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Piramidevorm heeft
beschermende
en helende werking

Xenomide

Op 23 maart 2011 verwierf Vita
Producten B.V. de erkenning van het
IGEF LTD (Internationale Gesellschaft für Elektrosmog-Forschung).
Hier- door kreeg zij het recht tot het
dragen van het Prüfsiegel van het IGEF.
Dit recht werd verkregen na gedegen
wetenschappelijk onderzoek naar het
effect van blootstelling van belaste personen aan de Xenomide”, een piramidevorm werkend volgens het -0- punt principe, en verwierf in het wetenschappelijk
oordeel van de onderzoekers het predicaat
‘Significante verbete-ring in zeer korte tijd’.
In een 54 pagina’s dik rapport dat voorziet
in nauwkeurig genoteerde meetresultaten
bij 11 vrouwelijke personen en 11 mannelijke
personen tussen de 37 en 76 jaar met erkend
gediagnostiseerde klachten voortkomend uitof versterkt door EMF(pulsvelden) worden alle
onderzoeksresultatennauwkeurig in grafieken
getoond. Tevens werd er onderzoek gedaan
naar hyperactiviteit stoornis (ADHD). Het
Prüfsiegel van het IGEF wordt ieder jaar
opnieuw getoetst en verlengd. Een verkorte
weergave van het Duitse rapport op Pagina 4 Een artikel over ADHD op Pagina 8

Met een piramide in de woning zal de belastende straling niet verdwijnen. Dit
moet ook niet, anders zouden wij in een communicatieloze ruimte leven. Wat
echter gebeurd is, dat het bio-organisme van mens, dier en plant wordt beschermd tegen deze ziekmakende frequenties. Dit gebeurt door de helende -0punt kracht van deze wiskundige vorm. De werking ervan is wetenschappelijk
aangetoond.

StRALING

Xenomide ®

De vooruitgang
Ze zijn onderdeel van
ons dagelijks leven geworden en wij kunnen
bijna niet meer zonder:
smartphones, iPads,
draadloos internet,
UMTS, WiFi en DECT
te-lefoons. De technologie van de
hoogfrequente gepulseerde straling
heeft vooral de communicatie een
enorme boost gegeven. Wij maken
allemaal gebruik van de technologie, of wij nu willen of niet.
Denk aan de TomTom in de auto, of
dat handige fietscomputertje, maar
vooral smartphones, iPads en het
draadloze netwerk thuis en op kantoor. Ze brengen ons vooruitgang.
Maar er zijn ook negatieve aspecten
aan deze technologie.

Keerzijde
De keerzijde van van deze vooruitgang zit met name in de onbedoelde
bij-effecten. Ondertussen worden
de lange termijn effecten van elektromagnetische straling steeds
zichtbaarder. Ons lichaam is een
perfecte bio-energetische eenheid
waarin de altijd aanwezige geestkracht zorgt voor een subtiele maar
continue stroom van verzamelde
mentale data die een al san niet
bewuste voortzetting van ons leven
waarborgen. Ons bio-energetische

veld is van nature een coherent en ordenend energieveld, maar door de inwerking van kunstmatige
elektromagnetische straling
ontstaat er incoherentie;
allerlei procesen die van
nature geordend en soepel
verlopen worden chaotischer met als
gevolg dat wij lichamelijk en geestelijk
minder gaan presteren, we raken
vermoeid of worden zelfs ziek.
Het genereren van Nulpunt-kracht
De -0- punt energie die hoe dan
ook overal aanwezig is, kan worden
versterkt door een expliciet -0- punt
te creëren zoals het zwaartepunt van
een piramide op 1/3e van de hoogte.
Deze kracht wordt overgedragen op
een bergkristal die zorgt voor een
ruime actie-radius waardoor er een
hoge kracht in de omliggende ruimte
verschijnt die (gezien haar oorsprong)
alles wil herstellen in de van oorsprong bedoelde status. Pagina 3
Voor de straling waaraan
wij worden blootgesteld zijn
normen bepaald. Maar wie
bepaalt die eigenlijk? Aan
hoeveel straling worden
wij eigenlijk blootgesteld? De stralingsthermomenter op Pagina 6
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Voorwoord

Straling & Milieu

Vita Producten B.V. is nu ruim 20 jaar aanwezig op de
markt voor de natuurlijke gezondheidshandhaving. Al
meer dan 20 jaar worden uitsluitend middelen en methoden in eigen beheer ontwikkeld.

