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Het Flowwprincipe: 
niet bestrijden maar transformeren 
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Schadelijke straling: 
het roer kán nu om! 
Een kenmerk van deze tijd is dat alles in een versnelling is gekomen. Niet alleen bekruipt 

ons het gevoel dat de klok de minuten vlugger wegtikt, maar we zien dit fenomeen ook 

in allerlei andere aspecten van ons leven terug. Kijk naar de ontwikkeling van technische 

hoogstandjes, nog maar enkele decennia geleden zou iemand je vierkant hebben 

uitgelachen als je had gezegd dat we binnen korte tijd al wandelend op straat met 

elkaar zouden telefoneren. De computer was vroeger alleen voor het werk op kantoor, 

nu heeft elk huisgezin minstens twee stuks en liefst draadloos. We hebben een iPhone, 

een iPad. Zoiets heet progressie, maar de prijs die we er met z’n allen voor moeten 

betalen is hoog, want de onnatuurlijke straling brengt onze gezondheid in gevaar. Tenzij 

we het roer drastisch omgooien! 

Auteur: Ria Teeuw
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  Jim Wagenaar, bio-analyticus, is van 
mening dat de techniek veel te snel 
gaat om als mens fysiek en mentaal 

bij te kunnen houden. Niks opzienbarends 
voor de gemiddelde lezer van dit blad, die 
is zich daar vast allang op de een of andere 
manier bewust van. Waarschijnlijk wel 
groot nieuws is de mogelijkheid om het tij 
te keren zonder dat we onze verworvenhe-
den als de mobiele telefoon in de ban hoe-
ven te doen. Die mogelijkheid heet Floww 
Health Technology. En de mensen die be-
zig zijn daar hun levenswerk van te maken 
zouden dit nieuws eigenlijk van de daken 
willen schreeuwen. Hun behoefte om het 
met anderen te delen is groot, heel groot. 
Ze willen namelijk niks liever dan mensen 
die ziek zijn van straling weer een normaal 
en fit leven bieden. En dat kunnen ze ook! 
Als geen ander weten ze dat de destructieve 
invloed van schadelijke straling op mens, 
dier en plant een halt toegeroepen kán en 
moet worden. Want ook al denk je nergens 
last van te hebben, niemand ontkomt aan 
de invloed ervan op de celstructuur van het 

lichaam. Ze komen niet alleen met een ern-
stige waarschuwing, maar hebben ook een 
adequate oplossing.

Bijensterfte
Het gaat hier om de eerdergenoemde Jim 
Wagenaar, uitvinder van Floww Health 
Technology en Marc Schechtl, managing 
director van Floww International. Jim 
heeft de mogelijkheid ontdekt om straling 
te transformeren naar een bioveld van li-
chaamsvriendelijke straling. Ook al is het 
nog verretoekomstmuziek, eens hopen ze 
dat telecombedrijven bij hen zullen aan-
kloppen om de Flowwtechnologie op hun 
zendmasten toe te passen. Dat zou dit ern-
stige probleem aanpakken bij de bron, maar 
helaas is het besef  van wat de straling met 
het welzijn van mens, dier en plant doet nog 
niet groot genoeg. Echter, als steeds meer 
mensen weigeren dat er zo met hun ge-
zondheid wordt gesold, dan zullen deze be-
drijven er uiteindelijk voor gaan openstaan. 
Niet getreurd, want op individueel niveau 
is Flowwtechnologie gelukkig wel beschik-

baar. En zelfs in de vorm van handzame en 
betaalbare apparaten. Zo is er een mobi-
leFloww voor mobiele en DECTtelefoon, 
een screenFloww voor het beeldscherm, 
de pocketFloww voor onderweg en er zijn 
nog meer producten. Het nieuwste is de 
agriFloww voor kwekers en imkers, speci-
fiek ontwikkeld voor gebruik in kassen en 
voor grote gebieden. Er komen steeds meer 
aanwijzingen dat de enorme bijensterfte en 
desastreuze gevolgen daarvan voor al het 
leven op aarde het gevolg is van straling. 
Floww probeert ook hier een kentering tot 
stand te brengen. En vanwege de veelbe-
lovende resultaten bij een kweker die het 
prototype toepast, wordt het momenteel 
onderzocht door een onafhankelijk onder-
zoeksinstituut.  

