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Vortex HiFi - Innovaties voor de zintuigen
Vortex Hifi omvat een ruim pakket aan innovatieve producten waarmee effectief
vele huiselijke bronnen en effecten van 'elektrosmog' en 'dirty-electricity’
kunnen worden bestreden.
Vortex Hifi-producten zijn het resultaat van jaren lang onderzoek naar de beïnvloeding van het menselijk zenuwstelsel en het gehoor door elektrosmog, en
het voorkomen van de effecten (Elektrostress) ervan.
!!!

Voor een begrijpelijke uitleg van elektrosmog lees onze bijdrage:
'Muziek luisteren in de ban van Elektrosmog' op www.daluso.nl

Het Vortex HiFi-programma omvat producten voor:
● de directe filtering en aarding (=actief) van elektrosmog en dirty-electricity,
● de afscherming (=passief) van elektrosmog-bronnen, en/of
● het aanvullend bio-informeren van elektrosmog-bronnen opdat het zenuwstelsel de storende elektrosmog-signalen negeert en daarop niet reageert.
Via het actief en/of passief elimineren/afschermen van elektrosmog en het
natuurlijke proces van bio-informeren worden lokale elektrosmog-bronnen en
overdrachtsprocessen in het zenuwstelsel en de hersenen 'ontstoort' en
daarmee o.a. het waarnemen van geluiden genormaliseerd.
Bij het correct inzetten van Vortex HiFi ervaart men de muziek stressvrij, meer
life, klank- en detailrijker en driedimensionaler. De muziek klinkt daardoor beter,
en ligt prettig en realistischer in het gehoor.
Vortex HiFi is niet alleen voor die mensen die thuis hun muziek meer life,
intenser van dichtbij willen beleven, maar ook voor mensen die zich gezonder,
fitter en behaaglijker willen voelen (minder body-stress).

BELANGRIJK
Vortex HiFi-producten zijn speciaal ontwikkelt voor audio/visuele-toepassingen,
maar kunnen verder ook meervoudig worden ingezet als elektrosmogpreventieve, gezondheid-verbeterende en andere bouwbiologische maatregelen
ter bevordering van een meer gezonde woon- en werkomgeving.
AANBEVELING
Een ✭✭✭✭✭-aanrader om te lezen is het boek:
'Elektrostress en Gezondheid - Invloed van elektriciteit en zenders'
Prof. Dr. Ir. Michiel Haas en Henk Wever, Msc. ISBN 978-90-74510-99-8
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Waar worden Vortex HiFi-producten toegepast.
Elektrosmog is een wetenschappelijke en algemeen gebruikte maar weinigbegrepen verzamelnaam voor laag- en hoogfrequente (LF/HF) electromagnetische straling, laagfrequente elektrische en magnetische wisselvelden,
elektrostatische velden en statische magneetvelden. Het zijn diverse stralingen
en velden die allemaal verschillende biologisch foutieve uitwerkingen
(Elektrostress) kunnen hebben op een menselijk lichaam (en andere levende
organismen).
ALLE elektrische apparaten en kabels die zijn aangesloten op het stroomnet,
en wel of niet met elkaar verbonden zijn, genereren verschillende soorten
elektrosmog. Ze fungeren daarbij allen en samen als zendantennes.
Vortex HiFi-producten vinden bij het overgrote deel hiervan actief of passief hun
toepassing, vanaf de meterkast tot en met de luidsprekers van een HiFi-set in
alle stroomvoerende en stroomverbruikende delen.

Vortex HiFi - afzonderlijk, deel- of totaalconcept!
- stap voor stap naar een pakkend mooie muziekweergave -

!

