
 
 
 
 
 

Versie 28 juni 2019 

  
 

Productbeschrijving ECOintention Harmonizers©  
 

Wat? 

De Blue Star Harmonizer en de Rainbow Harmonizer harmoniseren de elektromagnetische straling van 

elektrische en elektronische apparatuur, waardoor mens en dier minder last hebben van de straling.  

De sterkte van de straling van de apparatuur wordt er niet door beïnvloed en bij juist gebruik blijft de apparatuur 

normaal werken.  

Waarom? 

Van nature is er al een bepaalde hoeveelheid elektromagnetische straling in onze omgeving aanwezig. De 

meeste mensen kunnen daar goed tegen, alhoewel je van aardstralen of wateraders best last kunt hebben. Naast 

deze natuurlijke bronnen van elektromagnetische straling zijn er de laatste eeuw een heleboel niet-natuurlijke 

bronnen bij gekomen: draadloze communicatienetwerken en allerlei apparaten in onze woonomgeving zorgen 

voor extra straling. Sommige mensen zijn gevoelig voor deze zogenoemde elektrosmog. Ze krijgen dan klachten 

als slapeloosheid, onrust, stress, concentratieproblemen en dergelijke.  

Het gebruik van ECOintention Harmonizers kan deze klachten verminderen. 

Meer informatie 

Hans Andeweg van het Center for ECOintention heeft de ECOintention Harmonizers ontwikkeld. In dit filmpje 

(https://youtu.be/52UOzZJbY6w) vertelt hij wat meer over de achtergronden en het gebruik van de stickers.  

Hoe te gebruiken? 

In de regel gebruik je de veelkleurige Rainbow Harmonizers voor draadloze communicatieapparatuur, zoals 

draadloze (DECT) telefoons, mobiele telefoons, WiFi-apparatuur, apparaten met bluetooth enz. De Blue Star 

Harmonizers zijn bedoeld voor alle andere apparaten met een stekker. De stickers worden direct op het apparaat 

aangebracht dat elektromagnetische straling afgeeft. Meestal werkt het het beste om de sticker zo veel mogelijk 

in het midden van het apparaat aan te brengen. Je mag de sticker bedekken met bijvoorbeeld een 

beschermhoesje. 

Vooral als je apparaten, lampen en stopcontacten dicht bij het hoofdeinde van je bed hebt, of apparaten 

(mobiele telefoon, IPad, laptop, computer) die je lang achter elkaar dicht bij je lichaam gebruikt, is het 

belangrijk dat je die harmoniseert. 

LET OP: plak de harmonizer NIET op een plek die bij gebruik van het apparaat heet wordt, over een 

ventilatieopening, een luidspreker of een camera! Bescherm de harmonizers op je mobieltje tegen slijtage. 

In de volgende filmpjes laat Hans Andeweg zien hoe je verschillende soorten apparaten harmoniseert. 

• De knoopmethode voor netsnoeren en verlengkabels: https://youtu.be/9vuR2l4umNc. 

• De Blue Star Harmonizer voor netsnoeren, verlengkabels en stopcontacten: 

https://youtu.be/g9mkdEkolFk.  

• De Blue Star Harmonizer voor lampen: https://youtu.be/rgD90f2UDPU. 

• De Rainbow Harmonizer voor je laptop https://youtu.be/wjJCCWwMnpM. 

• De Blue Star en Rainbow Harmonizer voor je mobiele telefoon / smartphone: 
https://youtu.be/wLggV7CuJx0. 

Op de volgende pagina vind je nog een aantal veel voorkomende toepassingen met een advies erbij welke 

harmonizer je het beste kunt gebruiken. Als je twijfelt, neem dan contact met ons op via info@ecointention.com, 

info@inspire-now.nl of plak voor de zekerheid beide soorten harmonizer. Wij werken deze productbeschrijving bij 

op basis van ervaringen van gebruikers.  

