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Introductie 

Vormen de vele vormen van kunstmatige elektromagnetische stralingen een risico voor 
onze gezondheid of niet? Steeds meer onderzoek zegt van wel en ook het aantal 
gerapporteerde klachten neemt toe. De Quantum Conditioner is een eenvoudig te 
plaatsen apparaat dat het risico dat deze stralingen vormen, reduceert. 

De Quantum Conditioner is product van Universal Gold BV, een Nederlands bedrijf dat 
zich specialiseert in de ontwikkeling van apparatuur ter versterking van het natuurlijk 
herstelvermogen. De apparatuur wordt onder de naam SuperCoherence Systems op de 
markt gebracht.  

Meer dan 20 jaar onderzoek en ontwikkeling hebben het fundament gelegd voor de 
technologieën waarmee SuperCoherence Systems steeds meer mensen bijstaat in hun 
streven naar een gezonder leven. 

Wij zijn er steeds meer van overtuigd geraakt dat de toenemende aanwezigheid van 
kunstmatige elektromagnetische stralingen mensen hinderen in hun vermogen om 
gezond te blijven. In uw eigen woon- of werkomgeving gaat de aanwezigheid van deze 
stralingen een constante stressfactor vormen. Deze stress wordt gereduceerd met behulp 
van de Quantum Conditioner.  

Deze tweede serie van Quantum Conditioners is met name op het gebied van 
gebruiksvriendelijkheid verbeterd. De plaatsing is nu nog eenvoudiger geworden. 
Daarnaast is de patentaanvraag is inmiddels gehonoreerd en is de Quantum Conditioner  
juridisch goed beschermd. 

Ook is na het verschijnen van de eerste serie een groot gebruikersonderzoek verricht. 
Van de uitkomsten daarvan vindt u een korte toelichting, evenals van de uitkomst van 
een TNO onderzoek. Daarbij kon worden aangetoond dat de Quantum Conditioner 
daadwerkelijk het stralingsniveau in de ruimte omlaag kan brengen.  

Wij wensen u veel plezier van uw Quantum Conditioner toe en nodigen u van harte uit 
om uw ervaringen met ons te delen. 

 

 

SuperCoherence Systems 

by Universal Gold BV, 

December 2011. 
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Snel van start 

Onderdelen 
 
Wanneer u de verpakking openmaakt, treft u de volgende zaken aan: 

 

1x Quantum Conditioner  

1x Veiligheidsvoorschriften 

1x Gebruiksaanwijzing 

 

De Quantum Conditioner (QC) zelf bestaat uit een doos waarin het werkingsmechanisme 
is verwerkt, voorzien van een geaarde stekker.   

Wanneer er een onderdeel ontbreekt of loszit, neem dan contact met ons op. 
Contactinformatie vindt u op de achterzijde. 

 

Plaatsing 
 

De stekkerdoos steekt u eenvoudig in een geaarde wandcontactdoos van uw woning. Dat 
mag opde begane grond, maar ook op een andere verdieping. Dit is essentieel voor de 
afvoerende werking van de QC. Zonder aansluiting op een geaard stopcontact werkt de 
QC dus niet.  

Wij raden u af met een stekkerdoos of verlengsnoer te werken. Een opgerold snoer kan 
namelijk de werking van de QC teniet doen. Controleer in elk geval of deze ook echt in 
een geaard stopcontact is gestoken.  

 

Klaar! 
 

De Quantum Conditioner bestrijkt nu drie verdiepingen met een oppervlakte tot 150 m2 
per verdieping. Niet alleen de kamer zelf, maar ook alle overige vertrekken in de woning 
zijn nu beschermd. Dit geldt uiteraard ook bij plaatsing in een kantoor. 
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Achtergrond  

Straling en gezondheid 
 

De laatste decennia hebben een enorme toename laten zien van elektromagnetische 
straling in onze omgeving. Onze levens zijn dankzij mobiele telefonie, draadloze 
netwerken en andere innovaties een stuk comfortabeler geworden en bieden nieuwe 
mogelijkheden.  

Om dat mogelijk te maken zijn op vele hoge gebouwen in onze omgeving zendmasten te 
vinden, meer dan 3000 satellieten cirkelen constant om de aarde. In huis en kantoor is 
de draadloze DECT en WLAN technologie niet meer weg te denken.  

