
De 5 belangrijkste eerste 
stappen 

om je woning 
stralings-vrij te maken.

Bedankt voor je aanvraag.  
Hierbij ontvang je 5 belangrijke tips.  

Pas ze minstens 14 dagen toe en je zal 
verschil merken  

aan de sfeer in huis en aan de manier hoe je 
slaapt.  

Veel succes! 
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Dit willen we allemaal! Goed slapen is heel belangrijk. 
Ongestoord slapen, wetende dat er geen invloeden zijn 

die jouw gezondheid kunnen schaden is nog veel 
belangrijker.

Als er een 
stralingsbelasting is,  
heeft dat niet alleen 
invloed op de manier hoe 
je slaapt,  
maar ook op de 
gezondheid.  
Soms heeft de één er last 
van en de ander niet.  
Maar het feit dat je het 
niet opmerkt,  
wil niet zeggen dat het 
geen invloed heeft.  
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Checklist geopathie/stralingsbelasting.

 Moeilijk in slaap komen
 Heel vaak wakker worden
 Veel dromen/nachtmerries. 
 Veel transpireren
 Wakker worden tussen 4 en 5 uur ’s morgens
 Wakker worden met hoofdpijn
 Wakker worden met rugpijn/spierpijn of pijnlijke gewrichten
 Kleine klachten die steeds terug komen
 Heel moe
 Therapie resistentie
 Niet goed voelen in huis
 Veel geïrriteerdheid in het gezin 
 Therapie resistent. (Niets helpt, steeds weer dezelfde 
klachten)
 Onrustige benen. (Benen niet stil kunnen houden in bed of op 
bepaalde plekken)
 Een trilling voelen van binnen uit, alsof er elektriciteit door de 
zenuwbanen lopen. 

Dit is een opsomming van de meest gehoorde klachten van 
personen die stralings-belast zijn. 

Bij dieren uit dit zich vaak in:
onrustig
met de mand of deken slepen en ergens anders willen liggen
de stal niet in willen of er steeds heel hard uit rennen
huid/vachtproblemen
heel veel drinken 
slepen van de benen, veel beenproblemen
rugproblemen
stofwisselingsproblemen
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Eerst jouw eigen 
energiebeheer in orde. 

Je weet het misschien niet,  
maar wanneer je de hele dag in een stralingsbelaste omgeving 
bent,  
dan heeft lichaam en geest een time-out nodig.  
Een time-out van een flink aantal uren waarin het niet belast 
wordt.  
 

Het mooiste zou zijn als je nooit in 
een stralingsbelaste omgeving 
hoeft te zijn,  
maar in Nederland zal dat niet 
gaan.  
Overal zijn WiFi wolken, 
zendmasten, bluetooth 
verbindingen waardoor we -  
zeker overdag in de 
werkomgeving - niet anders 

kunnen.  
Maar we kunnen wel ervoor zorgen dat de paar uurtjes in de 
avond en nacht  
deze niet stralingsbelast zijn zodat ons lichaam zich weer kan 
herstellen.  
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Na 2 minuten bellen met een 
mobiel… 

Na 2 minuten bellen met een mobiel aan het hoofd is er al een 
effect meetbaar op de hersenen.  
Het zou meer dan een half uur duren voordat je hersenen weer 
de situatie hersteld 
hebben.  
De WHO waarschuwt 
niet voor niets dat we 
heel voorzichtig 
hiermee moeten zijn.  
En het is niet voor niets 
dat in Frankrijk het 
gebruik van mobiele 
telefoons verboden is  
op basisscholen en middelbare scholen. 
De Raad van Europa heeft geadviseerd om WiFi te mijden in 
klaslokalen.    
Er zijn vele, vele studies die aangeven om op z’n minst 
voorzichtig te zijn  
en de mobiel zeer beperkt te gebruiken en zo min mogelijk  
in een WiFi omgeving te verkeren…. 
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Maar laten we eenvoudig beginnen.  
Wat zijn de eerste belangrijke handelingen  

die je zelf kan toepassen? 

1. De DECT telefoon 
De huistelefoon is een DECT telefoon. Dat is de telefoon 
waarmee je door het huis heen kan lopen en zelfs tot 
achterin de tuin goed bereik 
hebt. 

Het is dus niet onze mobiele 
telefoon, maar de telefoon 
waarmee je alleen thuis kan 
bellen. 
De DECT telefoon zendt de hele 
dag en de hele nacht door. Er 
worden 100 pulsen per seconde 
uitgezonden, continue, dag en 
nacht, tot een bereik van ruim 
300 meter. Dit beïnvloedt daarom jouw hele woning, en 
daarmee ook de slaapkamers van jou en de kinderen. 
Deze invloed is het grootst vlakbij het DECT toestel, dus 
ook als deze onder de slaapkamer van jou of jouw 
kinderen staat. 

