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drostisch teruglopen, don moeten we dit zien ols
een feken

oonle*ond.

Hier is iel5 ernstios oon de

hond. Hier lopen wii ok rrersen wellicht ool een
groor Íisico. Wê noeten dit zren ols de dode ko.
norie von de niinwerlers. Als dit zo doorooot ijn

*lzelf -oorschilnlilL

her uolsende

slochbÏÍ€r

Moor wol lunnen we doen oon de problerren uon
chemisch txische belostinq? Dooiooons kunnen
*e een bepoolde invloed;ibetedn op de plek
woor we wónen. op hefvoedseldotwe eten en hei
wcter dot we drinlen Onze eioen invloed oo da
lucht die we inodemen is ol eenirr,k meer bepirk'.
Ondonks onze persoonliike mootreqelen, woorbii
we met de k;neiiolooische testen heÏ 'bestê' *oter
er he,'beste' voedselkunnen se ecteren, lriisen we
tocl'ons deer b'nnen. Zeker ol, we ons reoliseren
dot zelÍs op de meest seïlol€erde sebieden ol een
overmool oon loxin€s gemelen wordt. De pinguihs
von de Zuidpool hebben biivoorbeeld o"erschonen
oon DDT en PCB s in hun vetweefsel opgesloger.
Door le zorgen dot we regelnotio (1-2x per'oor)
een kuu doen om deze toxines oÍ ta scheiden
lunnen we in elk gevol ons e;gen sysleem schoon
houden ên het syíÊe.n vor on/e cliënbn beleÍ in
de goten houoen ll odvisee' doo.uoor Quo r'n,ox
von DNH te oebruiken. oezien de honderden hequenries die h-er bevot en le snelle resultoten die het
oplevert. Het doel ons ontgiFbn. .noor mooLt ons
syíeem ook ís€ds weer olerl om iui3l Ë reoqeren
op deze belosterde cherriscn lo"ische in'loeàen.
KUNNEN WE WET WAT DOEN AAN DE ONS
OMRINGENDE STRALINGSINVLOED?
Doo' bepoolde oppo.oruur rie- rn hu s te holen
of mel zeeÍ veel lerr,qhor:dendheid re qebruiken,

beoe*en -e een mo]e von slrolinosin;loed. À;
wJ denLen oon de GSM. don Lunnën we zelÍ het
gebruiL zo veel mogeliik terrgdringen er rer opporool niet voorldurerd 'stondbv in onze zok
drogen.

Moór de strolinqsmosten die o"e'ol zonder onze
loesÍemm no en vook zonder

ols medeweien wor-

den geploois,, kLnlen we riet u'schoxelen. we
kunnen besluiten de droodloze DECT leleÍoons en
de droodloze internetverbindinqen in ons huis te
vervonoen door oooorot"ur meidroodverbindi"o.
tvtoo' ,'in

*e dor'ár

DECI teleÍoons en

Je
"on de
drocdloze interneverbindirqen von onze buren?
{Deze signolen kunnen soms-viihio tot hondero me.
teí verde' nog opgepikt worden.)En het wordt niet
minder, het wordt iuist me€rl

Ook voor strolinqsinvloeden ziin producten ge.
moolt die strolinà {srotendeelsi nËurrol;seren en
ons systeen in srool stellen om besche..ende fil.
le's lè píoouceren Hierdoo, le,en we leootieve
invloeoèn uon stroling nieÍ ir ons systeêm lo; te loten. Moor hel i5 miins inziens voorol belongriik om
ons zelt le beschermen tegen deze in'loeden door
ons eiqen MAGNETISCI-i VELD en POLaRlTtll opmool-le versterken. Doo.voo moeren we zorgen
voor een oplimolê minerolenhuishouding en voor

een nivellerino vcn de erÍeliike

oÍ

in"l".den

we moetei deze

riidêliik com@n-
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seren met moqnetische hulpmiddelJn. n'oel
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trom

