“Tijdens de Koude Oorlog werd de Amerikaanse Ambassade in Moskou gemicrogolfd
door de Russische Ambassade aan de overzijde van de weg. Na veel wisselingen van de
ambassadestaf vanwege kanker onder zowel mannen, vrouwen als kinderen, werd wijlen
Professor Goldsmith uitgenodigd om de zaak te onderzoeken. Zijn rapport toonde aan
dat langdurig aanhoudende zwakke microgolven verantwoordelijk waren voor de ziektes.
John Goldsmith bekleedde elf professoraten en was WHO-vertegenwoordiger voor Europa.
Interessant is dat het vermogen waarmee de microgolven werden uitgezonden door de
Russen in sommige gevallen zwakker was dan het vermogen gebruikt door hedendaagse
zenders. Na een intensieve studie waarschuwde de US Defence Intelligence Agency al haar
personeel voor de risico’s van zwakke microgolven. De ziektes varieerden van griepachtige
symptomen, tot depressie, zelfmoordneigingen, kanker en leukemie.”
– citaat uit:
Wireless Laptops and Their
Transmitters Using Microwaves
in Schools door Barrie Trower,
Scientific Advisor Radiation
Research Trust and H.E.S.E.
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DOOOZz-ONTWIKKELINGEN
NAAST EEN SNEL TIKKENDE

Wi-Fi-TIJDBOM
Het prijskaartje van Free Wi-Fi & de rest
Hoe ziet ons leefmilieu er uit anno 2015? Kort
samengevat is het veranderd in een grote Wi-Fi-soep
die door een landelijk dekkend stralingveld van
UMTS, G4, LTE, C2000, dect-telefoons, GSM 900,
GSM1800 etc. heen sijpelt. Geen vierkante meter
is hetzelfde. Stralingbelasting wisselt onafgebroken
in soort en intensiteit zodra we alleen al van de
woonkamer naar de keuken lopen, laat staan hoe dat
is als we ons buiten op straat bewegen. 50% van de
bevolking is chronisch ziek, wat duidt op een totaal
falend gezondheidszorgbeleid. Maar is dat een echt
“zorgbeleid” dan? Oh, zeker. Echter de enigen die
daarvan profiteren zijn alle clubs die verdienen aan
kunstmatig veroorzaakte klachten. En hoe zit het
eigenlijk met die klachten? Wat wordt door straling veroorzaakt? Wat door chemische vervuiling?
Is daar interactie? Kunnen we misschien zoiets als
een handgreep ontwikkelen op dit uiterst complexe
geheel? Vanaf het eerste begin dat ik DOOOZz-producten begon te ontwikkelen, zijn dit soort vragen
steeds belangrijk voor me geweest en ze zijn nog
steeds cruciaal. In dit artikel wil ik twee dingen doen.
Ten eerste wil ik jullie een veel beter en concreter
zicht geven op wat straling precies doet en waarom
het negatief interfereert met andere vervuilingsvormen, maar ook met ziektes, waaronder Lyme.
Later in dit stuk probeer ik jullie inzicht te geven

in de werking van DOOOZz-velden en waarom de
ontwikkeling van DOOOZz gebaseerd is op TCMfilosofie (Traditional Chinese Medicine) en niet op
een westers medisch model, maar er toch op inhaakt.
Ik ga even terug naar de aanhef van dit artikel,
naar het Moscow Signal. Dit signaal schommelde
tussen de Wi-Fi frequentie en hogere frequenties
en leidde bij geheime diensten onder meer tot het
inzicht dat zowel Wi-Fi als het afwisselen van frequenties erg veel psychische en fysieke schade kan
aanrichten. De combinatie was ideaal en dit werd
dan ook consistent toegepast. Inmiddels is bekend
dat alle 3000 oud-personeelsleden en hun kinderen
die tussen 1953 en 1975 aan de bestraling blootstonden, aan een vorm van kanker of leukemie zijn
overleden. Het feit dat de situatie nu - met name
sinds de uitrol van miljoenen hotspots door UPC/
Ziggo zomer 2014 en de Wi-Fi op scholen - veel intenser en gevaarlijker is dan die op de Amerikaanse
ambassade destijds, voorspelt een humanitair
drama van ongekende proporties. Daarnaast leidt
de continuering van dit kop-in-het-zand-beleid inzake straling vroeg of laat tot bankroet van de staat
(schadeclaim-golf) en een economisch/financiële
superkrach (40% van het BNP gaat straks in de ontwikkelde landen op aan door straling veroorzaakte
gezondheidsschade. Geen enkele economie trekt dat.
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– Barrie Trower). De huidige piek van “ADHD-diagnoses”,
de continue toename van zelfmoorden of pogingen daartoe,
slaapproblemen, vermoeidheid, de explosieve stijging van
borst-, huid- en prostaatkanker kondigen, ondersteund door
duizenden wetenschappelijke studies, de vooravond hiervan
aan. Augustus 2014 bemerkte ik een forse trendbreuk in het
soort mails dat ik van DOOOZz-klanten kreeg. Zomer 2015
hetzelfde verhaal: een plotse toename van stralingklachten en
een significante verergering ervan. De ellende bij schoolkinderen is momenteel met geen pen meer te beschrijven en mede
reden waarom ik hieronder de kern van de stralingproblematiek voor jullie wil neerzetten. Bijna wekelijks heb ik nu een
ouder of leerkracht aan de lijn die de wanhoop nabij is. Steeds
vaker met een of meer krijsende kinderen op de achtergrond.
Toen we dit voorjaar op een beurs in Utrecht stonden waren
we geschokt hoeveel ouders al melatonine aan zeer jonge kinderen verstrekken omdat ze anders helemaal niet meer sliepen.