Wichelroede 
Toch is de Floww geen recente uitvinding. 
Jim ging in de jaren zestig regelmatig op stap 
met een boer die met zijn wichelroede aard-
stralen opspoorde. Het fascineerde hem in 
hoge mate en al op jonge leeftijd voelde hij 
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aan dat mensen last zouden krijgen van wat 
hij noemt ‘de rotzooi die we zelf toen al cre-
eerden’, zoals wisselstroom en steeds meer 
elektronische apparatuur. Vol interesse on-
derwierp hij de producten die op de markt 
kwamen om straling te neutraliseren of af 
te voeren aan een diepgaand onderzoek. In 
die tijd deden die alleen nog wat met geo-
pathie, zoals aardstralen. Maar dat geeft 
geen onnatuurlijk stralingsveld. Er zijn 
weliswaar mensen die er last van hebben, 
maar het overgrote deel van de mensen is er 
niet gevoelig voor en zal dat ook niet wor-
den. Voor elektriciteit die de veroorzaker 
is van zogenoemde elektrosmog, bestond 
nog niets. In zijn latere jaren bouwde Jim 
een praktijk op als natuurgeneeskundige, 
waarin hij mensen behandelde, maar ook 
testte. Al snel kwam hij er op deze manier 
achter dat hij eerst drie aspecten moest aan-
pakken voordat zijn  behandeling werkelijk 
effectief was. Die aspecten waren geopathie, 
elektrosmog en straling van hoogfrequen-
tiemasten. “Internet was toen een startend 
medium”, vertelt hij, “en ik merkte dat het 
dringend nodig was om mensen tegen de 
straling van de computer te beschermen. 
Wat er aan producten verkrijgbaar was voor 
geopathie en elektrosmog had eigenlijk een 
veel te groot formaat. Je kon ze wel in huis 
neerzetten, maar meenemen naar het werk 
was niet te doen. Er moest dus iets kleins 
komen dat ook handig zou zijn om mee te 
nemen. In die tijd kwamen er voortdurend 
beelden en ideeën in mij op. Aanvankelijk 
besteedde ik daar niet zoveel aandacht aan, 
ik was al bekend met dit fenomeen uit mijn 
kindertijd. Ik had toen geleerd daar vooral 
niet over te praten omdat ik dan het stigma 
kreeg van excentriekeling. Maar nu kon 
ik me er niet zo gemakkelijk van afkeren. 
De beelden en ideeën bleven terugkomen. 
Uiteindelijk besloot ik me twee weken af te 
zonderen om ze te ontcijferen. En dat lukte! 
Ze gaven me de informatie om het apparaat 
te maken waarnaar ik op zoek was. Dankzij 
de beelden begreep ik ineens helemaal wat 
ik moest doen. Dat was eigenlijk het begin 
van de pocketFloww.” Hoewel hij zelf heel 
goed wist dat alle informatie klopte, was hij 
toch erg gelukkig toen verschillende artsen 
en deskundigen vanuit verschillende in-
valshoeken hem bevestigden dat de Floww 
inderdaad schadelijke straling omzet in een 
bioveld, zoals de bioanalyticus Manfred 
Denecke, de bouwbioloog en voorzitter van 
de Duitse Vereniging ter bevordering van 
Trillingsgeneeskunde Udo Grundmann. 

Ook Ir. R. Claassen, een onafhankelijk in-
genieur kon tijdens onderzoek vaststellen 
dat de pocketFloww ondanks haar roest-
vrijstalen omhulsel in staat is de energie van 
straling op te vangen. En die energie wordt 
nu juist gebruikt voor het creëren van het 
bioveld van natuurlijke frequenties.