Als ons moqnetich veld op'inool Íurcrioreert en
de polorilêil stab el en oprirool is. don is de lons
oo klochten door elektromoonerische verstorinoen
een sroot deel ofsedmen. r-en. biikomËnd
'Lr
voordeel s geegen rn het pos,'reve êliect hrervon
les ovólile L Me'1sen
testproblemen heboen uook

oo orzê

Ílel

ter,.roLerende
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bleem.
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omgeving
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Hel testên von hel moqretisch veld en de polorlleil von dê mels bliiKteen qoeoe mo'rier le ziin
om verstoringen op Jit vlol o"p te sporen en tegen
te qoon. ln de kinesioloqie ziin er leslmehodes
bekind die geh.uiLt *oràen on' met nome de polariteit te ïeslen. Binnen Totocl Boions hebben we
een nieuwe meAode onhdikkeid om dit niet olleen

le lêslen, moor ook te optimoliseren We molen
doorbii qebru;l von 2 soorlen moqaelen De zogenoomJe"'plonbord moqnee" , doÏ is een moqneet
mel een noo.dpool ên èen zuiopool oor de z-elÍde
lonl. De tweede mogneel is een gepoolde n'"g-

neel', een moaneet mel oon dê ene lonl een
noo'dpool en dor de orde.e kont een zu dpool
De olools op l'et lichoom dle de po.o.ireit reqÀ,t en
rn siond nouot, is de rhymusk:e. àl zwezeriklZools
bekend heuindt deze kler zich onder het bovenste

qedeelte

het borctbeen. De belende funcrie

"on de oonmook von immuursroÍfer
de klieris
'or
invloed
en de
op wee'stond en *eerboorreid. De
meer onbelende Íunctre heeh te molen met onr
mognerisch veld en de poloÍiteit von dol veld. Zowel menser, dierer, plonter en s'er"r hebben eer
noonetisch ued ooller omrirqt en dot zicl^tboor

oeÀookt kor worder door KiJion Íoroorofie. De
àomplete oorde en onde,e ploneten hef,ben ook
een mosnetisch veld dot hen omr;nqt. De fundie
von zo'n ve'd heeh te nol.en net hei besche'men
en ofscl'ernen voo. s_roling en oldere negolieve
rnvloeden. Bil de mens ziin binnen dit mog;etisch

veld de lleur6eouenties von de

cho[roi

te vinden.

De Íotonenemie'von de cellen leven de kleurÍre'
orenries d:e
de cholrot noor buiten wervelen
"lo vormen. Moor de enero e von dil
.n ro de ou'o
ouroveld ;s niet louter opgebouwd url Jeze {Íooie
kleuírequenties, moor ool uit elekhomoqnetische
hequenties en de srerlte von het ueld *órdt
'oo.
eer belonqri,L deel bepoold door de polori'eit er-
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We lesten olJereersr een Íed€li ( oÍore'olonbord
mogneel' op de rhymus ldoorsnedË uon de mog
neel ongeveeÍ vier cm. en diLte ongeveer éen cm.)
We kiiken of dit een sterke leí ooleveÍl. h dil nier
her oevol don is har moonerrsch vàlo verzwort. We
.,";"" d;r
órnoliseren door de iuisre
""-.1s""'
minerolen te
zoeken die dil veríerken. Dil kunnen
ziin: moonesium. zinl oÍ colcium oÍ een
de

r..1.

'on zit'
Deze minerolen

'J-*";.**"
oÍ re *e nio in oe 'iliceo.
voedino
ràn

biide

óf worden slecht

betretÍende- persoon. Door te
"ps"no."n
supplementeren oÍ door het innemen von Biochemische zou-er (Schijsslerzo,Jrenl kL,rnen
de
reLo*en ooheflen en docrmêe rêvens h€Í moonetische veld àotimoliseren.
Als we hetriroqneiisch veld op deze monie. hebben
geoptirroliseerd, goor we vervolgens de polonbit
'esle'r. We ljesten die Ïlet een 'gepoolde moqneet'.
de rnoqneet onq!'eer 4 cm. En d k{dooanee
'on
te ongeveeÍ I cm I Wl leooeride ene pool von oe
mogneet op de thyrnus en leslen de poloí;leil op
een school von l-10 en we leooen vervoloens de
ondere poo, op de 'ymLs en'Ësien opnËu* de
ooloriteitoo een school vcn l -10
bi; ueel meirsen is de poloriteit biieen von de polen
von de mooneet verzwokt. Dit heeft een sterke in
voed oo há he,e enero,esvsteem en leidt vook tot
een insiobiel en wissel;nd hêêld Een oalonoriike

-e

Íocror kon doorhii

o*"^den

*"d*

in

d"""'L-

liile oÍ r'riosmotiscLà in"loeden. De'e kunnen
"on
'onos oÍ oon ons eneroieookoon iníohiêl molên.

