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memon® – de beslissing voor een
leven in harmonie met de natuur

De 4-systemen-
transformer neutraliseert de 
elektro-smog  binnen en buiten, de 
aardstraling (geopathische storings-
zones). Het bevordert de ionenstro-
ming en zorgt voor zuivere lucht.

De water-transformer 
verandert in positieve zin de ener-
getische structuur van het water 
en vermindert de kalkafzetting. Uit 
uw waterleiding  stroomt fris, echt 
natuurlijk memon® water.

De verwarmings-
transformer 
ontziet de leidingen, vermindert 
kalkafzettingen en ondersteunt de 
ionenstroming in de leefruimte.

De voertuig-
transformer 
kan geïnstalleerd worden in alle 
types  voertuigen zoals b.v. perso-
nenwagens, bussen, vrachtwagens, 
campers, enz.

De werkplek-
transformer 
heeft dezelfde doeltreffendheid 
als de 4-systemen-transformer, 
maar nu binnen een begrensde 
werkomgeving

De telefoon-
transformer 
kan geïnstalleerd worden in  
mobiele telefoons, DECT-telefoons, 
draadloze telefoons, babyfoon, 
laptop, enz.

De zwembad-
transformer vermindert 
de hinderlijke geur van chloor, 
voorkomt huid- en oogirritaties, en 
zorgt voor aangenaam, zacht water 
voor ongestoord baden.

De memon® milieutechnologie biedt met haar ipict-
technologie een unieke en allesomvattende bescher-
ming tegen negatieve milieu-invloeden. Hierbij komen 
alle levensdomeinen aan bod, het is bovendien eenvou-
dig te installeren en alle aspecten zijn geniaal op elkaar 

afgestemd. Of het nu om water, lucht, aardstraling of  elek-
tro-smog gaat, een meer ontspannen werkomgeving, een 
stressvrije rit met uw auto of een gezonder telefoongesprek 
- memon® biedt de oplossing!
Simpelweg – eenvoudig, geniaal en natuurlijk uniek.
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Das natürliche Lichtspektrum Das natürliche Lichtspektrum 

Er heerste niet alleen spanning bij alle aanwezigen 
in het herstellingsoord Neubeuern, maar vooral 
ook bij de proefpersonen die  bij de directeur en 
Heilpraktiker de heer. Ekkehard Scheller,  waren 
verschenen om deel te nemen aan een test  betref-
fende de effecten op het menselijk lichaam  van de 
straling van mobiele telefoons. Het centrum met 
zijn zes therapeuten (bestaande uit 2 artsen en 4 
natuurgenezers) en een laboratorium voor pleo-

Een spannend verhaal

morfisme  behoort op grond van zijn grote deskun-
digheid  tot de toonaangevende  instellingen op 
het gebied  van    de donkerveldmicroscopie, tot ver 
over de regionale grenzen.
De talrijke lezingen, therapeutenopleidingen, pu-
blicaties in de vakliteratuur, en zeker ook het boek 
“Candidalismus” staven de belangrijke betekenis 
van  natuurgenezer  Ekkehard Scheller, de directeur 
van deze instelling. 
Onder zijn bevoegdheid werd in augustus 2007 
een proef uitgevoerd die  al op vele plaatsen her-
haald en gedocumenteerd  werd. Bij twee vrijwil-
lige proefpersonen uit het centrum werd voor en 
na een 15-minuten durend telefoongesprek met 
een mobiele telefoon bloed afgenomen. Daarna 
telefoneerden ze opnieuw 15 minuten met dezelf-
de mobiele telefoon  waarin deze keer echter een 
memon® transformer ingebouwd was, en er werd 
opnieuw bloed afgenomen. De bloedproeven wer-
den met elkaar vergeleken.

Bloedproef

Bloedafname door natuurgenezer. Ekkehard Scheller  
vóór het eerste telefoongesprek. De proefpersoon 
onderging de proef met een zekere scepsis: ‘Wat ge-
beurt hier met me?’  of ‘Wat  zal er na het telefoonge-
sprek dan wel anders zijn?’