 

Toelichting: toename van de straling in het bereik van  
onder meer GSM, DECT en UMTS in de periode van 2000 - heden 

 

Toch is het niet alleen maar een succesverhaal. Er zijn al 
jaren mensen die zich zorgen maken of deze toename wel 
gezond is voor de mens. Ook rapporteren steeds meer 
mensen dat ze elektrosensibel zijn, ze worden echt ziek van 
de aanwezigheid van stralingen. Het zijn echter niet alleen de 
gewone burgers die zich zorgen maken. 

Al in 2001 verscheen er een onderzoeksrapport in opdracht 
van het Europees Parlement dat zonder omwegen spreekt van 
zeer grote risico’s voor de volksgezondheid tengevolge van de 
biologische effecten van elektromagnetische stralingen. 
Gewezen wordt op het verraderlijke aspect dat we deze 
stralingen niet met onze zintuigen kunnen waarnemen en 
daardoor snel denken dat er niets aan de hand is.  

Bron: The Physiological and Environmental Effects of Non-ionising Electromagnetic Radiation, European 
Parliament, Directorate-General for Research, PE 297.574/Fin.St., March 2001.  
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Het rapport zegt verder dat er “letterlijk geen plaats meer is waar 
we ons voor deze invloeden kunnen verschuilen”. Ook wordt 
aangegeven dat de natuurlijke stralingen die de mens nodig heeft 
om gezond te blijven, verstoord kunnen worden door kunstmatige 
elektromagnetische straling. Hierdoor ontstaat nog een 
aanvullend risico voor de volksgezondheid.  

In 2009 heeft het Europees Parlement besloten dat er geen 
basisstations voor mobiele telefonie in de buurt van scholen, 
crèches, ziekenhuizen en verzorgingshuizen meer mogen worden 
geplaatst. Ondertussen blijft de uitbreiding van de mobiele 
technologie zelf gewoon doorgaan met nieuwe frequenties voor 
nieuwe toepassingen. Het welzijn in onze eigen huizen, onze 
slaapkamers en onze werkplekken, is blijkbaar minder belangrijk.  

Bron: Persbericht Europees Parlement no. 53233, 1 april 2009. 

 

Meer recent is er nog de verhoogde classificatie van 
hoogfrequente straling als ‘mogelijk kankerverwekkend’ door de 
World Health Organisation (WHO). Op 31 mei 2011 heeft het IARC 
(International Agency on the Research of Cancer), een officieel 
agentschap en onderdeel van de Wereldgezondheidsorganisatie 
WHO, na een week vergaderen door 31 wetenschappers uit 14 
verschillende landen in een persbericht bekend gemaakt dat zij 
hoogfrequente elektromagnetische velden (waar de mobiele 
telefonie gebruik van maakt) in gaat delen in groep 2b, mogelijk 
kankerverwekkend.  

Zij doet dat onder meer naar aanleiding van de onrustbarende 
toename van hersenkanker (in 2008 werden er wereldwijd 
237.913 nieuwe gevallen geregistreerd van hersentumoren, 2/3 
daarvan betrof het kwaadaardige glioom).  

Bron: Persbericht no. 208, International Agency for the Research on Cancer, WHO, 31 mei 2011.   
 

Ook vanuit de medische en universitaire hoek zijn verontruste geluiden te horen. Het 
Duitse Freiburger Appell waarin hoogleraren, artsen en onderzoekers hun grote zorg 
uitspreken over de gevolgen van de ongeremde toename van straling, was het eerste in 
een lange rij.  

Inmiddels hebben in de ons omringende landen duizenden wetenschappers (van biologen 
en fysici tot aan bouwbiologen), politici en professionals uit de gezondheidszorg dit appél 
en andere vergelijkbare initiatieven ondertekend. In 2003 waren er alleen al voor het 
Freiburger Appell meer dan 35.000 ondertekenaars.  

Op aanvraag mailen we u met plezier het appel met een groot deel van de namen van de 
artsen en wetenschappers die het appel ondertekend hebben.   
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Ook een gerenommeerd medisch tijdschrift als The Lancet, besteedde al in 2000 
aandacht aan hoe de negatieve biologische effecten van hoogfrequente straling verklaard 
zouden kunnen worden. Al met al laten de risico’s van electromagnetische straling zich 
niet langer meer ontkennen.  
Bron: The Lancet, Vol. 356, 25 november 2000, P. 1833-36. 
 

De praktijk: stralingen om ons heen 
 

Wie een beeld wil krijgen van zijn of haar eigen situatie, kan via www.antenneregister.nl  
achterhalen welke antennes er in zijn of haar omgeving geplaatst zijn.  

