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Voorwoord
Als bezield familieman en muziekliefhebber heeft Frank Wacker voor ‘hifi today - audiophiles
onlinemagazin’ zijn drie jaren ervaring met de unieke Vortex HiFi-producten samengevat in
het volgende verhaal.
Het ging hem en zijn vrouw om een hogere muziekbeleving en, met nadruk, om een beter
welbevinden (een zich beter voelen). Ze kwamen samen tot de conclusie dat elektrosmog en
aardstraling een behoorlijk negatieve impact op ons lichaam hebben, en dat producten van Vortex
HiFi de lichamelijke effecten ervan ongedaan maken.
Frank beschrijft hoe hij dit stap voor stap heeft kunnen bereiken.
Dit één op één vertaald ervaringsverslag geeft een brede inkijk in de mogelijkheden van diverse
Vortex HiFi-producten en hun positieve effecten op onze hoorkwaliteit, maar vooral ook op ons
persoonlijk welbevinden.
Natuurlijk is het zo dat alleen de zon nog voor niks opgaat. Maar een eerste grote stap met de
zeer betaalbare Vortex HiFi Oscillation Alignment Cards (OACards) is snel gezet. Ze bieden
iedereen al een eerste goede persoonlijke (en ook draagbare) bescherming tegen de lichamelijke
en mentale effecten van wifi- en dect-straling.
Een nog klein maar deskundig Vortex HiFi-netwerk staat tot je beschikking voor adequaat advies
en ondersteuning.

Ed Doggen - Daluso
Vortex HiFi - Benelux Distributie
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25 JAAR LANG GING IK ERVAN UIT, dat steeds betere hifi-apparatuur me naar de zevende
hemel zou brengen. Vaak brachten de juiste accessoires meer dan het uitwisselen van apparaten;
beginnende bij de stroomvoorziening met speciale zekeringen in de meterkast en in de apparaten
zelf, via hoogwaardige stopcontacten, stekkerblokken en stroomkabels. Met het resultaat kon ik
zeker goede sier maken: Muzikanten, die eigenlijk geen goede geluidsinstallaties kenden, zaten
met open mond en braken in tranen uit, omdat ze een dergelijke klankervaring die ze nog nooit zo
meegemaakt hadden.

Nieuw ontdekt klankpotentieel
Maar in de laatste drie jaar ontdekte ik een nieuwe factor die mij en andere luisteraars in geheel
nieuwe, onvoorstelbare klankdimensies katapulteerde: de menselijke waarneming.
Onze oren ontvangen geluidsgolven, maar de geluidsperceptie wordt in het hoofd gevormd.
Enkel door de ongelooflijk complexe waarnemingsprocessen in onze hersenen staan de muzikanten ‘vrij in de ruimte’, strekt zich een tapijt van strijkers voor ons uit, klinkt een pianovleugel
ook echt naar een pianovleugel en niet naar een mengsel van het directe geluid van de luidspreker
en de vele reflecties van de luisterruimte die geen enkele geluidstechnicus bij een mastering kent.

Nieuwe grondslagen voor een goed geluid.
Deze ervaringen brachten me naar het gedachtengoed van Norbert Maurer van Vortex HiFi: wat
werkelijk onze klankbeleving bepaalt! Niet alleen, zoals algemeen aangenomen wat het
muzieksignaal betreft, maar vooral hoe velden (elektrische, magnetische, etc.) op ons
welbevinden inwerken. Hoe meer ontspannen het lichaam is, des te gemakkelijker kunnen de
hersenen geluidsimpressies laten ontstaan. Een voorbeeld dat dit verduidelijkt: Stroomkabels, ze
veranderen niet de signaalstroom tussen de apparaten, maar kunnen het geluid sterk beïnvloeden.
Dus moet er een andere verklaring zijn. Die ligt daar in, hoe sterk zich een om een kabel
vormend veld negatief inwerkt op ons lichaam.
Ook veel onderzetters veranderen hoorbaar het geluid, ofschoon ze niks aan het geluidsspectrum
doen. Maar goede modellen verminderen en/of harmoniseren modulaties, waardoor minder
storende velden ontstaan. Vanwege de niet voor mogelijk gehouden geluidsverbeteringen, zoals
door mij in de laatste jaren met producten van Vortex HiFi bereikt, ben ik inmiddels ervan
overtuigd dat Norbert Maurer gelijk heeft.
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De eerste etappe: Stroomoptimering
De reis in de richting van nieuwe klankdimensies begon toen ik merkte dat elektrische velden zich
negatief op mij uitwerken. In de buurt van kookinductie-velden, bij sterke wifi-straling of decttelefoons voelde het alsof mijn schedel in een gigantische vuist werd samengedrukt.
Toen ik me intensiever verdiepte in deze materie, trok Vortex HIFI mijn aandacht, en de website
van HIFI-TODAY (destijds nog: audiophil-online). De uitvoerig beschreven en gefundeerde test
over parallel-netfilters van Vortex HiFi, de zogenaamde Power Optimizers, wekte mijn nieuwsgierigheid.
Ik wou precies zo te werk gaan als de heer Belkner* en verliet later de winkel van Thomas Fast
(www.fastaudio.com) met een groot pakket verschillende filters en de in de test genoemde
Microsurge-meter (GS-meter). Ik wilde de vervuiling en de belasting van het stroomnet, die ons
welbevinden en onze hoormatige waarnemingen beïnvloeden, onderzoeken.
Met de GS-meter in de hand zocht ik de grootste netvervuilers in huis. Ik vond onder andere bij
de gasbrander-installatie dat de GS-meter ongeveer 400 GS-eenheden aangaf, en bij het opstarten
zelfs boven de 1000.