Het eerste bloedbeeld: zo hoort het eigenlijk te zijn. 
Ook voor de leek gemakkelijk te herkennen: de rode 
bloedlichaampjes bewegen vrij en soepel. Ze kunnen 
hun functie, nl. het transporteren van zuurstof en 
voedingsstoffen naar de cellen en het afvoeren van 
afvalstoffen en gifstoffen  uit de cellen  probleemloos 
uitvoeren.
Het tweede bloedbeeld  na het telefoongesprek zon-
der gebruik van de memon® technologie.
De verandering is duidelijk zichtbaar. Het bloed is 
gaan klonteren. De beweeglijkheid van de rode   
bloedcellen is beperkt. De activiteit van de 
symbionten is verzwakt. Het bloed vertoont een 
intensieve negatieve beïnvloeding.
Tenslotte het derde bloedbeeld  na het telefoon-
gesprek met de memon® transformer:
Het bloedbeeld is weer  in orde. Het bloed stroomt weer vrij 
en zonder beperkingen. Commentaar van een proefperso-
on: “Het resultaat heeft me werkelijk verrast. Het was niet 
zo maar één of andere statistiek, maar wel degelijk mijn 
eigen bloed. En nu wil ik weten hoe het functioneert.”2 3

Ekkehard Scheller, directeur van het herstellingsoord 
Neubeuern 
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Het zichtbare lichtspectrum is  een deel van het 
gehele kosmische frequentiespectrum. Alleen 
binnen dit  frequentiebereik van 390 tot 780 
nanometer kon zich leven op onze aarde 
ontwikkelen en handhaven. Door onze technische 
verworvenheden, waarvan het frequentiepatroon  
in de regel buiten het natuurlijke lichtspectrum 
valt, wordt ons leven steeds ongunstiger 
beïnvloed. Dit is vooral van belang omdat  ons 
leven zich voor 90 %  in kunstmatige  ruimtes 
afspeelt, waar we voortdurend blootgesteld zijn 

Het natuurlijke lichtspectrum

aan deze onnatuurlijke straling. Veel  belangrijke 
functies worden door het licht afhankelijk van 
diens  trillingskwaliteit  gestuurd. De memon® 
ipict technologie is vooral actief binnen het 
bereik van het zonnelichtspectrum met een  
zwaartepunt van ca. 750 nm. Daardoor wordt de 
natuurlijke toestand van het trillingsspectrum  
in onze alledaagse omgeving hersteld, hetgeen 
overeenkomt met het frequentiespectrum van 
het zonlicht. Dit verklaart de betekenis van de 
vitaliserende   werking   van de memon® transformer.

Stralingsvelden hebben een negatieve invloed op 
hun omgeving  door de  schadelijke informatie die 
ervan uitgaat.
In de grafiek ziet u een basisgolf (blauw) die u zich 
bijvoorbeeld zou kunnen voorstellen als de straling 
van een GSM-zendmast. Zonder deze straling zou 
mobiel telefoneren onmogelijk zijn. Bij deze stra-
ling/ basisgolf voegt zich echter nog een tweede 

De destructieve interferentie

golf van schadelijke informatie (rood), die we elek-
trosmog noemen.
De memon® transformer  is in staat deze ziekma-
kende, schadelijke informatie door een tegengolf/ 
interferentie (groen) doelgericht uit te wissen. 
Golf en tegengolf hebben elkaar als het ware 
opgeheven. De basisgolf blijft, de schadelijke 
informatie is weg.

Basisprincipes Hoe functioneert memon®
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De mobiele telefoon is niet meer weg te denken 
uit onze moderne communicatiemaatschappij. 
Mobiel zijn, overal en altijd bereikbaar te zijn, is 
zowel voor- als nadeel. Maar het is zeker geen 
voordeel, dat men langdurig is blootgesteld aan 
de hoogfrequente straling van mobiele telefoons 
en draadloze telefoons.

Wat is het verschil tussen een  mobiele 
telefoon en een pakje sigaretten ?

Zoals Prof. Dr. Leif-Salford van de universiteit Lund 
in Zweden bewezen heeft, kan al na enkele minu-
ten mobiel telefoneren de bloed-hersen-barrière 
poreus worden voor lichaamseigen gifstoffen, 
wat tot afbraak van zenuwcellen leidt.

Draadloze telefoons zijn een soort plaatselijk ra-
diostation in huis, ze stralen binnen een bereik 
van 1,8 gigahertz met een taktfrequentie van 100 
hertz en vormen zo een voortdurende stralings-
belasting. Dit betekent, dat ze voor een pulseren-
de, hoogfrequente straling gedurende 24 uur per 
dag  zorgen, ook wanneer men niet telefoneert.

Voor kinderen en jongeren is het nog aanzienlijk 
gevaarlijker om  aan deze straling te zijn blootge-
steld,  omdat hun centraal zenuwstelsel nog niet 
volledig ontwikkeld is.
Er zijn bewijzen, gebaseerd op medische ervarin-
gen beschikbaar, die aantonen dat straling van 
mobiele telefoons medeverantwoordelijk is voor 
de invloed en oorzaak van de volgende  gezond-
heidsstoornissen:
•	 oogirritatie,	vertroebeling	van	de	lens		
•	 slaapstoornissen,	innerlijke	onrust
•	 leerproblemen,		zwak	geheugen
•	 concentratiestoornissen
•	 beschadiging	van	het	erfelijk	materiaal	
•	 stoornissen	in	de	celcommunicatie	
•	 beïnvloeding	van	het	centraal	zenuwstelsel	
•	 verzwakking	van	het	immuunsysteem
•	 schade	aan	het	hormoonhuishouding		
•	 verhoogd	risico	op	kanker	
•	 opening	van	de	bloed-hersenbarrière	

Bij een  mobiele telefoon ontbreekt de 
waarschuwing!

