
Alles resoneert, ook jij!
We worden permanent blootgesteld  aan grote hoeveelhe-
den natuurlijke en niet-natuurlijke (technische) EMF straling, 
met harmonische of disharmonische eigenschappen.

Omdat ons lichaam voor meer dan 90% uit water bestaat, 
zal de invloed van EMF straling op onze lichaamsvloeistoffen 
relatief groot zijn. Deze lichaamsvloeistoffen resoneren 
letterlijk mee op de diverse EMF frequenties. De gigantische 
toename van niet-natuurlijke EMF’s  zullen daardoor toene-
mende disharmonische imprints in onze waterhuishouding 
veroorzaken.

Zoek je een oplossing voor straling afkomstig van 
mobiele telefoons, Wi-Fi en overige zenders?
De Harmonic Quantum Resonance Card (HQR-C) biedt hier 
uitkomst.  Deze innovatieve en gepatenteerde kaart, is speci-
aal ontwikkeld en reduceert  negatieve effecten, waaraan we 
door zogenaamde EMF stralers doorlopend worden blootge-
steld. 

EMF effect op onze gezondheid
M.L. Pall emeritus hoogleraar aan de Washington State University: 
Herhaalde onderzoeken tonen aan dat blootstelling aan EMF 
straling sperma schade en neurologische effecten veroorzaken, 
EEG-veranderingen, cel sterfte, DNA-schade, endocriene veran-
deringen en calciumoverbelasting. 
(M.L.Pall, Environmental Research, 2018)

Een aantal neurologische aandoeningen die in verband worden 
gebracht met EMF straling zijn onder andere : slaapstoornissen, 
hoofdpijn, vermoeidheid, depressieve klachten, rusteloosheid, 
stress etc.
(M.L.Pall, Journal of Chemical Neuroanatomy, 2016)
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EMF = Electro 
Magnetisch Veld 
(Field)
Alle mobiele tele-
foons, zendmasten, 
Wi-Fi, PC’s, smart-
meters etc. zijn 
elektro magnetische 
(EMF) stralers.
Bovendien zijn deze 
“technische stralers”, 
onnatuurlijke links-
draaiende stralers.

HQRT-Card po-
wer boost strips
De card is aan de zij-
kant uitgevoerd met 
twee “power boost” 
strips.
Door met duim en 
wijsvinger contact te 
maken de metalen 
strips, wordt er een 
verbinding tot stand 
gebracht met de 
Q-Resonator binne-
nin de card.
Onder invloed van je 
eigen bio - magne-
tische veld treedt 
er een “boost” op, 
waardoor je de 
HQRT-Card ook bij 
lokale klachten kunt 
gebruiken.



Het aantal en stralingsvermogen van EMF 
zenders, neemt hand over hand toe. 

Zowel binnenshuis: Wi-Fi, PC’s, mobiele tele-
foons, smartmeter, magnetron als buitens-
huis: radiozenders AM & FM, en zendmasten 
2G, 3G, 4G en 5G.

Er is veel onderzoek gedaan naar al dan niet 
vermeende effecten van EMF zenders. 

De industrie beroept zich graag op de rela-
tief onschuldige thermische effecten, maar 
een  legio aan wetenschappelijk studies 
tonen juist schadelijke non-thermische EMF 
effecten aan.

In de komende jaren wordt supersnel 5G-
internet geïntroduceerd. Om ook in drukke 
gebieden hoge snelheden te garanderen, 
zijn veel meer zendmasten en kleine anten-
ne-installaties nodig.

Deze antennes duiken overal op in het straat-
beeld. Zo worden ze geplaatst in bushokjes, 
lantaarnpalen en gebouwen.

Wetenschappers waarschuwen voor mogelijke ernstige 
gezondheidseffecten van 5G
180 Wetenschappers en artsen uit 36 landen waarschuwen 
voor het gevaar van 5G, dat zal leiden tot een enorme toena-
me van blootstelling aan elektromagnetische straling. 



