
Shumann Shield Corrector
“Prettig om thuis te zijn en om weer te slapen!”

Ervaringsdeskundige Verklaring

Ten eerste ontzettend bedankt voor het geweldige pakket met nog 
een aantal test verassingen. En ik moet zeggen blij verrast ben 
ik !

In mijn huis in het centrum van Amsterdam waar ik heel veel last 
heb van elektrosmog, met minimaal 50 wifi verbindingen om me 
heen, (en twee telefoon palen vlak bij). Ik ben er ECHT HEEL 
ZIEK van geworden en al 2 jaar geleden de stad uit gevlucht. 
Inmiddels ben ik aardig opgeknapt en wapen ik me met kristallen 
en toermalijn stenen de stad door. Maar slapen in de stad lukt 
mijn echt niet meer..

Ook een mobiele telefoon vast houden zonder de straling heel sterk te voelen ook niet. Ik voel de 
trilling van G3 zo mijn lymfeklieren in lopen en dat deed op een gegeven moment echt pijn. Ik werk 
veel achter de computer met geluid en dat lukte me ook niet meer. Maar niemand om me heen had 
wat ik had, ik voelde me heel eenzaam en onbegrepen en ik dacht echt dat ik het me allemaal  
inbeelden. 

Ik voelde met HEEL moe, super uitgeput, down kon niet meer helder nadenken als of er een wolk 
met watten om me heen hing. Mijn schildklier was heel traag, mijn bijnieren uitgeput en mijn 
hypofyse overprikkeld. Dat is allemaal gemeten op een Asyra apparaat. Ik ben nu 2 jaar verder en 
aardig opgekapt, ik ben nu voornamelijk in de natuur maar gelukkig ook weer vol in het werkende 
drukke leven. 

Maar NU !! het is een wonder ik heb met de Schumann Elektrosmog Corrector zodra ik hem in het 
stopcontact stopte meteen het verschil gevoelt en ik vond het prettig om thuis te zijn in mijn huis in  
Amsterdam en ik heb GESLAPEN..wow.. 

Ook heb ik de mini Schumann Pulser gekocht en die draag ik nu bij me als ik in de stad ben. Het is 
werkelijk geweldig. Ook de Shungite bollen, Piramides en blokjes die ik nu om me computer 
scherm en I-pad heb geplaatst werken zeer goed.

Ja het is waar ik ben een gevoelig type, maar ik ben hoog opgeleid, niet zweverig en ben eigenlijk 
heel trots dat ik heel goed kan voelen wat goed is en wat niet. Voor mij is het duidelijk 
telefoonpalen en wifi stralen zijn funest voor de mensheid. Maar ik ben ook echt een grote fan van 
internet en de digitale wereld! Deze uitvinding, de Shumann Shield Corrector is werkelijk een 
geweldige oplossing voor de nadelige effecten ervan.

De energie in mijn huis is weer neutraal zoals vroeger voor het internet tijdperk. Nu heb ik The Best 
of Both Worlds. Werkelijk Fantastisch! Keep up the good work!

Met een zonnige “digi-stralende” groeten van de 40 jarige Natalia uit Amsterdam

Schumann Shield Corrector te koop op www.kamperfoelie.be 

http://www.kamperfoelie.be/