Microsurge Meter
Met een Vortex-Diamant-Filter (PO3) daalde de waarde tot onder de 30. (Norm: 50 of lager)
De lichtdimmers in de meterkast zijn ook echte netvervuilers. Ook hier installeerde ik een filter,
samen met twee andere filters (op elke fase/stroomgroep één filter) om de elektrosmog
(netvervuiling) die van buiten komt, al weg te filteren.
Met zo’n 20 filters is het me gelukt om de GS-waarden in het hele huis van gemiddeld 130 tot
onder de 30 te verlagen - heel goed!
*) Karl Belkner - Uitgever / Recensist ‘Hifi Today - Audiophiles Onlinemagazin’
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GeoPath Filter in de meterkast

Een verbazingwekkende geluidsverbetering
De eerste luistersessie verraste me gelijk: in tegenstelling tot andere hoogwaardige netfilters van
andere merken, gebeurde er iets: zowel bij gitaar, slagwerk, pianovleugel of stemmen, rondom
alles was er veel meer ‘lucht’ waardoor het luchtvolume van de opnameruimte groter werd. Ook
het spectrum aan klankkleuren nam toe.
Voor de eerste keer hoorde ik duidelijk dat het vel van de snaredrum in een frame zat geklemd,
de lucht in de trommel zelf, en het resoneren van het matje van spiralen snaren eronder.
Verder hadden dynamische muziekstukken meer attack, en de langzame stukken kwamen ‘meer
binnen’ door een meer puntig spel.

De tweede etappe: Elimineren van massa-vervuilingen
Door deze ervaringen hield ik me nog intensiever bezig met deze materie en ontdekte dat er nog
meer storingsbronnen waren. Ook over de massa-verbinding ontstaat elektrosmog die zich via de
afscherming van de LAN- en antenne-kabels in het hele huis verdeelt.
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Hiertegen helpen de zogenaamde Ground Optimizers van VORTEX HIFI. Deze bestaan uit een
klassieke Schuko-stekker, voor in een geaard stopcontact, met tot vijf dunne kabels met bijv. (naar
vrije keuze) een Cinch (RCA)-, XLR-, HDMI-, RJ45- en USB-stekker, die b.v. ook aan HiFi- en
TV-apparaten, routers en/of computers/laptops aangesloten kunnen worden.
Het beste is om alle apparaten van de HiFi-set aan te sluiten op een Ground Optimizer, dat ook
een spanningsverschil over de apparaten opheft. Dat voorkomt de als klank-killing bekende
compensatiestromen, die zich over de massa van de signaal- en stroomkabels tussen de apparaten
verplaatsen. Daarnaast elimineert de Groud Optimizer de HF-vervuiling op de massa-leiding en
voert LF-storingen af via de aardaansluiting.
Van Thomas Fast kreeg ik een Ground Optimizer ter beschikking. De volgende luistersessie
verplaatste ik 12 uur later naar de volgende morgen. Gelijk na het inschakelen kreeg ik een flinke
‘dreun’, zo heftig dat ik even de luisterruimte uit vluchtte.

Ground Optimizer: Contact met de ‘aarde’ via de geaarde stekker (links)
en de aansluiting op en HiFi-component (rechts)