Deze 100 pulsen per seconde die de DECT telefoon 
continue uitzendt wordt hoogfrequent straling genoemd. 
Deze kunnen de gezondheid op allerlei manieren 
beïnvloeden. Vooral het immuunsysteem kan hierdoor 
verslechteren. 
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Wanneer je dichtbij het DECT toestel bent, heeft het de 
grootste invloed. Het kan zijn dat het naast de bank in de 
woonkamer staat waardoor je daar niet rustig kan zitten, 
of last krijgt van trillen of dat je niet lekker wordt. 

Maar het kan helemaal een grote invloed hebben naar 
de slaapkamer die daarboven of er naast is.  

Zeker wanneer je gaat slapen. De beïnvloeding groter 
als je slaapt omdat je dan een stuk ontvankelijker bent. 

Dus een DECT telefoon op de begane grond kan 
een enorme belasting geven op een slaapkamer 
die daarboven is gelegen! 

Vervang de gewone 
DECT telefoon door een 

stralingsarme DECT 
telefoon met Eco-mode 
plus. Deze zendt alleen 

tijdens een gesprek en dit 
zelfs 80% minder. Je 

bespaart er ook nog eens 
energie mee. 
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Your health is an 
investment

not an expense

2. In plaats van een gewone wekker gebruiken veel 
mensen hun mobiel als wekker. 

De mobiel wordt op het nachtkastje gelegd en wordt 
gedurende de nacht 
opgeladen. Er kunnen 
berichten binnen komen 
waardoor het je slaap 
verstoord. Zelfs als de 
mobiel op stil staat. 

Het is bewezen dat het 
aanwezig zijn van je 
mobiel in de slaapkamer 
invloed heeft op je slaap.

Een mobiele telefoon maakt om de paar seconden 
contact met de dichtstbij zijnde mobiele telefonie mast. 
Dus elke paar seconden zendt jouw mobiel een signaal 
uit. Het lichaam reageert hier onbewust op. 

ⓒ InnerSmile



Het zorgt er onder andere voor dat 
je niet in de diepe slaap komt of dat 
je niet goed en volledig uitgerust 
wakker wordt. De mobiel ligt op je 
nachtkastje, dicht bij jouw hoofd. 
Onze hersenen kunnen beïnvloed 
worden door de kleinste 
signaaltjes. Vanuit de hersenen 
vinden er een onnoemelijke 
hoeveelheid processen in het lichaam plaats. 

3. In elke woning is een router aanwezig om gebruik te 
kunnen maken van het draadloos internet via WiFi. 

Deze router is bij veel gezinnen in de meterkast 
geplaatst, maar het kan ook ergens in de woonkamer in 
een hoekje staan bij de binnenkomende kabels voor 
telefoon en tv. Daardoor staat het heel dichtbij de 
zithoek. Wanneer je in de woonkamer zit, zit je direct in 
het sterkste gedeelte van de WiFi wolk. 

Via deze router kan je draadloos via een thuisnetwerk 
bijvoorbeeld van internet gebruikmaken. 
We zijn dit al zo gewend dat we vaak niet eens weten 
waar deze router staat, en wat het precies doet. 

Het staat altijd aan zodat je altijd van dit draadloze 
netwerk gebruik kan maken. 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Het wordt bij de installatie 
ook nooit uitgelegd dat je het 
kan uitschakelen, want dat is 
vanuit de provider gezien 
ook niet de bedoeling. Dus 
het staat altijd te zenden. 

Het bereik gaat zelfs tot een 
paar honderd meter 
buitenshuis.  

De straling afkomstig van de router is hoogfrequent 
straling en kan een flink effect hebben op onze 
gezondheid. Vooral omdat je er dag en nacht mee te 
maken hebt. Thuis staat de WiFi dag en nacht aan. 

De kinderen zijn overdag naar school, maar op elke 
school - en vooral de middelbare school is een enorm 
sterke WiFi aanwezig waardoor de kinderen overdag 
extra belast worden. In Israel is WiFi verboden op 
kinderdagverblijven tot 6 jaar!

De WiFi in scholen of op je werk kan je 
niet vermijden, maar het is wel mogelijk 
om je gezin ’s nachts hiertegen te 
beschermen door ’s nachts de WiFi 
thuis uit te schakelen. 

Het is mogelijk om de router uit te schakelen op een 
manier waardoor je wel ’s nachts telefonisch bereikbaar 
blijft.  
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Vraag aan de provider van wie je 
de router hebt afgenomen hoe je 
het draadloos internet kan 
uitschakelen, maar dat je wel 
telefonisch bereikbaar blijft, of 
zoek de gebruiksaanwijzing van 
het type router dat je hebt op 
internet op. 

