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MiCellF … 
afgestemd op jou.
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Met deze MiCellF gids reiken wij je graag 
handvatten aan voor wat jij iedere dag kunt 
doen ter ondersteuning van jouw vitaliteit, 
levensvreugde en optimale celvernieuwing. 

Hervind de balans
in jezelf en 

in jouw leven.

Alles begint bij ... zorgen voor jezelf 
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Een belangrijke boodschap voor een lang 
en energiek leven, is om te doen wat jou 
vitaal houdt. In verbinding met jezelf staan, 
aandacht hebben voor jezelf en een leven 
in balans, zijn belangrijke schakels in deze 
ontdekkingsreis naar een optimale kwaliteit 
van bestaan.  Koester en aanvaard jezelf 
zoals je werkelijk bent, vier het leven, heb 
plezier, beweeg en geniet van alle kleine 
dingen. Heb lief, omarm jezelf en leef je leven 
met passie. Wij geloven dat een afgestemd en  
betekenisvol leven de natuurlijke weg naar  
gezond-zijn is. Met een beetje van jezelf, en 
een beetje van MiCellF, om de balans in jezelf 
te hervinden en je weer te kunnen verbinden 
met jouw eigen natuur (zelfherstellend 
vermogen).

Voorwoord
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If you want to find the 
secrets of the universe, 

think in terms of energy, 
frequency and vibration.

 
- Nicola Tesla



9



10

De zon is licht,
trilling en energie. 

Zij voedt ons.
Al eeuwen lang!
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200.000 jaar geleden werd de mens niet 
ouder dan 20 of 30 jaar. Tegenwoordig is 
de levensverwachting van kinderen die 
nu worden geboren, 100+. We worden dus 
steeds ouder, maar is die stijgende lijn ook 
terug te vinden in de kwaliteit van ons leven? 
Wees eens eerlijk … hoeveel personen ken 
jij die lichamelijk, mentaal en emotioneel 
optimaal gezond, vitaal en in balans zijn?

Leven
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Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland 
gebruiken antidepressiva. Eén op de 
vier personen kampt weleens met 
slaapproblemen.

Ten minste 60% van de bevolking is chronisch 
ziek, onder de 75+ers is dit zelfs 95%.

En hoe zit het met onze kinderen?
Zelfs meer dan 25% van onze kinderen 
en jongeren hebben een chronische 
aandoening, variërend van astma en 
eczeem tot ADHD en angststoornissen.

Gezond en vitaal 100+ 
worden is misschien wel 

het lastigste wat bestaat 
op deze ‘oude’ aarde.

Enkele cijfers
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De hedendaagse geneeskunde is gebaseerd 
op het principe pas te gaan behandelen 
wanneer iemand al ziek is. Maar zou het 
niet een mooie aanvulling zijn om ook 
te kijken naar het in stand houden van 
gezond-zijn en het optimaliseren van het 
zelfherstellend vermogen van het lichaam?  
 
Ook wij, als onderdeel van deze natuur, 
staan overal mee in verbinding en zijn steeds 
op zoek naar dat evenwicht. Gezond-zijn is 
dus letterlijk een werkwoord; het vraagt om 
een actieve houding. Niet alleen steeds de 
balans houden in voeding in sport, maar 
ook in bijvoorbeeld je werk, ontspanning en 
je gedachtes.

In stand houden van gezond-zijn
Als een fysiologisch probleem is opgelost, 
noemen we dat genezen. Dit hoeft niet 
te betekenen dat er daadwerkelijk heling 
is opgetreden. Heling gaat dieper dan 
‘oppervlakkig’ herstel. Denk maar eens aan 
het Engelse woord voor een kwaal: Disorder. 
Er is sprake van wanorde op lichamelijk, 
mentaal, emotioneel of energetisch niveau.  
 
Heling houdt in dat de onderliggende 
(veelal onbewuste) patronen, overtuigingen 
en oorzaken weer in balans worden 
gebracht. Soms kun je genezen, maar nog 
niet geheeld zijn. Wanneer bijvoorbeeld de 
onderliggende stress die een bepaalde pijn 
deed ontstaan niet ‘in orde komt’, is de kans 
aanwezig dat deze weer dezelfde pijn zal 
veroorzaken of zich op een andere manier 
zal uiten.