Eerst een verslechtering
Dat gaf me wat tijd om eerst de gebruikshandleiding lezen. Én toen begreep ik wat er zojuist
gebeurde. Er staat geschreven: “De kabels zijn hoogwaardig geïnformeerd en geäctiveerd.
Informeringen zijn in principe bekend vanuit de homeopathie. Deze informeringen/structuren
veranderen contactovergangen om verstoringen van het menselijk zenuwstelsel te verminderen.
Deze worden gemeten met een HRV-ECG.
Tijdens het ‘omstructureren’ van de contactovergangen ontstaat eerst een geluidsverslechtering.
Daardoor kan het geluidsbeeld in deze eerste fase onharmonisch, ongedifferentieerd tot dof
klinken, en dat verandert continu. Geef dit zogenaamde omstructureren dus even wat tijd.
Grotendeels gebeurt dit binnen een uur. Heel goede resultaten zijn er na 72 uur.”
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Een plus aan geluids- en levenskwaliteit
Zolang hoefde ik niet te wachten, want de volgende dag voelde de luisterruimte weer rustig aan.
Zelfs wat rustiger als voor de installatie van de Ground Optimizer. “Wat een bass” schoot me als
eerste te binnen. Ultra-diep, zonder aandikken. Duidelijk meer klankkleuren. En ‘beweeglijker’
als voorheen klonken bass-drums, contra-bassen, E-bassen en de lage vleugelsnaren.
Verder versterkten zich de met de Power Optimizers de eerder opgedane luisterervaringen.
Gaandeweg over het hele frequentiebereik werden instrumenten, stemmen en andere geluiden nog
plastischer afgebeeld, en de muziek klonk nog emotioneler. Wow!
Vanwege de sterk positieve effecten van de Ground Optimizers op het welbevinden, bestelde ik
niet alleen voor de hifi-sets, maar ook voor elke computer en de CD-radio’s in de keuken en
slaapkamer een filter. Onder de streep betekende het voor ons een investering van een kleine
€ 10.000,- alleen al voor de Ground Optimizers. Maar het gewin aan geluids- en levenskwaliteit
was elke cent waard.
Later vertelde Thomas Fast me, dat ik de bijnaam “Mr. Ground Optimizer” had gekregen.

De derde etappe: Ontstoren van apparaten, CV-radiatoren & Co
Bij een volgend bezoek aan zijn speciaalzaak
demonstreerde Thomas Fast welke effecten CVradiatoren op de geluidswaarneming hebben.
Terwijl ik in zijn grote studio naar een life-concert
luisterde, opgenomen in het Amsterdamse
Concertgebouw, haalde hij twee zwarte Vortex HiFi
Ronden, die aan de CV-radiator bevestigd waren,
weg. Gelijk voelde ik een druk in mijn nek, en de
gigantische ‘ruimte’ van het concertgebouw
verschrompelde vele meters in hoogte, breedte en
diepte. Ongelooflijk, maar duidelijk hoorbaar.
“De Ronden zijn van een geïnformeerd obsidiaan
(vulkaanglas) en hebben een actief-veld”, vertelde
Thomas Fast. Dit actief-veld verandert de storende
velden van de radiatoren, opdat de stress in ons
lichaam afneemt. Na even nadenken werd me alles
duidelijk, want het handelt zich hier bij deze CV
om een gesloten systeem, waarin het water jaren,
tientallen jaren lang circuleert.
Ronde 30 aan een CV-radiator
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Verbazingwekkende ruimtelijke effecten
De logische stap na deze ervaring was: dat alle CV-radiatoren in huis werden voorzien van
Ronden. Het ging ons ondertussen meer om het welbevinden. De resulterende geluidswinst was
een extra bonus. Dat wat me telkens deed verbazen toont het volgende voorbeeld:
De Metalcore CD ‘LEVELER’, van August
Burns Red, begint met een hoge toon die,
vóór alle Vortex-HiFi-behandelingen, diffuus
op 1-uur, op 3 meter afstand, te horen was.
Na de inzet van de Power Optimizers klonk
de hoge toon duidelijker afgebeeldt op 2:30uur en op 2 meter afstand.
Na de installatie van de Ground Optimizer
liet de hoge toon zich horen op 4-uur, dus
ietwat achter mijn oor.
Door de ontstoring van de radiatoren
verplaatste de hoge toon zich naar een 5-uur
positie en op 1 meter afstand van het oor.
Kort daarop ontstoorde ik ook de vensters en
spiegels. Ideaal hiervoor zijn 25mm Ronden
uit transparant bergkristal. Sindsdien klinkt
die hoge toon strak afgetekend direct achter
mijn linkeroor.

August Burns Red: LEVELER

Meer attack, meer verfijning, betere beeldkwaliteit
Ook het TV-beeld profiteerde ervan. Toen we de volgende morgen, nadat we daags ervoor de
spiegel hadden ontstoord, naar een bekend televisieprogramma keken, dacht ik gelijk “duidelijk
meer 3-D en kleurcontrast”, en mijn vrouw zei opgewekt “wat een kleuren, en de mensen komen
regelrecht op je af”.
Apparaten en luidsprekers zijn ook met Ronden te ontstoren. Hoe groter de Ronden, hoe sterker
de werking. Aanvullend zijn Pyramiden, waarvan de werking sterker is vanwege de grotere massa
ten opzichte van de 30mm Ronden. De ontstoormiddelen van Vortex HiFi zijn er in twee
kwaliteiten. De zogenaamde A.I.O-variant en, die voor het horen, de betere Diamant-versie.
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Vortex HiFi onderzetters en 120mm Ronde onder een CD-speler