De memon® telefoon-transformer  functioneert 
ook hier volgens het interferentieprincipe en heft 
de invloed van de negatieve energetische straling 
op. De  biologische regelsystemen van het organis-
me blijven in evenwicht.

Normaal bloed-
beeld   vóór een 
telefoongesprek: 
de bloed-
lichaampjes 
bewegen zich 
vrij.

Een veranderd 
bloedbeeld  na 
10 minuten 
telefoneren met 
een  mobiele te-
lefoon. De bloed-
lichaampjes zijn 
gaan klonteren. 

Mobiel telefoneren
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Bloedbeeld  
na een langer 
telefoongesprek 
met een  mo-
biele telefoon 
voorzien van 
een memon®
transformer.
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Hoofdpijn, vermoeidheid, concentratie-proble-
men,  een flauw gevoel in de maag …het zijn alle-
maal tekenen die  volgens  deskundigen de oorzaak 
kunnen zijn van de hoge elektromagnetische 
belastingen in motorvoertuigen.
Vandaag de dag zijn in de moderne doorsnee-mo-
torvoertuigen  meerdere duizenden meter  kabels 
en meer dan  100 elektromotoren ingebouwd. 
Volgepropt met deze electrische apparaten en 
electronische besturingssystemen zijn onze 
auto’s steeds sneller,  comfortabeler en veiliger  
geworden.

Stralingchaos  in  motorvoertuigen

De keerzijde van de medaille is dat we ons tijdens 
het autorijden aan extreem  hoge elektromagne-
tische, elektrostatische spanningen blootstellen, 
waarvan de intensiteit door de  auto als kooi van 
Faraday, meestal nog wordt versterkt.
Daarbij komen  de  uitlaatgassen van andere gemo-
toriseerde verkeersdeelnemers, de uitwaseming uit 
kunststofbekledingen, schuim van de zittingen  en 
de   lijmstoffen die het  autorijden tot een extreme 
situatie voor de bestuurder maken. Bovendien ont-
staan op grond van de  verschillende elektrische 
circuits  en de luchtweerstand nog meer  elektrosta-
tische spanningsvelden.

De sterkte van een elektromagnetisch veld wordt 
in Mikrotesla gemeten. 0,1Mikrotesla is het nor-
male gemidelde in een woning. 0,2  Mikrotesla telt 
reeds als een gevaar voor de gezondheid. In auto’s 
(afhankelijk van het type ) zijn reeds topwaardes 
gemeten  tot  18 Mikrotesla. 

In samenspel  met slechte lucht door  uitlaatgas-
sen en  uitwasemingen kunnen bij een chauffeur  
de volgende symptomen optreden die we allemaal 
herkennen:
•	snelle	vermoeidheid
•	concentratiestoornissen
•	prikkelbaarheid
•	nervositeit
•	verminderd	prestatieniveau
•	angsten
•	gevoeligheid	voor	stress
Door het gebruik van de memon® milieu-
technologie  wordt  de schadelijke informatie  
van de elektromagnetische  en  statische velden 
geneutraliseerd. De memon® milieutechnologie 
biedt bovendien ook bescherming  tegen storende 
invloeden  van buitenaf en vermindert de elektro-
statische oplading tot een minimum.
In de maanden februari, maart en april van  2007 
werd  door memon®  in samenwerking met de  
Duitse vakbond voor mijnbouw, chemie en energie 

onder wetenschappelijke begeleiding een reeks te-
sten met vrachtwagenchauffeurs uitgevoerd. In de 
afsluitende beoordeling  werd onder andere  ver-
meld:
Zowel door de objectieve metingen, als  door de 
subjectieve ondervraging  van de proefpersonen  
kon worden gedocumenteerd,  dat door de invloed 
van de memon® milieutechnologie de belasting op 
het organisme en  stoornissen van de psychische 
gesteldheid duidelijk kon worden gereduceerd.
En als slotzin:
Derhalve bewijst dit onderzoek, dat door het ge-
bruik van de memon® technologie de schadelijke 
effecten door elektrosmog en daarmee  de belas-
ting voor het organisme  duidelijk wordt vermin-
derd.

