
Inleiding
In het artikel van deze auteur in TIG 19-3 werd reeds

kort de gevoeligheid van de pijnappelklier in het

menselijk brein voor elektromagnetische velden in

het ELF-bereik (extreem laag frequente, 1-100 Hz)

aangehaald. In dit artikel zal duidelijk worden hoe

intens wij en onze gezondheid verbonden zijn met

de natuurlijke elektromagnetische trillingen in ons

milieu. Dit gaat nog verder dan de pijnappelklier. En

dan gaat het nog slechts over één van de soorten

natuurlijke elektromagnetische golven in de atmo-

sfeer, waarin onze hersengolven meetrillen.

Hieronder kunt u lezen hoe onze hersenen zich

(kunnen) afstemmen op deze zogenaamde

Schumann-resonantie en hoe hiermee gezondheid

en genezing kunnen worden bevorderd.

Elektromagnetische trillingen van 
de Aarde
In de atmosfeer van de Aarde bestaat van nature

een reeks (een ‘akkoord’) van elektromagnetische

trillingen, die samen de Schumann-resonantie ge-

noemd worden. Ze zijn in 1952 theoretisch bere-

kend door de Duitse fysicus Winfried Otto

Schumann, hoogleraar aan de Technische

Universiteit van München (Schumann, 1952). Deze

trillingen hebben de frequenties 7,8; 14,1; 20; 26;

33; 39; 45 en 51 Hz (Hertz, oftewel het aantal trillin-

gen per seconde, zie Figuur 1). Theoretisch bereken-

de hij in 1952 bij benadering deze frequenties, uit-

gaande van de idee dat de ruimte tussen het elek-

trisch negatief geladen aardoppervlak en onderkant

van de positief geladen ionosfeer, 55 kilometer er-
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Er zijn aanwijzingen dat de Schumann-resonantie, een elektromagnetische trilling in de atmosfeer,

een rol speelt bij genezing en gezondheid. Hieronder het bewijsmateriaal en de verklaringen.

Het stimuleren van zelfherstel door de
Schumann-resonantie

Figuur 1
Spectra van de Schumann-resonantie, gemeten op
verschillende plaatsen.
SU = Stanford, California, AH = Arrival Heights,
Antarctica, SS = Sondrestromfjord, Groenland.
Bron: website van de University of Frankfurt.



boven, een trilholte is, net als een orgelpijp.

Schumann, en de meeste geofysici na hem, gaat

ervan uit dat deze trilholte, net als een aangeblazen

orgelpijp, in zijn eigen frequenties gaat trillen als

gevolg van het totaal aan onweers-ontladingen in

de hele wereld (enige duizenden per seconde).

Deze vormen volgens die theorie de elektromagneti-

sche ‘lucht’ waarmee de ‘orgelpijp’ tussen aardop-

pervlak en ionosfeer aangeblazen wordt. De

elektromagnetische frequenties worden bepaald

door de grootte van de trilholte, net als de toon-

hoogte bepaald wordt door de grootte van de orgel-

pijp. 

Echter, in de atmosfeer zijn het geen geluiden maar

elektromagnetische golven –extreem laag frequente

(ELF) radiogolven in dit geval. De laagst frequente

(7,8 Hz) van deze serie radiogolven heeft een golf-

lengte van 40.000 km, ofwel de omtrek van de

Aarde. De hoger frequente golven hebben kortere

golflengten. In 1954 maten Schumann en zijn stu-

dent en opvolger Herbert L. König voor het eerst de

Schumann-resonantie (Schumann en König, 1954).

König en velen na hem merkten op dat het ontvan-

gen golfpatroon sprekend lijkt op de registratie van

het hersengolfpatroon ofwel het EEG (elektro-ence-

falogram) van een mens die zich ontspant (König

1974). Zij noemden de Schumann-resonantie dan

ook wel ‘de hersengolven van Moeder Aarde’ (zie

Figuur 2 en 3).

Alvorens verder te gaan, is het wellicht goed iets

recht te zetten over een mening die veel in spiritue-

le literatuur wordt besproken. In spirituele kringen

wordt de laatste jaren beweerd en veelvuldig op het

Internet gezet, dat de basisfrequentie (7,8 Hz) van

de Schumann-resonantie aan het toenemen is tot

14 of 15 Hz, waardoor wij ons bewustzijnsniveau en

onze hersengolf-frequentie verhogen van het alfa-

bereik (8-12 Hz) naar het bèta-bereik (12 Hz en

hoger). Het bèta-bereik hoort bij de waaktoestand,

en dus wordt dit geïnterpreteerd als zou de mens-

heid gaan ontwaken. Gregg Braden, van oorsprong

geofysicus, zegt dit vernomen te hebben van weten-
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Figuur 2
Boven: ELF registraties door W.O. Schumann en 
H. König (1954).
Onder: de voornaamste golven in het volwassen EEG.

