
GEZONDHEIDSEFFECTEN DOOR ELEKTROMAGNETISCHE 
STRALING VOORKOMEN EN GENEZEN 
Het zal inmiddels bij iedereen wel bekend zijn dat we ernstig ziek kunnen worden van elektromagnetische  
straling van o.a. zendmasten, WiFi, Bluetooth, KPN- of Ziggo-kastjes, snoerloze DECT-telefoons, mobiele 
telefoons, draadloze oortjes, koptelefoons en hoorapparaten, elektrische auto’s, zonnecel-installaties,  
hoogspanningsleidingen, ventilatoren en elektromotoren, etcetera.

HOE ZIEK WE WORDEN IS VAN EEN
AANTAL FACTOREN AFHANKELIJK:
• Gezondheidstoestand: hoe gezonder je bent, hoe beter  

je bent opgewassen tegen de straling uit de omgeving.
• Voorgeschiedenis: mensen met een traumatisch verleden 

kunnen eerder en ernstiger ziek worden van straling.
• Niveau en duur van de blootstelling: hoe hoger het niveau  

en hoe langer de duur van de blootstelling aan straling  
hoe sneller de effecten optreden en hoe ernstiger die zijn. 

• Andere stress-factoren waaraan we worden of zijn 
blootgesteld: Chemische en toxische belasting en ook  
mentale belasting maken mensen meer vatbaar voor de 
effecten van elektromagnetische straling. 

WAT KUNNEN WE ER AAN DOEN??
• Het beste is natuurlijk om blootstelling aan straling zoveel 

mogelijk te vermijden. Dat is, anno 2020, vechten tegen  
de bierkaai. Zendmasten komen als paddenstoelen uit de 
grond en zonder WiFi, bluetooth, DECT-telefoon en mobiele 
telefoon kun je ook niet meer volwaardig meedoen in de  
huidige maatschappij. Ook aan hoogspanningsleidingen,  
zonnepanelen, windmolens, elektrische auto’s, etcetera  
valt vrijwel niet meer te ontkomen.

Omdat onze huidige maatschappij geen passende oplossingen 
voor deze problemen aanbiedt zullen we, ieder voor zich,  
moeten uitzoeken hoe we met de gezondheidseffecten door 
straling omgaan.

HANDREIKING DOOR DE SCHRIJVER
VAN DIT ARTIKEL

• Het optimaliseren van onze gezondheid
 – het optimaliseren van onze geestelijke en lichamelijke  

gezondheid zou centraal moeten staan in onze gezond-
heidszorg, maar dat is helaas niet het geval. We moeten 
daar dus allemaal onze eigen weg in zoeken en gelukkig 
zijn er “vele wegen die naar Rome leiden”.

• Het stimuleren van ons zelfhelend vermogen c.q. ons 
immuunsysteem

 – ook het stimuleren van ons zelfhelend vermogen ligt best 
wel voor de hand. De oplossing die wij daarin hebben 
gevonden is het drinken van MRET (Moleculaire Resonan-
tie Effect technologie) Water. Wij importeren hiervoor, als 
enige in Europa, de gepatenteerde MRET Water Activator. 
De MRET Water Activator geeft ons drinkwater een  
dusdanige structuur, dat dit veel gemakkelijker onze  
cellen binnengaat (om voedingsstoffen af te leveren) en 
onze cellen weer uit gaat (om afvalstoffen af te voeren).  
Dit brengt onze cellen en bijgevolg onze organen en  
overige lichaamsdelen in optimale conditie, waardoor  
ons lichaam, weer optimaal gaat functioneren.

• Het neutraliseren van de schadelijke effecten van straling
 – de uitvinder van de MRET Water Activator, dr. Igor Smirnov, 

PhD, heeft ook de, eveneens gepatenteerde, MRET Wave-
Rider ontwikkeld. De MRET WaveRider neutraliseert de 
schadelijke straling uit de omgeving (binnen een straal  
van 7 meter). Hij pakt de omgevingsstraling als het ware 
in, in een laagfrequente golf van 7,8 Hz. Dit is de aard-
frequentie oftewel de  Schumann frequentie, die we  
allemaal nodig hebben om gezond te blijven. 

• Het repareren van de opgelopen schade
 – en als het kwaad al is geschied, oftewel als ons lichaam al 

is beschadigd door een overdosis aan schadelijke straling, 
dan zijn een aantal therapieën mogelijk. De bekendste 
daarvan zijn een neurologische training DNRS  
(Dynamic Neural Retraining System) en neurofeedback. 
 
Omdat de MRET WaveRider frequenties uitzendt in het 
rustgevende alpha frequentiegebied, kunnen aan  
de WaveRider ook therapeutische effecten worden  
toegeschreven.

Voor meer informatie: Peter van der Vleuten - Brainport Biotech Solutions BV - E-mail: peter@vandervleuten.net

 WE ZULLEN OPLOSSINGEN DUS  
 MOETEN ZOEKEN IN: 

• Het optimaliseren van onze gezondheid.
• Het stimuleren van ons zelfhelend  

vermogen c.q. ons immuunsysteem.
• Het neutraliseren van de schadelijke effecten 

van straling en, als het kwaad al is geschied. 
• Het repareren van de opgelopen schade.