 

Voorbeeld: woonomgeving in een dorp met 25 zendmasten op 13 locaties  

http://www.antenneregister.nl/
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Ander voorbeeld: kantoor met 79 zendmasten binnen een straal van 1000 meter. 

 

 

Waar je tegenwoordig ook woont of werkt, vanuit meerdere richtingen komen continu, 24 
uur per dag, stralingen van verschillende frequenties en bronnen bij elkaar als een storm 
van straling. Daar komen nog stralingen van inpandige draadloze systemen als WiFi, 
DECT en dergelijke bij.  
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Wat gebeurt er in een ruimte? 
 

Om te weten wat precies deze stralingen doen in een leefomgeving, is het goed te kijken 
naar wat er precies gebeurt bij het uitzenden van straling.  

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Onderzoekssamenwerking van het Zwitserse Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) en het Bundesamt 
für Metrologie und Akkreditierung (METAS) 

Deze computersimulatie laat zien dat er een breed verspreid maximum ontstaat waar de 
straling een muur raakt. Dat beperkt zich niet tot buiten het gebouw, anders zouden we 
bijvoorbeeld binnen niet mobiel kunnen bellen. De gedachte dat wanneer je maar ver 
genoeg van een mast afwoont je geen last hebt, is onjuist gebleken. 

Elektromagnetische straling heeft daarbij als eigenschap dat het ook gereflecteerd kan 
worden door muren, metalen oppervlakten en dergelijke. Stenen muren blijken in het 
verloop van de tijd verzadigd te kunnen raken zodat ze steeds meer straling gaan 
reflecteren.  

Ook is gebleken dat muren verzadigd kunnen raken met straling en vervolgens zelf 
straling gaan weerkaatsen. Door weerkaatsingen is het mogelijk dat op onverwachte 
plaatsen de stralingsmaxima kunnen 
ontstaan.  

De kunstmatige elektromagnetische 
stralingen zijn niet de enige invloeden 
waarmee je rekening moet houden. 
Zoals uit het eerder vermelde onderzoek 
in opdracht van het Europees Parlement 
is gebleken, kan de interferentie van 
elektromagnetische stralingen met de 
natuurlijk aanwezige velden een extra 
risicofactor vormen.  

Bron: Onderzoekssamenwerking van het Zwitserse 
Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) en het 
Bundesamt für Metrologie und Akkreditierung (METAS). 
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Dit komt overeen met de uitkomsten van een groot onderzoek van een Oostenrijkse 
universitair docent  Bergsmann naar de risico’s van bepaalde woonplekken. Hij nam 
daarin ook andere invloeden dan kunstmatige straling mee. De aarde zelf kent namelijk 
vele velden die deels nodig zijn voor onze gezondheid en verstoringen van die velden 
vormen volgens Bergsmann een risicofactor voor de menselijke gezondheid.  
NB: in brede wetenschappelijke kring zijn deze invloeden nog niet geaccepteerd.  

Bron: Risikofaktor Standort, dr. O. Bergsmann, Facultas Universitätsverlag, Wien, 1990. 

 

Toelichting: 

Wanneer een woning zich op een plaatselijke verstoring bevindt, ontstaat een extra risico factor door 
interferentie met de kunstmatige elektromagnetische velden. Een plaatselijke verstoring berust volgens 
Bergsmann op een discontinuïteit van de normale fysieke parameters van het aardoppervlak.  

Al deze invloeden zorgen ervoor dat er in woningen resonanties 
gaan optreden. Deze vormen een risicofactor die het menselijk 
regulatiemechanisme kan ontregelen. Door in een dergelijke ruimte 
te wonen of te werken wordt het moeilijker om te herstellen en 
gezond te blijven. Het verwijderen van deze resonanties is waar de 
Quantum Conditioner op is gericht. 

Belangrijk is wel om u te realiseren dat, zoals Bergsmann het zegt, 
“daarbij moet worden benadrukt, dat deze regulatiestoringen als 
risicofactoren en niet als ziekte beschouwd moeten worden”. 