De Diamant-versie gebruik ik vooral om de hifi-apparaten, bijvoorbeeld de 120mm Ronde op of
onder het loopwerk van de CD-speler, boven op de dikke trafo’s van mijn eindversterker en
versterker, of de router en de daaronder liggende switch te ontstoren.
De 30mm Ronden kwamen op de kleinere netvoedingen en zekeringen in de meterkast, en meer
Ronden werden zo her en der ingezet. Ik plaatste ze ook boven de tweeters op de luidsprekerboxen. Pyramiden zouden hier beter werk verrichten, maar dat ziet er in mijn ogen ietwat
martiaal (stoer/krijgshaftig) uit.
En hoe klinkt het? Gigantisch. Al bij een lage geluidssterkte had de muziek een voor mij
ongekende fysieke presentie. Bij sommige opnames voelde ik de spanning van de opnameruimte
al voordat de eerste tonen speelden. De diepte nam toe, kreeg meer contrast en gelaagdheid, en
rondom de eerder genoemde hoge toon op ‘LEVELER’ achter mijn linker oor lag een groter
luchtvolume. Al met al kwamen de eerder opgedane luisterervaringen nog meer en nog sterker tot
uitdrukking. Dat is logisch, omdat ook de Power Optimizers en de Ground Optimizers deze
A.I.O.- of Diamant-informaties herbergen.
Onder de streep leveren de Vortex HiFi Ronden en Pyramiden een schier onuitputtelijk
tuningspotentieel, dat men zich zelf steeds weer gunt. Goede dealers zoals Fast Audio stellen
Ronden en Pyramiden ter beschikking om ze in alle rust thuis uit te proberen.
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De vierde en vijfde etappe: open stopcontacten
ontstoren, onderzetters plaatsen.
Power Caps in stopcontacten

De vierde en vijfde etappe: open stopcontacten ontstoren,
onderzetters plaatsen.
Bij een vroegere verbouwing plaatste ik veel stopcontacten, trok netwerkkabels naar alle kamers,
en dacht “daar doe ik echt iets goeds mee”.
Door de Vortex HiFi kwam ik erachter dat aan open stopcontacten en de LAN-stekker (aan de
Router) storende velden ontstaan. Hulp kwam er met de zogenaamde Vortex HiFi A.I.O. Caps.
Voor stopcontacten Power Caps, netwerkaansluitingen RJ45-Caps, alsook voor andere contacten
zoals bijvoorbeeld HDMI, USB, Cinch/Coax, XLR en 3,5mm Mini-jack. Ze kosten vanaf €5,- per
stuk en werken uitstekend.
En weer nam de hoorbaarheid, de intensiteit en de natuurlijkheid toe.
In deze fase probeerde ik gelijk ook de Vortex HiFi onderzetters, omdat ik met onderzetters vaker
goede ervaringen heb opgedaan. Ook deze onderzetters overtuigden me.
Stond mijn AVM-apparaat eenmaal op de grote Vortex HiFi 45-onderzetters, werd de ruimte
breder, zat er meer swing in de muziek, en het oplossend vermogen nam toe.
Tegenwoordig staan de router en mijn notebook ook op Vortex HiFi onderzetters, omdat ik
hierdoor minder de straling voel.
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Van de grote vooruitgangen die ik op mijn ‘klankreis’ boekte was ik me destijds helemaal niet
bewust, omdat ik na elke stap er snel aan gewend was. Pas nadat ik hifi-sets bij dealers of andere
HiFi-fans hoorde, die ik vroeger goed vond maar nu niks meer aan vind, merkte ik wat er gebeurd
was. Het klonk allemaal op de een of andere manier ‘ingeblikt’, terwijl bij mij thuis gewoon de
muziek speelt. Maar nog veel sterker, het verhoogd welbevinden was goed merkbaar, waarvan we
in huis elke seconde profiteren. Dat heeft nog geen ander hifi-product tot stand gebracht.

Vortex HiFi Ronden toegepast op vensterglas, een badspiegel en op een luidspreker.