Figuur 3
Een Schumann-resonantie-signaal en een alfa-hersen-
golf. Deze illustratie is gewijzigd naar Figuur 15 in
König (1974). Bron: James L. Oschman (1997).



schappers in Noorwegen en Rusland, referenties

worden niet vermeld (Braden, 1994). Het is niet be-

kend wat voor trilling zij in de atmosfeer hebben ge-

meten en zien toenemen in frequentie, maar het is

in ieder geval niet de Schumann-resonantie. Op het

Internet zijn metingen te vinden van vele univer-

siteiten in de wereld, waaruit blijkt dat de basisfre-

quentie nog steeds 7,8 Hz is en hooguit fluctueert

met 0,5 Hz (zie Schumann-resonantie online, litera-

tuurlijst). De basisfrequentie varieert dus voortdu-

rend van 7,3 tot 8,3 Hz, als gevolg van invloeden uit

de ruimte, zoals zonne-uitbarstingen, en als gevolg

van de rotatie van de Aarde. Nergens zijn metingen

te vinden die aantonen dat de basisfrequentie van

de Schumann-resonantie aan het toenemen is. Als

dit waar zou zijn, dan zou dit betekenen dat de

langste golflengte in de serie korter moet worden,

ofwel de Aarde flink moet krimpen, wat niet het

geval is. Van de planeet Mars bijvoorbeeld, die een

twee keer zo kleine diameter heeft als de Aarde, is

berekend dat de Schumann-resonantie basisfre-

quentie 14 Hz is. Bovendien zou het niet gezond

zijn, als we onze hersengolven niet meer konden

vertragen tot onder het bèta-bereik. Dan zouden we

namelijk niet meer kunnen ontspannen en slapen.

Het gevolg zou zijn, dat we na enkele dagen psy-

chisch gestoord raken.

Hersengolven
Onze hersengolven zijn elektrische spannings-tril-

lingen met een intensiteit van 2 tot 200 microvolt

(μV), die afkomstig zijn van hersenactiviteit. We

kunnen deze oppikken op de hoofdhuid via hierop

bevestigde elektroden (metalen plaatjes) en re-

gistreren als EEG. Elke elektrode pikt de elektrische

trillingen op van duizenden neuronen (hersencel-

len) uit de buitenste paar millimeter van de hersen-

schors, die zelfs slechts 4 mm dik is. Het mense-

lijke EEG werd in 1929 voor het eerst geregistreerd

door de Duitse psychiater Hans Berger (Wuttke,

2002).

Het EEG van de volwassen mens heeft ruwweg vier

frequentiebanden, die samenhangen met diverse

staten van bewustzijn:

� Hoge Bèta of Gamma (30-60 Hz):

Hyper-alerte staat.

40 Hz is belangrijk voor integratie van alle her-

senfuncties en mogelijk ook voor intellect en zin-

geving.

� Midden-Bèta (15-30 Hz):

Normale wakende, alerte staat.

Zintuiglijke waarneming.

Logisch denken.

Besluitvorming.

Actieve visualisatie (oftewel opzettelijke voorstel-

lingen).

� Lage Bèta (SMR of Sensorisch-Motorisch Ritme,

12-15 Hz):

Staat van alerte ontspanning (vergelijk: een kat

die een muis opwacht).

Belangrijk voor motoriek en lichaamsgevoel.

Belangrijk voor onderlinge organisatie van alle

hersenfuncties.

Belangrijk voor alertheid en reactiesnelheid.

� Alfa (7-12 Hz):

Ontspannenheid.

Gunstig voor het leren.

Ontvankelijkheid, informatie-opslag.

Niet-denken, niet visualiseren.

� Thèta (4-7 Hz):

Diepe meditatieve staat en lichte slaap.

Spontane innerlijke beelden, dromen.

Staten van (on)behagen en slaperigheid.

� Delta (0.5-4.0 Hz):

Diepe slaapstadia.

(Uit de Brainwave Frequency Listing op het Internet,

en Wuttke, 2002.)

Hoewel als grens tussen alfa en thèta 8 Hz wordt

gekozen door sommige onderzoekers, is deze grens

niet zo scherp en is in feite 7.0-8.0 Hz. Dit gebiedje

wordt ‘trage alfa’ genoemd. Maar het is juist dit

grensgebied dat zo interessant is, zoals u hieronder

zult lezen.
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Hersengolven, genezing en de Schumann-
resonantie
Sinds de vroege jaren ’70 worden de EEG’s bestu-

deerd van meditatiebeoefenaars, remote viewers

(helderzienden) en energie-therapeuten, om te zien

of hun hersengolven samenhangen met hun bijzon-

dere staat van bewustzijn. Een gemeenschappelijk

verschijnsel dat men ontdekte was dat deze men-

sen, terwijl ze bezig waren met hun activiteit, her-

sengolven produceerden op de grens tussen het

alfa- en thèta-bereik, 7,0-8,0 Hz, ook wel genoemd

‘trage alfa-golven’ (‘low alpha’, Oschman, 1997,

2000; Sidorov, 2002). Het bleek dat hun hersengol-

ven, in hun veranderde staat van bewustzijn, gere-

geld in de pas gingen lopen, dat wil zeggen: gelijk

werden in fase en frequentie aan de basisfrequen-

tie (7,8 Hz) van de Schumann-resonantie, ondanks

het feit dat deze voortdurend fluctueert met maxi-

maal 0,5 Hz. De frequentie werd gewoon gevolgd

door de hersengolven (Cherry, 2001; Oschman,

1997, 2000; Sidorov, 2002).

