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Dr. Manfred Doepp - Antwoorden op elektrosmog
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“Wanneer je het universum wilt begrijpen,
denk dan aan energie, frequentie en vibratie.”
Nicola Tesla

Elektrosmog
In de wereld van vandaag wordt ons lichaam (en daarmee onze geest) zonder ophouden
blootgesteld aan allerlei soorten en maten van elektromagnetische straling. Ontelbare
satellieten, antennes en apparaten zijn daarvoor verantwoordelijk. Ook al denken we daar
niet meer bij na, van sommige daarvan is die blootstelling duidelijk zichtbaar, zoals bij de
magneetpoortjes in winkels en bodyscans op Schiphol. Maar vaker nog realiseren we ons
de aanwezigheid van dergelijke straling niet. Of we hebben we ons maar al te graag door
overheid en industrie in slaap laten sussen, en maken we onszelf wijs dat die straling geen
kwaad kan, omdat we onze televisie, computer en mobiele telefoon niet willen missen.
Al dit soort stralingseffecten op één hoop geveegd, wordt elektrosmog genoemd. De
toename van deze onnatuurlijke, door mensenhanden gemaakte frequenties waaraan het
lichaam, de cellen en het DNA van de mens tegenwoordig dagelijks zijn blootgesteld, heeft
de nodige gevolgen voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid.
De Duitse arts dr. Manfred Doepp heeft zich niet alleen uitvoerig en op verschillende
niveaus in deze materie verdiept, maar heeft ook enkele hulpmiddelen gezocht en simpele
oefeningen ontwikkeld om de negatieve gevolgen van elektrosmog te verminderen, en waar
mogelijk op te lossen.
Effecten
De frequenties in elektrosmog hebben allereerst een biologisch effect: zij breken het DNA.
Om kanker te vermijden, neemt daarop in het lichaam het reparatiemechanisme van het
DNA toe. Maar aangezien dit herstel niet onbegrensd kan doorgaan, krijgt kanker ten
slotte vaak toch een kans.
Het tweede gevolg is een informatief effect: elektrosmog verandert het bewustzijn van de
mens. Hersenen onder invloed van elektrosmog zijn niet meer in staat tot coherent
denken.
De hersenen bestaan uit drie aparte delen, ieder met hun eigen functies:
• het primitieve-, of reptielenbrein
• het limbische systeem
• en het nieuwe brein, of de neocortex

-- instincten, autonome functies
-- gevoel, emoties
-- rationaliteit, intellect
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Wanneer elektrosmog de communicatie en de verbinding tussen de verschillende
hersendelen verstoort, is iemands brein in een ‘switched’ staat terechtgekomen, d.w.z. hij
of zij is niet langer een holistisch wezen -- een persoon in wie het mentale, emotionele en
spirituele met elkaar zijn verbonden -- maar is een robot geworden die uitsluitend kan
leven en reageren vanuit de primitieve staat van het reptielenbrein. Deze zijnswijze heeft
van oorsprong tot taak de overleving zeker te stellen. Het is deze empathieloze staat -- die
jongeren graag ‘cool’ noemen -- die maakt dat we tegenwoordig niet eerder vertoonde
maten van gewelddadigheid zien. Het is dit primitieve deel van de hersenen dat bovendien
voortdurend wordt gevoed door even irrationele als agressieve computerspellen, en door
politieseries op de televisie over toenemend wrede en irrationele moordpartijen.
‘Switching’ van de hersenen
De wetenschappelijke naam voor de door elektrosmog veroorzaakte uitschakeling van de
‘hogere’ hersendelen, is ‘switching’ van de hersenen. Dit houdt een paradoxale organisatie
in van het brein waardoor mensen niet alleen van elektrosmog afhankelijk worden, maar
er zelfs zodanig aan verslaafd kunnen raken dat ze niet in staat zijn om hun mate van
blootstelling eraan te verminderen (bijvoorbeeld door het opgeven van een mobiele
telefoon).
Computers, mobiele telefoons, en vooral DECT-telefoons (Digital Enhanced Cordless
Telecommunications) bombarderen de hersenen onophoudelijk met een barrage aan
ontregelende golven en lawaai. Wanneer daardoor iemands hersenen continu in een
‘switched’ staat verkeren, wordt het reptielenbrein van die persoon in steeds mindere mate
door het hogere bewustzijn in toom gehouden.
In plaats van hogere zielsuitdrukkingen, weerspiegelen de ogen van mensen dan ook meer
en meer de weerslag van het primitievere reptielenbrein.
Het spelen van de nieuwste computerspellen voedt en bevestigt het reptielencomplex nog
eens extra, waardoor dit hersendeel steeds meer het gedrag van de persoon zal bepalen.
Wanneer deze ontwikkeling doorgaat, zal de primitieve agressie van vroeger in het Wilde
Westen in toenemende mate opnieuw werkelijkheid worden. In Irak is dit feitelijk al
gaande. De innerlijke beschaving die zich in de laatste twee eeuwen heeft kunnen
ontwikkelen, ziet dr. Doepp door elektrosmog weer grotendeels teloorgaan.
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Overgevoeligheid, burn-out en depressie
Mensen die overgevoelig zijn voor elektrosmog, raken vaak in paniek wanneer ze ermee
worden geconfronteerd. Ze kunnen niet leven zonder intuïtie en gevoelskracht.
Burn-out en depressie zijn twee zijden van dezelfde medaille. Dr. Doepp: “Niet alleen
zullen we meer gevallen van zelfmoord gaan zien, maar ook meer amok makers. Mensen
raken zichzelf steeds meer kwijt.”
De standaardbehandeling voor depressie en post traumatic stress disorder (PTSD) vanuit
de gevestigde medische orde is het gebruik van hersenbeperkende medicaties; deze
lichaamsvreemde stoffen brengen aanzienlijk meer schade dan oplossingen.
De Amerikaanse psychiater Peter Breggin gaf in februari 2010 zijn getuigenis voor het
Veterans Affairs Committee. Daarin beschrijft hij hoe de ‘happy pills’ (zoals prozac, zoloft
en paxil) die aan grote delen van de bevolking en de strijdkrachten worden
voorgeschreven, op hersenscans abnormale celgroei te zien geven: hersencellen als
kurkentrekkers en in andere bizarre misvormingen (www.breggin.com). Hier dringt zich
de vergelijking op met de soma pil uit Aldous Huxley’s Brave New World, een boek dat hij
in 1932 schreef, en waarvan hij in 1962 zei dat het geen fictie betrof...
“..there is always soma, delicious soma,
half a gramme for a half-holiday,
a gramme for a week-end,
two grammes for a trip to the gorgeous East,
three for a dark eternity on the moon...”
Aldous Huxley, Brave New World