Motorvoertuig
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U kent het gevoel wel dat thuis of op het werk  
er dikwijls een ‘ zware lucht’ hangt. En dat heeft 
waarschijnlijk meer te maken met de lucht die we 
inademen dan dat we eigenlijk vermoeden.
Elektrische lading in de vorm van positieve  en ne-
gatieve ionen  die we niet  direct kunnen waarne-
men, zorgt voor een positief levensgevoel en licha-
melijke gezondheid.
Hierbij  is de hoeveelheid van de ons omgevende 
negatief geladen ionen  van doorslaggevend be-
lang. In normale lucht houden de positieve en ne-
gatieve ionen elkaar ongeveer in evenwicht. 
Wanneer de luchtverontreiniging toeneemt, ver-
mindert het aantal negatief  geladen ionen die 
voor het organisme  belangrijk zijn.
Gezonde berg- of zeelucht bevat  meer dan 3000 
negatieve ionen per  kubieke centimeter.
In woningen in de stad daarentegen zijn dat  dik-
wijls minder dan 100 negatieve ionen. In kantoor-
ruimtes werden  in de ademlucht zelfs gedeeltelijk  
minder dan 30 negatieve ionen per kubieke centi-
meter gemeten! 
Hoe hoger het aantal negatief geladen deeltjes  
per kubieke centimeter, hoe gezonder  en beter de 
lucht is.

De uitwaseming  van synthetische materialen, 
sigarettenrook, droge verwarmingslucht enz. zor-
gen voor een hoge belasting van  de lucht in ver-
blijfsruimtes. Maar  vooral de statische opladingen 
en de elektromagnetische velden verminderen  het 
aantal negatieve ionen in onze lucht enorm. Als de 
zon door het raam  schijnt, kan men zelfs grotere 
stofdeeltjes  in de lucht zien zweven.
De gevolgen van de slechte lucht zijn vaak
•	Concentratiestoornissen,	vermoeidheid
•	Nerveus	gedrag
•	Ademhalingsproblemen
•	Prikkelbaarheid	en	gevoeligheid	voor	stress
Door het gebruik van de memon® milieutech-

Van de keuken  naar de woonkamer, van de 
woonkamer  naar de kinderkamer…

nologie worden de elektromagnetische velden 
verbroken. De verhouding van  ionen in de lucht 
wordt positief beïnvloed door de bioenerge-
tische trillingen ten gunste van de belangrijke 
negatieve ionen. Negatieve ionen hebben de ca-
paciteit zich aan fijnstof, giftige stoffen, pollen, 
rookdeeltjes, schimmels enz. vast te hechten  en 
ze dan naar de vloer  te laten zakken, waar ze 
bij het stofzuigen  verwijderd kunnen worden.
Metingen hebben getoond, dat door het gebruik 
van de memon® technologie het fijnstofgehalte in 
de lucht dikwijls tot 75,5% en zelfs meer kan worden 
verlaagd. (zie grafiek) Er ontstaat een natuurlijke 
verticale stroom van positieve en negatieve ionen.

LUCHT

–    –    –    –    –    –    –    –    
–    –    –    –    –    –    –    –
+    +    +    +    +    +    +    +
+    +    +    +    +    +    +    +
+    +    +    +    +    +    +    +
+    +    +    +    +    +    +    +
+    +    +    +    +    +    +    +
+    +    +    +    +    +    +    +

Ontbrekende  stroom van negatieve ionen. Stof, ziektekiemen 
sporen e.d. bewegen zich in de lucht die wij inademen.

–    –    –    –    –    –    –    –    
–    –    –    –    –    –    –    –
–    –    –    –    –    –    –    –
–    –    –    –    –    –    –    –
–    –    –    –    –    –    –    –
–    –    –    –    –    –    –    –
–    –    –    –    –    –    –    –
–    –    –    –    –    –    –    –
–    –    –    –    –    –    –    –
–    –    –    –    –    –    –    –
+    +    +    +    +    +    +    +

Negatieve ionen verbinden stofdeeltjes en transporteren ze 
naar de bodem. De lucht wordt fris en zuiver.
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…met memon® een wandeling in de 
frisse lucht

Gemiddeld werd bij alle gemeten deeltjesgrootten   
met de memon® Vier-systemen-combinatietransfor-
mer in dit geval een verbetering van 75,5% bereikt.

Voorbeeld van een fijnstofmeting:
De meting werd door het energielaboratorium voor bio-
energetische   product- en warenonderzoek in Duitsland 
uitgevoerd.  De metingen werden in een kantoorruimte 
onder  laboratoriumomstandigheden  uitgevoerd.