De Piramidevormen van
Vita Producten B.V. werken
volgens het -0- punt beginsel.
Dit beginsel staat garant voor
bescherming tegen elektromagnetische straling en overige ziekmakende milieu-invloeden voor
mens, dier en plant.
Het Internationale Gesellschaft für
Elektrosmog Forschung (IGEF)
heeft dit onomstotelijk aangetoond.

Verreweg het grootste percentage van deze ontwikkeling
is gericht op de Energeia, de zichzelf ontwikkelende
energie, een term die reeds bij Aristoteles voorkwam.
Dit deel van de expediënten (bevrijdingsmiddelen) heeft
dan ook tot doel vrijheid van lichaam en geest te creëren.
Naast deze zogenaamde orale expediënten heeft Vita
Producten B.V. een aantal materiële hulpmiddelen voor
particulier, arts en therapeut ontwikkeld. Hieronder vallen
de -0- punt generatoren zoals de statische piramidevormen: Picomide, Archeion A en B en de zeer krachtige
dynamische vormen Archeion C, Xenomide alsmede de
Illuminator. Deze laatste zijn magneetveldbekrachtigd.
-0- Punt energie is er op gericht alle materie in haar
oorspronkelijke natuurlijke status te herstellen. Hierdoor
vindt bescherming en herstel plaats veroorzaakt
door alle vormen van belasting uit milieu en door
elektromagnetische (puls)velden, waaronder UMTS, WiFi,
DECT, Blue tooth en andere draadloze netwerken. Maar
ook belasting door luchtvervuiling van diverse aard.
In deze uitgave van het Vita Magazine leest u meer
over onze producten specifiek ter bescherming tegen
ziekmakende elektromagnetische straling. Ik wens u veel
leesplezier!
J. Noorlander
Info@vitaproducten.nl

Postbus 114 - 3890 AC Zeewolde - Netherlands
Tel: +31 (0) 36 522 49 50
Fax: +31 (0) 36 523 44 26
www.vitaproducten.nl
info@vitaproducten.nl

Gecertificeerd

Meer info op
www.vitaproducten.nl
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De bescherming
door -0- punt
kracht
Er zijn twee manieren om ons te beschermen tegen de genoemde vormen
van straling en milieu.
1. Ervoor zorgen dat deze belasting niet
de woning kan binnendringen.
2. Ervoor zorgen dat mens, dier en plant
beschermd wordt tegen deze belasting.
Mogelijkheid A valt af daar het niet
mogelijk is om de veelheid van velden,
frequenties en milieubelasting middels
één methodiek volkomen uit de lucht te
halen. Mogelijkheid 2 is als enige in staat
om mens, dier en plant volledig tegen al
deze belastingen -zowel preventief als curatief te beschermen. Dit laatste gebeurt
met het -0- punt!

H

et -0- punt is een imaginair punt dat
in onze verbeelding de overgang
betekent van -1 naar +1. Het punt zelf is
als punt niet waarneembaar en bestaat
feitelijk uitsluitend als bewustzijnspunt.
Dat wat wij -0- punt noemen is geen punt.
In de wiskunde kennen wij de zogenaamde
Asymptoot. Dit is een grafische kromme
in een assenstelsel (X en Y as) waarvan de
grafische waarde -hoe klein die waarde
ook wordt- altijd neigt tot -0-, maar die -0tot in de eeuwigheid nooit zal bereiken.
Het -0- punt is onze aanraking met het
eeuwige. Dat is dus het creatiepunt, het
levenspunt, het herstelpunt. Dit -0- punt
is een zijnsvoorwaarde voor alles dat is.
In mensen, dieren en planten en in puur
materiële zaken. In organismen levert dat
dus onze levensenergie en in anorganische
materie is deze energie een pure zijnsvoorwaarde. Deze zijnsvoorwaarde -0- komt
tot uitdrukking in het zwaartepunt van
een driehoek. Dit zwaartepunt ligt op 1/3e
van de lijn die elke hoek van die driehoek
verbindt met het midden van de tegenover liggende zijde, in dit geval dus op 1/3e
hoogte van die driehoek.
Zo kan gezegd worden dat het wezen van
de vorm aangrijpt in haar zwaartepunt.
In de simpele vorm van een driehoek
kan het -0- punt dus als wezensvorm van

