
 

De kennis van product ontwikkeling is afkomstig vanuit natuurkundige scholing in samenhang met technische toepassingen. Wij 

doen echter geen claims over diagnose, behandeling, genezing of ziektepreventie. Deze inhoud is uitsluitend bedoeld als 

informatie. De informatie dient zeker niet te worden opgevat als medisch advies. Raadpleeg bij klachten daarom altijd een 

medisch gekwalificeerde arts. Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde 

(medisch) professionals en/of zorg verlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, 

(acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten.  
 

HUMAN ENERGY SHELTER 
        voor het moeiteloos doen stromen van levensenergie 
 
Nader bericht over Human Energy Shelter 
 
Veel is er al  over geschreven en nog meer over gesproken; Is het mogelijk om je als 
mens lichamelijk en/of geestelijk te resetten?  
Therapieën zijn er genoeg: met kruiden, geur, meditatie, massage, hypnose…  
Resetten is een basisvermogen van het lichaam. Het lichaam wil niets liever dan een 
balans bereiken van alle lichaamsfuncties, ook wel homeostase genoemd. 
Een ander alternatief om te resetten is medicatie.  
 
Maar wat als ook dit niet blijkt te werken, als het lichaam niet reageert op een 
stimulans - hoe dan verder?  
 
In de perioden 2015/2016 hebben we bij Stringenergy de geclaimde positieve effecten met 
de accumulator van dr. Wilhelm Reich onderzocht. Resultaten van onderzoek hebben 
geleid tot de ontwikkeling van de Human Energy Shelter. Aansluitend is naar voren 
gekomen dat een verblijf van 20 à 30 minuten in de Shelter een opvallend positieve impact 
heeft op gevoelens van balans en harmonie, en zodoende tevens op verschillende oorzaken 
van stress- en traumaklachten. Zonder dat er medicatie, supplementen of zelfs aanraking 
aan te pas komt.  
 

Hoe werkt de Human Energy Shelter? 
Er zijn vele verschillende typen trillingen op onze aarde en alle hebben een verschillende 
frequentie. Frequentie van een trilling is de aanduiding die staat voor het aantal trillingen 
(in golfbeweging) per seconde. Al onze organen hebben een eigen specifieke frequentie, 
een eigen trilling. Zonder frequentie is er geen leven! Ook de aarde waarop wij leven heeft 
een frequentie, namelijk die van 7.83 Hz*, wat gelijk is aan het ritme van het menselijk 
brein. 
 
De meest gezonde omgeving om in te leven is dan ook een omgeving waar geen verstoring 
plaatsvindt door computers, mobiele telefoon, digitale apparatuur, radiogolven en 
verstorend licht. Onzichtbare trillingen, veroorzaakt door apparaten, kunnen de oorzaak 
zijn van het ontstaan van overspannenheid, stress, vermoeidheid, hoofdpijn en chagrijnig 
zijn. Het omgekeerde is ook mogelijk; wanneer mensen in een omgeving komen met 
natuurlijke frequenties (zoals tijdens een verblijf in de Human Energy Shelter) zal het 
lichaam weer synchroon gaan resoneren met het natuurlijke ritme van de aarde.  
 

Attentie 
Na een verblijf in de Human Energy Shelter dient u attent te zijn op een algehele 
ontspanning. Dit vraagt enkele momenten van extra aandacht bij activiteiten waarbij 
oplettendheid geboden is, zoals autorijden, traplopen of het bewaken van processen.  
 
Wij zijn met zijn allen goed op de hoogte van het bestaan van een universele energie 
die verband houdt met het leven. De fundamentele taak van onderzoekers en de 
wetenschap bestaat uit het bruikbaar maken deze energie". Wilhelm Reich, 1956.  
Wilhelm Reich, 1956.  