Vortex HiFi mag eigenlijk gezien worden als een totaalconcept. Maar, men kan
zich tot specifieke toepassingen beperken. Denk bijvoorbeeld aan alleen:
. Stroomnet - Power Optimizers, Ronden, Nano Shield Plugs/A.I.O. Caps.
. A/V-componenten - Ground Optimizers, Nano Shield Plugs/A.I.O. Caps,
2D-Chips, Ronden/Pyramiden en Nano Shield Kabels.
. Woon-/Luisterruimte - Pyramiden.
. Vloerverwarming - Ronden.
. Communicatiemiddelen - 2D-Chips, Ronden, Nano Shield Plugs/A.I.O. Caps.
. Huishoudelijke apparaten - Ground Optimizers, Nano Shield Plugs, 2D-Chips.
. Zonnepanelen/omvormer - Ground Optimizer, Ronden, 2D-Chips
. Glazen/metalen oppervlakken - 2D-Chips en/of Ronden.
In tabel 1 staan de werkingsprincipes van de producten afgezet tegen de
individuele ruimte-zoneringen.
In tabel 2 staan de ruimte-zoneringen afgezet tegen de Vortex HiFi-producten en
hun specifieke werking.
In tabel 3 staan voor o.a. elektronische apparaten de toepassingsmogelijkheden
van Vortex HiFi-producten.
Op pagina 8 staat een beschrijving van 'een conceptuele Vortex HiFi aanpak'.
>>>

Daluso © 2018

Vortex Hifi - Innovaties voor de zintuigen - Een wereld van verschil !

Het Vortex HiFi-programma

V1.0 - Pagina 3 van 10

www.vortexhifi.com

>>>
Hoe men met bepaalde producten van start zou kunnen gaan hangt af van:
. Woon/werksituatie - met Power Optimizers vanwege een min of meer
vervuilend stroomnet.
. Soort verwarmingssysteem - met Ronden in vloerverwarmingsinstallaties.
. Woon-/A/V-ruimte - met Pyramiden in de hoeken van de kamer(s).
. A/V-ruimte - apparaten aarden met Ground Optimizers, of elektrosmog
maskeren met 2D-Chips, of open elektrische aansluitbussen afschermen
en/of filteren met Shield Plugs of A.I.O. Caps.
. Lichaam - met een Donut, Body-Ronde of mooie Navette als halssieraad
De volgorde kan ook puur willekeurig gekozen worden. Stap voor stap ga je snel
merken wat Vortex HiFi doet met jouw muziek-luisteren en met jezelf.

!!!
Direct n a een Vortex HiFi-behandeling ervaart men eerst een
!!!
verslechtering van het geluid, daarna wordt het heel snel veel beter.
In de eerste uren na het installeren van en Vortex-product neemt men in de
luisterkamer eerst een verslechtering van het muziekgeluid waar. Tijdens dit bioenergetische omvormingsproces in de applicatiezones van foutieve naar goede
bio-informatie klinkt muziek eerst weinig harmonisch, verward, tamelijk vlak en
dof (dit is een pure psycho-akoestische aangelegenheid). Daarna verbetert de
geluidskwaliteit in een rap tempo. Al na 72 uur (3 dagen) zijn al grote en goede
veranderingen in de muziekwaarneming en muziekbeleving opgetreden. Zoals al
eerder aangegeven ervaart men de muziek stressvrij, meer life, meer
driedimensionaal, hogere resolutie en detailrijker.
Na circa 6 weken is het hele proces van her-informeren van de bio-energetische
verstoringen volledig afgerond.

Wat is 'Bio-informering'?
Dit is een term die een korte uitleg nodig heeft.
Elektrosmog is eigenlijk de enige echte invloed die het predikaat 'Voodoo' mag
dragen. Elektrosmog veranderd onze natuurlijke biologische gedragingen.
O.a. Vortex-producten, bergkristallen of dergelijke natuurlijke materialen die min
of meer bio-energetische geneeskrachtige werkingen hebben, zenden specifieke
elektromagnetische straling uit waarop levende organismen in hun biologische
reacties, bio-energetisch balans en lichamelijke functies weer biologische meer
in hun normale doen komen. Dit instralen wordt bio-informering genoemd.
Het essay 'Muziek luisteren in de ban elektrosmog' geeft verdere achtergrondinformatie over in en outs van elektrosmog.
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Vortex HiFi-toepassingsmogelijkheden
Het volgende overzicht laat zien waar in huis men Vortex-HiFi-producten
functioneel kan inzetten.
- Tabel 1 Vortex HiFi ➤