Genezen vs. helen
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Laat zelfzorg jouw  
prioriteit nummer 1 zijn.  
Jij bent het waard!

Vergeleken met de leeftijd van het heelal, is 
een mensenleven in een oogwenk voorbij. 
Ons leven is zelfs nóg korter dan dat van 
virussen. Laten we het met vreugde en 
vitaliteit leven. Het leven is misschien kort, 
maar óók zó waardevol. 
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Uit balans
Actief kun je elke dag op tijd naar bed 
gaan, genoeg slaap genieten, een 
regelmatig eetpatroon hebben met 
voedzame maaltijden, goed water drinken 
en voldoende rustmomenten inlassen. Je 
kunt een omgeving zoeken die voedend en 
inspirerend is. Een doel in je leven hebben en 
genoeg contacten onderhouden die maken 
dat je ertoe doet. En toch … kun je nog steeds 
uit balans zijn; symptomen, fysiologische 
problemen of klachten ontwikkelen.

We blijken steeds ouder te worden, maar 
lijken ook een minder aangenaam leven 
te leiden en hebben vaker ondersteuning 
nodig.
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problemen of klachten ontwikkelen.

We blijken steeds ouder te worden, maar 
lijken ook een minder aangenaam leven 
te leiden en hebben vaker ondersteuning 
nodig.

Wat gaat er mis?
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De uitdagingen zijn vaak te vinden in de 
omgeving, maar veelal ook in ons fysieke, 
mentale, emotionele en energetische 
lichaam.

De hedendaagse samenleving biedt een 
milieu waarin zich gemakkelijk vrije radicalen 
vormen. Stress, luchtvervuiling, straling, 
bacteriële of virale infecties, zijn allemaal 
factoren die disbalans kunnen creëren.

Uitdagingen
Ons dagelijks eten wordt steeds minder 
gevuld met vitamines en mineralen, mede 
doordat de natuurlijke bemesting door de 
boeren sterk aan banden is gelegd en we 
veel meer kunstmest gebruiken om onze 
planten te laten groeien. 

Het grondwater wordt meer vervuild met 
resten uit geneesmiddelen, gifstoffen, 
pesticiden en andere stoffen die je liever 
niet in je drinkwater wilt hebben. We 
krijgen steeds meer prikkels van buitenaf 
door bestaande of nieuw aangelegde wifi 
netwerken en vele satellieten die de lucht in 
geschoten worden om digitale informatie te 
delen, zoals 5G. 
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Recente gebeurtenissen, zoals de 
pandemie, politieke en zakelijke druk, 
oplopende milieuvervuiling, uitgemolken 
voeding, kunstmatige elektromagnetische 
straling, veel geestelijke vervuiling door 
smartphones, computers en tv-gebruik, 
creëren vervormingen in ons menselijke 
torodial field (ook wel bioveld genoemd).  
 
Vervormingen in het bioveld kunnen allerlei 
soorten van symptomen en klachten 
veroorzaken. Deze kunnen uiteenlopen 
van fysieke gezondheidsproblemen en 
geestelijke problemen, tot aan burn-out 
klachten of hypersensitief worden.
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Circadiaans ritme

24.00
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21.00
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BLOEDCIRCULATIE BLOEDCIRCULATIE 

12.00
DAG

De zon ontstond ongeveer 4,59 miljard jaar 
geleden en heeft sindsdien alles verwarmd 
en gevoed met haar zonlicht. ’s Ochtends 
komt de zon op en ’s avonds gaat deze weer 
onder om plaats te maken voor het donker. 
Hiermee heeft leven op aarde een dag- en 
nachtritme. Zonder dit ritme is er geen leven 
op aarde mogelijk.
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Het biologische ritme, waarbij de cyclus 
ongeveer 1 dag duurt, wordt het circadiaans 
ritme genoemd. Men spreekt ook wel van 
een 24-uurs ritme of waak-slaap ritme. 
Onze lichaamstemperatuur, hormonale 
huishouding, hartritme, slaappatroon en 
zelfs al onze organen reageren op dit 
basisritme van dag en nacht. Wanneer we 
plotseling dit ritme verstoren, zoals bij een 
lange vlucht vanuit Nederland naar de USA, 
zijn onze organen en de ritmes verstoord.