Hoe wetenschapsvervalsing door de Gezondheidsraad Schippers’ zorgmaffia blijft spekken
Er is een aflevering van de animatieserie South Park waarbij één
van Southparkers een drol in de pisbak van het schoolurinoir
heeft gedeponeerd. Al snel weet de hele school van het schandaal. Onderwijzers en leerlingen verzamelen zich en in no time
wordt de conclusie getrokken dat degene die deze drol in de
pisbak op zijn geweten heeft zonder twijfel ook het enige echte
brein achter de aanslagen van 9/11 moet zijn, waarover immers
niets klopt in de officiële berichtgeving.
Hoe gek het ook over mag komen, zonder enige overdrijving
haal ik bewust deze scène uit Southpark aan, omdat het de
enige inpasbare metafoor is voor de collectieve gekte rond het
gebruik van microgolf-afhankelijke apparaten voor mobiel dataverkeer. Exact eenzelfde stuitend soort onzin wordt namelijk
door (semi)overheden wereldwijd nagepapagaaid van de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP), een private instelling, voortgekomen uit de nucleaire
industrie, die verantwoordelijk is voor het allergrofste en meest
ongeloofwaardige stuk wetenschapvervalsing uit de menselijke
geschiedenis. De ICNIRP-versie van de floater uit Southpark
staat bekend als de thermisch effect-norm. Deze norm stelt zonder ook maar één enkele serieuze wetenschappelijke onderbouwing en meer dan 8300 wetenschappelijke studies negerend
die het tegendeel bewijzen - dat straling geen ziektes of klachten
zou veroorzaken als er geen opwarming van weefsel optreedt.
Men heeft een proef gedaan om de veiligheidsgrens voor belasting van ons lichaam met straling vast te stellen op basis van dit:
Men neme een kunststof hoofd en vult dit met een gelachtige
zoutwateroplossing. Men neme een zendmast, plaatse deze op
telkens andere afstanden van het kunststofhoofd en jaagt er
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microgolven doorheen. Na wat heen en weer geschuif wordt
genoteerd op welke afstand het water in het kunststofhoofd
opwarmt en bij welke afstand de temperatuur gelijk blijft. De
grens blijkt te liggen bij ongeveer drie meter. Na drie meter
loopt de temperatuur niet meer op en is er geen zogeheten
‘thermisch effect’. Vervolgens wordt een uiterst complex levend
wezen als de mens - waarvan de hele biologische organisatie
van subtiele, ingewikkelde en zeer kwetsbare bio-elektrische
processen aan elkaar hangt - identiek gesteld aan dat met gel
gevulde kunststofhoofd waar geen enkel levend of bio-elektrisch proces in plaatsvindt. Enkel hieruit concluderen de onderzoekers (en EZ, haar Antennebureau, de Gezondheidsraad, GGD
en RIVM – gesteund door de hele wetenschapsredactie van de
Volkskrant) dat straling daarom helemaal geen kwaad kan, als
je maar minimaal drie meter van een zendmast vandaan blijft.
Vervolgens liegt men glashard dat deze proef, die niet door medici maar door een stel kokervisie-ingenieurs is uitgevoerd, de
huidige en enige stand van zaken is in de medische wetenschap
inzake stralingsbelasting en gezondheidsrisico’s.