De zesde etappe: De Handy- en WiFi-straling positief
benutten
Zou iemand mij aan het einde van 2019 gezegd hebben dat met alle ervaringen met de VortexHiFi-producten ik maar half op weg zou zijn inzake welbevinden en klankrijkdom, dan zou ik
hem of haar voor gek hebben uitgemaakt. Maar ik maakte de balans op zonder de onuitputtelijke
ideeënrijkdom van Norbert Maurer - de Vortex HiFi-mastermind.
In 2020 kwamen drie nieuwe producten op de markt, waarmee samen ongeveer dezelfde effecten
bereikt zouden worden zoals die hierboven beschreven.
Het begon in januari met de zogenaamde Vortex HiFi Oscillation Alignment Cards. Ze zien eruit
als een creditcard, en kunnen wonderen verrichten. Ze kunnen niet alleen de straling van routers,
handy’s en alles wat via wifi, bluetooth & co met elkaar communiceert onschadelijk maken, maar
gebruiken deze velden juist om ons lichaam weer sterk te maken. Dat laat zich met Kracht/Coördinatie-tests duidelijk aantonen.
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Oscillation Alignment Card2 op een Handy

Klankwinst op alle fronten
Toen ik de eerste Vortex HiFi Oscillation Alignment Cards bij Fast Audio ophaalde, stopte ik er
een meteen tussen mijn handy en het beschermhoesje. Ik merkte direct een kalmerende werking,
en werd in de auto blij van de grote ruimtelijkheid toen ik de radio aanzette. Opeens reikte de
geluidsbühne van het klassieke orkest van rechts naar links, en ook naar voren tot over de
motorkap. Bij het overschakelen naar de in de CD-speler liggende CD ‘Scum’ van Napalm Death
speelden de Grindcore/Death Metal-iconen nog bruter op hun instrumenten, dat aan
doortekendheid won. En ik speelde in gedachte op mijn luchtgitaar.
Ik kon nauwelijks wachten om er thuis een op de router te plaatsen. De wifi ervan was nog nooit
ingeschakeld geweest, omdat ik me daar niet lekker bij voel. Maar met de Oscillation Alignment
Card ervaarde ik het wifi-netwerk niet meer als storend. Eindelijk was het mogelijk om tablets en
smartphones, met al hun mogelijkheden, te gebruiken. In de kort daaropvolgende lockdown was
dat een enorme zegen. Ik bevestigde vervolgens op alle apparaten die een wifi- of bluetoothontvangst hadden een Oscillation Alignment Card. Er was zelfs een klankwinst merkbaar met de
CD-radio in onze slaapkamer. Hiermee luisteren we naar hoorspelen: stemmen klinken
natuurlijker, door het hoger oplossend vermogen komen hun dialogen sterker tot uitdrukking en
de bassen zijn voller.
Bij de hifi-set in de kleine luisterkamer herkende ik bij ‘Path’, het beginstuk van ‘Apocalytica’ op
het album ‘Cult’ voor de eerste keer dat het corpus van de pauken van koper gemaakt is. De
cello-rockers lieten de snaren nog sterker knarsen. Verder speelde het begin van het vijfde stuk
‘In Memoriam’ nog gedragener, wat mij nog meer ontroerde dan voorheen. Een vriend, die ik een
OACard cadeau had gedaan, vertelde me dat het hoog van zijn Infinity Kappa’s beduidend
luchtiger en met meer energie klonk. Hij staat pas aan het begin van zijn hifi-carrière en hoort via
Spotify, nog niets eens CD-kwaliteit, wat deze ervaringen in mijn ogen nog opmerkelijker maken.
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Toen mijn vrouw een keer haar iPad op het bed legde, verbaasde ik me over de druk die ik ineens
voelde. Een korte check liet zien dat kort ervoor de OACard ervan af gevallen was. Nadat de
kaart weer bevestigd was, was alles weer okay.
TIP - In het begin installeerde ik op alle apparaten een OACard3, waarbij eerst een korte onaangename verslechtering kan optreden wanneer de handy zich met andere wifi-systemen verbindt.
Daarom wisselde ik de OACard3 bij alle handy’s en iPad uit voor een OACard2. Ten eerste om
met de OACard3 iets goeds te doen voor mijn vrienden, en ten tweede om feedback te krijgen
over hoe het ermee gaat. Niemand gaf de kaart terug. Sommige sliepen beter en hooikoortssymptomen werden ondanks eenzelfde pollen-belasting minder. Meerdere mensen die me dit
laatste later vertelden.