 

Wat gebeurt er in het lichaam 
Hoe exact de hoogfrequente stralingen in staat zijn om het regulatievermogen van het  
lichaam te ontregelen, is tot op heden is nog niet onomstotelijk wetenschappelijk 
aangetoond. Van de verschillende voorgestelde werkingsprincipes, sluit die van Ruzicka, 
Verschaeve en Williams het beste aan bij onze bevindingen en die van van dr. 
Bergsmann. 
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Deze kijk op het werkingsmechanisme focust op het ontstaan van resonanties en  
polarisatie in het lichaam. Bij blootstelling aan straling met bepaalde kenmerken 
(frequentie, modulatie en pulsering) die aansluit bij de structuur van de oscillaties in het 
lichaam, ontstaat interferentie. Wisselende elektromagnetische, elektrische en 
magnetische velden kunnen daarbij een steeds wisselende polarisatie veroorzaken. 
Gevolg daarvan is een ontregeling van processen in het lichaam, dat steeds probeert bij 
te sturen om het evenwicht te behouden. Dit kan leiden tot symptomen die samen het 
syndroom 'elektrogevoeligheid' vormen. 

Vele epidemiologische onderzoeken (met echte mensen en echte zendmasten) vinden 
dan ook significante gevolgen: moeheid, slaapstoornissen, duizeligheid, misselijkheid, 
problemen met de bloedsomloop, irritatie, depressie, vaag zien, concentratie- en 
geheugenstoornissen en afwijkingen van het cognitief functioneren. Die klachten 
ontstaan bij lage permanente stralingsdichtheden (100 tot enkele duizenden 
mikroWatt/m2). 

Bronnen: 
http://www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/575/werkingsmechanisme_volgens_ruzicka_verschaeve_william
s en www.mikrowellensmog.info   

http://www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/575/werkingsmechanisme_volgens_ruzicka_verschaeve_williams
http://www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/575/werkingsmechanisme_volgens_ruzicka_verschaeve_williams
http://www.mikrowellensmog.info/
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Quantum Conditioning 
 

In de kern zijn elektromagnetische stralingen niets meer of minder dan trillingen. De 
resonanties van de diverse vormen van straling in uw woon- of werkomgeving laat zich 
het beste vergelijken met dat van een echo. Wanneer u een bepaald geluid hoort, hoeft 
dat geen enkel probleem te zijn. Wanneer dat geluid echter blijft weerkaatsen, ontstaat 
er al gauw een zeer storende situatie. Pas wanneer die echo’s verdwijnen, ontstaat er 
rust. Op een vergelijkbare wijze werkt ook het Quantum Conditioning proces.  

 

Door het continu aantrekken en afvoeren van resonanties, wordt de ruimte geschoond. 
Schematisch ziet er dat als volgt uit: 

 

 

 

 
 

 

 

 

  : aantrekken resonanties 

  : afvoeren resonanties 

  : ruimte Quantum Conditioned 
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De Quantum Conditioner richt zich dus niet op de straling zelf, maar op wat deze voor 
gevolgen heeft in een ruimte. Muren en vloeren raken door de stralingen verzadigd en 
kunnen vervolgens nieuwe stralingen gaan reflecteren. Er ontstaat een patroon waarbij 
de resonanties op sommige plekken sterker zijn dan op andere. Onze lichamen moeten 
zich steeds weer aanpassen en dat kost energie. Juist ’s nachts wanneer we herstellen, 
vormt dit een belasting die niet kunnen gebruiken.  

De Quantum Conditioner maakt onder meer gebruik van resonantieprincipes om gericht 
bepaalde stralingsresonanties aan te trekken en af te voeren. De QC staat afgestemd op 
de belangrijkste stralingsinvloeden. Naast kunstmatige elektromagnetische straling 
worden ook zgn. discontinuïteiten in het aardmagneetveld genoemd als risicofactor 
verbonden aan de woonomgeving1. Hiervoor is tot op heden echter weinig ondersteunend 
wetenschappelijk bewijs gevonden. De frequenties die door ervaringsdeskundigen 
worden gekoppeld aan dit fenomeen, zijn evenwel meegenomen in het ontwerp van de 
QC. Voor zover deze invloeden daadwerkelijk aanwezig zijn op een bepaalde locatie, 
wordt ook de belasting daarvan verminderd door de plaatsing van een QC. 

Metingen met een Rohde & Schwartz® spectral analyser laten zien dat de Quantum 
Conditioner tenminste werkzaam is op de frequentiebereiken van GSM/UMTS, DECT 
(links), C2000 (rechts), TV en radio. 

