
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebaseerd op de succesvolle HQR Card technology. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

de  stop-zoetigheidtrek resonator 
gebaseerd op de succesvolle HQR technologie 

 

 

Harmonic  Quantum  Medallion 

 

Overgewicht? Geef je voorouders de schuld! 
 
Miljoenen jaren geleden leefden onze voorouders, de mensapen, voornamelijk van fruit. Deze 

mensapen evolueerden om rijper fruit lekker te vinden, omdat het een hoger suikergehalte had dan 
onrijp fruit en dus meer energie opleverde. Miljoenen jaren lang waren onze hunkeringen en 

spijsverteringsstelsels voortreffelijk in evenwicht omdat suiker zeldzaam was, schrijft Lieberman. 
Behalve honing was het meeste voedsel dat onze jager-verzamelaar voorouders aten niet zoeter dan 
een wortel.  
 

De uitvinding van de landbouw en recente technologieën zorgden voor een overvloedige productie van 
zetmeel houdende voedingsmiddelen en suiker. 
 

Gewichtstoename was voor onze voorouders geen echt risico omdat een hoge suikerconsumptie, in 
tegenstelling tot de suikerconsumptie van vandaag, voor onze voorouders onmogelijk was. Vandaag 

bedraagt de gemiddelde suikerinname in de V.S. 22 theelepels per persoon per dag, dat is viermaal de 
hoeveelheid die volgens de WHO gezond is.  
 

Lieberman: "Te veel suiker eten wordt in verband gebracht met een lange lijst van negatieve 

gezondheidseffecten, waaronder diabetes, zwaarlijvigheid en hoge bloeddruk. We moeten beseffen dat 
ons lichaam niet aangepast is aan de hoeveelheid suiker die we erin gieten en dat het ons ziek maakt."  
 

Daniel Lieberman, een evolutionair bioloog aan de Harvard Universiteit en auteur van "The Story the 
Human Body: Evolution, Health, and Disease". 

 

Overgewicht? 

Geef je voorouders de schuld! 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

het lichaam slaat overtollige 
suiker op in de vorm van vet 
 

 

Suiker levert meer dan alleen 
energie - het activeert ook 
processen die vetopslag 

veroorzaken 

 

 
Professor Johnson veronderstelt dat onze 

vroegste voorouders 15 miljoen jaar 
geleden een periode van grote 

hongersnood doormaakten, in een tijd 

van wereldwijde afkoeling. "Op dat 
moment," zei hij, "trad er een mutatie 

op" die de gevoeligheid van de aap voor 
fructose verhoogde, zodat zelfs kleine 

hoeveelheden als vet werden 
opgeslagen. Deze aanpassing was een 

overlevingsmechanisme. 
 

 
In de hersenen stimuleert suiker de 

aanmaak van de "feel-good" chemische 
stof dopamine, en veroorzaakt een 

euforische reactie. Dit is logisch vanuit 
evolutionair standpunt, onze voorouders 

hadden de aanleg om "verslaafd" te 
raken aan suiker om zo hun 

overlevingskansen te vergroten. Dit is 

waarschijnlijk de reden waarom suiker zo 
verslavend voor ons is.  

 
 
Richard Johnson, hoogleraar aan de 
Universiteit van Colorado (Departement 

Geneeskunde) en auteur van The Sugar Fix. 

glucose-
fructose

vet
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suiker is verslavend als een 

"feel-good" middel 
 

 

 
 

Het Harmonic Quantum Medaillon resoneert 

subtiel op specifieke frequenties die het 
verlangen naar suiker vermindert. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Hoe het lichaam de energieopslag regelt 

 

• Voedingsstoffen (ook suikers) kunnen worden opgeslagen als energiebron (bv. vet). 

• De regulerende kracht die dit proces regelt is insuline, een hormoon dat door de β-
pancreatische eilandjescellen wordt afgegeven als reactie op verhoogde 
hoeveelheden voedingsstoffen, zoals glucose in de bloedtoevoer. 

• Insuline bindt aan zijn receptor op de belangrijkste insuline-responsieve weefsels 
van het lichaam, namelijk skeletspier, vetweefsel en lever.

• Dit brengt de activering teweeg van signaalroutes waarvan de functie allereerst is 
het stimuleren van het transport van voedingsstoffen, zoals glucose, aminozuren en 
vetzuren, uit de bloedtoevoer naar deze weefsels.

• Ten tweede de omzetting van deze voedingsstoffen, en de opslag van 
macromoleculen, zoals glycogeen, eiwit, en lipiden (vetten).

 

 

 
Van het Harmonic Quantum Medaillon is aangetoond dat 

het na een bepaalde tijd het verlangen naar zoetigheid 

vermindert en vervolgens het gewicht kan verminderen. 

 

Tabel 1 

 



 

 

 
 

 
 
 

 
 
  

 

Het Harmonic Quantum Medaillon, is 
gebaseerd op het gepatenteerde 

concept van onze eerder ontwikkelde 
Harmonic Quantum Resonance Card 
(HQR Card) Technologie. De 

frequenties van het medaillon 
genereren en ondersteunen een 

natuurlijk evenwicht in de 
suikermetabolisme cascade. 
 

 

Cellen van meercellige organismen 

hebben een negatief geladen oppervlak. 