De zevende etappe: Andere WiFi-, Dect- en GSMnetwerken positief benutten
De OACards waren nog maar het begin.
Met dank aan de Oscillation-Alignmenttechniek ontwikkelde Norbert Maurer de
Vortex HiFi High Frequency Optimizers
(HFO). Hieronder volgt een kort tekstdeel
van de gebruikshandleiding:
‘Het doel van de HFO-sets is om alle
frekwenties in het dect/wifi-bereik tot 5,8Ghz
die zich in een ruimte bevinden zodanig te
‘informeren’ dat een organisme/lichaam
minder stress ondervindt.
Aanvullend ‘informeren’ de power plugs het
stroomnet. Dit alles ontstoort en ontstresst.’
Het resultaat is een betere waarneming van
alle zintuigen en een verhoogd welbevinden
in de ruimte. Daarbij worden ook de storende
wifi- en dect-straling van de buren positief
benut.
Ik ken geen andere techniek die dit
bewerkstelligt.
Een HFO Sigma-set bestaat uit vier antennes
die, indien mogelijk, in alle vier de hoeken
van de woning of de kamer in stopcontacten
worden geplaatst. De vijfde passieve antenne
wordt direct naast het lichaam geplaatst.
Passieve HFO Sigma antenne
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Gezien het feit dat we in ons vrijstaand huis 13 hoog-actieve wifi-netwerken ontvangen, en de
buurman regelmatig zijn dect-telefoon in de tuin gebruikt, was het voor mij alsof een droom
werkelijkheid zou worden.
Daarom bestelde ik, gezien de grootte van mijn huis, twee sets Vortex HiFi HFO-sets in de meest
sterk geïnformeerde Sigma-versie. Mijn vrouw vond ze alles behalve mooi, maar het kalmerend
effect woog daar helemaal tegen op.
Het ruisen in mijn oren, al sinds mijn tienerjaren en zonder gehoorverlies, werd direct flink
minder. We sliepen rustiger en waren meer ontspannen door dan zonder de HFO-sets.

Actieve HFO Sigma antenne

Nog natuurlijker, meer emotie en verstrekkender
Ook het geluid maakte weer een stap naar voren. Dat is duidelijk te horen bij het vierde nummer
‘Black and Blue’ op de CD ‘The Bell’ vanaf ‘I am the morning’. De bass-snaren van de
pianovleugel zwaaiden over twee meter lengte uit. Ik nam het resonerende metalen raamwerk en
het resoneren van het houten corpus waar. In dezelfde takt piepte de stoel mee, wat het geheel
meer leven inblies, terwijl ik ook het lichamelijke aanzetten van de pianist Gleb Kolyadin
waarnam.
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Ook de zich breekbaar aanhorende stem van
Marjana Semkina kroop nog meer onder mijn
huid dan hoe ik het me herinnerde.
Bij de soundtrack van Schindler’s List ontvouwden de strijkers een klankkleuren-palet
dat me met ontzag vervulde en me spontaan
aan een sterrenhemel midden in de natuur
herinnerde. Daar ziet men niet enkele sterren,
maar het fonkelen van de melkweg.
In het achtste nummer ‘Auschwitz’ klinken
de contrabassen zo dreigend dat ik er koude
rillingen van kreeg.
I Am The Morning - The Bell
Van de nieuwste CD ‘Shaped by Fire’ van
‘As I lay dying’, een van mijn lievelingsmetalcore-bands, maakte me gelijk enthousiast door de ongelooflijke energie waarmee
deze jongens je met hun songs om de oren
slaan. Ik merkte gewoon hoe ze zich de
jarenlange frustratie van zich af speelden
omdat de zanger Tim Lambesis in de
gevangenis zat.
Aan het begin miste ik de diepte en de lucht
rond de gitaren. Maar in gedachte kon ik
om de jongens heen wandelen, die nog
energieker begonnen te spelen.

As I Lay Dying: Shaped By Fire

De achtste etappe:
Aardstraling onschadelijk maken

Bij dit onderwerp gaat het om hetzelfde als bij elektrosmog. Vroeger dreef ik de spot met mensen
die daarin geloofden, totdat we vanwege lichamelijke klachten een wichelroedeloper lieten
komen. Deze lokaliseerde onder ons bed twee kruisende wateraders. Zij wist niks van onze
klachten. Bij een poging of de wichelroede ook bij mij zou reageren, en dat gebeurde, voelde ik
quasi de velden van de wateraders. Bij een check naar andere aders in onze woning ontdekte zij
er nog meer. Ook weer kruisingen en een ‘storende’ grondstructuur waarvan we de exacte
plekken nu wisten.
www.daluso.com
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Op deze plekken reageerde de wichelroede ook bij mij. Ik vond ook nog een plek daar waar de
wichelroedeloper nog niet geweest was. Afschermmatten hielpen tegen de aardstraling onder het
bed, maar de rest van de woning konden we er niet fatsoenlijk mee ontstoren.
Toen Norbert Maurer me vertelde dat hij aan een nieuw product werkte, de GeoPath Optimizer
waarmee geopathische zones onschadelijk gemaakt kunnen worden, was ik gelijk in vuur en vlam
en wou er een hebben. Trouwens, geopathische zones zijn velden van aardstraling die zich
negatief/ziekmakend op ons uitwerken.
De GeoPath Optimizer (GPO) wordt in een stopcontact geplaatst en verdeelt zijn ‘informaties’
over de stroomleiding, net zoals de plugs van de HFO-set. Maar, de GPO’s werken veel sterker.
Omdat het grondvlak van ons huis bezaaid is met geopathische zones, nam ik gelijk twee sets van
drie. Op die manier kon ik elke stroomgroep ermee behandelen. Ik installeerde ze in de
belangrijkste zones van het huis: slaap-, eet- en woonkamer, daarnaast ook in de luisterruimtes en
in de werkkamer. Al bij de plaatsing van de eerste GPO wist ik dat deze maatregel een voltreffer
zou kunnen worden. Door de eerst optredende verslechtering moesten we even het huis verlaten.
Toen we na vier uur terugkwamen, was alles weer rustig, en s’avonds heerste er een ongekende
ontspannen sfeer.
Toen we een paar weken geleden een stroomuitval hadden in onze wijk, en de GeoPaths niet
werkten, merkten we gelijk weer een bepaalde druk. Een belasting door wifi- en dect-straling kon
het niet zijn, omdat die allemaal waren uitgevallen. En omdat de OACard in mijn handy via het
GSM-net werkte, viel die ook af.