voàl lior de .--.1 1" '"* sterLe miosmoriscnê
invloedïn óÍ het Luesinum, het À4edorrhinum, na
Psorinum, het Tuberculinum oÍ het Corcinosinum
micsmo óÍ in een slerl,e teoenoestelde invloed von

een mix von oezê in".oêd;n. Ën oe oolossinc lici
in het oÈwol[en en minirnoliseren uo,ide erÈl;11""
zwoktes. Als we hêr oeheel oon miosmo's r,eaêliik
zouden *illen oonooÏLen kLnnên wê ook w;kÉln
met êen mix oon 'miosmomidoelen re weren hêr
middel AIIERGA von DNH. Moor ook enkelvou
dise m;ddelen in hoge potenries ziin hierbii goed

een moonelisc\e bond eer hulomiddel ziin. He'
is nomeÏ ,< oouolend ool een moo'reet ormbond

ain
ool*n de ooloriËir onmiddelliil
"".
'""'de
h"'.reh e"
re"ens'h"r -oorieri<.h"
e'.rer[r
"eld

B

de "re-persoon rroer de bord
en bi de ondere oeaoon moei de bond linls
'e<hts
qedroqen
-orden. {Soms kon er ook oÍ in pnoh
doorvón een bond om de enlelworden sêdrosen.)
Door de in"loed
de oolorileit oo leslrcroblemer
en ondeísteunt

opvollerd

'on
n ."1." ,i'"o'"', eer
is .on

.lêÍni[ê dê óóld.irêÍ
Het mogneïiscl' veld do- ors om'ing,, kJrnen
we eveneens verst€rlen door le zoroen voor een
evenwichtige bobns rn de xleurheqienties. Deze
kleuíreouenties kunnen door emorioneel - osv
ziir oe'ool.t. moor'oák
chische fociorên
"e'sroord
hiochemische ,n'loêdÊn hebtê; een oroot eftect
oo de oroducrre von oeze kleurÍreouánries. Met
nlme uàrstorinqen in de crr.oen,u,rcyclus hebben
een groot effect op de celerergie er op de Íotonêneroie die door onrrlool Teoênwoord o ziin e,
goeJe ser te verkr;jger orr deie cirroenziurcyclus
tê lesten en te oo moliseren. OoL het werken met
s,mbolen en coàes Lon in,toed uiroelenen oo de
rágrlering von de citroenzuL,rcyclus.
Het hele sebeuren rondom Íotonenergie > chokro
energie > ouro energie rs deel"on een weedoogse
module die lolool Bolon' oorliiks o'ooniseeÍl De
op-imolisering vor l-e' nog.erislh
en de polo
riieit kom! ooL in diê modrle oon de orde

'el

*e ons zelÍ tot op
zekere hooote beschermen reoen neootieve rnvloeden rir herïrr.er
eioËn moonerrsch

Als individuele nersen lunnen

* d"- .;'

venterken en de polo.irêir Ë opiimJise'e,,,
kunnen we de hu'dioe srol,nosinvloeden oroten.
--ellicht
deels cÍr.enoer. We" l,-r ren
oooi orze
houdino en nuloed onderer n onze nooste on
oeving'positieÍ beïnuloeoen rqoor de noruur, de
Ëorde"en olles *ot e, op leeÍr heeÍt grote p'óble
men met de veronder noen die z,in o;htoon in hêr
m eu. Elekroroqnet,l.e srol'r q,uelden hebben
een desostreus ellec' op olles wo:.eeÊ. De veron
derinoen die doordoor n de notuur olootsvinden
ziin n-ier mokleliik oÍltee'boor AIee" een -e'eld
veld

re

om"otterde oonpok zol deze orwiLlelirg nog

n-- Íc,- ...^ il rco-o.rze
*eb5 - .-e.e , .oor-- -iorêr ool moo.lêt',
mooneethonden en cu :1,< nformoirel
" w.oroolbolons nl
voo,

Soms s dit redeli;k srel oplosboo' en soms d,-ur
het enioe tiid voor deze miosmotische invloeden
ziln oÍg;zwàk. ln de tussentiid kon hetdrogen von

moqnee'

bond voot uitlors' bieder Een s'-.1 mogneeÈolen
vercterkt wel het mognetische veld, mooí niel per

emoil: inÍo@tctooltrlons nl