(Mehrishi & Bauer, 2002). De negatieve 

lading wordt gedeeltelijk geleverd door 

glycoproteïneresiduen die de 

celmembranen bekleden. Gestructureerd 

water bindt zich aan geladen 

oppervlakken. (Del Giudice) 

 

Het water rondom en in cellen, 
rondom eiwitten, is gestructureerd. 

Dit gestructureerde water is bekend 
onder verschillende 

wetenschappelijke namen: 
Hexagonaal water, Exclusion Zone 
(EZ), coherent water, Coherente 

Domeinen (CD), vloeibare kristallen, 
glasachtig water enz. 

 

 

Er is aangetoond dat water, alleen of 

samen met kleine intracellulaire stoffen 

zoals suikers en eiwitten, direct 

betrokken is bij de vorming van 

intracellulair gestructureerd water. Deze 

matrix is essentieel om metabole reacties 

te stoppen of drastisch af te remmen. 

(Pagnotta & Bruni) 

 

 
Dit gestructureerde (zeshoekige) 

water, vormt een netwerk met 
resonerende eigenschappen en men 

vermoedt dat dit netwerk een subtiel 
intern en extern communicatie-
netwerk vormt tussen, cellen, 

organen, eiwitten enz. 
 

 

Gestructureerd water maakt leven 

mogelijk doordat het eiwitten en 

nucleïnezuren (DNA/ RNA) in staat stelt 

te werken als kwantum moleculaire 

machines die energie transformeren en 

overdragen met bijna 100% efficiëntie.  

(M Wan Ho) 

 

 

Elke cel, elk eiwit, elke molecule 
bezit zijn eigen specifieke 
harmonische frequentie, die het 

hexagonale water gebruikt als 
resonantie- en/ of communicatie-

medium. Cellen, moleculen enz. 
kunnen selectief in harmonische 
resonantie gebracht worden met de 

12 selectieve kwantum resonatoren 
die in het HQ - Medaillon zijn 

verwerkt. 

 

 

 

Grote-afstand interacties tussen cellen 

(erytrocyten) kunnen niet verklaard 

worden door zuiver chemische krachten, 

Rowland stelt dat cellen (erytrocyten) 

zich gedragen volgens de hoofdtheorie 

van Herbert Fröhlich, die berust op 

coherente resonanties in cellen. (Del 

Giudice) 

 

 

 

 

Volledig geconstrueerde Exclusion Zones 

(EZ) rond elk eiwit schijnen noodzakelijk 

te zijn voor een optimale cellulaire 

functie. (Pollack) 

 

uitgebreide achtergrondinformatie 

 

 
Onze aandacht in de 

ontwikkelingsfase was vooral gericht 
op de rol van fosfatidyl-inositol-

bisfosfaat (PtdIns(4,5)P2), en 
fosfatidylinositol-trifosfaat 

(PtdIns(3,4,5)P3), die een prominente 
rol spelen in het proces, zoals is 
weergegeven in tabel 1. 

 



 

gebruiksaanwijzing – tips 
 

Je kunt de Medaillon dagelijks dragen, en 's avonds naast je op je nachtkastje 
leggen. Door het, gepatenteerde, kwantum-concept heeft de Medaillon een 

extreem groot bereik (± 3 meter). 
 

Tot nu toe hebben we alleen maar positieve reacties over onze Medaillon 

ontvangen. Als je erg gevoelig bent, kan het nuttig zijn de "draagtijd" langzaam 

op te bouwen. Met dit in gedachten, experimenteer met de Medaillon en handel 

naar wat voor jou goed voelt. 

Het medaillon is geheel van natuurlijke materialen gemaakt. Het gebruikte 

metaal is een 100% niet-toxische metaallegering (bevat geen nikkel), en er zijn 

geen meldingen van allergische huidreacties. 

Maak de Medaillon schoon met een vochtige doek als dat nodig is, gebruik 

geen agressieve schoonmaakmiddelen!  

Open de Medaillon in geen geval, subtiele verbindingen kunnen permanent en 

onherstelbaar beschadigd worden. 

 
 
 
 
 

 

DE INFORMATIE IN DEZE FLYER IS OP GEEN ENKELE MANIER BEDOELD TER VERVANGING VAN BEHANDELING DOOR EEN ARTS 

EN/OF PROFESSIONEEL MEDISCH ADVIES OF ONDERZOEK. ZELFDIAGNOSE, ZELFBEHANDELING ZONDER MEDISCH ADVIES WORDT 

STERK AFGERADEN. WE BEWEREN NIET DAT MEN ZIEKTEN KAN BEHANDELEN OF GENEZEN MET HET HQ - MEDAILLON. 

Tenslotte: 
 

Ons medaillon is bedoeld als steun voor een 
gezonde levensstijl. Het vervangt niet de 
noodzaak van een gezonde voeding en 
voldoende lichaamsbeweging. 
 
Als, zelfs met deze gezonde houding, het effect 
van het medaillon gering is of niet te zien is, is 
het mogelijk dat je de HQR kaart nodig hebt.  
Zie: "Uitgebreide achtergrondinformatie" hier 
boven. 
 

Geniet van de verandering die het medaillon in je leven brengt. 

 