deze driehoek tevens
dienst doen als vrijmaker
van levenskracht voor
mensen, dieren en planten, anders gezegd is dat
-0- punt een katalysator is die organische en
anorganische krachten
spontaan laat ontstaan.
Deze kracht kan versterkt worden mits aan
bepaalde voorwaarden wordt voldaan.
Deze voorwaarden komen in de Xenomide
en andere piramidevormen volledig tot
hun recht.
De koningskamer in de piramide
Op exact 1/3 van de hoogte van de piramide bevindt zich het meetkundig zwaartepunt van de piramide. Dit zwaartepunt is
een combinatie van de zwaartepunten van
de twee gelijkbenige driehoeken waaruit
een piramide bestaat. Dit zogenaamde
zwaartepunt is dát punt van de piramide
waar gewicht en massa van de pramide
aangrijpen.
Het is het -0- punt van de vorm.
Exact op dat punt bevindt zich de koningskamer ofwel de grafkamer van de Farao.
Dit -0- punt beoogt het katalysepunt te zijn
dat nodig is om de materie in z’n oorspronkelijke staat terug te brengen en is dus in
staat organische- ofwel levende materie te
beschermen en te herstellen.
De grafkamer van de Farao had een
granieten balkenstructuur. Graniet bestaat
onder andere uit Kwartskristallen, veldspaat en mica die door de hoge druk van
de piramide een elektrisch veld genereren
waardoor het -0- punt van de piramide
wordt geëxtensiveerd. Dit is te vergelijken
met de kristallen bol in de Xenomide en
in de andere priramidevormen het Piëzo
fenomeen.

Grafkelder in het meetkundige zwaartepunt van de piramide.

als er een uitwendige kracht op dat
materiaal wordt uitgeoefend. Zo zijn er
piëzo-elektrische gasaanstekers, kleine luid
sprekertjes voor zeer hoge tonen en ultrasoon geluid. Inktjetprinters, pick-up elementen en dergelijke. Deze krachten kunnen bestaan uit druk (piëzo-elektrisch),
warmte (piëro-elektrisch) maar ook lichtpulsen (foton-elektrisch) effect.
Werkingsmechanisme:
In een Piëzo-elektrische stof -bijvoorbeeld
kristal- zijn positieve en negatieve elektrische ladingen in het molecuul gescheiden. Door een nanovervorming van de stof
wordt de moleculaire symmetrie van het
kwartskristal vervormd waardoor er een
elektrische spanning wordt gegenereerd.
De opgewekte spanning kan oplopen van
millivolts tot enkele duizenden volts bij
een gasaansteker.
Asymptoot

Het Piëzo fenomeen
Er zijn materialen waaronder kwarts, keramiek en bepaalde kunststoffen die een intern elektrische spanning gaan vertonen
Pagina 3
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Wetenschappelijk onderzoek
Xenomide pramidevorm
Op 23 maart 2011 verwierf Vita Producten B.V. de erkenning van het IGEF LTD (Internationale Gesellschaft für Elektrosmog-Forschung). Hierdoor kreeg zij het recht tot het
dragen van het Prüfsiegel van het IGEF. Dit recht werd verkregen na gedegen wetenschappelijk onderzoek naar het effect van blootstelling van belaste personen aan de
Xenomide, een piramidevorm werkend volgens het -0- punt principe.

M

et het onderzoek verwierf Vita Producten B.V. in het wetenschappelijk
oordeel van de onderzoekers het predicaat
‘Significante verbetering in zeer korte tijd’.
In een 54 pagina’s dik rapport dat voorziet
in nauwkeurig genoteerde meetresultaten
bij 11 vrouwelijke personen en 11 mannelijke personen tussen de 37 en 76 jaar
met erkend gediagnostiseerde klachten
voortkomend uit- of versterkt door EMF

deel is van de krachten waarmee de moderne communicatiemiddelen werken.
De overkill met technische elektromagnetische velden en stralen veroorzaakt in
de natuur (mens, dier en plant) veelvuldig
biologische verstoringen door verdringing door technische elektromagnetische
signalen binnen het natuurlijk levensmilieu
en daarmee in het informatiesysteem van
onze cellen, systemen (BBRS – Basis-bi-

causaliteit tussen oorzaak en gevolg door
velen waaronder veel artsen en wetenschappers niet of nauwelijks onderkend.
Beschermend en helend vermogen
Ondanks de mogelijke risico’s in de omgang met GSM, DECT, WIFI en andere
draadloze communicatiemedia zijn deze
systemen uit onze maatschappij niet meer
weg te denken zodat het verstandiger is