Kinderen, switching en ADHD
De hersenen van kinderen zijn soepeler en minder ontwikkeld dan die van volwassenen.
Dr. Doepp ontdekte dat kinderen, die drie of vier uur per dag achter de computer zitten,
niet alleen weigeren om nog in een bos of in een andere stralingsarme omgeving te zijn,
maar hij stelde bovendien vast dat zij de oefeningen voor volwassenen simpelweg niet
kunnen uitvoeren.
In een switched staat voelen mensen niet alleen geen verantwoordelijkheid -- noch voor
zichzelf, noch voor wat er in de wereld gebeurt -- maar zij voelen ook weerzin om de
simpele de-switching oefeningetjes te doen. Voor zowel volwassenen, als voor kinderen
geldt: hoe groter hun weerstand tegen de oefeningen, des te meer ‘switched’ hun hersenen
zijn, en dus ook hoe meer zij met ‘de-switching’ zijn gebaat.
Doepp: “Een ‘switched’ brein neemt verkeerde beslissingen. Hyperactiviteit is er daar één
van. De hersenen proberen energie te krijgen, maar door de overactiviteit verliest het
lichaam aan energie. Dat is de paradox van de hersenen in een ‘switched’ staat.
Hyperactieve kinderen zijn in feite overgevoelig, en kunnen niet tegen elektrosmog.
Vergeleken bij volwassenen, zijn overactieve kinderen in een permanente staat van burnout.”
Hij vervolgt: “Iedere manier waarop kinderen energie kunnen krijgen, moet daarom
worden aangegrepen. De endocriene klieren moeten worden gevoed, de niveaus van
adrenaline, noradrenaline, cortisol en sekshormonen worden verbeterd. Dit kan met
homeopathische middelen als DHEA C30 en pregnenolone C30.
Sport geeft het lichaam de kans om te bewegen zonder verlies van energie in de hersenen.
De hersenen moeten op een normale manier hun energiepeil verhogen, niet op een
overactieve manier.”
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De standaardbehandeling voor kinderen met de subjectieve ‘diagnose’ ADHD is Ritalin.
Doepp: “Methylfenidaat (ritalin) is nauw verwant aan cocaïne, het middel ‘swicht’ hun
brein, en fixeert dit als het ware. Door die rigiditeit hebben zij alleen beschikking over
intellectuele activiteit, en geen ruimte voor creativiteit en intuïtie... Ritalin is in feite een
uitstekend middel voor mind-control: het verhindert de hersenen om tot bewustzijn te
komen.”
Is het ook niet opvallend hoe de kinderen van vandaag niet meer buiten spelen? Ze zitten
maar binnen en overspoelen zichzelf passief -- het liefst via een giga flatscreen -- met films
en videoclips vol met debiliserend lawaai dat voor muziek moet doorgaan, en met
subliminale boodschappen. Ook de zogenaamd onschuldige Walt Disney films en
tekenfilms voor de allerjongsten horen tot die categorie. De niet-harmonische vibraties van
de ‘muziek’clips voor jongeren komen regelrecht van het Tavistock Instituut (voor mind
control). Deze hebben negatieve effecten niet alleen tot op cellulair niveau, maar ook in de
hersengolfpatronen. De openlijke en verborgen boodschappen in films en clips prenten een
misvormd wereldbeeld in: beelden van reptielen, satanische rituelen, perverse seksuele
handelingen en andere representaties van de laagste driften. Garbage in, garbage out...
“Mind control betekent een wereld waarin iedere menselijke gedachte,
iedere emotie, iedere observatie en iedere behoefte
via elektrische stimulatie van de hersenen kan worden gecontroleerd.”
CIA research directeur, 1972

