
Sierraden, cosmetica en elektromagnetische velden.

Het menselijk lichaam is een bijzonder instrument dat veel verschillende functies heeft. Door

onwetendheid kunnen wij deze functies storen in hun werking of zelfs tegenwerken. Dit doen

wij onder andere met onze lichaamsverzorging, met sierraden, met cosmetica en met kleding.

Onze haren hebben een antennefunctie. Ze vangen informatie op en geven deze door aan de

hersenen. Wanneer haren geverfd worden, verminderd dit de antennes in hun functie. Dit geldt

ook voor wenkbrauwen en de wimpers. Ook komt de verf tijdens het douchen in de huid en

dus het lichaam terecht. Uit onderzoek is gebleken dat het verven van haar de antennefunctie

met 70% verminderd. Dat kleurspoeling, kleurshampoo en haargel de antennefunctie met 35%

verminderen. En dat haarolie en haarversteviger de functie verminderen met 30%. Shampoo

en cremespoeling verminderen de antennefunctie niet. Het gebruik van een fohn is sterk af te

raden omdat dit de antennefunctie vermindert met 50%.

Haren verwijderen (scheren) op plekken waar het van nature groeit, is een verstoring van de

antennefunctie van de haren en dus een verstoring voor het lichaam.

Het gebruik van parfums, deoderant, of lippenstift verstoort de werking van de huid. Onze

huid ‘ademt’ altijd. Onze huid is een open verbinding met de binnen wereld van ons lichaam.

Bepaalde medicijnen kunnen via de huid opgenomen worden in het lichaam. Dus de parfums

en deoderant vloeistoffen komen ook in ons lichaam, evenzo bij tatoeages. In de parfums en

deoderants worden chemische stoffen verwerkt die zelfs kankerverwekkend kunnen zijn.

Dag en nachtcrème, gezichtsolie en zonnebrandcrème verminderen de ‘ademende’ werking

van de huid. Want ze verstoppen de fijne poriën.

Het gebruik van een zonnebank is zéér slecht voor de huid. Het is een vorm van roosteren. 

Zonnebrillen, contactlenzen en gewone brillen geven een verstorende werking van de

werkelijkheid. Ook fopspenen zijn een misleidend product. Meer over fopspenen is te lezen

op de website: www.dus-sarah-morton.info

De meeste, zo niet alle sierraden zijn van een metaal gemaakt. Elk metaal heeft een veld om

zich heen wat elektrisch geladen is. Wanneer je dus sierraden aan je lichaam draagt zal dit een

bepaalde invloed hebben op het lichaam. Het lichaam van een mens heeft ook een veld. Het

hart heeft een elektromagnetisch veld om zich heen. Alles wat leeft heeft een veld om zich

heen. Je kunt daarom ook nooit zeggen dat je alleen bent.

Alle elektrische apparaten hebben een stralingsveld om zich heen. Ook stopcontacten en

stroomkabels hebben een veld om zich heen. Hierdoor wordt het ook afgeraden om dichtbij

een stopcontact of wekker te gaan slapen. Het beste is te slapen in een vertrek zonder

elektriciteit. Ook wordt het afgeraden om op een metalen bed te slapen. Mobiele telefoons

hebben ook een veld om zich heen, daarbij komt ook nog dat ze iets kunnen zenden en

ontvangen. Beugel bh’s zijn van metaal gemaakt en hebben dus een veld om zich heen,

vandaar dat er zoveel borstkanker gevallen zijn.

Vandaag de dag wordt ons lichaam blootgesteld aan vele stralingsvelden. Ons huis is één

groot elektrisch geladen veld. Ons lichaam wordt bloot gesteld aan velden die er van nature

niet zouden zijn maar die wij mensen zelf gecreëerd hebben. 