Bioregulatieysteem; basis van ons immuunsysteem en organen.
(pulsvelden) worden alle onderzoeksresultaten nauwkeurig in grafieken getoond.
Aangezien het rapport in de Duitse taal is
opgesteld worden een aantal opmerkingen
vertaald en verkort weergegeven (zie
verder www.vitaproducten.nl, vervolgens
Stralingspreventie door Xenomide).
IGEF Gutachten
In het lijvige Gutachen-rapport schrijft het
IGEF dat het gevaarlijke karakter van deze
nieuwe milieubelastende factoren ligt
besloten in het feit dat ons lichaamseigen
informatiesysteem met natuurlijke elektromagnetische signalen werkt. Dit echter
op een energieniveau dat ca. 1/1000.000e

oregulatiesysteem, basis van ons immuunsysteem) en organen. De lange termijn
belasting door elektrosmog, beïnvloedt
aantoonbaar de in de tijd gezien ritmische
aanpassing van de structuren van ons organisme en veroorzaakt verstoringen in het
regulatieproces van alle levende wezens.
Medisch onderzoek heeft wereldwijd uitgewezen dat zelfs zwakke elektrische- en
elektromagnetische velden een negatief
biologische werking kunnen hebben. Doordat de negatieve invloed op het organisme slechts zeer langzaam zichtbaar (en
voelbaar) wordt en eerst na langere tijd
biologische schade middels een diagnose
vast te stellen is, wordt de samenhang en

Xenomide heeft
een positieve
uitwerking op
het hart- en
vaatsysteem en
het vegegatief
zenuwstelsel.
Pagina 4

zich toe te leggen op de bescherming van
mens, dier en plant dan te trachten een
locatie stralingsvrij te maken. Dit laatste
behoort tot de pertinente onmogelijkheden gezien de veelheid van dit soort belastingen en de maatschappelijke onmogelijkheid om dit fenomeen letterlijk en
figuurlijk uit de lucht te halen. Het beschermend en helend vermogen van de
Xenomide is dan ook de onderzoeksopdracht geweest op grond waarvan een
significant positief oordeel kon worden
gegeven.
Onderzoeksparameters
Verzwakkende of zelfs beschadigende in-
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werking van GSM straling en Elektrosmog
worden door ons zenuwstelsel gewoonlijk
als een vitale bedreiging ervaren. In geval
van termijnbelastingen door stoorvelden
van het organisme kunnen de stressparameters zich niet herstellen en leidt dit
gegeven tot een reducering van de hartfrequentievariabiliteit ofwel het feit dat
de mogelijkheid van aanpassing van het
organisme aan de veranderende omgevingsparameters minder wordt. Door deze
samenhang kan de beschermende werking van Xenomide aantoonbaar worden
gemaakt door registratie van de hartfrequentievariabiliteit.
Biofysisch onderzoek naar de energetische werking van de Xenomide middels
gebruikmaking van het BiofeedbackSysteem Stress Pilot Plus
In de onderhavige studie werd de fysiologische signaalveranderingen van een
onderzoeksgroep als Feedback van het
vegetatieve zenuwstelsel op de bioenergetische informatie van de Xenomide
middels metingen van de hartfrequentievariabiliteit waargenomen en volgens
mathematisch statistische methoden

gewaardeerd. Gedurende de metingen
van de hartfrequentievariabiliteit is er
bij een goed functionerende neurovegetatieve werking een zekere assimilatie
tussen ademfrequentie en hartslag. De
hartfrequentie schommelt in het ademritme sinusvormig op en neer. Naarmate de
hartfrequentie in de maat van de ademfrequentie hoger frequenteert (grote
respiratorische sinusaritmie; RSA) des te
beter is in de regel de neurovegetatieve
werking. De functie van het vegetatieve
zenuwstelsel is er om de basisregulatie
(BBRS systeem) aan veranderende belastingsparameters in- en buiten het lichaam
aan te passen. Gezondheid, welbevinden,