Water

Ons leidingswater bestaat in de regel  voor ongeveer  
2/3 uit grondwater en voor ongeveer 1/3  uit opper-
vlakte water uit meren, stuwdammen en gefilterd 
water uit rivieren. Dit water moet steeds gezuiverd 
worden alvorens het kan worden gebruikt en 
gedronken. Zelfs na de zuivering mogen in het 
water nog steeds rond 50 chemische stoffen zoals 
chloor, chloordioxide, zout- en zwavelzuur aanwezig 
zijn binnen bepaalde grenswaarden. Hetzelfde  
geldt voor mineraalwater, daarvoor zijn de normen 
nog minder streng  dan bij leidingwater.  De water-
maatschappijen onderzoeken op regelmatige tijd-
stippen volgens de drinkwaterverordening de kwali-
teit van ons drinkwater. Wat hierin echter niet 
onderzocht wordt is de informatie die aanwezig is 
in het water. Op zijn weg naar onze  huizen komt het 
water in aanraking met de meest uiteenlopende  
schadelijke  stoffen. Pesticiden, schimmels, resten 
van geneesmiddelen,  beta-blokkers, hormoon-
derivaten (anticonceptiepil) om er maar een 
paar te noemen. Ook wanneer het water door de 
watermaatschappij gezuiverd wordt blijft steeds de 
‘energetische handtekening’ van deze belastingen
aanwezig en wordt  zo door ons organisme onop-
gemerkt opgenomen. Deze ‘energetische hand-
tekening’  bevat nu een cocktail  van schadelijke 
informatie  die het water op het niveau van specifieke 

frequenties opgeslagen heeft en op ons organisme 
overbrengt.  De  memon® milieutechnologie bezit de 
kwaliteit om deze schadelijke informatie  te wissen. 
Daardoor ontstaat energetisch een soort ‘leeg 
water’ dat zijn functie  in de lichaamshuishouding 
weer voluit kan uitoefenen. Onderzoeken wijzen 
uit, dat  de kristalstructuur van memon® water 
vergelijkbaar is met die  van natuurlijk bronwater.

Leidingwater zon-
der memon®

Vers bronwater Leidingwater met 
memon®

Behalve het belangrijke gezondheidsaspect zijn er 
echter ook nog een aantal andere veranderingen:
•	Uit	de	kranen	komt	merkbaar		zachter	water	dat		
 lekker smaakt en fris is
•	In	baden	en	zwembaden	wordt	de	chloorgeur		
 sterk verminderd
•	Deels	worden		door	het	veranderde	water	tot		
 40% minder  schoonmaak- en wasmiddelen  
 verbruikt
•	 Een	sterk	verminderende	kalkaanslag
•	 Planten	groeien		beter	

12 13

Levenselixer  of een cocktail van 
schadelijke stoffen?
We hebben het op  school geleerd: Water = H2O 
Bij nader toezien  echter is water een van de fasci-
nerendste elementen van onze aarde, onze  waarde-
volste  grondstof en belangrijkste levensmiddel.
Gezond, natuurlijk bronwater zorgt onder andere 
voor de communicatie tussen de celgroepen van  
een organisme.  Bovendien zorgt het voor 
•	Transport	van	voedingsstoffen
•	Uitscheiding	van	de		afbraakproducten	van	de								
 stofwisseling
•	Het	in	stand	houden	van	de	osmotische	druk		
 van de cellen
•	De	regeling	van	de	lichaamstemperatuur

Water heeft de kracht ons lichaam gezond te hou-
den. Het regelt alle functies van  ons  organisme, 
van stofwisseling tot het denken.
Water is echter nog veel meer dan een transport-
middel voor zuurstof of stofwisselingsproducten, 
het is vooral een opslagplaats voor informatie. 
De informatie  die in het water aanwezig is  ma-
ken het water tot een gezond water en niet alleen 
de mineralen of andere stoffen die in het water 
aanwezig zijn.
Het  informatiegehalte   van ons water wordt voort-
durend veranderd door milieufactoren. Des te be-
langrijker is de vraag, welke informatie  het water 
bevat dat we dagelijks drinken  en aan ons doorgeeft.

Foto’s  uit het boek ‘Achtung Wasser’ van Bernd Bruns
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Met de memon® zwembadtransformer 
wordt  zwemmen  in het zwembad… 

Zwembad

De voordelen van de memon® zwembadtrans-
former op een rijtje:
•	 Verminderen	of	verdwijnen	van	allergische	huid	
 reacties
•	 Minder	brandende	ogen	en	jeuk
	•	Minder	droge	huid
•	 Aangenaam	zacht	water
•	 Positieve	invloed	op	de	PH-waarde

•	 Vermindering	of	onder	bepaalde	omstandig-								
 heden stopzetten van anti-bacteriële 
 chemicaliën 
•	 Verminderen	van	de	ziekmakende	belasting	van		
 bacteriën
•	 Sterke	daling	van	de	hoeveelheid	kalkaanslag
•	 Aanzienlijke	vermindering	van	reinigingsmid-	
 delen

... een genoegen zonder spijt.

