BELEIDSPLAN EN ACTIVITEITEN STEHD 2020-2022
STEHD richt zich op onderzoek en educatie naar informatieve holistische
(dier)geneeskunde.
In het huidige Westerse geneeskundig paradigma gaan we volledig uit van een biochemisch
denkmodel. Helaas zijn we hier weinig mee vooruit gekomen in afgelopen decennia v.w.b. het
daadwerkelijk genezen van chronische ziekten en aandoeningen. Wij staan achter de verschuiving
van het paradigma naar een meer dynamisch model, passend bij de 21e eeuw. Vele recente
ontdekkingen in o.a. de kwantumfysica en de kwantumbiologie tonen aan dat deze verschuiving
reeds in gang is gezet en wij bewegen daar graag in mee.
Het uiteindelijke streven is om tot een vorm van geneeskunde te komen die daadwerkelijk geneest
en niet enkel symptomen bestrijdt. Wij richten ons hierbij op vooral op de interne aansturing in het
lichaam, het zelforganiserende vermogen, oftewel het informatieve systeem. Water, licht en geluid
spelen hierin een belangrijke rol. Dit vraagt om een innovatieve aanpak met ‘out of the box’
durven denken & doen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. En dat is ons op het lijf
geschreven!

Wij richten onze onderzoeken op de volgende 3 pijlers van het lichaam.
1: Water
Ons lichaamsgewicht bestaat voor 70% uit water. Dat is al best veel…. moleculair gezien bestaat ons lichaam
zelfs voor 99% uit water!! De ±70% die we met biologie leren op school betreft ons lichaamsgewicht – de
biomassa, het absolute gewicht van al die watermoleculen. Water is lichter dan bijvoorbeeld de meeste
biomoleculen, minderalen, etc. Van alle moleculen in ons lichaam zijn 99% dus watermoleculen. Daarmee is
water per definitie de belangrijkste stof in ons lichaam. De 1% in ons lichaam wat overblijft zijn
biomoleculen. Deze 1% kan niets zonder de juiste structuur van het water. Zelfs DNA wordt volledig in stand
gehouden door de waterstructuren. Water bepaalt álle biologische processen in het lichaam. Het leven in
de cellen is eigenlijk alleen maar te begrijpen door het feit dat water zogenaamde coherente structuren
maakt. Anders gezegd: de structuur van het water bepaalt de vitaliteit van het lichaam. Wat wij uiteindelijk
willen bereiken is - via het water - het zelf genezend vermogen van het lichaam aanspreken. Als dit wordt
aangesproken, dan is er daadwerkelijke genezing mogelijk in plaats van symptoombestrijding.
Wij beschouwen water als de kwantum computer die alle informatie ontvangt, verwerkt en bewerkt. Door
water in de juiste structuur te zetten kan het lichaam met de juiste informatieprikkels daadwerkelijk genezen.
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2: Informatie
De tweede belangrijke pijler is dat - in onze visie - de meeste ziekten beginnen als verstoring van
informatie op kwantumniveau (de kleinste deeltjes oftewel kwantumdeeltjes). Als deze
informatieverstoring lang genoeg duurt en/of heftig genoeg is, zal dit zichtbare, lichamelijke en/of
andere klachten geven. In de kwantumfysica wordt de volgende stelling gehanteerd: “niet materie
maar kwantuminformatie is de bouwsteen van alles”. Alles draait om golfbewegingen, trillingen en
frequenties. Hierin zit kwantuminformatie opgeslagen, dat is de informatie. Alles in ons lichaam
bestaat dus uit informatie. In de kwantumbiologie wordt het lichaam gezien als een intelligente
kwantum (informatie) computer. Uiteindelijk is dus nagenoeg iedere chronische ziekte een
informatie ziekte. Door de juiste “informatie” aan te bieden kan het lichaam daadwerkelijk
genezen. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van elektromagnetische frequenties (licht) en
harmonische tonen (geluid).
Water en licht zijn essentieel voor het leven op aarde. Het elektromagnetische stralingsspectrum
(= licht) is de bron van de kwantuminformatie en via het water wordt deze informatie
gematerialiseerd en gevormd. Begrip van de wijze waarop water zich kan structuren en hoe
informatie hierin gedragen wordt, zou wel eens de belangrijkste schakel kunnen zijn in de moderne
geneeskunde.

3: Microbioom
We hebben meer micro-organismen (geschat op ca 39 biljoen) op en in ons lichaam dan dat we
lichaamscellen (geschat op ca 30 biljoen) hebben. Deze met ons samenlevende micro-organismen
hebben een grote invloed op onze gezondheid en ons welbevinden. Het is gebleken dat 99% van
onze DNA van oorsprong bestaat uit DNA van bacteriën, schimmels, prokaryoten en virussen. Het
geheel aan symbiontische micro-organismen die in en op het lichaam leven noemen we het
microbioom. Zelfs de zogenaamde mitochondriën zijn van oorsprong bacteriën. De gezondheid van
dit microbioom is dus bepalend voor onze algemene gezondheid. Veel zaken in onze huidige
maatschappij vernietigen dit vitale microbioom (antibiotica, bestrijdingsmiddelen, overmatige
hygiëne, straling etc). Het herstellen van het microbioom is dan ook cruciaal en dit is de derde
belangrijke pijler waar we ons op richten.
STEHD stelt zich tot doel om onderzoek naar te doen naar deze 3 pijlers: water, informatie en
microbioom. Met het streven om tot therapieën te komen die daadwerkelijk genezen, en niet
alleen symptomen bestrijden. Gezondheid is een universeel recht en dient toegankelijk en
betaalbaar te zijn voor iedereen op aarde!!
Daarnaast stimuleert STEHD kennisuitwisseling en educatie aan Healthcare professionals zoals
(dieren)artsen, en therapeuten. Met als doel om deze 3 pijlers van het lichaam beter te begrijpen
en pragmatisch te kunnen integreren in de praktijk.
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Onderzoek dat al loopt of binnenkort opstart
Gestart 2009
Wateronderzoek naar het positieve effect van coherent/gestructureerd water en wat het effect
daarvan is op de gezondheid. Voor meer informatie zie www.waterandlight.com.

Gestart 2020
Onderzoek naar mogelijkheden om te genezen met behulp van geluid, elektromagnetische
frequenties en andere informatie technieken. Deze pilot loopt inmiddels al meerdere maanden.
Meer informatie hierover vindt u op www.informationmedicine.org.

Gepland voor september 2021
Onderzoek naar microbioombepaling door middel van genetic sequencing. Daarnaast willen we
gaan onderzoeken welke kruiden/voedingsmiddelen het microbioom versterkt of juist afzwakt.

Gepland voor september 2021
In september gaan wij een grootschalig onderzoek opstarten waarin coherent/gestructureerd
water bij verschillende landbouwbedrijven gebruikt gaat worden. Hiermee willen wij informatie
opdoen over de invloed van coherent/gestructureerd water op het welzijn en gezondheid van
dieren.
STEHD streeft ernaar om in de toekomst sensoren te ontwikkelen die de informatie van
bovenstaande onderzoeken kan meten.
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