    

De Quantum Conditioner steekt u in een geaard stopcontact. Dit is essentieel voor de 
afvoerende werking van de Quantum Conditioner. Daardoor ontstaat als het ware een te 
kort aan overtollige resonerende energie. Echter dit te kort wordt aangevuld met 
resonanties door de aangrenzende ruimten. Ook deze worden vervolgens weer worden 
aangetrokken en afgevoerd in een continu proces. Zo is de Quantum Conditioner in staat 
om drie verdiepingen met aan elkaar geschakelde ruimten tot een oppervlakte van 150 
m2 te bestrijken.  
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Onderzoeken 

 

TNO onderzoek 
 

Een onderzoek2 van TNO Industries uit 2011 met behulp van een Rohde & Schwartz® 
spectrum analyzer heeft aangetoond dat de Quantum Conditioner daadwerkelijk in staat 
is om energie te absorberen.  

NB: de waarden in de grafieken zijn logaritmisch weergegeven, waardoor de verbetering 
minder groot lijkt dan wanneer het lineair zou worden weergegeven. 

 

Het verschil tussen de onderste en bovenste lijn is een maat voor de afname van de 
signaalsterkte in de vrije ruimte.  

 

 

 

                                                      
1 Risicofaktor Standort, Wissenschaftliche Untersuchung zum Problem der Standorteinflüsse auf den Menschen: dr. O. 
Bergsmann, Facultas Universitätsverlag, Wien, 1990.  
2 Analyse van Quantum Conditioners op hoge frequenties, TNO Industries, mei 2011.  
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Ter vergelijking dezelfde meting maar dan met een dummy van de Quantum Conditioner. 
Deze laat geen afname van de signaalsterkte zien (zie figuur QC4). 

 
 

Tevens kon worden aangetoond dat de Quantum Conditioner in staat is signaaloverdracht 
te beïnvloeden in een bereik (zie TNO rapport). Binnen dit bereik vallen onder meer de 
frequenties van GSM/UMTS, DECT, C2000, en Bluetooth.  
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Psychosomatisch welbevinden  
 

In deze studie, die tussen december 2009 en april 2010 werd doorgevoerd, werd het 
effect van een plaatsing van een zgn. Quantum Conditioner op een 53-tal proefpersonen 
onderzocht. Daartoe werd de SCL-90R zelfevaluatie vragenlijst gebruikt die zowel vóór 
als respectievelijk zes weken en drie maanden ná plaatsing werd ingevuld.  

Zelfs wanneer rekening werd gehouden met het zogenaamde hertest-effect, viel over de 
hele linie van de onderzoeksresultaten een grotendeels hoogsignificante verbetering 
vast te stellen in het welbevinden van de deelnemers3. Het klachtenpatroon, wat 
aanvankelijk op het niveau van de gemiddelde patiënt van een huisartsenpraktijk lag, 
nam af tot dat van de ‘gewone’ bevolking. De meest significante verbeteringen lagen op 
de gebieden Angst, Depressiviteit en Insufficiëntie van Denken en Handelen.  

Het plaatsen van een Quantum Conditioner in de woonomgeving lijkt daarmee een 
zinvolle optie te zijn, wanneer het gaat om het verbeteren van het psychosomatisch 
welbevinden.  

Toelichting op de gebruikte onderzoeksmethodiek 

De SCL-90R4 is wereldwijd de meest gebruikte multidimensionele zelfbeoordelingsschaal 
voor de belangrijkste lichamelijke en geestelijke klachtengebieden in de 
psychopathologie van volwassenen. De SCL-90R wordt onder meer gebruikt voor het in 
kaart brengen van de effecten van therapie en interventies. De vragenlijst bestaat uit 90 
omschrijvingen van klachten waarbij de onderzochte moet aangeven in welke mate hij/zij 
daar de afgelopen week last van heeft gehad. De SCL-90R vragenlijst kijkt onder meer 
naar: Agorafobie, Angst, Depressie, Somatische klachten, Insufficiëntie van denken en 
handelen, Wantrouwen en interpersoonlijke sensitiviteit, Hostiliteit, Slaapproblemen.  
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3 Quantum Conditioner en het psychosomatisch welbevinden, Drs. D.A. van Mulligen en Drs. J. Tol AAG, 2011.  
3 Symptom Checklist 90 Revisited; Derogatis, 1977, 1994.  
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In gebruik name Quantum Conditioner 

 
Bestaande draadloze apparatuur 
 

Een punt van zorg voor veel mensen is hun eigen draadloze apparatuur, zoals hun 
WiFi/W-LAN computer netwerk of hun DECT telefoon. Het dilemma is dat het misschien 
niet goed voor je is, maar wel heel erg makkelijk. Hoe wordt dit beïnvloedt door de 
plaatsing van een QC? 