“Klinkt net echt”, aldus een andere luisteraar
Toen ik dit aan het kleine schrijftafeltje schreef, speelde de CD ‘Night of Hunters’ van Tori Amos,
en dacht, ‘niet verkeerd’ met die energie waarmee de diepe tonen van de vleugel bij het begin van
‘Shattering Sea’ de kamer instroomde. Ik hoorde hoe de lucht in de vleugel resoneerde.
Elk instrument, vleugel, violen, blaasinstrumenten,
gaf nog meer klankkleur dan ik gewend was.
Het derde nummer ‘Lied Battles’ op ‘Trees’ begint
met aangeslagen vleugelsnaren die zich allemaal
exact lieten aanwijzen. De meer doffe tonaliteit
herinnerde me eraan dat vingers van huid en vlees
de snaren laten trillen, en niet vilten hamertjes.
In de kleine luisterruimte vind ik de ongelooflijk
strakke bassen heel opmerkelijk die elk nummer,
van klassiek, via pop tot metal, nog ritmischer en
met nog meer emotie overbrengen. Ook hier winnen
klankkleuren en ruimtelijkheid, en bekkens klinken
nog luchtiger en over een groter oppervlak.
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Nu voel ik alsof ik in de opnameruimte erbij ben. “Klinkt net echt”, zei een vriend, toen hij mijn
hifi-set in deze toestand hoorde. Een groter compliment kun je niet krijgen. En toen ik bij de
home cinema-set het zachte gebrom van de V8-motoren van een paar Amerikaanse sleeën hoorde,
herinnerde me dat aan mijn tijd in Canada. Zo realistisch bromden die in mijn oren.

Een TIP ter afsluiting
Ook gebruik ik elke dag de Vortex HiFi Iraser Stick. Die heeft een magneet waarmee onaangename ‘informaties’ worden gewist. Bij mij speelt geen CD meer die van tevoren niet is
behandeld, en ook niet aansluitend 30 seconden op de 120er Ronde wordt geïnformeerd.
Gewoon een keer uitproberen en zich laten verbazen. Een Iraser-test vind je hier. ☞LINK☜
P.S. Een goeie dealer geeft je waardevolle tips over hoe en wat je met de Vortex HiFi-producten
kunt bereiken. Ook zal hij je behoeden voor het verkeerd gebruiken en toepassen, dat zelfs in een
slechter geluid en lichamelijk welbevinden kunnen resulteren.
De Duitstalige website van Vortex HiFi vormt een bijna onuitputtelijke bron aan informatie.
Die laat zien dat mijn opgedane ervaringen ook meettechnisch zijn onderbouwd.

