Stoorsporen-Onderzoek
Omstreden door de reguliere wetenschap, veelvoudig empirisch aangetoond…
‘The Vitality Coach’ objectiveert dmv. meetinstrumenten en hanteert de als veilig
aanvaarde referentiewaarden van de duitse Baubiologie.
Ingeval van medisch onverklaarbare klachten kan op uw slaap-, woon- of werkplek, de invloed van bepaalde technische en natuurlijke stralingsbronnen nagegaan worden. De meeste daarvan kunnen in gangbare technische grootheden
uitgedrukt worden. Bvb.
• laagfrequente spannings- en electromagnetische velden van huis-electra,
spaarlampen, hoogspanningstrafo’s of -luchtlijnen,... (dB, V/m, nT)
• Hoogfrequente electromagnetische velden van Gsm-basisstations, Gsm,
DECT, Wifi, Bluetooth, diverse communicatiezenders,… (dB, V/m, mW/m²)
• Statische magneetveld-gradiënten in bedden, metalen meubilair,… (µT, °)
• Statische gelijkspanningen tgv. synthetische materialen,… (KV)
• Negatieve/positieve luchtionen (‘sick-building’-syndroom),... (ion/cm³)
Daarnaast kan ook de invloed van de energetische componenten geobjectiveerd
worden, die diverse biologische termijn-effecten kunnen veroorzaken. Dit geldt
niet enkel voor alle voorgenoemde bronnen, maar ook voor de geopathische
invloeden. Deze zijn wellicht beter bekend als wateraders, breuklijnen, Hartmann/Curry-/Benker-rasters,…
Voorgestelde oplossingen kunnen nadien op dezelfde wijze geëvalueerd worden.
Enkele toestellen die ‘The Vitality Coach’ gebruikt bij het ‘stoorspoorzoeken’:
‘Rayonex PS10’, Bioresonantie
volgens Paul Schmidt, gebruikt bij
o.a. opsporen van specifieke
geopatische storingen

‘BPM2010’, 2D-Geomagnetometer
Biophysics Technology, gebruikt bij
magnetische gelijkveld-storingen,
analyse via PC

‘Spectran HF-6080v3’ hoogfrequent,
handheld spectrum-analyser, met
o.a. breedband hyperlog-antenne
voor Gsm, Bluetooth, Wifi, radar, …
Volledige analyse via PC

‘Spectran NF-5030’ laagfrequent,
handheld spectrum-analyser, met
3D-meetsensor voor spanningsen magnetische velden.
Volledige analyse via PC

Andere toestellen waarover ‘The Vitality Coach’ beschikt zijn o.a.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

meetapparaat voor aardingsweerstand (dé basis van goede ontstoring !)
testapparaat voor verliesstroomschakelaar (electrische veiligheid)
isolatiemeter voor bepalen oorzaak verliezen (o.a. electrische veiligheid)
algemene meettoestellen voor electrotechniek (spanning, stroom, arbeidsfactor)
handheld oscilloscoop, o.a. meten ‘dirty power’ (netstroomvervuiling)
‘Stetzerizer Microsurge Meter’, tellen stoorpulsen bij ‘dirty power’
‘HF-Detector-II-Profi’, snelle HF-meting en bronzoeken
‘Multi-detector-II’ en ‘Multi-Detector-II-Profi’, snelle LF-meting en bronzoeken
‘Cell-Sensor’ voor snelle LF-meting (EM.-veld)
‘Biovoltmeter’, meten lichaamsspanning liggende persoon (bed)
‘Fauser Static Meter’, meten statische gelijkspanningen
‘Trifield Air Ion Counter’, meten positieve vs. negatieve luchtionen
meridiaanmeting (i-Health, zie Vitaliteits-Clinics), bio-energetische effecten
diverse kompassen, snel opsporen van gradiëntafwijkingen

Meetapparatuur voor
• radioactiviteit (Gamma Scout, analyse via PC)
• geluidsoverlast (dB)
• verlichtingssterkte (Lux)
• relatieve vochtigheid, materiaalvochtigheid (%)
• oppervlaktetemperatuur (IR bi-laser), ruimtelijke temperatuur, …
• temperatuursverliezen (isolatiefouten en condensvorming ivm. schimmels)
• windsnelheid (‘tocht’, chill-factor)
• vluchtige organische verbindingen (VOS) en koolmonoxide (CO) in lucht
• waterparameters (pH, geleidbaarheid µS/ppm, oxidatie-reductie)
• andere factoren …
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