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ULTRA MOLECULAIRE 

FREQUENTIETHERAPIE 
 

Via wetenschappelijke proeven werd gedurende 

de laatste tientallen jaren onderzoek gedaan naar 

het  bestaan van organische elektromagnetische 

processen. 
 

Naast het zenuwstelsel en het humorale systeem 

in het lichaam is ook een basaal fysiologisch 

regulatiesysteem aanwezig in de vorm van 

elektromagnetisme. Het betreffen signalen die 

fysiologische processen reguleren en een soort 

communicatiesysteem binnen het organisme 

vormen. 
 

Het blijkt dat biologische systemen vatbaar zijn 

om te reageren op specifieke frequentie-

patronen. In een normaal menselijk lichaam 

wordt een magnetisch veld opgewekt door  

draaiende electronen rond de atoomkern. 

We zien dat levende wezens opgebouwd zijn uit 

cellen, cellen uit moleculen, moleculen uit 

atomen en atomen uit geladen of neutrale 

deeltjes. Als een weefsel of een orgaan gezond is, 

heeft het een bepaald magnetisch of energetisch 

veld.  
 

Wanneer men een afwijking in dit magnetische 

veld aantreft is dit een aanwijzing voor een 

verminderd functioneren of ziekte. 

Ziekteverwekkers hebben een meetbaar en 

karakteristiek energetisch veld.  
 

 
 

Om het nog eens samen te vatten:  

Deze therapie gaat er vanuit dat elke cel in ons 

lichaam trilt met zijn eigen frequentie. Als de 

energie van een cel wordt aangetast door bijv. 

bacteriën, virussen of stress, kan deze niet  
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meer op volle kracht functioneren en slaat het 

schadelijke frequenties op.  
 

Het magnetische veld van ziekteverwekkers, 

organen of biologische systemen kan bijgestuurd 

worden, door de juiste frequentiepatronen toe te 

voegen. Zo kunnen frequenties toegevoegd 

worden om het lichaam te versterken of te 

ondersteunen. 
 

Door moderne technieken is het mogelijk 

geworden om de informatie van specifieke 

magnetische velden (de frequentie) over te 

dragen/ in te prenten / in een drager (vb. alcohol, 

preparaat, crème, homeopatische globuli).  
 
 

Centrum de zon heeft een aantal Ultra 

Moleculaire Frequentietherapie crèmes 

ontwikkeld die gestoeld zijn op jarenlang 

onderzoek en ervaring bij paarden en mensen.   

BIO RESONANTIE  

Ook een bioresonantieapparaat kan 

harmoniserende elektronische impulsen naar het 

lichaam zenden om zo de gezonde frequenties 

van cellen te stimuleren. Dit spreekt als het ware 

het zelfregulerend vermogen van het lichaam aan. 
 

Uit: http://www.rayonex.be/wat-is-bioresonantie  

Bioresonantie en in het bijzonder de bioresonantie 

volgens Paul Schmidt kan men heel eenvoudig met een 

voorbeeld uit de natuur verklaren. De oudste vorm van 

de bioresonantie is het zonlicht. Wanneer het zonlicht 

onze huid treft worden regulaties veroorzaakt. De reden 

daarvoor is echter niet de opwarming van de huid, maar 

het ultraviolette deel van het zonlicht. Ultraviolet licht is 

in staat pigmentvorming op gang te brengen. 

 

In onze huid is een regulatiesysteem geïntegreerd dat bij 

die frequenties van het zonlicht de huid verkleurt, d.w.z. 

bruin laten worden. Pigmentering van de huid is slechts 

http://www.rayonex.be/wat-is-bioresonantie
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één van de regulaties die door het zonlicht worden 

veroorzaakt. Zo wordt bijvoorbeeld ook de productie van 

vitamine D op gang gebracht. 

 

Het is begrijpelijk dat er naast de smalle frequentieband 

van het zonlicht ook andere frequenties bestaan die hun 

eigen regulaties teweegbrengen. 

 

Het was Paul Schmidt die reeds in 1976 deze samenhang 

zag. Hij legde daarmee de grondslag voor de exogene 

(van buiten af inwerkende) bioresonantie, die 

tegenwoordig zijn naam draagt. Centraal in deze 

procedure staat het herkennen en uitschakelen van 

oorzakelijke invloeden op onze gezondheid, zoals 

geopathie, elektrosmog, slechte voeding enz. 

 

Ook in de holistische dierengeneeskunde wordt 

bio-resonantie vaak succesvol aangewend. Bij 

dieren is er nagenoeg geen of weinig sprake van 

een placebo effect.   

Een aantal topsporters maken gebruik van deze 

analyse- en therapeutische methode. 

 Toptenniser Djokovic 

http://www.youtube.com/watch?v=rVo2wjb

s0y4&feature=youtube_gdata  

 Ac Milan en het Chinese Olympische team 

maakt er gebruik van om er blessures mee te 

verhinderen. 

 Lance Armstrong 
 

 

 
 

 

 
 

De bioresonantie moet aanzien worden als 

aanvulling op de reguliere gezondheidszorg. Het 

biedt dus iets extra en is geen vervanging van 

klassieke geneeskunde. Bij ernstige klachten is het 

noodzakelijk steeds een arts of specialist te 

raadplegen.  

http://www.youtube.com/watch?v=rVo2wjbs0y4&feature=youtube_gdata
http://www.youtube.com/watch?v=rVo2wjbs0y4&feature=youtube_gdata
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MASSAGE THERAPIE DE LINDE 

Ontlast uw nek met lichaamsvriendelijke methoden 

& Breng balans, vitaliteit en efficiëntie in uw leven 

~ 

Bergstraat 30, te 9820 Merelbeke Flora  

(dicht bij Gent-Ledeberg) 

www.massagedelinde.com 

~ 

Technieken: Zweeds, Chinees, Bio-energetisch 

“Specialiteit ontspannende rug- en nekmassage” 

~ 

Natuurlijke massageproducten  

+ Ultra Moleculaire Frequentietherapie crème 

ter ondersteuning van nek en schouders  

~ 

OP AFSPRAAK – Tel. 0470 68 69 33 – Mogelijke tijdstippen: 

Weekavond: 19.30u 

Zaterdag vanaf 10u 

~ 

Een leuk én gezond geschenkidee voor jou of iemand anders? 