Zou het niet fijn zijn ... als er iets is waardoor 
ons lichaamsveld 24 uur per dag verbonden 
kan worden aan dit biologische ritme. Iets 
wat altijd in de buurt van het lichaam is, 
om jezelf te hervinden in het universele 
ritme van heel-zijn. MiCellF ondersteunt dit 
circadiaans ritme.
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Overload aan informatie
Ons lichaam bestaat uit elektriciteit en 
reageert dus op elektrische signalen vanuit 
de buitenwereld. Zonder dat we deze kunnen 
zien of horen, zijn deze in een enorme 
veelheid continu aanwezig in ons dagelijks 
leven. Je kunt hierbij denken aan de zon, de 
maan, het daglicht en neonlicht, licht van 
spaarlampen, wifi, 4G/5G en blue light. Maar 
ook bomen, planten, dieren en waterwegen 
hebben een elektromagnetische lading.

Wanneer we ervan uitgaan dat ons 
universum, onze materie en dus ons 
lichaam bestaat uit trillingen (frequenties), 
dan weten we ook dat deze trillingen of 
golven gevuld zijn met iets bijzonders 
wat hierop meegedragen wordt. Deze 
elektromagnetische lading noemen we 
informatie.

Je kunt het vergelijken met de muziek op een 
radiostation. Ondanks dat er steeds nieuwe 
muziek (informatie) wordt afgespeeld, blijft 
de frequentie hetzelfde. 

In ons dagelijks leven ontstaat er ongemerkt 
een steeds grotere overload aan informatie, 
wat in het elektromagnetisch veld van de 
mens veel disbalans creëert.
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De mens is een elektromagnetisch wezen 
en wordt misschien wel steeds 

 informatie sensitiever.
Emrik Suichies

Je kunt het vergelijken met de muziek op een 
radiostation. Ondanks dat er steeds nieuwe 
muziek (informatie) wordt afgespeeld, blijft 
de frequentie hetzelfde. 

In ons dagelijks leven ontstaat er ongemerkt 
een steeds grotere overload aan informatie, 
wat in het elektromagnetisch veld van de 
mens veel disbalans creëert.
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Blue light 
beweegt ons 

op de Blue Planet.



29

Blue light 
beweegt ons 

op de Blue Planet.

Blue light is het licht wat door bijvoorbeeld 
de IPad uitgestraald wordt vanuit 
het beeldscherm. Vroeger waren de 
gloeilampen gemaakt met een spiraal en 
werden alle frequenties (kleuren) van het 
licht in een soort van spectrum uitgezonden 
(warm en koud licht). Tegenwoordig zijn veel 
frequenties uit het licht gehaald en hebben 
we met LED licht nog maar 1 of 2 kleuren in 
het palet wat uitgezonden wordt. Afhankelijk 
van wat nodig is, zenden we het licht uit in 
de vorm van warm of koud licht. 

Blue light heeft een golflengte die gelegen 
is tussen de 385 nm (nanometer) en 
500 nm. Het regelt in onze hersenen de 
biologische klok op een manier die ons 
humeur beïnvloedt, maar het geeft ook 
onze hersenen een energieboost.

Blue light
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Wanneer je vlak voor het slapengaan 
nog contact maakt met blue light, wordt 
het hormoon melatonine direct minder 
aangemaakt, waardoor het inslapen 
bemoeilijkt wordt. 
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- overgewicht door een trager 
metabolisme 

- depressie en angststoornissen 
 

- ontregeling emotionele en  
  fysieke cyclus 

 
- ontwikkeling chronische ziekten 

- verlaagde emotionele en  
  intellectuele capaciteit    

- verlaagd immuunsysteem 

- tragere werking cognitief vermogen

Talrijk onderzoek toont aan dat er 
bij veel blootstelling aan blue light 

een verhoogde kans is op:
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Minder voedzame gewoontes

Jouw lichaam en geest geven
allerlei signalen af om je te
doen herkennen dat er iets

in jou niet in orde is.

Hoe aandachtig luister jij?

Smartphone als dagelijkse vriend, televisie 
en beeldscherm kijken tot laat in de avond 
en nacht, korte informatie berichten 
gedurende de dag willen ontvangen via 
sociale netwerken als Facebook, LinkedIn 
en TikTok, e-mailberichten die automatisch 
binnenkomen en last but not least alle 
nieuwe elektromagnetische ladingen die 
jouw lichaam en geest belasten.