Filtering

Aarding

Afscherming

Informering

10 In

A/V-ruimte

●

●

●

●

11 In

A/V-set

●

●

●

●

●

●

●

21 Meterkast

●

●

●

22 Nutsruimte

●

●

●

23 Keuken

●

●

●

24 Woonkamer

●

●

●

●

25 Slaapkamer**

●

●

●

●

26 Studeerkamer**

●

●

●

●

27 Vloerverwarming

●

●

28 Zonnepanelen

●

●

12 buiten

A/V-set

20 Buiten

A/Vruimte*

*) Het verdient een serieuze aanbeveling om in de nachtelijke uren ALLE
draadloze communicatie-middelen uit te schakelen. (Zie ALLE Tips op blz. 9)
We raden het gebruik van DECT-telefoons absoluut AF. Zeker als er in een
huishouden kinderen van alle leeftijden opgroeien.
Plaats absoluut GEEN draadloze babyfoon in de baby-/kinderkamer.
Ook liefst geen buiten de kinderkamer.
**) Het verdient ook een serieuze aanbeveling om hier in de nachtelijke uren
zoveel mogelijk elektrische apparaten uit te schakelen en los te koppelen
van het stroomnet, vooral in de slaapvertrekken. Tevens verdient het een
sterke aanbeveling dat toestellen die magneten in zich dragen minstens op
2 meter afstand meter ver van de bedden staan. Hou hierbij ook rekening
met magneten in de naastgelegen ruimten. Nog beter is het dat er geen
apparaten met magneten in de slaapvertrekken staan.
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Het Vortex HiFi-programma
Het volgende overzicht laat zien welke Vortex-HiFi-producten men waar in huis
functioneel kan inzetten en waarvoor ze dienen.***
!!! De getallen in de tabel betreffen de ruimte-toepassingen in Tabel 1/Kolom 1.
- Tabel 2 Productgroep

Filtering

Aarding

Afscherming

Informering

2D-Chips

10+20

A.I.O. Caps

10+20

Nano Shield Plugs
+/- P.I.

+P.I. 10+
24+25+26

-P.I. 10+
24+25+26

A.I.O. Ronde 30

20
10+20

A.I.O. Ronde 70/120

11

Pyramide 30/40

10+20

A.I.O. Caps

11
24+25+26

A.I.O. Donuts

menselijk
lichaam

BOB Power Optimizers
Potentiaalcompensatiekabels

12+20

10+20

11

11

Nano Shield kabels
+/- G.O.

+G.O. 11+
24+25+26

+/-G.O. 11+
24+25+26

11
24+25+26

Ground Optimizers

11
24+25+26

11
24+25+26

11
24+25+26

Vibration Naturalizers

11

A.I.O. = All-In-One bio-informeren en activeren
P.I. = Power Imagination
G.O. = Ground Optimizer
***) In elke handleiding staat een gedetailleerd overzicht van alle afzonderlijke
toepassingen.
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Vortex HiFi - Toepassingen
Dit laatste overzicht laat zien welke Vortex-HiFi-producten men in welke delen
van de elektronische voorzieningen functioneel kan toepassen.
In de handleiding van elk product staan voor de betreffende apparaten precieze
plaatsingsinstructies.
- Tabel 3 WAAR

Vortex-producten

Luidsprekers

2D-Chips, Ronde 30, Ronde 70, Pyramide 30/40,
Nano Shield LS-Kabels, Vibration Naturalizers,
Ground Optimizer.

CD-Speler

2D-Chips, Ronde 30, Ronde 120, Pyramide 30/40,
Nano Shield Plugs & Caps, Vibration Naturalizers,
Ground Optimizer.