Bij de een moet er een knopje een aantal seconde 
ingedrukt worden, bij een andere router is het mogelijk 
om een schakelaar om te zetten. 
Omdat er verschillende routers zijn, zijn er verschillende 
mogelijkheden. 

Zo kan je de hoogfrequent straling die je zelf je woning 
binnen hebt gebracht ook zelf beheren.  

Schakel de WiFi uit als je ’s 
avonds naar bed gaat. Maak 
een reminder en plak deze in de 
badkamer zodat je het niet 
vergeet. Totdat het een 
gewoonte is geworden! 

ⓒ InnerSmile



’s Nachts heeft het lichaam een ongestoorde slaap nodig 
om te herstellen van alle invloeden en gebeurtenissen 
van overdag.  
Wanneer je goed en ongestoord slaapt kan je overdag 
meer incasseren en kan je je beter concentreren én je 
humeur is beter. 

4. Bluetooth

Schakel alle draadloze apparatuur die gebruik 
maakt van bluetooth uit als je deze niet gebruikt. 

Bluetooth is hoogfrequent straling. 

Bluetooth wordt toegepast bij korte 
draadloze verbindingen zoals draadloos 

toetsenbord en muis, oortjes, 
spelcomputers en printers. 

Maar ook deze Zet de apparatuur uit als 
je naar bed gaat. Dan gaat ook de 

bluetooth verbinding uit.
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5. Elektrische snoeren
De elektrische snoeren voor de nachtlampjes lopen vaak 
langs je bed. En niet alleen deze 
snoeren, maar ook de snoeren voor 
het opladen van een mobiel of de 
snoeren van een elektrische wekker. 
Meestal worden al deze stekkers in 
een stekkerblok gedaan en dit wordt 
onder het bed geschoven omdat het 
niet zo’n mooi gezicht is. 

Soms zijn er ook stekkers van een 
bedmotor bij, of van een elektrische 
deken. 

Al deze snoeren die met de stekker in 
het stopcontact zijn geplaatst, hebben 
een veld om zich heen. Ook al is het 
nachtlampje niet 

aan, of staat de elektrische deken niet 
op verwarmen. 
Deze velden zijn meetbaar op het bed. 
Ook al loopt het snoer niet precies 
tegen het bed aan, maar ligt in de 
buurt. 
En zelfs als het stekkerblok alleen 
maar onder het bed ligt, kan dit toch 
een grote invloed hebben op het bed. 
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Doordat het lichaam een geleider is, 
lopen deze velden ook door het lichaam heen. 
Dit kan dus jouw lichaam beïnvloeden. 
Het kan een effect hebben op spieren en zenuwstelsel. 
Het is een lichaamsvreemde energie. 

Doordat de velden van top tot teen door het lichaam 
heen gaan, is het lichaam constant bezig dit te 
verwerken. 
Hierdoor kan je veel vermoeider opstaan dan dat je naar 
bed ben gegaan.

Trek alle stekkers in de slaapkamer uit het stopcontact 
als je gaat slapen. Je hebt 
inderdaad dan geen nachtlampje, 
maar je kan een lampje gebruiken 
dat je overdag hebt opgeladen. 
Dit kan je wel op je nachtkastje 
plaatsen. 

Dit is voor kinderen die ’s nachts 
bang zijn en soms een lichtje aan 
willen doen ook een goede oplossing. Ik vind de 
oplaadbare lampjes van Fatboy heel prettig.  
Een op afstand bedienbare dubbelpolige schakelaar 
volstaat ook. 

De stekkers van de nachtlampjes worden in deze 
dubbelpolige schakelaar geplaatst, en de 
afstandbediening ligt op jouw nachtkastje. 
Op het moment dat je het licht aan wilt hebben, druk je 
op de afstandsbediening waardoor er een kort infra-rood 
signaaltje komt en de lampen gaan aan. 
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Bedenk dat hoeveel uur je per nacht in bed ligt.  
Hoeveel uur dat per week is. 

Per maand en per jaar….
 

Wanneer je deze voorgaande tips hebt opgevolgd en je 
hebt nog niet het resultaat wat je wil, dan kan een 

woononderzoek misschien verduidelijking brengen.
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Hierbij wordt er ook gemeten met de Lecher-antenne. 
De resonanties van de zendmasten, wateraders, 

breukresonanties, radarresonanties, de natuurlijke netten 
(aardstralen) worden gemeten. En er wordt duidelijk wat voor 

invloed ze hebben en wat er tegen te doen is. 
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If you’re waiting
for a sign,

This is it.

Veel succes!
ⓒ InnerSmile
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