De werking van de draadloze apparatuur wordt niet gehinderd door de Quantum 
Conditioner. Omdat de QC alleen overtollige energie in de vorm van resonanties weghaalt 
en er niets wordt afgeschermd, kunt u met een gerust hart ongestoord draadloos blijven 
werken. Nu zonder de bezwaren die er vroeger aan vastzaten.  

 

Technische gegevens 
 

De Quantum Conditioner (stekkerdoos) heeft de volgende afmetingen: 

Hoogte: 6,5 cm 

Lengte: 12 cm  

Breedte: 6,5 cm 

Er is een indicatielampje aangebracht. 

 

Het gewicht van de Quantum Conditioner bedraagt circa 0,7 kg. De Quantum Conditioner 
gebruikt een verwaarloosbare hoeveelheid stroom, aangezien het apparaat elektrisch 
passief is en uitsluitend wordt aangesloten op de randaarde voor de afvoer van energie. 
Uitsluitend het indicatielampje verbruikt een minimale hoeveelheid stroom. 

De Quantum Conditioner voldoet aan de eisen voor CE-markering.  
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Wat kunt u verwachten 

 

Na plaatsing van de Quantum Conditioner kunt u verschillende effecten gaan opmerken. 
Deze verlopen doorgaans volgens twee fases:  

 

Week 1 – 6: Opschonen en reinigen 

In deze periode worden opgehoopte afvalstoffen extra afgevoerd. Doordat het lichaam de 
ruimte krijgt om zich beter te herstellen, kunnen bepaalde reinigingsprocessen 
plaatsvinden waar eerder niet aan toegekomen werd. Om het proces van ontgifting te 
ondersteunen, is het aan te raden extra water te drinken (in totaal tussen 1,5 – 2 liter 
per dag).  

Daarnaast rapporteren mensen een diepere en ongestoorde slaap. U komt echt aan 
herstel toe en het is dan ook niet uitgesloten dat tijdelijk bepaalde problemen aan het 
licht komen, die eerder sluimerden. Normaal gesproken gaan deze vanzelf weer weg, het 
is een teken dat uw lichaam weer goed gaat reageren. Mocht u bepaalde klachten blijven 
houden, neem dan altijd contact op met uw huisarts/specialist. Het plaatsen van een 
Quantum Conditioner is op geen enkele wijze een vervanging voor wat voor medisch 
handelen dan ook.  

 

Week 7 en verder: opbouwen en versterken 

 

In deze fase bouwt u een buffer op tegen de belastingen buitenshuis. Het verbeterde 
slaappatroon blijft en u wordt als geheel minder vatbaar voor (stress)klachten. Mensen 
ervaren dat ze zich fitter, sterker, rustiger en meer in balans voelen.  
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Appendix 

Frequently Asked Questions 
 

Hoe tonen jullie aan dat het werkt? 

In de ontwikkeling van de Quantum Conditioner is het antennegedeelte onderzocht met 
behulp van een zgn. Spectral Analyser. Daaruit kwam naar voren dat de QC onder meer 
werkzaam is op de gebieden van de belangrijkste stoorinvloeden (zie ook: Quantum 
Conditioning). Daarnaast is de QC door TNO onderzocht. Daarbij is vast komen te staan 
dat de QC daadwerkelijk het stralingsniveau in een ruimte kan reduceren. 

 

Hoe kan het dat de QC ook kamers verderop meeneemt, zelfs terwijl er een gang tussen 
zit? 

Aan elkaar grenzende kamers zijn voor wat betreft hun resonantie van energieën 
gekoppeld. Wanneer er in een ruimte energie wordt afgevoerd, wordt deze als het ware 
vervangen door energie van belendende ruimten. Ook die wordt weer afgevoerd.  

Zo is de QC in staat om over drie verdiepingen een oppervlakte tot 150 m2 te bestrijken, 
ongeacht uit hoeveel kamers die oppervlakte bestaat. Alleen in extreme gevallen (muren 
van gewapend beton, bijvoorbeeld) kan de werking naar een volgend vertrek worden 
geblokkeerd.  

 

Hoe weet ik of de QC het doet? 

Uw Quantum Conditioner is gebouwd volgens exacte specificaties en wordt voor levering 
gecontroleerd op zijn werking. Er is een indicatielampje aangebracht.  