(Voor/eind-)versterker

2D-Chips, Ronde 30, Ronde 70, Pyramide 30/40,
Nano Shield Plugs & Caps, Vibration Naturalizers,
Ground Optimizer.

Platenspeler

2D-Chips, Ronde 30, Ronde 70, Vibration Naturalizers.

Netwerkspeler

2D-Chips, Ronde 30, Pyramide 30/40, Nano Shield
Plugs & Caps, Vibration Naturalizers, Ground Optimizer.

D/A-converter

2D-Chips, Ronde 30, Pyramide 30/40, Nano Shield
Plugs & Caps, Vibration Naturalizers, Ground Optimizer.

TV/Monitor

2D-Chips, Ronde 30, Nano Shield Plugs & Caps,
Ground Optimizer.

NAS/Router/WiFi

2D-Chips, Ronde 30, Nano Shield Plugs & Caps,
Ground Optimizer.

DECT-telefoon

2D-Chips, Ronde 30, Nano Shield Plugs & Caps,
Ground Optimizer.

Smartphone/Tablet

2D-Chips, Nano Shield Caps, Ground Optimizer.

GSM/UMTS-telefoon

2D-Chips, Ronde 30, Nano Shield Caps.

Computer

2D-Chips, Ronde 30, Pyramide 30/40, Nano Shield
Plugs & Caps, Ground Optimizer.
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WAAR

Vortex-producten

Set-Top Box/Sat receiver

2D-Chips, Ronde 30, Pyramide 30/40, Nano Shield
Plugs & Caps, Ground Optimizer.

Repeater

2D-Chips, Ronde 30, Nano Shield Plug & Caps.

Stroomfilter/verdeeldoos

2D-Chips, Ronde 30, Nano Shield Power Plug.

Meterkast

2D-Chips, Ronde 30, Nano Shield Plugs & Caps,
Ground Optimizer.

E-voedingen (trafo’s)

2D-Chips, Ronde 30, Pyramide 30/40, Nano Shield
Power Plugs.

E-Adapters

2D-Chips, Ronde 30.

Vloerverwarming

2D-Chips, Ronde 30.

Verwarmingselementen

2D-Chips, Ronde 30.

Wandcontactdozen

2D-Chips, Ronde 30, Nano Shield Power Plugs.

Apparatenzekering

2D-Chips, Ronde 30.

Spiegel

2D-Chips, Ronde 30.

Glasplaten

2D-Chips, Ronde 30.

Metalen vlakken

2D-Chips, Ronde 30.

Kamerhoeken

2D-Chips, Pyramide 40.

Muziekdragers

2D-Chips.

Alle kabelstekkers

2D-Chips.

Signaalkabelstekkers

2D-Chips, Ronde 30.

PL-/LED-/Halogeen- en
gloeilampen

Ronde 30.
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Een conceptuele Vortex HiFi aanpak
De volgende aanbeveling is een aanzet voor het meervoudig gebruiken van
Vortex HiFi-producten in A/V-systemen in een aparte A/V-ruimte met vloer- of
radiator-verwarming. Als voorbeeld is een ruimte deels uitgevoerd met geaarde
en niet-geaarde stopcontacten, heeft één dimbare hanglamp en meerdere
dimbare staanlampen.
Het meubilair bestaat uit enkele fauteuils een glazen salontafel, een glazen deur
en een buitenraam.
Lees voor specifieke handelingen in de gebruikshandleiding van het betreffende
product.
Voor een conceptmatige aanpak wordt deze volgorde aanbevolen.

● Begin met het dragen van een A.I.O. Body-Donut (Körperronde).
● Behandel de vloer- of radiatorverwarming met A.I.O. Ronde 30.
● Plaats Power Optimizers door de hele woning (Target: <50 GS-eenheden).
● Plaats Pyramide 30/40 in alle hoeken van de luisterruimte.
● Plaats Nano Shield Power Plugs (+/- P.I.) in alle openblijvende stopcontacten
dicht in de buurt van zit- en ligplaatsen.
Plaats A.I.O. Caps in alle resterende openblijvende stopcontacten.