Stap eens in een trein, bus
of metro en je begrijpt
waarom ik vind dat de
term draadloos-autist in de
Dikke van Dale moet komen.
Men gaat in deze zwendel vervolgens zover dat alleen de
Gezondheidsraad mag bepalen welke wetenschappelijke
onderzoeken “goed zijn uitgevoerd”. Alles wat daarbij afwijkt
van die – niet wetenschappelijk onderbouwde – thermisch
effect-norm wordt officieel als “niet wetenschappelijk” of
“niet juist uitgevoerd onderzoek” bestempeld. Met deze sec
bureacratische onzin poogt de Gezondheidsraad alle serieuze
wetenschap ver weg te houden bij de manier waarop straling
onze gezondheid stapsgewijs vernietigt. En ze wordt hierin
ondersteund door alle Nederlandse gemeenteraden, ziekenhuisbesturen, zorgverzekeraars en GGD’s. Deze desinformatiepolitiek heeft een simpele collusiefunctie. (Collusie is een
term die je gebruikt voor een bewust politiek geïnstitutionaliseerde systematisering en maatschappelijke implementatie
van corruptie. Collusie is - by the way - de aorta van alle
neoliberale processen met de EU, Codex en TTIP als bloedverdunners). In directe zin gaat het namelijk hierom: In een
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Zembla-uitzending, prime time herfst 2004, vertellen oud
KPN-topman P. Smits en oud-Telford topman R. van den
Hoeven van Genderen gewoon recht voor de raap dat de telecom veel geld over had voor de licenties voor UMTS-masten,
maar dat de overheid er dan voor moest zorgen dat ze geen
last kregen van verontruste burgers, die ook de GSM-masten
al niet zagen zitten. Ook vertellen ze dat als de overheid de
stralingsklachten toch serieus gaat nemen, de telecom dan zes
miljard aan licentiegelden zal terugeisen. En zo zijn er meer
partijen die enkel gedijen bij de stralingschade cover-up. Ik
noem ze kort voor de volledigheid: NATO/VS (afhankelijk
van militaire microgolftechnologie sinds de jaren ‘50), telecom (Big Money en schadeclaims voorkomen) en EU (IOTInternet of Things = Orwelliaanse controle). En de smartphone en iPad zijn natuurlijk de moderne versie van brood
& spelen. Stap eens in een trein, bus of metro en je begrijpt
waarom ik vind dat de term draadloos-autist in de Dikke
van Dale moet komen. Hiernaast heeft, zoals ik al aangaf, de
zorgmaffia er alle belang bij dat straling (met dat verrukkelijk

boeket aan moeilijk definieerbare klachten) mensen ziek blijft
maken in hechte symbiose met de thermisch effect-leugen en
de symptoombestrijdermarkt. Wi-Fi en haar tien meter-versie
Bluetooth mogen dan helemaal geen kwaad kunnen, vandaar
dat er zelfs geen vergunning voor nodig is, en vandaar dat
zorgverzekeraar Achmea al jaren lobbiet voor ‘e-care’. Deze is
immers voor 100% afhankelijk van een chronisch, de gezondheid molesterend microgolfveld, dat 24 uur per etmaal actief
moet zijn. Zelfs zwakke straling is niet ongevaarlijk en de
voortdurende schommelingen in sterke en frequentie ook
niet. 3000 dode ambassadeleden zijn mijn getuige.
Tijd om even wat koeien bij de horens te vatten.