en functionele vitaliteit zijn onlosmakelijk
verbonden met de ritmische voortgang
van het leven, dat zich in de hartslag
weerspiegelt.
Verstoringen
Verstoringen van het neurovegetatieve mechanisme drukken zich in
de metingen uit als een geringere
of ontbrekende aanpassing van de
hartfrequentie aan de ademfrequentie. De hartfrequentie loopt nog
slechts gering of helemaal niet meer
synchroon met de ademfrequentie.
Met het groeien der jaren neemt het
vermogen tot een goede verhouding
tussen beiden ook af. Dat is reden waarom de uitslag van de metingen aangepast
is aan leeftijdscategorieën.
Keuze van de proefpersonen en
meetprotocol
Voor deelname aan dit Biofysika onderzoek werden in totaal 22 proefpersonen
uitgekozen, evenveel mannen als vrouwen tussen de 37 – 76 jaar. De metingen
vonden in de respectieve woningen van
de testpersonen plaats. Er werden meIntern
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Stress Pilot
Voor het onderzoek werd het Bio-feedback Systeem Stress Pilot Plus gebruikt
Voor de statistische waardebepaling
werden de waarden van steeds de laatste
minuut van elke periode gebruikt. De
testresultaten werden met normwaarden
vergeleken. Deze normwaarden zijn in
een random onderzoek binnen een zelfde
leeftijdscategorie vastgesteld bij mensen
die klachtenvrij waren. Na een korte
aanpassingsfase verbeterde bij de testpersoon de hartfrequentie en de aanpassing van het vegetatief zenuwstelsel na
vier dagen van 14,64% naar 21,89%. De
conclusie die getrokken kan worden is dat
de Xenomide een positieve uitwerking heeft op het hart- en vaatsysteem
en het vegetatief zenuwstelsel. Dit geldt
als bewijs dat de Xenomide in korte tijd
een afdoende bescherming biedt tegen
schadelijke hoogfrequente elektromagnetische straling.
Pagina 5
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De normen, de
waarden en de rol van
de overheid
Niks aan de hand! De waarde van straling blijft toch onder de
norm? En wie bepaalt dan de norm? Het Ministerie van Economische Zaken laat zich leiden door de Gezondheidsraad.

De Nederlandse gezondheidsraad (en de WHO) neemt klakkeloos de ICNIRP normen over. Het IEEE (Institute of Electrical
and Electronics Engineers) heeft daarbij een doorslaggevende rol
gespeeld. En wie maken de dienst uit bij de IEEE? Vertegenwoordigers van Defensie (US Army /Navy) en de high-tech bedrijven
Motorola, Alcatel/Lucent, Ericsson, Siemens, Nokia.
De norm is gebaseerd op de thermische effecten (het opwarmen van een zak water: korte termijn effect). Er zijn vele onderzoeken die aantonen dat er ook a-thermische effecten zijn, zeker
op langere termijn.
Defensie wilde jaren geleden al kunnen experimenteren met
microgolfstraling, vandaar dat de norm fake is (alleen thermische
effecten). De norm is op politieke en financieële gronden vastgesteld, en niet op wetenschappelijke gronden. Wetenschappers
die dit aan de kaak wilden stellen werden gechanteerd, beurzen
ontnomen, uit het circuit gehaald.
Deskundigen in die Gezondheidsraad hebben nauwe banden
met de telecomindustrie.
Op veel plaatsen over de hele wereld zijn clusters van kanker
gemeld rondom zendmasten, ondanks het feit dat de (individuele)
straling van één zendmast onder de zogenaamde ‘norm’ blijft.
In Duitsland is met 7 artsen een dubbelblind onderzoek
gedaan. Er bleek een statistisch zeer significante relatie te bestaan
tussen de afstand tot de zender en symptomen als slaapproblemen, depressies, infecties, huidproblemen, hartproblemen en
gewrichtsklachten.
De overheid zal ons wel beschermen. Toch?
Het gekke is dat andere overheden wel strengere normen
hanteren: In Nieuw-Zeeland en Salzburg, maar ook in Frankrijk,
Luxemburg, België en delen van Spanje worden veel strengere
normen gehanteerd dan in Nederland. In Frankrijk heeft een rechter het gebruik van mobieltjes en draadloos netwerk in scholen
verboden. In Duitsland raadt de overheid het gebruikt van Wifi
(draadloos internet) af. Waarom doet onze overheid dat niet? Het
gaat toch om dezelfde straling?
Oud-directeur van KPN geeft toe in Zembla: toen de providers de opdracht kregen voor de uitrol van een landelijk dekkend
netwerk, moest de overheid er voor zorgen dat de providers geen
last hebben van vervelende burgers. Vandaar dat de overheidsinstellingen aangeven dat alles veilig is. Daarom worden de ervaringen en deskundigheid van 3 maatschappelijke organisaties op het
gebied van gezondheidseffecten genegeerd bij het overheidsorgaan ‘Kennisplatform elektromagnetische velden en gezondheid’.
Het doel van het Kennisplatform is niet het geven van objectieve
voorlichting, maar het onderdrukken van klachten uit de bevolking om daarmee de belangen van producenten (telecomproviders) te behartigen.
De rol van de overheid en de pers: De grote internationale
persbureaus (o.a. Reuters) zijn in handen van een financieel
adviseur voor 30 telecombedrijven. De informatie die in de media
komt wordt gesorteerd.
Er is al 80 jaar bewijs dat het slecht is, maar er een even keihard
desinformatiebeleid van de overheid, dat is structureel, systematisch gedaan. In 2000 heeft de overheid contact gehad met de
grote media: sensureer vooraf informatie hierover. De overheid en de gezondheidsraad hebben enorme financiële belangen bij het onder de pet houden van objectieve informatie.
Vanuit de overheid en de media wordt dit tegengewerkt. De
Pagina 6

