
                                                                                                       
Processierups bestrijding door Hooijer Resonantie Techniek  

 

De processierups is een opzich onschadelijk diertje, echter in het rupsstadium van de vlinder heeft de rups 

brandharen ter verdediging. Als de mens deze op zich krijgt kan dit vervelende gevolgen hebben, hardnekkige 

huidirritatie, oog problemen en zelfs problemen met de keel. Het is daarom ongewenst dat er zoveel op bomen in 

lanen vertoeven. 

Er zijn verschillende manieren van bestrijding van milieu onvriendelijk tot zeer kostbaar. Een gemeenschappelijke 

deler hebben ze allemaal: het is niet afdoende. 

Hooijer Resonantie Techniek werkt volgens een geheel ander principe. Niet alleen symptoom bestrijding van de 

rupsen, maar ook het probleem bij de oorzaak aanpakken. Volgens Hooijer ligt de oorzaak van de plaag bij de 

bomen zelf, en nog een stap verder, bij de milieu vervuiling. De bomen worden namelijk enorm in hun bestaan 

bedreigd door b.v fijnstof, zure regen en onnatuurlijke straling. Deze bedreigingen verzwakken hun afweer systeem 

en ziekten en plagen krijgen kans om zich te ontwikkelen. Dat is bekend. Nu is het in deze de processie rups 

geworden. 

Door nu _en de rups te bestrijden _en de bomen te versterken word een duurzaam en blijvend effect bereikt met 0% 

milieuvervuiling en voor een fractie van de kosten die er nu zijn, tevens zal de overlast tot nul gereduceerd worden 

bij de behandelde bomen. 

 

Hoe gaat Hooijer Resonantie Techniek dat voor u uitvoeren. 

 

Hooijer Resonantie Techniek gaat er vanuit dat alles met elkaar verbonden is via de Morphogenetische velden, de 

vormvasthoudende energieconstructies die het mogelijk maken dat materie- en anti materie deeltjes zich opbouwen 

tot geindividueerde vorm. Beschreven door Rupert Sheldrake vond deze wetenschapper dat alles een eigen veld 

heeft, het Morphogenetische veld. Nu is ook bekend vanuit de kwantummechanica dat elk deeltje resoneert met zijn 

gelijkvormige deeltje, zonder beperking van tijd en ruimte. Hier zijn veel proeven mee gedaan en goed beschreven 

o.a. door Rupert Scheldrake en Lynne McTaggert. 

Hooijer Resonantie Techniek zal via een Natuurlijke Resonantie Generator informatie op het morphgenetische veld 

zetten die de rups vanuit het begin van haar ontwikkeling zullen storen, en wel zo sterk dat deze onmogelijk verder 

kan ontwikkelen. Dit gaat via signalen die in het morphogenetisch veld verzonden worden, in oude termen werd dit 

Radionica genoemd daar men dacht dat het via hetzelfde veld ging als de toen net uitgevonden radio techniek. De 

Natuurlijke Resonantie Generator is echter een zeer moderne en afwijkende versie daarvan. Een ander aspect van 

de behandeling is het versterken van de eigen kracht van de bomen. De bomen zullen naar de schaal van Bovis, 

een Frans geleerde die de mate van energie en heelheid van levende objecten in een meetschaal zette, gemiddeld 

niet hoger komen dan 45OO Bovis. Een gezonde boom zal minimaal 7000 Bovis moeten meten voor onverstoord 

evenwicht en zelf redzaamheid. De behandeling zal hier in voorzien dat de bomen tijdens de behandeling uiteindelijk 

deze waarden bereiken. Dat dit niet ineens kan heeft met de bomen te maken die zulk een energie niet ineens 

aankunnen. 

Hooijer Resonantie techniek maakt gebruik van het informatie spectrum  van de originele rupsen en zet deze op een 

natuurlijke wijze in voor de bestrijding van deze. 

 

 

 

http://hooijerwoonbiologie.deindrukdemo.nl/upload/images/159_0010.JPG