Zwakke elektromagnetische velden slopen het hele
fundament van onze gezondheid
Dr. Ulrich Warnke (Universiteit Saarland) ontdekte dat
permanente blootstelling aan zwakke microgolven chronische
nitrosatieve/oxidatieve stress veroorzaakt. Chronische nitrosatieve/oxidatieve stress beschadigt de mitochondria, de ‘ener-
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giecentrales’ in onze cellen. Mitochondropathie ontregelt het
hele fundament van onze gezondheid, onze weerstand en ons
herstelvermogen en is de basis van talloze chronische ziekten.
Denk aan de ziekte van Alzheimer, multiple sclerose, Parkinson, diabetes, fibromilalgie, artherosclerose, zwaarlijvigheid,
kankers, auto-immuun-ziekten en honderden andere klachten. Buitengewoon verontrustend hierbij is dat chronische
nitrosatieve/oxidatieve stress gegarandeerd onomkeerbare
schade zal aanrichten aan het mitochondriaal DNA (Kremer
2003, Kublinski 2004). Dit mitochondriaal DNA is tien keer
gevoeliger voor nitrosatieve/oxidatieve stress dan het cellulair
DNA. Dit komt omdat in tegenstelling tot cellulair DNA het
mitochondriaal DNA niet over ingebouwde DNA-zelfreparatiemechanismen beschikt vanwege een zeer laag gehalte aan
beschikbaar weefselproteïne.
Het meest rudimentaire “stappenplan” waarmee via microgolfbestraling de gezondheid van alle Nederlanders wordt
gemodificeerd tot een goudmijn voor Minister Schippers’
zorgmaffia, ziet er dan in omgekeerde volgorde zo uit:
3. Mitochondropathie (door straling onherstelbaar beschadigd mitochondriaal DNA) vormt het elementaire begin
van een enorm scala aan welvaartziekten en klachten, waarvan de oorzaak door de Gezondheidsraad en de reguliere
zorginstellingen wordt ontkend.
2. Hieraan vooraf gaat de door straling (ook die van zeer
“zwakke” velden) veroorzaakte nitrosatieve/oxidatieve
stress. Deze zwakke velden zijn er nu overal in NL en wel
24 uur per dag.
1. Hier weer aan vooraf gaat de ontregeling van de spin van
het NO-molecuul door elektromagnetische velden. Dit
niet-thermische kwanteneffect is het meest elementaire
argument om aan te geven dat de ICNIRP-conclusies even
absurd als crimineel zijn. De mens (maar ook dier en plant)
wordt normaliter immers niet door opwarming beschadigd,

De stralingblootstelling is
inmiddels voor iedereen een
chronisch verhaal geworden
zodat overal volwassenen
en kinderen dezelfde soort
klachtpatronen ontwikkelen.
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maar het bio-elektromagnetisch systeem van ons lichaam
wordt elektrisch en op kwantenniveau beschadigd via (al vanaf de jaren ’70 bestudeerde) unieke kwanten-eigenschappen
van de spin van het NO-molecuul in relatie tot de frequenties gebruikt in de radar/telecom/draadloosindustrie.
Ulrich Warnke geeft een uitgebreid wetenschappelijk overzicht van de directe gevolgen van de hierboven al geïntroduceerde gevolgen van nitrosatieve-oxidatieve stress:
1. Verstoring van het functioneren van de mitochondria
2. Storingen in het suikerverbruik (pathologische laktatazidose)
3. Verstoring van de neurotransmitterfunctie
4. Storingen van de cholesterinestofwisseling
5. Storingen in de steroïde-hormoonsynthese
6. Storingen in de hemoglobinevorming
7. Het verwekken van mutaties (zie b.v. ernstig verminkte
plantengroei in Japan, blindgeboren kalveren - BA)
8. Verstoring van de apoptose (= natuurlijke klok voor celdood; verstoring hiervan is een van de belangrijkste bases
voor het ontstaan van kankers - BA)
9. Superoxide- en Peroxinitrietvorming (hoogtoxisch)
10. Verstoring van de zinkhuishouding
11. Immuunsysteem-wisselmechanisme: TH1-TH2-Switch
(verstoring T-cellen = hulpcellen)
12. “Acquired energy dyssymbiosis syndrome, AEDS” (Cottier
et al. 1995)
Warnke is zeer uitvoerig en grondig in het toelichten van alle
12 hierboven genoemde punten in zijn artikel “Schädigungen
des Menschen durch Hochfrequenzsender sind seit Jahrzehnten
- Stand des Wissens“.

Stralingrealiteit versus Gezondheidsraadpolitiek
Een andere afspraak met de Gezondheidsraad is dat epidemiologische data (veld-, en praktijkstudies) NIET mogen
worden gebruikt om conclusies over stralingeffecten op de
gezondheid te trekken. Met andere woorden ook al worden
bewoners in een kring rondom een zendmast massaal ziek
vanaf het moment dat deze wordt aangezet of slaan kinderen
op tilt zodra Wi-Fi in de klas wordt geïnstalleerd (hoor nu
bijna wekelijks klachten van onderwijzers hierover), dan doet
dat niet mee in de discussie, of aangepast GGD-beleid. De
Zweedse onderzoeker Örjan Hallberg kwam al in 2009 met
een epidemiologische studie, die niet alleen Warnkes’ maar
vele labstudies onderbouwt in de praktijk. Hallberg baseert
zich daarbij op het gegeven dat mobiele telefonie in Zweden
na 1997 landelijk dekkend werd ingezet en vanaf dat moment
op grote schaal gebruikt.