overheid heeft miljarden aan inkomsten door de veiling van GSM/
UMTS frequenties. En de Gezondheidsraad (de raadgever van de
overheid) heeft banden met de telecomindustrie.
Hoe lang duurde het ook al weer voordat de overheid ingreep
voor de gevolgen van bijv. asbest, roken, kwik-amalgaam-vullingen, softenon? Conclusie: we kunnen de overheid, de industrie
en ook de Gezondheidsraad niet vertrouwen als het om onze
gezondheid gaat!
Een andere overheid: Het hoogste Europese milieuagentschap
(European Environment Agency) vergelijkt het blootstellen van
kinderen aan WiFi met het blootstellen van kinderen aan asbest,
lood en nicotine. Bronnen: Zembla/StopUMTS/Stralendkind

Blootstellingsthermometer
Gepulste hoogfrequente elektromagetische
velden in uW/m2
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International Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection ICNIPR Blootstellingslimiet UMTS.

4.500.000

(niet op mensen gestest maar op zak water, 1o opwarming na 6 minuten).

DECT basisstation op 0,3 meter afstand

400.000

DECT Babyfoon

160.000

DECT Basisstation op 1,5 meter afstand
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Notebook met WiFi kaart gemeten bij hoofd

24.000

Voorzorgslimiet in Luxemburg en België (3,0 V/m)

17.500

DECT Basisstation op 3 meter afstand

16.000

GSM basisstation (1x10W) op 50 meter afstand

10.000

Bewoners flat allemaal ziek: (2,0 V/m UMTS) DECT bij
aangrenzende buren.
TNO COFAM onderzoek: bij 1,0 V/m significant negatief
effect op welzijn gemeten.

2650
2400

DECT basisstation op 3 meter afstand

1000

DECT basisstation bij bovenburen / Gemeten in Madrileense voorstad Léganès: 0,6 V/m

200

Blootstellingslimiet Nieuw-Zeeland (tot 2010)

125

Bleutooth onversterkt op 1 meter afstand

100

Extreme blijvende biologische afwijkingen meetbaar
(DNA-breuken)* Blootstellingslimiet Nieuws -Zeeland
(na 2010)

10

Blootstellingslimiet Salzburg buitenshuis

5

Sterke biologische afwijkingen (0,043 V/m)

1

Blootstellingslimiet Saltzburg binnenshuis

0,1

Lichte biologische afwijkingen (0,006 V/m)

0,001
0,000001

GSM telefoons werken al bij 0,001 V/m
Maximale natuurlijke achtergrondstraling
NB: de schaal is vervormd. Het verschil tussen de achtergrondstraling en de blootstellingslimiet in Nederland is
een factor 20 biljoen.
* Al vanaf ‘lage’ blootstellingswaarden zijn biologische
effecten meetbaar (o.a. EEG). Uit het 10-jarige onderzoek in het Duitse plaatje Naila blijkt dat mensen 3x
vaker kanker krijgen binnen een straal van 400 meter van
een UMTS zendmast. Bron: StopUmts / www.stopumts.nl
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WiFi-straling
maakt bomen
ziek

Ziekteverschijnselen door Universiteit Wageningen onderzocht
Wetenschappelijk onderzoek van de
afdeling plantcelbiologie van de Universiteit van Wageningen en de gemeente
Alphen aan den Rijn lijkt er op te wijzen
dat bomen en gewassen ziek worden
als ze aan elektromagnetische straling
van draadloos internet (wifi) en mobiele
te-lefonie worden blootgesteld. Het
onderzoek werd gestart nadat ambtenaren van de gemeente Alphen aan den
Rijn, in 2006 ontdekten dat 10 procent
van de bomen vreemde en onverklaarbare aantastingen vertoonden. Het ging
daarbij niet om scheuren als gevolg van
diktegroei of vorst. De vreemde ziekteverschijnselen zijn bij alle soorten bomen,
in alle stedelijke gebieden in de westerse
wereld geconstateerd. Terwijl de bomen
in dichter beboste gebieden niet of nauwelijks zijn aangetast.