Pure wanhoop
In de tijd dat hij menselijke proefkonijnen 
zocht om zijn prototypes van de Floww 
te testen, ontmoette hij de fiscalist Marc 
Schechtl. Deze bevond zich op dat moment 
in een levenscrisis die bepalend zou worden 
voor zijn verdere leven. Hij was namelijk 
door elektrosensitiviteit te ziek om nog te 
kunnen werken en had op dat moment uit 
pure wanhoop zelfs zijn intrek genomen in 
een tent op een camping. Want ook in een 
normale woonomgeving kon hij niet langer 
functioneren. “Ik kreeg hoofdpijn en werd 
duizelig en misselijk zodra ik zelfs maar in de 
buurt van stralingsbronnen kwam, de com-
puter aanzette of mobiel of draadloos belde”, 
vertelt Marc. Het was een harde leerschool, 
vooral omdat hij gevoeligheid voor straling 
altijd had afgedaan als onzin en die mening 
ook door de ARBO-arts voorgeschoteld had 
gekregen. Op dat dieptepunt wilde hij zich 
maar al te graag toevertrouwen aan ieder-
een die een mogelijke oplossing kon bieden. 
“Jim gaf me energetische druppels van wat 
nu Floww drops zijn, bronwater met daaraan 
toegevoegd een compositie van frequenties, 
bedoeld om het lichaam geheel te reinigen 
van straling. Ik merkte al direct dat er iets be-
langrijks bij me gebeurde. Daarna ging ik de 
pocketFloww bij me dragen en je kunt je niet 
voorstellen hoe intens blij ik was, toen ik in 
relatief korte tijd mijn leven weer terughad! 
Hoewel, dat leven was wel ingrijpend veran-
derd omdat er een enorme bewustwording 
op gang was gekomen. Ten eerste realiseerde 
ik me dat waar ik doorheen was gegaan, ook 
gold voor duizenden andere mensen en dat 
er nog miljoenen zouden volgen. De om-
vang en het belang van mijn crisis werden 
me duidelijk. Al die jaren had ik gedacht dat 
ik de enige was met een stralingsprobleem, 
nu weet ik dat uiteindelijk iedereen er ge-
voelig voor is. Maar de ene merkt het al na 
een maand, de ander na een jaar en weer een 
ander pas na tien jaar. Nu werd ik me ook 
bewust van mijn taak om andere mensen te 
informeren en te helpen. Altijd had ik al met 
mensen willen werken, maar toch had ik een 
ander beroep gekozen. Nu wist ik wat me te 
doen stond, mijn vage, innerlijke drang had 
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  gesprongen tijdens de Nederlandse kampi-
oenschappen onlangs in mei te Mierlo na-
dat hij het dier Floww drops had toegediend 
en de stal had beveiligd met Floww appa-
ratuur. “Na een paar weken merkten we al 
verschil. Onze paarden ogen veel rustiger 
en relaxter en buiten dat zijn ze vitaler”, al-
dus Julian Kraaij. Een ander voorbeeld uit 
de praktijk van Jim is een cliënt die met zijn 
hond kwam. Het arme beest kon nauwelijks 
meer uit z’n mand komen. Floww drops in 
het drinkwater en de pocketFloww beves-
tigd aan de riem maakten dat het dier een 
goede maand later weer de trap op rende. 
Op de vraag hoe je stralingsgevoeligheid 
bij honden kunt herkennen noemt hij on-
gewone sloomheid en een te snel verou-
deringsproces. Werken met dieren vindt 
hij geweldig en dieren zijn het grootste be-
wijs van de werkzaamheid van de Floww, 
want bij hen kun je nooit spreken van een 
placebo-effect. “Dieren weten tenslotte niet 
wat je doet. En dat geldt ook voor planten. 
Sprenkel wat Floww drops in de aarde of 
voeg wat toe aan het gietwater en ze blijven 
erg lang goed. Ze gaan weer bloeien en hun 
natuurlijke weerstand wordt versterkt. Om-
dat Floww ook ontwikkeld is voor bomen 
en planten ben ik blij dat het nu ook een 
weg vindt in de groene en agrarische sector. 
Dit is niet alleen van belang voor de levens-
kwaliteit voor bomen, planten en gewassen, 
maar ook voor de kwaliteit van ons eten.”

