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Wat kun je verwachten?

• Alles is energie

• Mens als energetisch wezen

• Welke energieën in onze directe omgeving?

• Wat doet het met ons?

• Wat kunnen we beïnvloeden? 





Alles is energie







Mens als energetisch 
wezen





Energieën in onze 
omgeving (buiten)













ICNIRP-normen

41 V/m = 4.100.000 ꙡW/m2

90 V/m = 9.000.000 ꙡW/m2



Energieën in onze 
omgeving (binnen)



































Wat doet het met 
ons?



EM-velden zijn te zwak
• Ze kunnen niet doordringen in ons lichaam, energie is te zwak

• Daarom kunnen ze geen schade aanrichten

• De enige wetenschappelijk erkende schade is opwarming



Waar zijn de normen op 
gebaseerd?
• Op een mechanisch mensbeeld – opwarming is het enige erkende 

schadelijke effect

• Maar een mens is een elektromagnetisch wezen

• Tienduizenden onderzoeken tonen schadelijkheid aan van veel lagere 
belasting, maar dit is blijkbaar geen ‘wetenschappelijk bewijs’

• Douglas Theobald, hoogleraar biochemistry, meent dat 
wetenschappelijke bewijzen alleen bestaan in de wiskunde en logica. 



Wat is wetenschappelijk bewijs?

• Douglas Theobald beschrijft de uit vier stappen bestaande 
wetenschappelijke methode om problemen in andere gebieden te 
bestuderen:

1. Het doen van waarnemingen

2. Opstellen van een theorie of hypothese, om de waarnemingen te verklaren

3. Het op grond daarvan maken van voorspellingen

4. Met waarnemingen nagaan of de voorspellingen kloppen en indien deze 
niet uitkomen teruggaan en de theorie bijstellen



Doen van waarnemingen leidt tot 
wetenschappelijke doorbraken
• Kraamvrouwenkoorts (Semmelweis, 1847)

• Cholera (Snow, 1854), bacteriën > 40 jr

• Röntgen straling (X-rays, 1900)

• Softenon (1957, misvormingen) > 5 jaar

• Asbest (waarschuwing 1933, verboden in NL 1995)

• Roken (algemeen),  VOS (schilders), radon uit gipsplaten, enz.





Energetische mens
• Ieder van onze vele miljarden cellen verwerken meer dan 100.000 

biofysikalische functies per seconde. 

• De zenuwcellen van onze hersenen maken per seconde een biljard 
elektrische verbindingen. 

• Ons zenuwstelsel bestaat uit zenuwbanen die allemaal achter elkaar 
gelegd meer dan 1.000 kilometer bedragen. 

• Is het verwonderlijk dat elektrische magnetische velden van soms 
vergelijkbare frequenties af en toe tot een verkeerd stroompje leidt?



We weten nu allemaal wat we in 
huis hebben

• Is dat van belang?

• Ja, want we beseffen niet dat we bijna 
allemaal meerdere zendmasten in huis 
hebben met vergelijkbare invloed

• Terwijl we ons druk maken over de 
zendmast buiten, slapen we er naast 
met een gerust geweten



Klachten en ziektes na niet-
thermische belasting (EHS)
• vermoeidheid, uitputting, slapeloosheid, depressie

• concentratie- en geheugenproblemen, 

• hoofdpijn, oorsuizingen (tinnitus), 

• maag-darmklachten, hartritmestoringen,

• allergische reacties (huid), verbranding

• spierpijn, gewrichtspijn, kiespijn,

• verminderde vruchtbaarheid,  

• * miskramen, geboorteafwijkingen, 

• * diabetes, kanker, melanomen, Alzheimer



Klachten en ziektes na niet-
thermische belasting (EHS)
• vrije radicalen, stress hormonen, 

• DNA schade, verandering bloedwaarden, 

• melatonine tekort (slaaphormoon, anti-oxidant), 

• kwaliteit sperma minder (beweeglijkheid, aantal, schade)

• EEG en ECG verandering, 

• bloed-hersenbarrière, 

• * schade aan de hersenen, 

• * vergiftiging (Hg, Pd, Pd, Ni, Al, toxines),



Wetenschappelijk onderzoek



Reflex studie 2004 – ‘Rufmord’



Waarheid doorloopt drie stadia

• Eerst wordt ze belachelijk gemaakt 

• Dan wordt ze hevig bestreden 

• Tenslotte wordt ze als vanzelfsprekend aangenomen

Arthur Schopenhauer 1788-1860

• 1788-1860, Duits filosoof



En dat doet de industrie ook

• Eerst wordt het ontkend

• Dan volgt desinformatie 

• Tenslotte wordt eindeloos uitgesteld

the  truth about  the tobacco industry

• 1788-1860, Duits filosoof









Wat kunnen we 
beïnvloeden?
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Innovatief product!



Innovatieve dienst!