Elektronische beïnvloeding en stalking
De wereld wordt steeds meer bizar. Scalar golven -- Tesla technologie -- worden misbruikt
voor het uitoefenen van mind-control. Deze en andere vormen van elektromagnetische
teistering zijn momenteel al alom aan de hand, hoezeer dit van officiële zijde ook wordt
ontkend
Zo is digitale televisie het ideale vehikel voor de S-quad, de Silent Sound Spread Spectrum
technologie die in de eerste Golfoorlog de soldaten van Saddam Hoessein ‘de opdracht gaf’
om uit hun schuilplaatsen tevoorschijn te komen en zich spontaan over te geven. S-quad
werd ook gebruikt tijdens de inauguratie van Obama: honderdduizenden mensen in één en
dezelfde mind controlled hersengolf activiteit!
Van dissidenten geen spoor... die bevolkten de toiletten vanwege een door
elektromagnetische frequenties veroorzaakte plotselinge diarree.
De grove methoden (het in de hersenen implanteren van radio-gestuurde elektroden) om
een dier of een mens bepaalde handelingen te laten uitvoeren die in het 1981 NATO-boek
The Biology of Aggression worden beschreven, zijn inmiddels tot ongekende precisie
verfijnd naar methoden waarbij geen elektroden of zelfs (nano)chips meer aan te pas
hoeven te komen. Zo zijn er microgolftechnieken die in iemands hoofd stemmen kunnen
laten klinken, onhoorbaar voor de persoon ernaast, aldus Kevin Bond die in een radiointerview met dr. A. True Ott in maart 2010 uitleg geeft over he zogenaamde Frey-effect.
Dit soort van elektronisch terrorisme komt in Amerika al vrij veel voor. Dr. John Hall
beschrijft dit uitvoerig in zijn boek A New Breed, Satellite Terrorism in America (2009)
http://www.satweapons.com/ .
Dr. Doepp: ”Vanuit satellieten kunnen ten behoeve van grootschalige mind control
programma’s bepaalde frequenties worden gestuurd, 5 Hz voor een kalme bevolking, 13 Hz
om mensen opgewonden te maken...”
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En is het ook niet vreemd dat het actieve verzet tegen zendmasten bijna geheel stil is
komen te liggen? Wifi-technologie wordt tegenwoordig probleemloos geïnstalleerd in
scholen, treinen en hele steden, zoals in Groningen. Interessant is om het ziekteverzuim
onder treinpersoneel te gaan volgen, en de gevallen van ADHD in scholen in Groningen...
En waar zijn overigens de stevige studentenprotesten van vroeger gebleven?
Wie niet wil worden beheerst door de negatieve en beperkende effecten van elektrosmog,
kan daar gelukkig zelf actief iets aan doen.

‘De-switching’ voor volwassenen en kinderen
Elektrosmog ontkoppelt de mens van de natuur, zowel intern als extern. Om deze schade
te keren, ontwierp dr. Doepp een serie simpele, op acupressuur gebaseerde oefeningetjes.
Daarmee kan iedereen zijn hersenen eenvoudig ‘de-switchen’.
Tezamen nemen deze drie eenvoudige massages een minuut tijd in beslag. Het resultaat is
een open en vrij gevoel in hersenen, bewustzijn, en opmerkzaamheid.
Driemaal per dag gedaan, is men niet meer ‘switched’, en neemt bovendien de intelligentie
toe.
OEFENINGEN VOOR VOLWASSENEN
1. Kruis de armen, en masseer de wenkbrauwen tussen duim en
vingers, 20 seconden lang. Rond de ogen bevinden zich vele
acupunctuurpunten. De wenkbrauwen vormen de grens tussen het voorhoofd en de
rest van het gezicht. Deze simpele acupressuur stimuleert de kruising van de
piramidelijnen in de hersenen.