Een samenvatting:
1. Het aantal verlofdagen voor ziekte is na 1997 plotseling
sterk toegenomen (trendbreuk).
2. Het aantal verstrekte slaappillen en melatonine-tabletten
aan kinderen en jonge mensen is de afgelopen 10 jaar in
Zweden gestegen van 80.000 tot 2.500.000 (trendbreuk).
3. Het aantal volwassenen met slaapproblemen is na 1997
toegenomen van gemiddeld 10% naar 30% (trendbreuk).
4. Het aantal doden per duizend bij mensen met dementie is
sinds 1997 sterk gestegen (trendbreuk).
5. De incidentie van melanomen is na 2001 sterk gestegen
(trendbreuk).
6. Hersentumoren nemen sinds 2001 sterk toe na jarenlange
voorafgaande daling (trendbreuk).
7. Aantal nieuwgeborenen met afwijkingen is na jarenlange
daling in de periode 1970-1997 nu gestabiliseerd (trendbreuk).
8. Het aantal mensen met overgevoeligheid voor elektromagnetische velden neemt sterk toe en zal bij extrapolatie
in 2017 de 50% bereiken. In januari 2009 gaf 31% van de
bevolking aan last te hebben van hoofdpijn na lang mobiel
bellen.
9. Autisme neemt sterk toe na 1997, vooral bij jonge kinderen
en stijgt in gelijke mate als het gebruik van mobile telefonie.
(trendbreuk)
10. Keelkanker neemt sterk toe in Zweden na 1997 (trendbreuk).
11. Hulp aan jongeren voor psychische aandoeningen, vooral
depressie is na 1997 sterk toegenomen. (trendbreuk)
12. Zelfdoding en poging tot zelfdoding is na 1997 sterk
toegenomen, vooral bij vrouwen in de leeftijd 16-24 jaar
(trendbreuk).
13. Het aantal zwaargewonden in het verkeer te Stockholm
is sinds 1997 toegenomen van 8.000 tot jaarlijks ongeveer
30.000 (trendbreuk).

Korte-termijn stralingklachten als slapeloosheid en
Wi-Fi-ADHD (WFADHD)
Bij de eerste lichting mensen met stralingklachten (in de
jaren ’50 vorige eeuw) zat hoofdzakelijk politie-, en militair
personeel en mensen die in de luchtvaart of op radiostations
werkten. Hun klachten behoren vooral tot die welke chronische spinverstoring (zie Warnke hierboven) als basis hebben
en ze vielen toen nog in de categorie beroepsziekten. Toen
het draadloze tijdperk opkwam, kwamen daar zo’n 15 jaar
geleden veel ICT-ers bij. Chronische spinverstoring van het
NO-molecuul treedt pas na langere tijd van blootstelling op.
De stralingblootstelling is inmiddels voor iedereen een chro-
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nisch verhaal geworden zodat overal volwassenen en kinderen
dezelfde soort klachtpatronen ontwikkelen, die vroeger dus
enkel als beroepsziekte optraden. Voor het zover is, en er
sprake is van ernstige elektrohypersensitiviteit (EHS), ondergaat men meestal de al op korte termijn optredende gezondheidseffecten, die vooral op acute verstoring van hormonen
en neurotransmitters door straling zijn terug te voeren. Een
basisverstoring die velen als eerste ondergaan is die van goede
nachtrust. En dat is heel ernstig, want hiermee wordt de
gezondheid ondermijnd en het zelfherstellend vermogen van
het lichaam sterk negatief beïnvloed.
Stralingvervuiling verstoort op minimaal drie manieren de
nachtrust en de stemmingpatronen:
1. D
 oordat straling ’s nachts door je epifyse (pijnappelkier) als
“licht” wordt waargenomen raakt je melatonineproductie
in de war. Al bij 20 µW/m² (de meeste woningen zitten
hier nu ver boven) treedt melatoninedaling op en hiermee
slaapverstoring. Dopamine, dat ook met je dag-nacht-ritme
te maken heeft, daalt eveneens en verergert de verstoring.
Een lage melatoninespiegel is levensgevaarlijk omdat deze
depressief en/of suïcidaal kan maken zonder psychische
oorzaak. Ditzelfde is bekend van dalende serotoninespiegels
die ook kunnen leiden tot extreme agressie en geweldpleging. Melatonine is verder een onmisbare beschermer tegen
borst- en prostaatkanker.
 en remming/daling van cholinesterase laat het stresshor2. E
moon acethylcholine pieken, waardoor er overprikkeling
van het zenuwgestel plaatsvindt. Dit neurotoxisch effect van
straling is mede de oorzaak van kunstmatige stress, onrust,
vermoeidheid en slapeloosheid, alsook van zogenaamde
ADHD die geen ADHD is. De werking is exact dezelfde als
die van organopesticiden en het zenuwgas Sarin in lichtere
doses (Bron: Lucinda Grant: Microwaves imitate pesticides
1997 = Zweeds replica onderzoek van Russische onderzoeken met steeds deze uitkomst).
 ij 10 µW/m² is er al een doorlopende verhoging van de
3. B
stresshormonen adrenaline en noradrenaline en een doorlopende daling van dopamine en fenylethylamine. Fenylethylamine komt in abnormaal lage concentraties voor bij
personen die lijden aan ADHD en nu daalt het overal bij
bijna iedereen.

