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VOOR DE HELE MENS
BELANGRIJK:
Wie gaat 3 keer / dag voor 30 min wandelend pauzeren aan de buitenlucht ?
Wanneer ben je voor het laatst 15 min op blote voeten door de tuin gelopen ?
Wie gebruikt dagelijks minimaal 1 keer NIET een elektrisch apparatuur, maar zijn eigen spierkracht ?

De magnetische energie in de Natuur is dé elementaire energie,
waar het leven van het hele organisme van afhangt !
PROF. W ERNER HEISENBERG, FYSICUS & FILOSOOF , WINNAAR NOBELPRIJS NATUURKUNDE, 1925

Alle levende wezens op aarde zijn afhankelijk van een intact en stabiel magnetisch veld op aarde. Dit veld
beschermt hen en beïnvloed op een positieve en uitbalancerend manier alle
cellen. Belangrijk is bovendien ook dat wij altijd magnetisch in balans zijn
van de invloeden van een noordelijk en een zuidelijk pool. Dit zijn 2
verschillende -door wetenschappelijk onderzoek bewezen- kwaliteiten die
elkaar ondersteunen en in balans houden. Iedereen kent dit fenomeen wel
van het spelen / experimenteren b.v. met 2 magneten.
Zonder stabiel magneetveld kan het (menselijk) organisme niet optimaal
functioneren. Door storingen en afwijkingen van het veld verandert de
stofwisseling van de cellen. De opname van voedingsstoffen, vitaminen,
mineralen en zuurstof wordt minder met alle gevolgen hiervan.
Uitgebreid heb ik hierover vertelt en geschreven in de toelichting over de
afnemende biologische waarde van onze voeding. Verlaging van prestatieniveau, moeheid, concentratiestoornissen, vutloosheid, regeneratieproblemen, minder slaapkwaliteit, enz. Deze stoornissen en veranderingen laten onze lichaam niet ongedeerd, ook al duurt het langer tot de eerste problemen optreden.
Ook de reservekapaciteit en het regeneratievermogen van onze lichaam gaan steeds sneller achteruit.
Verdere omgevingsfactoren ( te weinig en onrustig slaap, geïsoleerde omgeving in de auto, gebouwen [een
staalbeton-vloer mindert het natuurlijke magnetisme met 1/3 ], TV, andere stralingsbronnen, ...) verkleinen
de kans voor onze lichaam om de natuurlijke magneetveld-energie 'bij te tanken'.
Ideaaltoestand
mangneetveld-energie

Onafhankelijk van
deze ontwikkelingen
gaat de intensiteit
van het aardmagnetisme
achteruit, in de afgelopen 500 jaar heeft de magnetische energie met 50 % afgenomen volg. wereldwijde
metingen, o.a. door vergelijking met het in oude lava opgeslagen magnetisme op Lanzerote.
De voedingstoestand kunnen wij voelen als dorst en honger, maar helaas hebben wij geen zintuig om
veranderingen van het magneetveld waar te nemen (in tegenstelling tot dieren, b.v. vogels).
Gezien de ruim 100 jaar durende onderzoeken op dit gebied -tot de WHO / UNO- komt in de hele
reeks van probleempjes, kwalen, symptomen en negatieve (lichaams-)belevingen [die meestal heel gauw
aan een voor de hand liggend 'oorzaak' gekoppeld worden (die dan ook weer een oorzaak 'moet' hebben,
die dan ..... en ga maar door)] een essentieel tekort erbij.

Het gaat om het tekort aan natuurlijke magneetveld-energie, samengevat in de (medische) literatuur als het
MagneetveldDeficiëntieSyndroom.
Niet alleen de voedingsbalans is belangrijk voor een uitgebalanceerde gezondheid maar ook een gezonde
balans en hoeveelheid van deze natuurlijke magneetveld-energie. Net als de voedingstekorten b.v. in de
gewrichten of de organen tot langzaam zich opbouwende schade kunnen leiden, zo zijn storingen of
tekorten van de magneetveld-energie de bronnen voor kwalen, probleempjes en misschien later ook
ziektebeelden.
Onbehagelijk voelen, vermoeidheid en velerlei andere negatieve lichaambelevingen (z.b.) hebben dus de
oorzaak aan twee kanten, nl. de voedings- en magneetveld-energietekorten.
De m.i. belangrijkste basisvorwaarde kan verwoordt worden in 2 vragen, nl.
Wie loopt dus 2 keer dagelijks voor een kwartier door de tuin, over het grasveld
-het beste op blote voeten- om deze magneetveld-energie 'bij te tanken' ?
Wie kijkt (of laat kijken) kritisch naar de voedingssamenstelling en/of maakt bewuste keuzes, b.v. om de
objectieve voedingstekorten uit te balanceren ?
Dit zou de beste oplossing zijn om het normale verbruik van de magneetveld-energie
weer aan te vullen en de balans intact te houden. Maar wij staan enerzijds niet stil bij
dit fenomeen en zijn misschien anderzijds al getroffen door de invloed van de
omschreven tekorten, soms al door concrete klachten.
Hoe kan je nu deze tekorten weer aanvullen
en deze 2-polige energie in balans houden ?
Dankzij de technische ontwikkeling op het gebied van b.v. werkstofkunde en
toegepaste technologie voor de therapeutische applicaties zijn er sinds 1975
producten ontstaan, die aan de vakinhoudelijke, technische en wetenschappelijke eisen voldoen voor
magneet-energie-ondersteunende toepassingen. De constructie is echter zo gehouden, dat de producten
door iedereen gebruikt kunnen en mogen worden (belangrijke uitzondering: pace-maker), ze volgen het
concept van "easy-to-use" .
Deze worden therapeutisch (in Japan) en preventief
ingezet voor de verschillende toepassingen, zoals
schouder-, rug-, nekbraces of inlegzolen, rollersen verzorgen het lichaam met het natuurlijke
magnetisme, 2-polig uitgebalanceerd en gelijkmatig verdeeld. Positieve resultaten en voor het
algemene welzijn en bij o.a. specifieke 'problemen' aan gewrichten, spieren, pezen en bij diverse
andere 'negatieve lichaamsbelevingen'.
(NIET te gebruiken bij dragers van pace-makers !!!)

Door verschillende eigen tests heb ik de directe
werking zelf kunnen ervaren, "de scepsis is
-als het ware- in het magnetisme opgegaan".
Specifieke productinformatie en over de lange termijn-onderzoeksresultaten
stuur ik graag op aanvraag toe, internet-info op http://www.5pillars.com/magneticresearch.cfm
NL-Litaratuuraanbeveling: Dr. Roy Martina "Vitamine M"

Notitie: Het lijkt mij een logische stap te zijn om naast het verzorgen van de 'inwendige' mens door de
Aloe Vera Producten ook naar de andere balans te kijken die er is (of was) maar ondanks haar objectieve
aanwezigheid (meetbaar) net als de Aloe Vera voor de mens zelf meer in het verborgen op een 'geheimzinnige' manier het WELZIJN van ons bestaan beïnvloed.
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