33

Minder voedzame gewoontes

Jouw lichaam en geest geven
allerlei signalen af om je te
doen herkennen dat er iets

in jou niet in orde is.

Hoe aandachtig luister jij?

Als er iets mis is met jouw auto, herken je 
dit wellicht gemakkelijk. Het lampje op het 
dashboard gaat branden en geeft aan dat 
de handrem erop staat, de olie bijgevuld 
moet worden of dat de benzine bijna op 
is. Wanneer er een lampje in jouw fysieke 
of mentale lichaam gaat branden, herken 
je deze signalen alleen als symptomen of 
klachten. Denk aan pijn, onrust, onmacht, 
ziekte, stemmingswisselingen of zelfs als 
identiteitsklachten. Je hebt vaak geen idee 
wat er onder dit lampje schuilt en wat dus het 
dieperliggende probleem is. Veel van deze 
klachten worden vaak toegeschreven aan 
de zogenaamde ziekte-verwekkers, terwijl 
vergeten wordt dat deze soms helemaal 
niets te maken hebben met het werkelijke 
probleem wat hieronder ligt. 

Dieperliggende problemen
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Kan het zo zijn dat we tegenwoordig vaker 
de verbinding met onszelf en dus ook ons 
zelfherstellend vermogen missen? Leven we 
wellicht in een permanente staat van jetlag? 
Zijn we soms in disharmonie met ons eigen 
ritme?

Wat hebben we nodig om de signalen 
te herkennen en de symptomen 
serieus te nemen, zonder ze te laten 
verdwijnen door chemie of operatie? 
Hoe kunnen we de wereld van de huidige 
geneeskunde verbinden met de wereld 
van onze eigen helende mogelijkheden? 

Allerlei vragen die ons al geruime tijd 
bezighouden. 
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Ons lichaam is opgebouwd uit 50 biljoen 
cellen, waarvan er per seconde 50 miljo-
en vervangen worden door nieuwe. Elke 
cel vormt zich naar de omgeving en wordt 
onder andere gevoed door het water wat 
we innemen, de voeding die we nuttigen, de 
omgeving die we betreden, onze mindset en 
de slaap die we krijgen. 

Het wordt ook belast met de gifstoffen die 
we binnenkrijgen vanuit medicatie of pesti-
ciden en de straling van telefoons, tablets 
en computers. Zo is er nog veel meer te  
benoemen wat van invloed is op het ver-
nieuwen van onze cellen. Het is dus van 
groot belang dat onze cellen de juiste en 
voedende informatie ontvangen.

50.000.000.000.000 cellen
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Het grootste gedeelte van onze cellen 
bestaat uit water en de voeding van ons 
cellulair water zijn voornamelijk frequenties 
(trillingen).  In deze omgeving die voor 
99,2 % uit water bestaat, laat slechts één 
cel alleen al 400 quadriljoen chemische 
reacties plaatsvinden. Het water is dus 
een belangrijke drager van informatie en 
dient dan ook gevuld te zijn met alles wat 
essentieel is om deze informatie te laten 
doen waar het voor nodig is.

Daarom is het belangrijk zorgvuldig om te 
gaan met waar jij jezelf mee informeert. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan je voeding, je 
omgeving maar zeker ook je eigen mindset. 
Met welke en met wiens elektromagnetische 
lading wil jij jezelf ‘op’laden?

Elke menselijke cel bestaat voor 
99,2% uit water (Prof Marc Henry)
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Einstein noemde dit  
E = mC2. Energie = licht. 

Als jij jezelf optimaal wilt voeden, moet je 
dus op zoek gaan naar voeding waar veel 
licht in zit. Het gaat hierbij om voeding in de 
breedste zin van het woord, dus ook mentale, 
emotionele en energetische voeding dat 
veel licht bevat.

We kunnen niet stralen  
als onze cellen geen licht vervoeren. 

We dienen te zorgen voor onze cellen 
alsof het onze eigen kinderen zijn! 