Iets over de werking van DOOOZz velden en de
Drie Bloemen-leer
Slaapproblemen gerelateerd aan straling is dus een relatief
simpel verhaal. Net als de valselijk geconstateerde ADHD
bij zoveel schoolkinderen. Nog niet zo lang geleden had ik
een moeder aan de telefoon van een dochtertje dat op school
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grote problemen had en thuis ook onhandelbaar was. Ze leed
aan agressief gedrag, driftbuien, concentratiestoornissen en
ADHD-achtige symptomen. Twee weken nadat ik haar een set
DOOOZz 24-Hours had gestuurd, nam de moeder opnieuw
contact met mij op. De lerares van haar dochter had spontaan
opgebeld en verbaasd gevraagd wat er met haar dochter was
gebeurd die twee weken. Van een compleet onhandelbaar
kind was het weer een rustig, opgewekt meisje geworden dat
goed in haar vel zat en met plezier de les volgde.
De 24-Hours werd direct na de DOOOZz Sleep Natural Bionite
een van mijn meest verkochte producten om de simpele reden
omdat dit product in de meeste gevallen mijn klanten hun
huis en hun lichaam weer teruggeeft, waar ze steeds het gevoel
hadden beide te waren kwijtgeraakt. Na het plaatsen ervan berichtten diverse klanten me dat hun huis nu als een soort oase
aanvoelt, waar ze eindelijk weer tot rust komen. En dit is ook de
bedoeling, want ik heb het product op de markt gebracht nadat
ik eerst deze toestand in ons eigen huis bereikt had.
Mensen vragen mij vaak hoe DOOOZz-producten precies
werken. In terminologie van westerse geneeskunde heb ik daar
geen antwoord op, behalve dan een stuk logische deductie.
DOOOZz is ontwikkeld na 30 jaar voorgeschiedenis van kennisopbouw en uitgebreid testwerk met lithotherapie, fythotherapie, tachyonen, orgon, Chinese energieleer, Ayurveda
en Qi-Gong. Ik moet het kort door de bocht doen, maar het
komt hier op neer: Binnen de Oosterse visie bestaat ons lichaam niet enkel uit biochemische stofjes, maar tevens uit een
complex energiegrid dat qi kanaliseert. Er zijn drie primaire