I

n de gemeente Alphen aan de Rijn heeft
men samen met de Universiteit Wageningen en de Plantenziektekundige Dienst
tussen 2007 en 2011 een groot onderzoek
gehouden naar “Onbekende boomaantasting”. Daarna zijn symposia georganiseerd
waar diverse deskundigen lezingen hebben
gegeven, waaronder deskundigen uit Nederland, België, Duitsland en
Engeland die duidelijke bewijzen hebben
geleverd dat EMF (Elektromagnetische
(puls)velden) als de belangrijkste oorzaken
worden gezien van “Onbekende Boomaantasting”. Overheid en bedrijfsleven zouden

dezelfde bezorgdheid aan de dag moeten
leggen als het gaat om gezondheidsrisico’s
bij mens en dier.
Straling remt groei en maakt ziek
in het onderzoek van de afdeling plantcelbiologie van de Universiteit van Wageningen, werden essen en verschillende
kruidachtige planten zoals maïsplanten,
drie maanden lang blootgesteld aan zes
in een proefopstelling geplaatste WiFiaccesspoints, met frequenties tussen
de 2412 en 2472 MHz en een vermogen
van 100 mW EIRP, op 50 cm tot 300 cm
afstand. Bladeren kregen een loodglansachtige kleur. Wat het gevolg blijkt te
zijn van het afsterven van de boven- en
onderepidermis van de bladeren. Daarop
volgde verdroging, achterblijvende groei
en bladsterfte.
Bij de bomen die het dichtst bij de stralingsbronnen stonden, stierven de
bladeren af. Uit dezelfde proef met maïs
bleek dat de straling de groei van de
maïskolven remde. De Mais- en Arabidopsis-cultures vertoonden ook groei- en
bloeivertraging in vergelijking met zaaicultures in identieke klimaatruimtes zonder
de stralingsbelasting.
Het is natuurlijk evident dat wat voor het
organisme van bomen en planten geldt
ook geldt voor het organisme van mens en
dier. Welke zijn de stralingstypen die een
gevaar voor de gezondheid opleveren.de
economische gevolgen zijn.

Het is natuurlijk evident
dat wat voor
het organisme
van bomen en
planten geldt
ook geldt voor
het organisme
van mens en
dier.
Er zijn twee soorten straling en
een materiële vorm die degeneratief werken en waar -0- punt
kracht bescherming tegen biedt,
te weten:
A. Terrestrische straling of aardstralen Waterstromen en geologische verzakkingen, Currynet, Hartmannlijnen en Kosmische ionisatie.
B. Technische straling waaronder:
Elektrische velden van bijvoorbeeld
alleen spanning op een stopcontact of
apparaat. Elektromagnetische velden
veroorzaakt door spanning en stroom in
geval van apparaten en andere energieverbruikers. Inductiespanning kan optreden als er geen aarding is. Elektromagnetische pulsvelden zoals GSM, UMTS,
WiFi, Bluetooth, DECT, C 2000 en HAARP
High Frequenty Active Auroral Research.
En er is nog een grote groep van milieuvervuilende elementen namelijk het
fijnstof:
C. PAK’s, Polycyclische aromatische koolwaterstoffen ofwel fijnstofdeeltjes
Voortkomend uit verbrandingsstoffen
waaronder dioxines, dieseluitstoot,
vuilverbranding, maar ook barbecue
en geroosterd brood. Al naar gelang de
constitutie van de persoon kunnen de
pathogene gevolgen van deze vormen
van belasting een grote verscheidenheid
van aandoeningen en klachten veroorzaken, en heeft invloed op:
• Hormonaal systeem
• Centraal zenuwstelsel
• Hart en vaten
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ADHD
De werking van de Xenomide (-0- punt
effect) met betrekking tot kinderen met
Oplettendheidsstoornis - Hyperaktiviteitsstoornis (ADHD) gedurende 1 ½ jaar (juli
2011 tot december 2012) is onderzocht.