2. Kruis de armen, en masseer de gehele oren tussen duim en
vingers, 20 seconden lang. De talloze acupunctuurpunten op en in de oren
correleren met het gehele lichaam, alsook met de hersenen. Deze acupressuur
behandelt daarom niet alleen alle lichaamsorganen, maar heeft bovendien een
krachtig effect op de hersenen. Het is een goed teken wanneer de oren na deze
behandeling een beetje rood zijn!

3. Zet de linker pink tussen bovenlip en neus, en de rechter pink
tussen onderlip en kin. Masseer deze punten door horizontaal

Simpele oplossingen voor onzichtbare aanslagen

Désirée L. Röver

ⓒ 2010

stevig heen en weer te bewegen. Na 10 seconden verwissel de
pinken van plaats. Hiermee worden de belangrijkste twee meridianen van het
lichaam met elkaar verbonden, de ‘gouverneur meridiaan’ (onder de neus) en het
‘conception vessel’ (op de kin). De pinken representeren het hart en de dunne darm,
belangrijke organen in de reacties op straling en golflengten, opwinding en het
vegetatieve zenuwstelsel.

OEFENINGEN VOOR KINDEREN
1. Tik met de vlezige zijkanten van de handpalmen tegen elkaar aan
(‘karatepunt’). Dit stimuleert de dunne darm meridiaan, die opwinding en
overgevoeligheid vertegenwoordigt. Deze beweging voedt deze meridiaan met
energie. Doe dit 20 seconden.

2. Klap luchtig in verticale richting met de onderzijde van de
geopende rechter handpalm tegen de bovenzijde van de
linkervuist. Daarna wisselen. 2 x 10 seconden.
3. Doe hetzelfde horizontaal: klap met de geopende rechter
handpalm tegen de zijkant van de linkervuist (de langste
vingerkootjes). Daarna wisselen, 2 x 10 seconden.

Tot slot
Het daadwerkelijk uitvoeren van dit soort oefeningen zakt gemakkelijk weer weg,
misschien juist wel wanneer men in een ‘switching’ zit, en deze daarom hard nodig is.
Hang daarom een reminder bij computer en telefoon!
Naast de de-switching oefeningen en de verschillende beschermingshulpmiddelen, kunnen
kristallen die volgens een hoge ordening zijn opgebouwd -- bergkristal, rozenkwarts -- ook
behulpzaam zijn bij het hervinden van de eigen innerlijke orde.
Verder zijn olie en water zijn effectieve middelen tegen elektrosmog. Het helpt om aan de
kust te wonen, veel vitaal water te drinken, te baden met Himalya zout, en in de voeding
hennep- of lijnzaadolie te gebruiken.
Voor leerkrachten, therapeuten, psychologen, psychiaters, rechters, militairen en
politieagenten gelden dezelfde gevolgen van elektrosmog als voor iedereen...
Een van de vele voorbeelden van beschermende maatregelen zijn de RayGuard producten.
Deze toepassingen werken niet op basis van materialen, geladen met informatie of energie.
Hun effectiviteit komt van vortexen, en van de substanties die in de kristallen zijn
verwerkt. Deze vortexen produceren scalargolven. Vortexen en scalargolven zijn nauw aan
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elkaar verwant; vandaar dat de RayGuard producten niet energetisch of anderszins kunnen
worden ontkoppeld, gedesintegreerd of gedisinformeerd.
Natuurartsen werken met goddelijke energie. Naarmate zij meer in een switched staat zijn,
zal hun succes afnemen.
Een therapeut wiens vermogens uit de Goddelijke bron komen, zal deze in de buurt van
een RayGuard behouden. Maar komt de kracht waarmee iemand werkt vanuit de lagere,
astrale sfeer, dan valt in de buurt van de RayGuard bijvoorbeeld het stellen van een
diagnose met behulp van een pendel, biotensor of wichelroede geheel stil.
Dit fenomeen kan in die zin ook als testmethode worden gebruikt.
Doepp: “De complete mens -- lichaam, geest en ziel -- is immers het beste testinstrument
dat er bestaat. Maar voor de meest optimale resultaten moet je eerst een ‘de-switching’
doen, een ‘ray-integratie’, ofwel een defragmentatie. Wanneer dit is gedaan, dan is de
persoon ‘de-switched’. Voor hoe lang, hangt af van de mate van blootstelling aan mobiele
telefoons, computers, etc.”
Informatie
Dr. Manfred Doepp, Germany, www.holisticcenter.de , www.bevolution.org ,
http://www.humanfirewall.com/videoinformation.htm#doeppdeswitching
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