Sjen laat zich het beste vertalen
met onze term enthousiasme.
Als we ergens enthousiast voor
zijn merken we dat niet alleen
geestelijk en emotioneel maar
ook fysiek. Enthousiasme komt
van de geest krijgen. Sjen is dus
geestelijke energie.
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soorten qi die in harmonische en synergetische roulatie met
elkaar moeten verkeren, willen we vrij van ziekte of vermoeidheid zijn en ons gelukkig voelen. Dit zijn sjen, qi en
jing en dit worden de Drie Bloemen genoemd. Sjen laat zich
het beste vertalen met onze term enthousiasme. Als we ergens
enthousiast voor zijn merken we dat niet alleen geestelijk en
emotioneel maar ook fysiek. Enthousiasme komt van de geest
krijgen. Sjen is dus geestelijke energie. Qi is de energie die we
uit de lucht opnemen met onze longen. Qi is nauw gerelateerd
aan Feng Shui regels voor een gezonde omgeving zonder
stoorzenders. Sick building-syndrome duidt bijvoorbeeld op
vervuilde en verzwakte of negatieve qi (sjar-qi). De natuur
produceert in hoofdzaak positieve qi, vandaar dat artsen
vroeger mensen naar zee, de bossen of de bergen stuurden om
te genezen van klachten die ze in een omgeving met vervuilde
qi hadden opgelopen. Jing is de essentiële geconcentreerde qi,
die Reichenbach met Od aanduidde en door Wilhelm Reich
orgon werd genoemd. Jing-qi wordt ook wel als seksueelfysieke qi aangeduid. Komen we van sterke voorouders die
oud werden, dan krijgen we bij onze geboorte doorgaans veel
jing-qi mee. Jing-qi is wat verdwijnt uit ons systeem naarmate
we ouder worden. Het ouder worden zelf is het afnemen van
niet alleen jing-qi (door ejacultaies bij mannen en clitorale
orgasmes bij vrouwen, door stress of ziekte en zware inspanning of overdreven sporten), maar ook van sjen (daarom
blijven geestelijk actieve mensen langer vitaal). De omgeving
kunnen we tot op zekere hoogte zelf inrichten maar goeddeels ook niet en dit bepaalt gezonde of ongezonde qi. Orgon
stimuleert de jing-qi, de qi die essentieel is om een sterk
energetische grid te handhaven. Een sterk orgon grid heeft
direct een voedende stimulerende impact op de sjen qi en de
algemene qi-huishouding. Vertaald naar gewoon Nederlands
neemt je optimisme, gezondheid, kracht, libido, levenslust
en weerstand toe. En je kunt dit zover doorvoeren dat je ook
de spinverstoring opheft, waarmee heel snel de elektrohypersensitiviteit kan verdwijnen, zoals dit bij mijzelf het geval was
nadat ik 9 jaar een van de ergste vormen had. De sleutel ligt
in het boosten van de jing-qi (orgon reserve en lading) en om
die reden geef ik ook mijn PEZ workshops die vooral op de
jing-qi zijn gericht.
DOOOZz bioniet-orgonvelden zijn zichtbaar te maken met
PIP-fotografie, met Kirlian-appartatuur en op een simpele
Hertz-meter zie ik waarden teruglopen naar 0, wanneer ik een
DOOOZz product dichter bij mijn laptop of een lamp of ander
elektrisch apparaat schuif. De werking betrekt zich echter
gewoon op ons eigen energieveld dat versterkt wordt. Hoogfrequente velden blijven gewoon meetbaar. We genezen of verbeteren van binnenuit middels een schoon orgonveld zonder gif
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in de bron, zoals bij epoxiehars-orgoniet. De meeste stralingklachten verminderen of verdwijnen dan, op voorwaarde dat
de juiste verhouding bioniet/stralingvervuiling wordt gebruikt.
Momenteel heb ik veel onderwijzers als klant voor wie een City
Disc al een enorm verschil maakt.
Er is een heel ander belangrijk punt dat bij DOOOZz een grote
rol speelt, en dat is ontgifting. Stralingvelden zetten onze celcommunicatie in de vertraging of goeddeels op slot zodat ons
natuurlijke ontgiftingsmechanisme ontregelt of defect raakt.

Momenteel heb ik veel
onderwijzers als klant voor wie
een City Disc al een enorm
verschil maakt.

(Zie de succesvolle experimenten van Dr. Carlo met ten onrechte als autistisch gediagnostiseerde kinderen in de VS, die
hij liet ontgiften door ze simpelweg buiten het stralingveld in de
woestijn te plaatsen. Hun ontgifting van vaccintroep en overige
kwam op gang en de autistische verschijnselen verdwenen.[1])
Een enkele klant die jarenlang zwaar medicijngebruik achter
de rug heeft, geef ik het advies heel klein te beginnen, bijvoorbeeld alleen met een City Disc, omdat de ontgifting anders te
snel op gang komt.
Samengevat bestaat de kernwerking van een DOOOZz product dus uit het versterken van het eigen jing-qi veld en het
reactiveren van ons ontgiftingmechanisme. Die combinatie
werkt en is denk ik de reden dat ik nu, na ruim een jaar, aan
negen landen over de wereld lever ondanks het feit dat er zeer
veel anti-stralingsproducten op de markt zijn. Ook lever ik
nu vast aan Frontier World en aan een aantal therapeuten, die
DOOOZz gebruiken als missing link bij hun uiteenlopende
therapievormen. Een dierenarts gebruikt DOOOZz 24-Hours
in de wacht- en behandelkamer omdat ook dieren er rustiger
en minder angstig van worden. Het bedrijf groeit vanaf het
begin bijna geheel via mond-tot-mond reclame.