Keerpunt
Omdat hij zelf door zo’n diep dal is gegaan, 
hoopt Marc met heel zijn hart dat iedereen 
inziet welke invloed straling heeft, want ook 
als je het niet voelt heeft het nadelige ge-
volgen. Maar daarnaast hoopt hij ook dat 
Floww een keerpunt zal betekenen, want nu 
is er nog een kloof tussen aan de ene kant de 
huidige technologie en aan de andere kant 
gezondheid.  Daarvoor zal wel een diepere 
bewustwording nodig zijn, net zoals dat bij 
hem gebeurde. “Ik zie het leven nu veel meer 
als één geheel. Ik heb me kunnen openen 
en daardoor het inzicht gekregen dat niet 
alleen alle levende wezens met elkaar ver-
bonden zijn, nee, het gaat nog veel verder. 
Werkelijk álles is met elkaar verbonden.”  �

Voor meer informatie over de Floww  
producten:  www.floww.com

Herstelvermogen
De bevindingen van de Duitse bio-ener-
geticus Manfred Denecke met de Floww-
producten ondersteunen zijn stelling. Hij 
schrijft programma’s voor bioresonantie-
apparaten, waarvan de werking gebaseerd 
is op testen en behandelen aan de hand van 
trillingen en frequenties. Daarnaast leidt 
hij artsen en therapeuten op. De Floww is 
een vast onderdeel van zijn werk gewor-
den. Dichter bij huis is de arts dr. Van Walt 
van Praag van het Alexander Instituut voor 
biofysische geneeskunde en natuurgenees-
kunde een warm voorstander van de Floww 
omdat hij er erg goede ervaringen mee heeft. 
In zijn praktijk ontvangt hij dagelijks men-
sen die in ernstige mate gehinderd zijn in 
hun dagelijks functioneren omdat ze stra-
lingsgevoelig zijn. De vitaliteitsmetingen 
die hij uitvoert geven aan dat het herstel-
vermogen van zijn patiënten met de Floww 
verbetert en dat gaat ook nog betrekkelijk 
snel. Wel vindt hij dat mensen in veel geval-
len ook hun gedrag zullen moeten aanpas-
sen omdat het een tendens is in onze tijd 
dat mensen zichzelf nogal overvragen. Het 
netwerk van artsen dat Floww op indicatie 
van stralingsbelasting voorschrijft is inmid-
dels verspreid over heel Nederland.

Dieren en planten
De onderzoeks- en ervaringsresultaten zijn 
dus veelbelovend. Maar niet alleen mensen, 
ook dieren zijn gebaat bij de Floww. Zo is 
springruiter Julian Kraaij enthousiast ge-
bruiker. Zijn paard heeft gigantisch hoog 

vorm gekregen. Ik zou dit oppakken, dit is 
mijn weg.”

Diepere betekenis
Floww International werd officieel opge-
richt op 7 juli 2007. Het bijzondere was dat 
terwijl ze zich alleen nog richtten op Ne-
derland, er zich spontaan geïnteresseerden 
meldden uit acht landen, zoals kort gele-
den nog uit Engeland. Marc: “Als ik kijk 
naar wat straling de mensheid te zeggen 
heeft, dan denk ik: het zorgt voor een stuk 
onrust en ziekte en crisis, maar daarachter 
zit de mogelijkheid om te ontwikkelen en 
het kan je ook meer in je kracht brengen. 
Dat heb ik zelf ondervonden en dat onder-
vind ik nog steeds. De eerste jaren heb ik 
straling vervloekt, maar nu zie ik in dat dat 
niet het antwoord is, want daarmee versterk 
je ook het innerlijk conflict en de onrust. 
De onnatuurlijke vormen van straling die 
we creëren als mens zullen gevolgen heb-
ben. Gerenommeerde wetenschappers als 
Dr. Devra Davis, winnares van de Nobel-
prijs voor de Vrede, hebben al eerder ge-
waarschuwd voor de DNA-beschadigingen 
door het gebruik van de mobiele telefoon. 
Straks zal het niet meer mogelijk zijn om die 
beschadigingen onder het tapijt te vegen. 
Maar tegelijkertijd zie je dat we ook oplos-
singen aangereikt krijgen als we als mensen 
onze leefomgeving ten gronde dreigen te 
richten. Een mooi voorbeeld hiervan vind 
ik Jim die oplossingen voor straling “door-
krijgt” en Floww Health Technology geheel 
intuïtief heeft ontwikkeld. 
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