiment wekt internationaal interesse van wetenschappers
Een simpel maar doeltreffend experiment van Deense brugklasleerlingen toont aan dat Wi-Fistraling effect heeft op de groei en ontwikkeling van planten. De leerlingen verdeelden 400
tuinkerszaadjes over 12 bakjes. Zes bakjes met zaden werden in een stralingsvrije ruimte
geplaatst en zes bakjes in een andere kamer naast twee Wi-Fi-routers. Dergelijke routers
zenden een zelfde type straling uit als een gewone mobiele telefoon.
Na twaalf dagen spraken de resultaten boekdelen:
Tuinkers niet blootgesteld aan Wi-Fi Tuinkers na 12 dagen blootstelling Wi-Fi
De tuinkerszaadjes die in de ruimte met de routers stonden groeiden niet en sommige waren
zelfs gemuteerd (genetisch defect dat nog niet aanwezig was in het oorspronkelijke zaadje)
of ze waren dood.
Leerlingen geschokt door effect van straling
De leerlingen kwamen op het idee omdat ze concentratieproblemen hadden tijdens de lessen
wanneer ze hadden geslapen met hun mobieltje naast zich. Omdat ze de effecten van de
mobiele telefoon niet op zichzelf konden testen kwamen ze op het idee van de tuinkers. Het
brugklasteam was erg geschokt door de resultaten en vond het beangstigend dat straling
zoveel effect heeft. Geen van hen slaapt dan ook nog met een mobieltje naast zich. Bron
artikel: http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2013/05/16/131324.htm
Onderzoek naar de effecten van de groei en ontwikkeling van planten bij toepassing van
Floww producten vindt u hier: http://www.floww.com/dnld/NL-onderzoek-effect-vanFloww-op-planten.pdf

Bronvermelding:
www.floww.com
www.ikheblastvanstraling.nl
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