Polycontrast Interference Photography (PIP) toont energieveld 24-hours DOOOZz.
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GENEESKRACHT
DOOOZz Femina, DOOOZz Meditation, de Stomach
Disc en andere uitdagingen
De DOOOZz Sleep Natural, ontwikkelt om de slaapproblemen van mijn vrouw op te lossen, was de geboorte van mijn
bedrijf. Ongeveer simultaan ontwikkelde ik de 24-Hours
en de pocketversie daarvan, de City Disc. Dit blijven mijn
belangrijkste producten omdat ze het bulkwerk doen om de
basis van de stralingklachten van mensen te pareren (versterken eigen veld & ontgiften).
Elektromagnetische velden zijn naar TCM (Traditional Chinese Medicine)-begrip vertaald een overkill aan yang-energie.
Om die te pareren informeer ik deze drie basisproducten
zodanig dat het orgonveld de yin stimuleert en zo dingen
beter rechttrekt dan wanneer ik een sec neutrale DOOOZz
zou gebruiken. Dezelfde formule gebruik ik voor de Water
Orgonizer die water orgonizeert, maar ook informeert met
deze zachte energie. Ik ben erin geslaagd een speciale variant
te maken die een chronische ontsteking in de knie van mijn
partner genas, maar waarmee ik nog meer test.
Ik test lang voor ik iets op de markt breng. DOOOZz Femina
is een lijn speciaal ontwikkeld voor vrouwen met overgangsklachten als hevige opvliegers en hij werd ook positief getest
door vrouwen met PMS of andere menstruatiegerelateerde
klachten. De orgonvelden daarvan zijn lithotherapeutisch
anders ingericht. De Stomach Disc (voor verlichting bij maagdarm klachten) kwam tot stand via mijn eigen maagzuurproblemen en een aantal verzoeken van klanten.
Een uitdaging vormen momenteel het verder uitontwikkelen van een anti-ontsteking bioniet, een antivirale bioniet,
gewrichtklachten-bioniet, een antigriep/verkoudheid-bioniet
en een lucide droom bioniet. De Stomach Disc stimuleert
droomherinnering en droombewustzijn, maar is nog niet de
Lucide DOOOZz die ik voor ogen heb. Los ervan dat dit een
bij-aspect is van het eigenlijke doel van de Stomach Disc. De
DOOOZz Meditation is een product waar ik erg trots op ben,
omdat deze als geen ander snel doet ontstressen. Ook maakt
hij het hartchakra vrij en dit chakra is cruciaal voor het hele
energielichaam omdat het de onderste en bovenste chakra’s
verbindt. Veel mensen in mijn omgeving lopen kanker op
en ook hiervoor kan ik mij een test voorstellen. Aangezien
Reich ontdekte dat orgon an sich een sterk antikanker effect
heeft, zou een sec neutrale DOOOZz ondersteunend moeten
werken bij de genezing, echter de lithotherapie en Ayurveda
kennen diverse remedies met een antitumor werking, een
conditionering van bloed of celstructuur. Het blijft dooront
wikkelen. 

[1] WiFi and EM Radiation - The Rest of the Autism
Story: http://www.naturalnews.com/022573_child_
children_autism.html#).

Benjamin Adamah is cultuurfilosoof, energietrainer,
auteur en oprichter van www.dooozz.nl. Na
jaren als anti-stralingactivist te hebben gewerkt
helpt hij nu mensen een op een om van een
elektrohypersensitieve conditie weer naar een
normaal leven terug te keren. DOOOZz producten zijn
orgonzenders op biologische en ayurvedische basis.

AANRADER
Voor wie meer wil weten over de gevolgen van
Elektromagnetische straling raden we het volgende boek aan:
Onzichtbare risico’s in het Draadloze Tijdperk
van Karel en Caroline van Huffelen.
Alleen bij Frontier World tijdelijk voor € 5,- te verkrijgen
(excl. verzendkosten)

Onzichtbare risico’s in het

Draadloze Tijdperk
Karel & Caroline van Huffelen
Deel 1

Alles over gezondheidseffecten van mobieltjes, draadloos internet,
snoerloze huistelefoons (DECT) en zendmasten
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