Alles is energie  
- Albert Einstein
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Er sluimert in cellen een groot potentieel 
waarvan de wetenschap nog niet veel 
begrijpt. Wij zijn ervan overtuigd dat een 
toename van positieve emotionele energie, 
die ontstaat bij gevoelens van liefde, door 
lachen en vreugde, onze cellen positief 
kan helpen herstellen en vernieuwen. Door 
goede frequenties en informatie gedragen 
door de trilling van vreugde en liefde, 
kan er een potentieel ontwaken dat ons 
voorstellingsvermogen in alle opzichten te 
boven gaat. MiCellF draagt hier aan bij.
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30 jaar geleden dacht men nog dat we 
wel 100.000 genen hadden. Maar wat 
blijkt; we hebben net zoveel genen als een 
regenworm. 23.000 en misschien nog wel 
minder. Voortschrijdend onderzoek naar 
DNA en genen laat zien dat we van slechts 
2% van onze 23.000 genen weten wat het 
doet. En de resterende 98% is voor de meeste 
wetenschappers nog een groot mysterie. 

Steeds meer klinkt het geluid dat die 98% 
van alle genen wel eens zouden kunnen 
fungeren als een antenne voor de grote 
super computer dat ons lichaam is. Ons 
DNA als een kwantum antenne met een 
direct aangekoppelde kwantum computer 
in de vorm van ons lichaam. 

77.000 genen te veel?
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Door het opvangen van
alle signalen uit de omgeving, 

kan ons onderbewustzijn 
alles doen om ons 
te laten overleven.
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Kwantum computer
Het brein van de mens is een zeer 
geavanceerde kwantum computer die 
met bepaalde gebieden (hypothalamus) 
reageert op de aan- of afwezigheid van 
licht. In een specifiek gebied genaamd de 
nucleus supra chiasmaticus, wordt het licht 
opgevangen wanneer het binnendringt 
en kan de biologische klok in de activiteit 
starten. De boodschappers om dit proces te 
laten starten of te laten eindigen, noemen 
we hormonen of neurotransmitters. De 
neurotransmitter melatonine maakt 
bijvoorbeeld dat je snel inslaapt en de 
neurotransmitter cortisol maakt dat je bij de 
eerste lichtstralen weer wakker wordt. 
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Alles in het leven is omgeven door een veld 
van informatie. Het fysieke lichaam is in 
de oudheid vaak getekend of geschilderd 
met een “aureool” om het hoofd van de 
heilige. Tegenwoordig weten we dat het 
informatieveld om ons fysieke lichaam heen 
bestaat en wetenschappelijk beschreven 
wordt als een torodial field (bioveld). Het 
is een soort van dubbele donut waarbij de 
informatie van buiten naar binnen in een 
continue doorstroom vormgeeft wat we 
aan de buitenkant kunnen waarnemen 
als materie of als lichaam. Niet alleen ons 
lichaam bestaat uit een torodial field, maar 
ook planeten, voorwerpen, dieren, planten 
en alles wat voortkomt op deze aarde zijn 
hiermee omgeven.

Torodial field
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In 1952 werden de elektromagnetische 
staande golven in de atmosfeer ontdekt 
door de Duitse natuurkundige Professor 
W.O. Schumann. Deze golven worden 
gevormd in de holle laag tussen het 
oppervlak van de aarde en de ionosfeer. Een 
wetenschappelijke bevestiging volgde in 
1954 toen metingen van Schumann en König 
resonanties aantoonden en uitkwamen 
bij een van de belangrijkste frequenties 
op aarde, namelijk 7,83 Hz. Oftewel: De 
Schumann frequentie.

Een van de meest vooraanstaande 
onderzoekers op dit gebied is Dr. Wolfgang 
Ludwig, die de Schumann frequentie 
jarenlang onderzocht en vooral in de natuur 
antwoorden vond met betrekking tot het 
belang van deze resonantie. 

Schumann frequentie



7.83 HZ
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In 1952 werden de elektromagnetische 
staande golven in de atmosfeer ontdekt 
door de Duitse natuurkundige Professor 
W.O. Schumann. Deze golven worden 
gevormd in de holle laag tussen het 
oppervlak van de aarde en de ionosfeer. Een 
wetenschappelijke bevestiging volgde in 
1954 toen metingen van Schumann en König 
resonanties aantoonden en uitkwamen 
bij een van de belangrijkste frequenties 
op aarde, namelijk 7,83 Hz. Oftewel: De 
Schumann frequentie.

Een van de meest vooraanstaande 
onderzoekers op dit gebied is Dr. Wolfgang 
Ludwig, die de Schumann frequentie 
jarenlang onderzocht en vooral in de natuur 
antwoorden vond met betrekking tot het 
belang van deze resonantie. 