Hans Andeweg 2010/2015 
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LET OP: plak de stickers zo veel mogelijk in het midden van het apparaat, maar NIET op een plek die bij gebruik 
van het apparaat heet wordt, over een ventilatieopening, een luidspreker of een camera! 

 
 

Harmonizer  
 

Apparaat 

 
 

    

Audio/videoapparatuur, 
Radio (geen Internetradio) 

� 
Op achterkant 

� 
Op voorkant 

  

Autodashboard  
met navigatie, bluetooth en/of WiFi 

� 
In het midden boven op 

het dashboard 

 
� 

Op het midden 
 van het stuur 

���� 
Op de hoeken 

 van het display 

Airconditioning �    

Computer desktop  
� 

Achter op het 
beeldscherm 

 �� 
Op de kast 

���� 
Op de hoeken 

van het beeldscherm 

 
Computer laptop  
 
Zie ook filmpje: 
https://youtu.be/wjJCCWwMnpM 
 

  � 
Op het deksel 

���� 
Op de vier hoekpunten 
van het toetsenbord. 

DECT telefoon   � 
Op de achterkant 

� 
Op de voorkant 
 indien mogelijk 

DECT basisstation   �� 
Voor en achter 

 

DECT laadstation �  

 

   

Inductiekookplaat 
���� 

Op de hoeken op een 
plek die niet warm wordt. 

 .  

 
Internetradio of 
Internettuner (WiFi) 
 

  ��  

 
Magnetron 
 

Gebruik de ECOintention onderzetter 
https://www.ecointention.com/pdf/artikel_onderzetter_graancirkel_2013.pdf 

 
Mobiele telefoon  
 

Toestelafhankelijk. zie filmpje: https://youtu.be/wLggV7CuJx0   
 

LET OP! Als je de harmonizers op een heel hard oppervlak plakt, zoals de buitenkant 
van sommige mobiele telefoons, kunnen ze gevoelig worden voor slijtage. Daardoor 
zullen ze geleidelijk hun werking verliezen. Bescherm daarom de harmonizers tegen 

slijtage, bijvoorbeeld door er een beschermhoesje of een ‘protector’overheen te doen.  

Smart-TV (LCD/LED/plasma)  �  � 
���� 
Op de hoeken 

van het beeldscherm 

 
Stopcontact/verdeelstekker 
in slaapkamer. Zie ook 
filmpje:  
https://youtu.be/g9mkdEkolFk 
 

� �   

WiFi router   
�� 

Liefst aan twee kanten 
van het apparaat 
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Verdere tips als je last hebt van elektrosmog 

• Trek de stekker uit apparaten die je niet gebruikt. 

• Ban zo veel mogelijk elektrische en elektronische apparatuur uit je slaapkamer. Plaats zo weinig 

mogelijk apparaten en lampen op je nachtkastje. Als je toch apparaten op je nachtkastje hebt, voorzie 

die dan in ieder geval van een Harmonizer. Zorg ook dat er zo weinig mogelijk verlengsnoeren en 

verdeeldozen in je slaapkamer zijn en als ze er toch zijn, voorzie die ook van een Harmonizer. 

• Gebruik liever geen Dect-telefoon en als je het toch doet, zorg ervoor dat het basisstation zo dicht 

mogelijk in de buurt staat van de plek waar de telefoon meestal ligt. 

• Aanbevolen literatuur: ‘Uit-straling’ van Astrid Tax: https://uitstraling.nu/product/uitstraling/ 

Disclaimers 

De werking van de Harmonizers is tijdens de ontwikkeling in de praktijk uitgetest. Er is geen medisch-

wetenschappelijk onderzoek gedaan, dus we kunnen geen positieve gezondheidseffecten claimen. Gebruik je 

apparaten verstandig. Uit onze testen is niet gebleken dat het gebruik van de Harmonizers blijvende schade aan 

apparatuur kan veroorzaken. We accepteren geen aansprakelijkheid voor eventuele schade aan apparatuur. 