Wat is er mooier  dan op warme zomerdagen een 
sprong  te nemen in het koele nat er, na een verblijf 
in de sauna verfrissing te zoeken in een whirlpool of 
na een zware dag  ter ontspanning enkele baantjes 
te trekken in het zwembad?
Water zorgt voor harmonie, een goed gevoel en 
ontspanning.
Maar let op : Er zijn  al heel wat mensen  die  spijt 
hebben van een verfrissende duik in het koele nat. 
Chemische en giftige stoffen - zoals bijv. chloorgas 
in het zwembadwater zorgen  dikwijls voor  on-
gewenste  bijwerkingen zoals brandende ogen of 
ontsteking van de slijmvliezen. 
Met de memon® zwembadtransformer kunt u  
deze negatieve invloeden vermijden en  kunt u met 
plezier zwemmen zonder  zonder enige spijt.
Door het gebruik van de memon® technologie 
wordt het zwembadwater net zoals het leidingwa-
ter gezuiverd van schadelijke informatietrillingen. 
De energiestructuur  van het water wordt weer  
gelijkgesteld met die van natuurlijk bronwater. 
Daardoor krijgen  algen en zietekiemen geen kans  
om zich te ontwikkelen. Dat betekent, dat nood-
zakelijke desinfecterende middelen en chemische 
toevoegingen (zoals chloor) sterk verminderd kun-
nen worden en onder bepaalde omstandigheden 
zelfs weggelaten kunnen worden.

De onaangename chloorgeur in het zwembad ver-
dwijnt.
De hoeveelheid kalkaanslag  vermindert, de filters 
en leidingen worden minder belast.
Het water is aangenaam vitaal en zacht.
Zwemmen is weer leuk.

De voorzitter van het  openluchtzwembad van Stadensen

(Duitsland), de  heer Joachim Evers vertelde ons het 

volgende: Sinds de overname van het zwembad van 

de  gemeente  in 2002 konden er  belangrijke verbete-

ringen worden aangebracht.  Dankzij het gebruik van 

de memon® zwembadtransformer kunnen we sinds de 

zomer van 2002 besparen  op het gebruik van chloor, 

pH-verlagende middelen en andere chemicaliën. Alle 

wateranalysetesten van het ministerie van gezondheid en 

van de hogeschool van Suderberg  leverden  uitstekende 

resultaten op. Door de merkbare verbetering van de 

kwaliteit van het water kwamen er meer bezoekers, die 

zich in de zomer van 2003 na de bekendmaking van de re-

sultaten nog eens positief ontwikkelden. In zijn totaliteit 

werd er een omzetstijging van 40%  gerealiseerd door de 

verbeterde omstandigheden.
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Das natürliche Lichtspektrum 

Het is zoals zo vaak, u bent moe en uitgeput na een 
vermoeiende dag.  Voor de tv bent  u al een paar 
keer ingedut. Maar nauwelijks ligt u  in bed  of dat 
is  voorbij.
U kunt  niet meer inslapen of wordt ‘s nachts re-
gelmatig wakker. En zelfs wanneer u  een keertje 
doorgeslapen hebt,  voelt  u zich ‘s morgens slap en 
zonder energie.
Na  verworven inzichten van de alternatieve ge-
neeskunde is het zeer waarschijnlijk,  dat  uw bed op 
een geopathische stoorzone (gezondheidsbescha-
digende aardstralen) staat. Dergelijke stoorzones 
verzwakken het immuunsysteem van de mens  en 
leiden tot een energieverlies van het lichaam. Ze 
veroorzaken gezondheidsproblemen  wanneer de 

U droomt ervan eindelijk goed te slapen. 

mens voortdurend aan deze stralingen blootstaat  
zoals op de werkplek en met name  in bed.
Symptomen zoals bijvoorbeeld hoofdpijn, migraine 
of een hoge bloeddruk kunnen optreden.
Maar ook spijsverteringsproblemen, spataders, 
gewrichts-en rugpijnen, regelmatige nachtmer-
ries,  benauwdheid, zware benen, jicht of reuma 
kunnen het resultaat zijn van deze invloeden. In 
zeer extreme gevallen kunnen deze zelfs leiden tot 
tumoren en kanker. 
Deze zones zorgen er ook dikwijls voor, dat bomen  
en planten slecht groeien en verwelken.  Honden 
vermijden deze plekken instinctief. Bijen en mare-
takken worden echter  weer aangetrokken tot der-
gelijke zones.