Bij afwezigheid van de Schumann frequentie 
ontstaan fysieke en mentale problemen. Dit 
is in 2011 bevestigd door Luke Montanye.

Bewezen in 2018 is dat deze lage frequenties 
van 7.83 Hz een beschermend effect hebben 
in het lichaam, bij de aanwezigheid van veel 
ontstekingen en in zuurstofarme gebieden.
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Parasympathisch en sympathisch 
zenuwstelsel
Ons autonome zenuwstelsel kent 
simpel gezegd een relaxstand en een 
overlevingsstand. De eerste is het 
parasympathische deel dat te maken 
heeft met ontspanning, vertrouwen, 
herstel en het gevoel van veiligheid. Bij het 
stimuleren van de relaxstand komen er 
hormonen vrij, zoals endorfine en oxytocine, 
die ons rustig en in balans houden. Het 
parasympathisch zenuwstelsel stimuleert 
de geestelijke afgestemde toestand en 
stabiliseert de immuunfuncties van je 
lichaam. Bij het  stimuleren  van  het  tweede  
deel ontstaat  er  actie en activiteit. 

Dit sympathische deel is jouw 
overlevingsmechanisme. De stand van  
inspanning en de stressresponsen vechten, 
vluchten of bevriezen.



51

Parasympathisch en sympathisch 
zenuwstelsel
Ons autonome zenuwstelsel kent 
simpel gezegd een relaxstand en een 
overlevingsstand. De eerste is het 
parasympathische deel dat te maken 
heeft met ontspanning, vertrouwen, 
herstel en het gevoel van veiligheid. Bij het 
stimuleren van de relaxstand komen er 
hormonen vrij, zoals endorfine en oxytocine, 
die ons rustig en in balans houden. Het 
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de geestelijke afgestemde toestand en 
stabiliseert de immuunfuncties van je 
lichaam. Bij het  stimuleren  van  het  tweede  
deel ontstaat  er  actie en activiteit. 

Je zou kunnen zeggen dat de 
parasympathicus onze rem is en de 
sympathicus het gaspedaal. Je hebt beide 
in voldoende mate nodig om de auto, of 
in dit geval jezelf, te besturen en op de 
weg te kunnen laten wandelen, hardlopen, 
mediteren en slapen. Bij veel mensen wordt 
de sympathicus alleen te vaak en te lang 
gestimuleerd, met de nodige disbalans als 
gevolg. 
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Bewustzijn en onderbewustzijn
We zijn slechts voor 4% bewust van wat 
we actief doen en 96% van de dag worden 
we geleid door ons onderbewustzijn. Dit 
houdt in dat we van ongeveer een uur 
luisteren naar iemand of iets, maar slechts 
drie minuten bewust kunnen opnemen. Het 
onderbewustzijn is een energiecentrale 
die zijn weerga niet kent. Het is het totaal 
van onze levenservaring, vastgelegd in 
strategieën en overtuigingen. Met deze 
kennis weten we ook dat wanneer je iets 
zou willen veranderen in je patronen, 
geloofssystemen of gedragingen dit bijna 
onmogelijk is wanneer je dit bewust en 
op wilskracht doet. Efficiënter is om iets te 
doen waarbij het onderbewustzijn positief 
beïnvloed wordt. Je komt dan in het domein 
van vormen als EMDR, hypnose, Yin Yoga,  
Qi gong en Tai chi. 
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zou willen veranderen in je patronen, 
geloofssystemen of gedragingen dit bijna 
onmogelijk is wanneer je dit bewust en 
op wilskracht doet. Efficiënter is om iets te 
doen waarbij het onderbewustzijn positief 
beïnvloed wordt. Je komt dan in het domein 
van vormen als EMDR, hypnose, Yin Yoga,  
Qi gong en Tai chi. 

Ook MiCellF heeft 
een positieve werking 

op jouw onderbewustzijn.
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Hoe kun jij jezelf afstemmen en je 
eigen frequentie (her)vinden? 

 
Wat kun je zelf doen om jouw 
lichaamsveld elke dag weer 
te optimaliseren en te laten 

herstellen?