 

Wat is de levensduur van een QC? 

De constructie van de Quantum Conditioner is zodanig solide (waarbij o.a. het 
mechanisme in een hars is gegoten) dat de werking naar verwachting 5 jaar op niveau 
blijft. De levensduur van het indicatielampje komt hiermee overeen. Wij raden u aan de 
QC na die periode te vervangen.  

 

Moet de QC nog nagekeken worden na verloop van tijd? 

De Quantum Conditioner is volledig onderhoudsvrij. Wanneer deze eenmaal goed is 
geplaatst, heeft u er geen omkijken meer naar.  

 



 

©2011, Universal Gold BV. All rights reserved.    Quantum Conditioner Gebruiksaanwijzing 20 

 

 

Stel: de overheid laat allerlei nieuwe frequenties toe in de ether. Pakt de QC die ook 
mee? 

Wanneer de nieuwe frequenties geen aparte interferentie aangaan met de natuurlijk 
aanwezige risicofactoren, pakt de Quantum Conditioner ze ook mee. In het uitzonderlijke 
geval dat dit toch het geval zal zijn, zal een uitbreiding worden ontwikkeld. Het is niet 
onze verwachting dat dit in de komende jaren aan de orde gaat zijn. 

 

Er staat een bank direct voor mijn QC. Hindert dat de werking? 

Plaatsing van meubels direct voor een Quantum Conditioner vormen geen belemmering 
voor de werking. Wel is gebleken dat planten, die als levend organisme zelf een antenne 
vormen, de werking kunnen beïnvloeden. Aangeraden wordt deze tenminste anderhalve 
meter uit de buurt van de QC te houden. 

 

Ik woon vlak naast een electriticiteits verdeelstation/verdeelhuisje. Pakt de QC ook die 
invloed mee en is het nadelig voor de werking van de QC? 

Ook die invloed wordt voor zover het hoogfrequente straling betreft, door de Quantum 
Conditioner meegenomen. De aanvullende belasting is voor de QC geen enkel probleem. 
Een QC gericht op de laagfrequente straling is inmiddels in ontwikkeling.  

 

Werkt apparaat op stroom (220V)? 

De Quantum Contitioner is een elektrisch gezien een passief apparaat. Hij gebruikt zelf 
dus geen stroom. Wél is aansluiting op de aarding essentieel voor de werking. Vandaar 
dat de QC wel met behulp van een stekker moet worden aangesloten op het lichtnet. Het 
indicatielampje verbruikt een te verwaarlozen hoeveelheid stroom.  

 



 

©2011, Universal Gold BV. All rights reserved.    Quantum Conditioner Gebruiksaanwijzing 21 

 

Loopt het apparaat niet vol of verzadigd het apparaat niet waardoor het negatief gaat 
werken? 

De Quantum Conditioner is zo ontworpen dat dit niet mogelijk is. Doordat het apparaat 
permanent is verbonden met de aarding, wordt de aangetrokken energie van de 
resonanties direct afgevoerd en kan geen verzadiging ontstaan.  
Verzadiging kan wel plaatsvinden (waardoor de werking vervalt) indien de werkingsduur 
is overschreden. 
 

Kunnen jullie bij mij thuis komen meten om mijn stralingsklimaat in kaart te brengen?  

Tijdens de ontwikkeling van de Quantum Conditioner zijn vele huizen en kantoren 
bezocht en gemeten. Bij het ontwikkelen van de QC is juist gezocht naar een universele 
methodiek die individuele metingen overbodig maakt. Een individuele meting levert 
daarmee geen extra voordeel voor u op en zou u alleen maar op extra kosten komen te 
staan. In onze meer dan 10-jarige ervaring met dit fenomeen zijn we geen enkel gebouw 
tegengekomen, dat in deze tijd verschoond is van negatieve stralingsinvloeden. Dit komt 
overeen met de bevindingen van het rapport van het Europees Parlement (zie 
Literatuur).  
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Achtergrond literatuur 
 

Deze literatuur raden wij van harte aan voor een beter inzicht in de invloed van 
elektromagnetische stralingen en de directe woonomgeving op de menselijke 
gezondheid.  

 

The physiological and environmental effects of non-ionising electromagnetic 
radiation - Final Study 

Directoraat-Generaal voor Onderzoek 

Directorate A, Division Industry, Research and Energy 

STOA - Scientific and Technological Options Assessment 

Door: Dr. Gerard Hyland, University of Warwick, UK en het International Institute of 
Biophysics, Germany. 

