
Wat is de Schumann frequentie en zijn toepassingen? 
 
 
Het laatste jaar hebben wij verschillende Schumann-generatoren op de markt 
gebracht nadat verschillende therapeuten verbazende verbeteringen zagen met 
een van onze eerste toestellen. Vooral de invoering van UMTS geeft bij vele 
personen ernstige klachten die met onze toestellen verholpen werden; tevens 
verschillende  gevallen van kinderen met zogenaamd ADHD die na korte 
blootstelling aan onze Schumann generatoren terug rustig werden. 
 
Vandaar de nood om wat meer over deze frequentie te verstrekken. 
 
Men komt  heel wat 'toevalligheden' tegen als men deze frequentie bestudeert. 
 
De naam is afkomstig van een Duitse professor uit München die in 1952 ontdekte 
dat er staande elektromagnetische golven in de atmosfeer te meten waren rond de 
8 pulsen per seconde; het wordt veroorzaakt door de ontlading van een bepaalde 
positief geladen ionosfeer naar de negatieve aarde; wij nemen dit waar als 
bliksems die met een ritme tussen de vijftig en honderd per seconde over heel de 
aarde verspreid continue plaatsgrijpen. De gemiddelde Schumann-frequentie is 
7,83 Hz. 
 
Maar vijftig jaar eerder had Nicola Tesla reeds deze frequentie gebruikt voor zijn 
draadloos transmissiesysteem. Door de resonantiefrequentie van de aarde te 
gebruiken kon hij vanuit 1 plaats draadloos zijn energie over heel de wereld 
verdelen. Dit omdat bij deze frequentie de aarde als een supergeleider fungeert. 
Militairen gebruiken ook deze zogenaamde Schumann-band om over gans de 
wereld draadloos te communiceren, ook met vliegtuigen en duikboten. 
 
Als men de aarde als een holle bol beschouwd (Hollow Earth Theory) en de 
standaard resonantieberekening uitvoert, komt men ook op een 8 Hertz uit. 
 
Alpha hersengolven liggen tussen 8 en 12Hz en theta tussen 4 en 8Hz; ontspannen 
personen en diegenen die mediteren hebben EEG hersengolven rond de 8Hz; het 
zijn ook deze hersengolven juist voor het in slaap vallen en (natuurlijk) ontwaken. 
Er is ook vastgesteld dat bij deze staat men sneller gegevens opneemt (super-
learning) en het telepathisch vermogen sterk toeneemt. Tevens wordt het 
immuunsysteem versterkt en stijgt de creativiteit. Bij topsporters was bij 
piekprestaties ook telkens in het linker brein de 8Hz dominant aanwezig. De 
melatonine, die door de pijnappelklier wordt uitgescheiden, is ook optimaal bij de 
Schumann frequentie en daalt sterk bij afwezigheid of verstoring ervan door 
overheersing van andere elektromagnetische signalen. 
 
Het geomagnetisch veld van de aarde trilt tevens rond de 8Hz en wordt in de oude 
Chinese traditie als Ying beschouwd terwijl de staande uitwendige golven tussen 
aarde en ionosfeer als Yang bestempeld worden; beide zijn noodzakelijk en moeten 
in evenwicht zijn.  
 



In de jaren 70 is zowel in Rusland en de USA vastgesteld dat astronauten ernstige 
psychische bijwerkingen kregen in de ruimte; met de invoering van een artificieel 
elektromagnetisch veld van 7,8Hz verdwenen deze nadelen en wordt dit nu nog 
steeds in de Space Shuttles en ruimtestations gebruikt. 
 
Wanneer men zijn voet in een bepaalde positie zeten in trilling laat komen zijn dit 
ook ongeveer 8 trillingen per seconde. 
 
Bij walvissen en dolfijnen is 8Hz ook de dominant uitgezonde frequentie. 
 
De Duitser Dr. Wolfgang Ludwig, een van de grondleggers van digitale 
homeopathie (zie AMS website www.magnetotherapy.de/ ) deed ook veel research 
rond de Schumann frequentie. Hij stelde vast dat deze frequentie altijd domineert in 
een gezonde omgeving en ontbreekt in ongezonde zoals in vervuilde gebieden en 
steden. Ook stelde hij vast dat de geomagnetisch veld ook alle signaturen van de 
(84) sporenelementen moet bevatten om heilzaam te zijn. Dit is ook de reden dat in 
onze laatste generatie toestellen, naast de Schumann frequentie ook deze signalen 
elektromagnetisch uitgezonden worden. 
Hij stelde ook vast dat in sommige situaties personen meer baat hadden bij iets 
hogere frequenties tussen 9 en 10Hz. Wij passen dit toe door bestanden die 
wobbelen tussen 7,8 en 10Hz. Deze 10Hz wordt ook veel gebruikt in de Russische 
Scenar-toestellen en andere energetische toestellen. 
 
Ook de Oostenrijker Schauberger, grondlegger van vitaal water, vond altijd de 
Schumann frequentie terug in vitale bergrivieren en gevitaliseerd water.  
 
De Schumann frequentie heeft ook een aardings-effect en gaat ervoor zorgen dat 
er een soort 'reset' ontstaat en dat alle geabsorbeerde 'slechte' frequenties uit het 
lichaam gedreven worden. 
 
Door verschillende spirituele persoonlijkheden wordt de Schumann frequentie 
beschouwd als het communicatiemedium van  het wezen 'Moeder Aarde' om met 
levende wezens op haar oppervlakte te communiceren. 
 
Zoals met alles voor positieve en negatieve doeleinden gebruikt worden. Zo 
gebruikt het Amerikaanse HAARP project de Schumann frequentie voor 
beïnvloeding van gemoedstoestanden van grote bevolkingsgroepen en voor weer-
manipulaties! 
 
Onze nieuwste generaties Homeographers, multi-bioresonatoren en Schumann 
generatoren gebruiken een gecombineerde technologie bestaande uit een Tesla-
spoel die het yang elektromagnetisch Schumann veld uitzendt en de Moebius-spoel 
geeft meer het ying geo-magnetisch spectrum. Dit meestal gecombineerd met 
kwartskristallen en tachyon die de effecten nog versterken. Daarenboven wordt 
naast de Schumann frequentie dan nog de signaturen van de 84 sporen elementen 
en Schussler celzouten toegevoegd die noodzakelijk zijn voor een optimale 
gezondheid van zowel lichaam als geest. 
 



Meer interessante informatie over de Schumann frequentie vind je op deze website: 
http://www.hese-project.org/hese-uk/en/niemr/natural.php?content_type=R  