Normaal ritme

Verstoord ritme
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De levensgevende informatie die via geluid 
en licht wordt voortgebracht,  is in het lich-
aam aanwezig in de vervoerders van deze 
wezenlijke informatie. In ons dagelijks leven 
zou je de informatie (licht en geluid) kunnen 
zien als de vracht die in de vrachtauto’s, 
vliegtuigen en schepen wordt vervoerd. 
De vervoerders in ons lichaam zijn dan de 
mineralen, vitamines en aminozuren. We 
hebben dus de juiste vitamines, mineralen, 
suikers, vetten en aminozuren nodig,  om de 
informatie op de plaats van bestemming te 
krijgen. 

Juiste bestemming voor informatie
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In ons leven zijn er veel dingen 
waar we aandacht voor kunnen 
hebben en waar we al aan werken 
om ‘gezond’ te leven en vitaal te 
blijven. De media is volop bezig 
om bewustwording te creëren 
op bewegen, sporten en voeding. 
Omdat juist ons onderbewustzijn 
voor het grootste deel bepalend 
is en er een belangrijke sleutel 
ligt in het stimuleren van het 
parasympatische zenuwstelsel, is 
het ook zinvol om te focussen op 
zaken die dit positief beïnvloeden, 
zoals:

Stimuleren parasympatische  
zenuwstelsel
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- Meditatie
- Yin Yoga
- Slapen

- Matige lichaamsbeweging 
- Diepe ademhaling

- Vitaal water drinken 
- Focus op positieve  

  gedachten en intenties
- Regelmatig in de  
  natuur verkeren

- Op blote voeten lopen
- De zon opzoeken

- Juiste licht absorberen
- Muziek
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Doordat stress een grote disbalans in het 
lichaam creëert, hebben oefeningen en 
leefstijlaanpassingen die stress veroorzaken 
geen betere gezondheid tot gevolg. Matigen 
is een sleutel.

Ga elke avond op hetzelfde tijdstip naar bed 
en zorg voor zes tot acht uur ononderbroken 
nachtrust.

Verbinding met de grond via de voetzolen 
verlaagt de cortisolspiegel, wat minder 
stress in het lichaam betekent. Het 
magnetisch veld van de aarde geeft ons 
gezonde antioxidanten via de voetzolen, 
maar ook via het pure voedsel uit de natuur.

Aantal tips uitgelicht
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verlaagt de cortisolspiegel, wat minder 
stress in het lichaam betekent. Het 
magnetisch veld van de aarde geeft ons 
gezonde antioxidanten via de voetzolen, 
maar ook via het pure voedsel uit de natuur.

Vier- tot vijfmaal per uur een aantal 
diepe buikademhalingen geeft lucht. 
De uitademing mag tweemaal zo lang 
duren als de inademing. Een diepe 
ademhaling ondersteunt het lichaam bij 
het bevrijden van toxinen en vrije radicalen. 
Een lange uitademing stimuleert het  
parasympathische zenuwstelsel.
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Licht bestaat uit fotonen. Fotonen zijn kleine 
deeltjes die zich met de snelheid van het licht 
verplaatsen. Fotonen in lichtstralen vibreren 
(trillen) met verschillende frequenties 
(trillingen per seconde) en op diverse 
golflengten. 

Een warmere kleurtemperatuur is meer 
geschikt voor in de avond. In de avond is het 
belangrijk om tot rust te komen. Het zorgt 
voor meer ontspanning. Door warm licht 
wordt iemand minder waakzaam en zal het 
gemakkelijker zijn om ‘s avonds in slaap te 
komen. 

Blootstelling aan koud licht in de avond zal 
juist zorgen voor een slechtere nachtrust, 
omdat het brein in actie komt en alerter 
wordt. In de ochtend hebben we dit koude 
licht juist nodig om actief te worden. 

Absorbeer het juiste licht
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RADIO WAVES

INFRARED

VISIBLE LIGHT

ULTRAVIOLET

X-RAYS

GAMMA RAYS

WAVE LENGTH IN NANOMETER

700

400

450

475

550

580

600
MICROWAVES

MiCellF zal je er overdag en ‘s nachts aan 
herinneren om af te stemmen op jezelf. 
Het verschaft je op de juiste tijdstippen de 
frequenties en informatiepatronen die nodig 
zijn om onbewust te herkennen. Steeds 
weer om je zelfherstellend vermogen te 
ondersteunen en te activeren.
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Welke kleur hebben we 
op welk tijdstip nodig?