Het water in ons lichaam gedraagt zich als een 
beschermend “maliënkolder”
In een natuurlijke situatie organiseren watermoleculen 
zich in z.g. waterclusters, en beschermen ons als een 
soort “maliënkolder”.

Natuurlijke straling ondersteunt en 
versterkt het “water maliënkolder”
Wij zijn geëvolueerd onder invloed van natuurlijke 
kosmische, zonne en aard- straling. Sommige van deze 
natuurlijke straling (frequenties), ondersteunen 
de beschermende waterclustering structuur.

De HQRT Card versterkt, stabiliseert en 
herstelt de  structuur van de waterclusters
De Harmonisch Kwantum Resonantie Kaart Technologie, 
kan deze beschermende waterclustering structuur
herstellen, en de negatieve effecten van EMF straling 
op ons lichaam tot wel 90% remmen.
De HQRT Card resoneert op een natuurlijke
harmonische frequentie en ondersteund
hiermee de natuurlijke waterclustering structuur.
Het gebruik van de HQRT Card kan uitkomst bieden
bij slaapstoornissen, hoofdpijn, vermoeidheid, 
depressieve klachten, rusteloosheid, en overige
fysieke klachten met een EMF achtergrond.

EMF straling verzwakt de beschermende 
werking van het “water maliënkolder”
Niet natuurlijke straling afkomstig van 3G, 4G, 5G zenders, 
Wi-Fi, mobiele telefoons, etc., zogenaamde EMF stralers, 
verstoren het subtiele evenwicht van de waterclusters in 
ons lichaam. 

Door EMF straling verliezen we onze natuurlijke 
bescherming, en kan het systeem uit balans raken,  
waardoor op den duur fysieke klachten kunnen ontstaan.

Diverse wetenschappelijke artikelen tonen aan dat EMF straling de structuur van waterclustering 
verstoord. Onze hypothese m.b.t. de werking van de HQRT Card berust op de invloed die de Card uitoe-
fend op waterclustering en mogelijk cellulaire calcium influx [zie o.a.: S. N Ayrapetyan in Bioelectroma-
gnetics en M.L.Pall, Environmental Research, 2018].

HQR Card

Hoe HQR Technology werkt
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Harmonic Quantum Resonance Technology Card, een uniek concept!
Het unieke concept van de HQRT-Card zorgt voor een hoge effectiviteit met een grote 
reikwijdte (± 3 meter).  Je kunt deze kaart steeds bij je dragen, en ‘s nachts op je nacht-
kastje leggen. Zo blijf je continue onder invloed van de harmonische resonantie van de 
HQRT-Card.

De compacte HQRT-Card, ter grootte van een creditcard met een dikte van ±  6 mm, is 
vervaardigd uit 100% natuurlijke en niet toxische materialen en is volledig recyclebaar.

De HQRT-Card is in Nederland vervaardigd en handmatig geassembleerd.

Werking van de Harmonic Quantum Resonance Card
De HQRT-kaart is voornamelijk ontwikkeld om de natuurlijke waterclusterstructuur te 
stabiliseren. Intracellulair water is een belangrijke buffer om lichaamscellen te bescher-
men tegen inkomende elektromagnetische straling (EMF).

De Q-Resonator bevat een speciale legering. Een van de componenten, en de daarmee 
corresponderende frequentie, bevorderd concentratie, helpt bij spanning en vermo-
eidheid en ondersteund de spijsvertering.

Zie voor de effecten van harmonische en disharmonische frequenties op water: 

J Geesink , Water the cradle of life in action, cellular architecture is guided by coherent quantum 
frequencies, 2019

J Geesink and D Meijer, A new causal coherence law in quantum physics revealed, 2018

Wij claimen op geen enkele manier met dit apparaat een ziekte te genezen of volledige bescher-
ming tegen straling te bieden. De informatie en/ of producten worden aangeboden zonder enige 
vorm van garantie en/ of aanspraak op juistheid.

       

HQRT-C v3.1 Copyright© 2020