De bekendste veroorzakers van deze gezondheids-
belastende aardstralen zijn vaak wateraders.
Iedereen heeft  wel eens van een wichelroedeloper 
gehoord, die met de wichelroede naar water zoekt 
om een bron te ontdekken.
Maar ook breuklijnen, aardverschuivingen, Hart-
mann- en Curry-netwerken,  stralingsnetwerken  
die de gehele aarde omvatten, kunnen deze ge-
zondheidsproblemen veroorzaken. Vooral de kruis-
punten  van deze globale stralingsnetwerken  zijn 
bijzonder gevaarlijk,  Wanneer dit kruispunt bijv. 
rond het kussen van een  bed ligt, kunnen zich  
symptomen zoals oorpijn, schildklierproblemen,  
bijholte-ontstekingen en hoofdpijn voordoen.  

Door het gebruik van de memon® milieutechnolo-
gie wordt er een energetisch evenwicht gecreëerd. 
Wanneer u aan deze geopatische invloeden bent 
blootgesteld en uw slaapgedrag en welzijn wordt 
daardoor negatief beïnvloed, dan merkt u de ver-
andering zeer snel.

Het resultaat:
u slaapt rustig en diep, voelt zich ’s morgens na het 
wakker worden weer fit en uitgerust. U bent weer 
geconcentreerder en kunt meer presteren.

Met memon® slaapt  u  zó goed, dat  u
denkt dat  u droomt.

Aardstralen

Wateraders stralen af en toe zeer sterk af. Het lichaam 
neemt deze energie op en reageert op deze stimulatie met 
een onmerkbare verkramping en de meest uiteenlopende 
stoornissen.

Na het inbouwen van een memon® transformer wordt de 
stralingsinformatie van de waterader (en andere geopatische in-
formatiepatronen) geneutraliseerd. Daardoor wordt een rustige, 
verkwikkende slaap mogelijk.
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Das natürliche Lichtspektrum 

De prijzen van de fossiele brandstoffen, zoals 
stookolie  zijn de laatste jaren explosief geste-
gen. De prijs  van  aardgas stijgt mee, maar ook 
alternatieve brandstoffen, zoals pellets of  hout-
spaanders volgen deze trend. Door de  beperkte 
natuurlijke hulpbronnen en de  ontwikkelingen  
op de gehele internationale markt  zal dit in de 
volgende jaren ook wel niet veranderen.
Des te vervelender  is het, wanneer er behalve  de 
stijgende verwarmingsonkosten ook nog eens 
plotseling een nieuwe verwarmingsinstallatie 
moet worden geplaatst.

De volgende winter komt eraan… ...en de volgende stookkostenverhoging ook!

Verwarming

Kalk zet zich vast  op douchewanden en tegels en 
verstopt de douchekop en zeefjes. Dat is vervelend,  
maar daar kan  de kalk nog worden verwijderd. 
De ergste uitwerkingen vertoont kalk echter 
daar waar  men het niet zien kan: namelijk in de 
leidingen.
Vooral bij het verwarmen van het water zet de kalk 
zich vast in de leidingen en de kranen. Laagje voor 
laagje, langzaam maar zeker. In het ergste geval 
kunnen leidingen in de loop van jaren door kalkaf-
zettingen volledig dichtgroeien.
Door de verwijdering van de aanwezige   schadelijke 
trillingsinformatie en de harmonisering van 

Ook hier kan de milieutechnologie van memon®  
u helpen. 
In dit geval gaat het niet om  uw eigen gezond-
heid, maar ook om de conditie van uw verwar-
mingsinstallatie of portemonee.
Door gebruik te maken van de  memon® milieu-
technologie, worden de ketel, leidingen en de ver-
warmingselementen beschermd.
De reparaties kunnen  daardoor langer worden 
uitgesteld  en uw portemonnee zal u dankbaar 
zijn.

Kalkafzettingen in de leidingen Met memon® voorkomt u kalkafzettingen 

het water door de memon® Thermoplus verwar-
mingstransformer kan  roest niet meer zo ge-
makkelijk worden gevormd  en de kalkvorming 
vermindert  aanzienlijk.  Bovendien  heeft  de 
memon® verwarmingstransformer een positieve 
en stabiliserende invloed op de luchtkwaliteit. 
De memon® verwarmingstransformer zorgt 
ervoor dat:

•	uw	verwarmingsinstallatie	wordt	beschermd

•	zonder	chemische	toevoegingen	functioneert

•	de	exploitatiekosten	worden	verlaagd

•	dure	reparatiekosten	worden	voorkomen	en

•	de	luchtkwaliteit	in	ruimtes		met	verwarmings-

elementen wordt ondersteund en gestabiliseerd18 19



Wie eenmaal  de weldadige  werking van de me-
mon® milieutechnologie bij zichzelf ervaren heeft, 
wil in de regel niet alleen zijn water of lucht ver-
beteren, maar ook zijn totale levenssfeer  harmo-
niseren.
Omdat de verschillende levenssferen  toch al door 
elkaar lopen  en van elkaar afhankelijk zijn, hebben 
wij de vier-systemen-combitransformer ont-
wikkeld.
Deze transformer gebruikt de stroomleidingen die 
door het hele  huis lopen als informatiedrager en 
harmoniseert op die manier  alle ruimtes die via 
deze leidingen  kunnen worden beïnvloed.

De memon® Vier-systemen-combitransformer
is een ‘viervoudige geluksbrenger’ ®

Elektrosmog

Dit betekent: 
•		Bescherming		tegen	elektrosmog	in	het	hele		 	
 huis, Zowel lampen, leidingen, tv, computer,   
 huishoudelijke apparatuur  of elektrische
 verwarming, u bent beschermd  tegen  de
 gezondheidsbelastende straling.
•		Bescherming		tegen	de	gezondheidsbelastende		 	
 straling   van  mobiele radioantennes, hoog- 
    spannings - en treinleidingen, kortom alles wat                         
    van buiten komt.
•			Verbetering	van	de	lucht	door	een	herstel			van		 	
 de natuurlijke verhouding  van negatieve en 
 positieve ionen.  Afvoer van schadelijke stoffen   
 en deeltjes  naar de grond  en vermindering van   
 ziektekiemen.
•		Bescherming	tegen	gezondheidsbelastende		 	
 aardstralen 

Met zijn uitgebreide bescherming  tegen nega-
tieve omgevingsinvloeden en zijn eenvoudige in-
stallatie zonder moeilijke en dure ingrepen in de 
bouwconstructie, is de memon® vier-systemen-
combitransformer het ideale toestel om  uw leef-
omgeving  te harmoniseren.

Dat geldt niet alleen voor een woonhuis of 
appartement, maar ook voor uw werkplek, 
kantoorruimtes, fabrieksgebouwen, ziekenhuizen,  
verzorgingsinstellingen, hotels, restaurants, voor 
alle ruimtes waarin mensen leven. Voor elke plaats 
is er een passende grootte.

Vier systemen – vier stralende gezichten. memon® leven in harmonie met de natuur.
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Das natürliche Lichtspektrum 

Sinds ik memon® in mijn kantoor heb, voel ik 
me helemaal op mijn plaats op mijn werkplek. 

... de meeste van mijn collega’s nu ook!

Werkplek

De memon® soloplus-transformer zorgt op uw werk-
plek voor  :

•	Verbetering	van	de	lucht	door	een		herstel		van	de	na-

tuurlijke verhouding van negatieve en positieve ionen.

•	Afvoer		van	fijnstof	en	schadelijke	stoffen	naar	de		

 vloer 

•	Vermindering	van	ziektekiemen	in	de	lucht

•	Opheffing	van	schadelijke	aardstralen	

•	Neutralisering	van	elektromagnetische	velden

•	Neutralisering	van	radiogolven

22 23

Wanneer  de memon® technologie niet voor het 
gehele kantoor kan worden geplaatst, bestaat de 
mogelijkheid om een afzonderlijke werkplek  ook 
met een memon® soloplus-werkplektransformer 
uit te rusten.
De memon® soloplus-transformer is het antwoord 
op de vraag van alle mensen die thuis  de memon® 
milieutechnologie gebruiken  en die ook op 
hun werkplek van de voordelen hiervan  willen 
genieten. Nog niet elke werkgever heeft ingezien,  
dat zijn personeel mogelijkerwijze door de invloed 
van de memon® technologie geconcentreerder, 
harmonischer en daarmee ook effectiever werkt. 

...en ik dacht dat ze mij bedoelden  zo gewild  was mijn kantoor nog nooit.

De memon® soloplus-transformer is optisch verge-
lijkbaar met een normale stekkerdoos met 5 stop-
contacten. Daar kunt u  de machines, elektrische  
apparaten enz. op aansluiten  en zo heeft  u in een 
handomdraai  uw werkplek  geharmoniseerd.
In de memon® soloplus-transformer worden, net 
als in de vier-systemen-combitransformer de elek-
trosmog- en de luchtionisatie-transformer vere-
nigd.  Volgens  het op de totaliteit gerichte  princi-
pe wordt  zo een optimale werking bereikt.

 Gewoon de stekker erin en aanzetten !


