
groepspraktijk biofotonen limmen

Steeds meer mensen krijgen lichamelijke klachten door magnetische en/of elektrische 
stoorvelden of straling. Het kan zijn dat de GSM en/of UMTS masten problemen 
 veroorzaken of dat de magnetron, computer of meterkast schade aanricht. Ook kan het 
aardmagneetveld gestoord zijn door bijv. het bed, of door een water- of afvoerleiding.

Deze stoorvelden of stralingen kunnen leiden tot elektron-spin inversies, waardoor het 
lichaam tegen zichzelf werkt en men moe wordt en zich allerlei problemen gaan voordoen. 

Zodra men een spin inversie heeft, is men resistent tegen alle mogelijke therapieën. 
Medicijnen werken niet of hebben het omgekeerde effect. 

Zagen wij tot vorig jaar bij ongeveer 25% van de patiënten een spin inversie, op het ogenblik 
zien wij het bij 75% van de patiënten. Deze stijging zien wij bij al onze therapeuten in de 
wereld. Bovendien hebben we veel meer moeite om de inversie te verwijderen. 

Ook de aarde en de zon dragen hun steentje bij aan de spin inversies. Door een enorme 
zonnewind raakt het aardmagneetveld van slag, waardoor walvissen en dolfijnen stranden, 
maar ook wij ontsnappen niet aan de invloeden. 
Auto-ongelukken stijgen met 1000%, hartaanvallen komen 400% meer voor, bij operaties treden 
veel meer bloedingen en infecties op. 
Bovendien schijnt de basis frequentie van de aarde veranderd te zijn. Deze is van 7,8 Hz naar 
12,9 Hz gegaan en is nog steeds stijgende. Waarom dit zo is, weten we niet. Maar deze veran-
dering lijkt ertoe te leiden dat het lichaam zijn draai niet meer kan vinden en dus een grote 
instabiliteit veroorzaakt. 

Wat is een elektron spin inversie

Alle atomen bestaan uit een kern en daarom heen draaiende elektronen. Deze elektronen 
draaien ook om eigen as. Het atoom is te vergelijken met ons zonnestelsel. De elektronen zijn 
de planeten die om de zon draaien maar ook om hun eigen as, net zoals de aarde dit doet. Door 
invloed van een extern magneet veld, dat voldoende kracht heeft, kunnen nu de elektronen tot 
stilstand komen en dan de tegenovergestelde richting in gaan draaien. Wanneer dit het geval is 
spreekt men van een elektron spin inversie. Door een spin inversie werkt niets meer in het 
lichaam zoals het hoort. 

• Ook na een goede nachtrust staat u nog vermoeid op
• Laag energie niveau
• Van het ene op het andere moment “energie lekkage”
• Lichte druk boven uw ogen merkbaar en last van duizelingen
• Prikkelbaar en/of ongeduldig
• Vooral bij grote winkelcentra’s snel vermoeid en moet u meestal gapen

Een spin inversie zorgt ervoor dat de cellen niet optimaal kunnen functioneren en er een scala 
van klachten kan ontstaan, zoals allergieën en chronische vermoeidheid, maar ook dat het 
immuunsysteem verzwakt met alle gevolgen van dien. 

Met de Chiren kunnen we een spin inversie opsporen en behandelen.
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•  Het gebruik van halogeen lampen met transformator, spaarlampen en tl-buizen. 
• Slapen op een metalen spiraal (met motor helemaal uit den boze) of waterbed
•  Veelvuldig verblijven in de buurt van computer, tv en andere elektrische apparaten (magne-

tron, inductie kookplaat)

N.B. Elk verblijf in een verstoord veld kan een spin inversie veroorzaken. 

... om spin inversie te verkomen: 
•  zet elektrische wekker (wekkerradio) tenminste 1 meter bij het lichaam vandaan.
•  verwijder (of schakel deze uit tijdens de nacht) motoren en verwarmingselementen  

vanonder het bed. 
•  verwijder zoveel mogelijk metaal uit het bed.
•  vervang binnenvering matrassen.
•  verwijder dect-telefoons uit de omgeving of gebruik beschermingmiddelen  

zoals CMO beschermingsproducten
•  de slaapplaats moet minimaal 4 meter verwijderd zijn van meterkast of andere apparatuur 

(ook verticaal) 
•  vermijd opbouw van statische elektriciteit.
•  kijk wat er aan de andere kant van de muur staat waar het bed staat; plaats tegen deze 

wand geen tv of computer.
•  zorg voor geaarde stekkers voor bedlampjes en andere apparatuur.

U kunt spin inversies voorkomen door goed in uw energie te gaan zitten en zo min mogelijk 
stoorvelden op te zoeken. Het lichaam herstelt zich vanzelf van een spin inversie wanneer het 
voldoende energie heeft en niet te lang is blootgesteld aan een stoorveld. 

  
Onderstaand een bed met een sterk               Zo hoort het veld eruit te zien.
verstoord magneetveld.

                   

De huidige normen die worden gebruikt bij het bepalen of EM straling “gezond” is, zijn 
gebaseerd op het idee dat de mens een omhulsel is dat gevuld is met vloeistof. 
Pas bij opwarming van de vloeistof zouden er schadelijke effecten optreden (bij het gebruik 
van mobiele telefoons is dit overigens wel het geval, die werken identiek aan een magnetron). 
Uiteraard is deze wetenschap allang achterhaald. 
Alle processen in het menselijk lichaam worden gestuurd door elektromagnetische signalen. 
Het is dus niet verwonderlijk dat de overdosis aan onnatuurlijke straling een sterk effect op 
onze gezondheid heeft. Een simpele radiowekker kan in een bed een veld veroorzaken dat 
vergelijkbaar is met de veldsterkte op 10 meter afstand van een hoogspanningskabel.
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