●
● Plaats op elke luidspreker een Pyramide 30/40 of Ronde 70.
● Plaats op elk apparaat voor de trafo(’s) een Pyramide 30/40 of Ronde 70.
● Sluit alle A/V-apparaten aan met een Power Cable (+/- G.O.), of vervang
●

●
●

de reeds aangesloten stroomkabels.
Sluit één Cinch Potentiaalcompensatiekabel aan tussen de RCA-bussen
van twee A/V-apparaten.
Sluit Nano Shield interlink-, luidspreker- en stroomkabels (+/- G.O.) aan,
en/of vervang de reeds aangesloten kabels.
Plaats A.I.O. Ronde 30 op alle apparaten, kabels, verdeeldozen, draadloze
communicatie-middelen, repeaters, sateliet-receivers en eventueel
wandcontactdozen.
Plaats Nano Shield Plugs (+/- P.I.) of A.I.O. Caps op ALLE openblijvende
aansluit-bussen (RCA, XLR, Coax, USB, HDMI RJ-45).
Breng 2D-chips aan op alle bovengenoemde objecten.

LEES de verdere aanbevelingen.
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Belangrijke gezondheids-TIPS om de alsmaar toenemende
elektrosmog-belasting in uw verblijfssituatie te verminderen.

● Voorzie alle elektrische leidingen en stopcontacten met randaarde.
● Schakel s’nachts alle draadloze communicatie-middelen uit.
●

Denk bijv. aan DECT-telefoons, WiFi-, Bluetooth.
DECT-telefoons zijn één van de de grootste 'vervuilers' in huis.
Is s’nachts een telefonische bereikbaar wenselijk, leg dan de smartphone een
paar meter vandaan van de slaapplek en schakel de Wifi-modus uit.
Schakel s’nachts alle ongebruikte stroomgroepen in de meterkast uit.

●
● Sluit alle (ook huishoudelijke) apparaten stroomfase-correct aan op geaarde
●
●
●
●

stopcontacten.
Trek alle ongebruikte stroomkabels uit de stopcontacten en/of gebuik
dubbelpolige schakelaars.
Gebruik rondom de zitbank/TV en in slaapvertrekken geen LED- maar
15/25W gloeilampen als avondverlichting i.v.m. de voor een goede
nachtrust en gezondheid nodige aanmaak v.h. slaaphormoon 'Melatonine'.
Behandel de vloerverwarming, de omvormer voor zonnepanelen en de
meterkast/slimme meter met Vortex HiFi Ronde 30 of Ronde 70.
Draai alle schroefbare elektrische contactverbindingen goed aan.
Zwakke elektrische contactovergangen genereren meer elektrosmog.

●

Laat een E-installatie in huis bouw-biologisch verantwoord aanpassen of
inrichten.

●

Lees het onderstaande boek opdat je kunt begrijpen wat elektrosmog is,
en wat het met jouw en je naasten kan doen, en welke andere zinvolle maatregelen je kunt treffen om de invloed van de alsmaar toenemende elektrosmog te verminderen of elimineren.

●

Bouwbiologische richtwaarden voor die delen die elektrostress veroorzaken:
- laagfrequente elektrische wisselvelden <1V/m, en
- magnetische wisselvelden <20nT,
- hoogfrequente elektromagnetische golven <0,1𝞵W/m2,
- elektrostatische velden <100V,
- statische magneetvelden <1𝞵T.
!!! Veel praktijksituaties scoren toenemend al ver boven deze richtwaarden.

●

Lees het onderstaande boek1):
'Elektrostress en Gezondheid - Invloed van elektriciteit en zenders'
Een ✭✭✭✭✭-aanrader als je echt wilt weten waar we mee bezig zijn.
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