Het prikken van gaatjes en het dragen van oorbellen lijkt heel onschuldig. Maar het is

onnatuurlijk en zeker niet zonder risico’s. Want de meeste oorbellen zijn van metaal gemaakt

die een veld om zich heen hebben. Wanneer je dus twee metalen in je oren hangt, zitten jou



hersenen tussen twee metalen in. Dus tussen twee velden in. Wat voor invloed hebben deze

velden op je hersenen? Wat voor invloed hebben deze velden op de jonge zich ontwikkelende

hersenen van een baby? Heeft de baby zelf gevraagd om oorbellen? Nee, het is de grootsheid

en ijdelheid van de moeder die er voor gezorgd heeft dat er bij de baby gaten in de oren

geprikt worden waardoor het voor de rest van het leven verminkt is. Het hoofd van een Duitse

vereniging voor kinderartsen heeft gezegd dat het maken van gaatjes in de oren van een kind

voor oorbellen net zo erg is als besnijdenis. En dus aangemerkt moet worden als

kindermishandeling, want het gaatje in de oren is een niet te herstellen beschadiging.

Als je bedenkt dat het gehele menselijk lichaam opgebouwd is uit allemaal aderen, zenuwen,

spieren, weefsels van allerlei afmetingen en dat het als een geheel allemaal met elkaar

verbonden is, dan kun je wel nagaan dat het prikken van een gaatje waar ook in je lichaam,

een verstoring inhoud op de werking van je lichaam.

Verder heeft het dragen van oorbellen geen enkele toegevoegde waarde voor het menselijk

lichaam. 

Alle overige sierraden zoals trouwringen, kettingen, armbanden, horloges e.d. hebben

allemaal een veld om zich heen. Deze velden moeten een bepaalde invloed hebben op het

elektromagnetisch veld van het lichaam. Een positieve invloed? Nee, eerder een negatieve

invloed. Het is niet voor niets dat er vandaag de dag zoveel mensen ziek zijn. Zoveel mensen

wiens elektromagnetisch veld jarenlang verstoort is geweest. Zoveel mensen die iets

mankeren maar niet weten wat en dus aan de medicijnen gezet worden door de kwakzalverij

(doktoren) 

Uit onderzoek door Dr. Doepp is gebleken dat elektromagnetische straling er de oorzaak van

is dat er geen communicatie meer optreedt tussen onze linker en rechter hersenhelft, met

andere woorden: er geen contact meer is tussen ons denken en voelen. Het voelen gaat door de

ontkoppeling van beide hersenhelften tot ons onderbewuste behoren met als gevolg het

ethische en morele verval dat steeds duidelijker wordt in deze maatschappij.

Deze loskoppeling van voelen en denken veroorzaakt logischerwijs ook een diepe

onzekerheid. Dit is de onzekerheid die ouders hun ouderlijk gezag laat weggeven, het is de

diepe onzekerheid waardoor ouders niet durven optreden en het heel belangrijk vinden dat zij

lief gevonden worden door hun kinderen.

Het is opvallend dat al de verstorende zaken die wij ons lichaam aan doen, zijn onnatuurlijke

dingen. Natuurlijke dingen verstoren ons lichaam niet. Ze kunnen zelfs genezend zijn.

Wanneer bijvoorbeeld bepaalde bladeren op een wondje gelegd worden, geneest deze beter. 

Ook toont de praktijk ons aan dat het gebruik van cosmetica e.d. de huid ernstig verouderd. 

Helaas is er nog maar weinig tot geen onderzoek gedaan naar de invloed van al deze storende

onnatuurlijke velden, althans je leest of hoort er weinig over. Maar elk, vanuit zijn hart

nadenkend mens, kan wel bedenken dat storende velden een verstorende invloed hebben op

het functioneren van het menselijk lichaam.  

Conclusie:

Draag zo weinig mogelijk metalen voorwerpen aan of bij je lichaam. Gebruik zo weinig

mogelijk straling veroorzakende voorwerpen. Gebruik geen cosmetica, durf gewoon jezelf te

zijn. Puur natuur, zoals je gemaakt bent.

Wees zo veel mogelijk in de natuur, daar waar de elektromagnetische velden een gunstige

invloed hebben op ons lichaam.

Pf van de familie van der Meer jr.