PE 297.574/Fin.St., 2001. 

 

Bewertung der wissenschaftlichen Literatur zu den Risikopotenzialen von 
hochfrequenten elektromagnetischen Feldern des Mobilfunks  

Door: Programmgruppe Mensch Umwelt Technik (MUT) des Forschungszentrums Jülich in 
opdracht van T-Mobile. Mei 2005.  

Onderzoeksresultaten: http://www.emf-risiko.de/projekte/ergeb_bewlit.html  

 

Risikofaktor Standort: Wissenschaftliche Untersuchung zum Problem der 
Standorteinflüsse auf den Menschen 

Door: Univ.-Doz. dr. Otto Bergsmann.  

Uit: Schriftenreihe Ganzheitsmedizin 

Uitgeverij Facultas-Universitätsverlag Wien, 1990. 

ISBN 3-85076-276-9 

 

Cross currents: the Perils of Electropollution – the Promise of Electromedicine 

Door: Robert O Becker, MD 

Uitgeverij Tarcher/Putnam, 1990. 

ISBN 0-87477-609-0 

http://www.emf-risiko.de/projekte/ergeb_bewlit.html
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Gitternetzstrukturen des Erdmagnetfeldes 

Door: Klaus Piontzik 

Uitgeverij Books on Demand, 2007. 

ISBN 9-783833-491269 

 

Elektrostress en Gezondheid 

Door: dr.ir. Michiel Haas 

Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie Publishing BV, 2005. 

ISBN 90-74510-09-4 

 

Elektrosmog: de verborgen vervuiler 

Door: Gerrit Teule 

Uitgeverij Schors BV, 2006. 

ISBN 90-6378-672-7  

 

Avoiding potential risks of electromagnetic fields: EU press release 

Door: Press Service, Directorate for the Media, European Union, 2009. 

Reference no.: 20090401IPR53233  

 

Werkingsmechanisme volgens Ruzicka, Verschaeve, Williams. 
maandag, 12 september 2005 - Dossier: Algemeen  

http://www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/575/werkingsmechanisme_volgens_ruzic
ka_verschaeve_williams   

 

NRC publiceert over opzienbarend persbericht WHO verhoogd risico 
hersentumoren en mobieltje. 
Bron: NRC 31 mei 2011 
‘Mobiele telefoon verhoogt mogelijk risico hersentumor’ 

Voor het originele bericht zie:  
www.nrc.nl/nieuws/2011/05/31/mobiele-telefoon-verhoogt-mogelijk-risico-hersentumor/ 

 

http://www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/575/werkingsmechanisme_volgens_ruzicka_verschaeve_williams
http://www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/575/werkingsmechanisme_volgens_ruzicka_verschaeve_williams
http://www.nrc.nl/nieuws/2011/05/31/mobiele-telefoon-verhoogt-mogelijk-risico-hersentumor/
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Garantie en Service 
 

Op de Quantum Conditioner is een garantietermijn van 12 maanden van toepassing. Uw 
aankoopbon/factuur dient hiervoor als bewijs. Neem contact met ons op voor het maken 
van afspraak over de verzending en afhandeling, mocht dit aan de orde zijn.  

 

Wij doen ons uiterste best om u een probleemloos product te bezorgen waar u veel 
plezier van heeft. Mocht u desondanks toch nog een probleem hebben, dan zullen wij dit 
zo snel mogelijk verhelpen. 

 

Stuur ons in geval van een vraag, klacht of een probleem een email (dit heeft de 
voorkeur): 

 

service@supercoherence.com  

 

of bel of schrijf ons:  

 

Tel.: 0299 – 324 222 

 

Universal Gold BV 

Julianaweg 141 HH 

1131 DH  Volendam 

 

mailto:service@supercoherence.com
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Contact 
 

Wij hechten groot belang aan uw ervaringen en willen deze graag zelf van u horen. U 
kunt ons daarvoor of met vragen en opmerkingen benaderen via: 
feedback@supercoherence.com 

 

Algemene vragen kunt u bij voorkeur stellen via: 

 

info@supercoherence.com  

 

of bel of schrijf ons:  

 

Tel.: 0299 – 324 222 

 

Universal Gold BV 

Julianaweg 141 HH 

1131 DH  Volendam 

 

 

www.supercoherence.com 
 

 

mailto:feedback@supercoherence.com
mailto:info@supercoherence.com
http://www.supercoherence.com/
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