T

ijdens het onderzoek is de Xenomide
tussen juli 2011 en december 2012
ingezet op het huisadres bij vier jongens
en twee meisjes tussen 7 en 14 jaar elk
gedurende 3 maanden. De werking van de
Xenomide bij kinderen met ADHD kan op
grond van waarnemingen van getrainde
mensen alsook de meningen van ouders
en onderwijzend personeel als overwegend positief gekenmerkt worden.
Bij 2 jongens kon geconstateerd worden
dat ze niet meer zo makkelijk af te leiden
waren en dat ze minder moeite hadden
zich te concentreren. Een andere constatering was dat ze minder fouten maakten
bij hun huiswerk. Bij een van de meisjes
viel het op dat ze het spelen langer volhield en dat ze langer kon stilzitten. Bij een
van de jongens die zich eerder met een
stortvloed van woorden en met overdreven stemverhef-fing uitte viel op dat hij
zich niet meer zo storend in de gesprekken
van volwassenen opdrong.
Hoewel de bevindingen, gezien de kleine
groep van kinderen die onderzocht werd,
en de relatief korte test tijd per kind,
is de test niet representatief maar kan
echter wel als zeer positief gekenmerkt
worden. Dit houdt in dat het ontstressen
van kinderen met name op het niveau van
het centraal zenuwstelsel, dus juist dat
gedeelte waarop door Elektromagnetische
velden en andere stoorvelden veel spanning en stress gegenereerd wordt, ADHD
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Ruwweg lijdt 3-10% van alle kinderen aan
ADHD en aanverwante aandoeningen,
danwel een overlapping met andere
aandoeningen zoals PDD/NOS, Tics, Dyslexie,
Dyscalculie, Gedragsstoornis, Depressie,
Angststoornis, Oppositionele gedragsstoornis,
Autisme en Asperger.

en aanverwante aandoeningen niet zullen
genezen maar wel de aanjagende factoren
geminimaliseerd zullen worden, waardoor

er rust komt in het Centraal zenuwstelsel
van kinderen en volwassenen die aan
ADHD en aanverwante klachten lijden.

Ärtzenkammer luidt de noodklok
De Werkgroep Digitale Media van de
Ärtzenkammer in de Duitse deelstaat
Baden-Württemberg, luidt de noodklok
over het toenemende gebruik van tablets, smartphones en draadloze media
door kindern op school.
In een open brief aan de
Minister Altpeter (sociaal,
gezondheid) en minister
Stoch (Cultuur en Sport)
van Baden-Württemberg
schrijven de artsen dat
de waarschuwingen uit
de wetenschap en de geneeskunde met betrekking
tot het gebruik van digitale media op de scholen
niet ter zijde geschoven
mag worden. Zij onderschijven de bevindingen
van de Ulmer psychiater en hersenonderzoeker professor Manfred Spitzer, die de
negatieve gevolgen voor de hersen- en
leerontwikkeling bij kinderen door het
gebruik van mobiele apparatuur heeft
onderzocht.
Digitale dementie
De medici schrijven: ‘De correlatie van
stress, hoofdpijn, ADHD en psychische
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ziekte verschijnselen door het toenemende gebruik van digitale media is
zorgwekkend. Spitzer toont aan dat de
digitale media - .die op steeds jongere
leeftijd wordt gebruikt – het leren belemmert en zelfs kan leiden
tot digitale dementie.’ Zij
hekelen de deelstaatregering,
dat er geen enkele voorlichting bestaat die wijst op
de gevaren van de digitale
media.
Bijzonder zorgwekkend is
ook de blootstelling aan
straling van niet-ioniserende
straling van de WLAN/WiFi.
Volgens de huidige stand van
de wetenschap is die straling
schadelijk. De Ärtzenkammer
haalt meer dan 40 medische
publicaties aan, waarin schadelijke effecten van WLAN/Wifi wordt beschreven
en waarin een direct verband wordt
gelegd met slechte prestatie en concentratie, hoofdpijn, ADHD, en zelfs DNAbreuken die kunnen leiden tot kanker. De
Amerikaanse FCC beveelt inmiddels aan
om een minimale afstand tot de tablets
van 20 cm in acht te nemen.
Bron Ärtzenkammer BW.
www.vitaproducten.nl
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