De Finale: Conclusies
Na bijna drie jaar van intensieve ervaringen met de Vortex HiFi-producten ben ik ervan overtuigd
dat niet de hifi-set en de ruimte de muziek maken, maar vooral ons hoofd.
De producten van Norbert Maurer openen nieuwe klankdimensies en de levenskwaliteit wint
eveneens enorm, omdat daarmee velden/straling nu positief op ons welbevinden kunnen inwerken.
Het mooie daarbij is, het gaat stap voor stap alsmaar verder, al naar gelang een financiële
bestedingsruimte dat toelaat. Ik zou vandaag de dag weer precies hetzelfde doen, in plaats van
telkens nieuwe apparatuur aan te schaffen.
Als ik het goed heb, knutselt Norbert Maurer alweer aan iets nieuws. Eens kijken in welke
nieuwe dimensies ik mijn reis zal voortzetten.
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Nawoord
In een persoonlijk gesprek gaf Frank aan dat hij achteraf gezien veel hinder heeft ondervonden
van de vele soorten elektrosmog en de aardstraling. En dat deze ook dagelijks zijn professionele
activiteiten behoorlijk belemmerden. Deze bewustwording heeft hem flink doen schrikken, nu
wetende dat elektrosmog tegenwoordig alom aanwezig is, en dat het alleen maar meer wordt.
Er zijn vele informatie-bronnen over het thema elektrosmog en de daarmee verband houdende
elektrostress en elektrohypersensitiviteit (EHS). Ze beschrijven tal van maatregelen van lokale
(technische) stralingsreducties in de vorm van o.a.: het uitschakelen van stralingsbronnen, afstand
houden, stroomfiltering en afscherming. Wij noemen dit: ‘effect-reducties door veldreductie’.
Maar aangezien dat men niet alleen is, en anderen in jouw omgeving meestal niet willen of blijven
meedoen aan al die maatregelen, biedt dit alles maar weinig soelaas en vormen ze geen
permanente oplossingen om je weer goed te voelen en weer in je normale doen te komen.
Wij weten inmiddels welke de feitelijke veroorzakers zijn van die elektrostress en elektrohypersensitiviteit. Deze worden via elektrosmog en aardstraling naar ons toe gebracht. Eenmaal in
ons lichaam terechtgekomen, verstoren ze aanhoudend diverse lichamelijke processen die
uiteindelijk kunnen of zullen uitmonden in tal van symptomen, klachten, fysieke en/of psychische
belemmeringen. Welke effecten dat zijn vind je gemakkelijk op het internet.
Zoals in het ervaringsverslag van Frank Wacker staan voor gepaste oplossingen niet ‘technische
effectreducties door veldreductie’ centraal, maar veelal ‘biologische effectreducties zonder
veldreductie’. Dit houdt in dat een ‘gestresst’ lichaam middels een zogenaamde ‘biologische
informatie’-technologie wordt aangespoord om NIET op elektrosmog of aardstraling te reageren,
zodat het lichaam verschoont blijft, of weer in zijn normale doen komt en de daarmee verband
houdende symptomen, klachten en belemmeringen verminderen dan wel doen verdwijnen. Dit
geldt dus voor iedereen die last heeft straling, elektrosmog en/of aardstraling, dus ook en vooral
voor die muziekluisteraars die wel of niet weten dat hun gehoorzin (heel) slecht presteert onder
invloed ervan. Hun muziekbeleving wordt hierbij danig, soms volledig, de nek omgedraaid.
De met deze ‘biologische informatie’-technologie uitgeruste Vortex HiFi-producten voorkomen en
verminderen elektrostress. Met het uitgelezen palet van producten kun je, zoals Frank Wacker
heeft geschreven, gericht aan de slag om je elektrostress af te bouwen en je ervoor te behoeden.
Ondergetekende heeft zelf als ervaringsdeskundige een gelijkaardig traject doorlopen, met een
toch zeer bevredigend resultaat. De intensieve weg ernaar toe, helemaal vanaf nul, duurde met
een ook professionele focus zo’n vijf jaar. Dergelijke dreigingen blijven echter op de loer liggen.
Dat geldt trouwens ook voor mensen die nog niks van al dat merken of denken te merken.
Het ervaringsverslag van Frank Wacker mag zeker als een wezenlijke bijdrage gezien worden,
van betekenis voor al die mensen die (veel) last en (heel serieuze) klachten ondervinden. Een
ervaringscollega die middels Vortex HiFi zijn persoonlijk welbevinden en dat van zijn gezin heeft
kunnen verbeteren. Alles en iedereen is weer zo goed als helemaal terug in zijn normale doen.
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Sinds april 2021 is het Vortex HiFi-programma met de Sigma-versie nog wat groter en beter
geworden. Dit voor algemene en heel specifieke hifi-toepassingen.
Vanuit een reeks unieke onderzoeken zijn onze kennis en inzicht in de afgelopen 18 maanden
enorm vergroot. Van daaruit heeft de basis voor Vortex Care zich verder kunnen ontwikkelen.
Het is nu nog zaak om De Wetenschap weten te overtuigen van de Vortex HiFi ‘biologische
informatie’-technologie. ‘Werk in uitvoering’!
Hopelijk wordt het dan geen ‘mosterd na de maaltijd’, want zoiets kan lang op zich laten wachten.
Wij gaan hoe dan ook gewoon door met onze missie.
Wil men zelf kennis maken met de producten Vortex HiFi of Vortex Care, aarzel dan niet.
In vele huishoudens en ook op talrijke werkplekken is de elektrosmog-belasting nu al behoorlijk/
soms extreem hoog, en neemt de komende jaren gestaag toe.
OACards aanbrengen op wifi-devices zoals smartphones, router en dect-telefoon is voor eenieder
al een eerste goede en belangrijke bescherming. Alleen de Vortex HiFi Power Optimizers en
Ground Optimizers doen zowel aan technische veldreducties alsook biologische effect-reducties.
TIP - Het uitschakelen en uittrekken van stekkers van alle niet in gebruik zijnde apparaten en
lampen en vooral afstand houden van actieve schadelijke stralingsbronnen blijven altijd
onverminderd belangrijk. Dit laatste om mogelijk lange termijn effecten te voorkomen!
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