 8:00 - 10:00: koud licht
 12:00 - 13:00 warm licht
 13:00 - 14:00 koud licht

 18:00 - 20:00 warm licht
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Kaarslicht
1800KWarm

Helder

Koud



Wanneer je naar muziek luistert, heeft 
iedereen zijn eigen specifieke smaak. Het 
gaat in de muziek om de tonen (frequenties), 
het ritme, de klanken en de uitvoerende band 
of muzikant (informatie), die maken dat je 
verbinding kunt maken met je gevoel van blij 
worden of juist met het tegenovergestelde. 

Naast de muziek kunnen ook de woorden 
die gezongen of uitgesproken worden je 
raken. Wellicht herken je dit vanuit de emotie 
die optreedt wanneer je geraakt wordt door 
een nummer.

Stem af op je eigen muziek
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Ons fysieke lichaam  
reageert op 

elke frequentie 
weer anders.
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Ons fysieke lichaam  
reageert op 

elke frequentie 
weer anders.
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Lach, zing, dans. Leef met 

passie en verbind je met heel 

je hart met je leven, je werk, 

met de mensen van wie je 

houdt, maar bovenal …  

met JEZELF.
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Ons lichaam kun je zien als een oneindig 
universum. Een groot heelal met zeker 50 
biljoen sterren die we voor het gemak in ons 
lichaam cellen noemen. Cellen gevuld met 
licht en alle scheikundige elementen. Licht 
wat bestaat uit harmonieuze frequenties en 
oneindige getallen. We zijn gevormd met 
frequenties en door het licht en baden dus 
de hele dag in ons eigen licht!

Oneindig universum
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Energie is 
altijd in 

beweging.
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Dit betekent dat je slechts 4% van de tijd 
bewust de keuzes kunt maken voor hetgeen 
in deze gids wordt uitgelegd. En dat de rest 
van de tijd je geleid, gevormd en vernieuwd 
wordt door datgene waar je je niet bewust 
van bent. 

Weet je nog dat 96% 
van de tijd alles in jou 
wordt geleid door je 

onderbewustzijn? 

Als jouw onderbewustzijn het grootste 
deel van de tijd afgestemd is op iets wat 
harmonie en afstemming met jezelf kan 
stimuleren.

Wanneer je een baken van licht bij je draagt 
die jou ondersteunt met de juiste informatie 
en frequenties voor jezelf. 

Wat zou je ervan vinden dat je de Schumann 
frequentie altijd bij je hebt om op af te 
stemmen en dat het circadiaanse ritme 
24/7 gestimuleerd wordt door de juiste 
informatie?

Dat je een hulpbron hebt met informatie over 
meridianen, chakra’s, hormonen, mineralen, 
vitamines, organen en orgaansystemen 
waar je lichaam graag op af wil stemmen?
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Wist jij dat ... 
in de natuur het lichaam 
altijd zal afstemmen op 

een harmonieus ritme wat 
in de buurt is. 
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Wij geloven dat het stimuleren van ons 
zelfherstellend vermogen essentieel is voor 
het gezond houden van lichaam en geest. 

Wij stimuleren het zelfherstellend vermogen 
van het menselijk lichaam door gebruik te 
maken van harmonieuze frequenties en 
informatiepatronen.

Onze compacte en makkelijk draagbare 
MiCellF devices zenden niet waarneembare 
trillingen uit, afgestemd op jouw persoonlijke 
voorkeuren.

MiCellF ondersteunt jouw (onder)bewustzijn 
via een frequentie met daarop speciaal 
gemaakte informatiepatronen (ook wel 
fractale genoemd). De afstemming van 
je lichaam gebeurt met natuurlijke ritmes 
door gedurende de dag en nacht specifiek 
gemoduleerde zwakke elektromagnetische 
golven uit te zenden. Deze golven zijn gevuld 
met informatie om je lichaamsveld eraan te 
herinneren welk biologische ritme gevolgd 
kan worden om weer in harmonie te komen.

Hoe krachtiger jouw verbinding met het 
universele bioveld, hoe sterker je bent, hoe 
beter je slaapt, hoe minder angst je voelt en 
hoe meer je in balans door het leven kunt 
gaan met een open hart.

Ik, cellen en frequenties Onze missie
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Onze missie

We      MiCellF
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Because I Care 