Hieruit concludeerde men dat onze hersenen ‘en-

trainment’ door de Schumann-resonantie onder-

gaan (letterlijk: ‘meegenomen worden in de trein

van’); ze gaan ermee in de pas lopen. Het feit dat

dit af en aan gebeurt, wordt verklaard met de zoge-

naamde ‘vrije loop-perioden’ of ‘stille fasen’ van

ons brein. Van binnenuit wordt het alfa-ritme van de

hersenen aangedreven voor perioden van 1,5 tot 28

seconden door elektrische signalen van 6 tot 10 Hz

die komen vanuit groepen (kernen) hersencellen in

de thalamus (een gebied gelegen in de hersenstam,

diep in ons brein), waarvan de uitlopers reiken tot

in de hersenschors, de buitenlaag van onze herse-

nen. Tussen deze perioden zijn pauzes van 2 tot 20

seconden, die de ‘vrije loop-perioden’ of ‘stille fa-

sen’ genoemd worden (Bal et al, 2000; Luthi et al,

1998; Oschman, 1997, 2000). Tijdens deze vrije

loop-perioden, wanneer de hersenen even niet

onder invloed staan van de thalamus-kernen, kun-

nen ze mee gaan trillen met de Schumann-resonan-

tie. De thalamus-kernen produceren elektrische

golftreintjes van 6-10 Hz gedurende perioden van 1

tot 3 seconden, wat tot 28 seconden door kan gaan

(Bal et al, 2000; Luthi et al, 1998). Tijdens innerlijke

ontspannings-sessies ter bevordering van iemands

zelfherstel (zelfgenezing), wordt ook vaak een en-

trainment van de hersengolven (EEG) door het hart -

ritme (ECG) geconstateerd. In feite neemt dan het

(in het hoofd) zestig keer sterkere elektrische veld

van het hart dat van de hersenen mee in zijn ritme

(McCraty 1995-2002).

‘Entrainment’ is te vergelijken met wat er gebeurt

als twee slingerklokken aan één muur hangen. Ze

zijn dus met elkaar verbonden door deze muur. Als

ze pas opgehangen zijn, tikken ze in een verschil-

lend ritme, maar na verloop van tijd tikken ze in

hetzelfde ritme, doordat de krachtigste klok zijn

ritme oplegt aan de zwakkere, zijn energie overdra-

gend via de muur. In een levend organisme zijn de

elektromagnetische trillingsbronnen, zoals hart en

hersenen, aan elkaar gekoppeld, waardoor entrain-

ment mogelijk is. Dit is een vorm van resonantie,

die de trillingsbronnen samen energie bespaart

(Institute of HeartMath, 2003). 

Er zijn ook metingen gedaan aan de elektromagne-

tische velden die uitgezonden worden door het li-

chaam, zoals aan de handen van energie-therapeu-

ten terwijl zij een behandeling geven, bijvoorbeeld

door hand-oplegging of ‘instraling’ op enkele centi-

meters of decimeters afstand van de patiënt. Ook

hier werden dezelfde laagfrequente golven en golf-

patronen geregistreerd als in hun EEG en in de

Schumann-resonantie (Seto et al, 1992; Oschman

1997, 2000).

Om een en ander samen te vatten: in alle bovenge-

noemde ontdekkingen lijkt het erop dat er iets in de

handen van de therapeut geactiveerd wordt als

hij/zij zich ontspant en door deze ontspanning

zijn/haar EEG in staat stelt om het ritme aan te

nemen van de basisfrequentie (7,8 ± 0,5 Hz) van de

Schumann-resonantie. Dit blijkt gepaard te gaan

met een toegenomen vermogen tot zelfherstel bij

de persoon die op dat moment onder behandeling

is en ook bij de therapeut zelf. Tot nu toe heeft de

auteur geen literatuur kunnen vinden die aantoon-
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de dat deze relaties er niet waren. 

Het woord ‘zelfherstel’ heeft betrekking op het vol-

gende proces: zolang als het leeft, zal een orga-

nisme ernaar streven zijn interne balans op het ge-

bied van stofwisseling, intactheid van weefsel, etc.

in stand te houden. Zodra deze balans verstoord

wordt, zal het organisme proberen deze te herstel-

len. Dit wordt ‘homeostase’ genoemd. Het orga-

nisme wordt ziek wanneer er sneller schade aange-

richt wordt, dan het kan herstellen. Als de bescha-

diging op tijd stopt, kan het organisme zich nog

herstellen. Als de balans van het organisme tot

voorbij een zeker punt verstoord raakt, kan een

ziekte ontstaan, die in de ernstigste gevallen fataal

afloopt. Als het zelfherstelvermogen van een orga-

nisme gestimuleerd wordt, kan dit leiden tot een

sneller en effectiever herstel van zijn interne ba-

lans.

Mogelijke mechanismen
Vergeleken met onze hersengolven is de Schumann-

resonantie een uiterst zwak signaaltje, wat tegen-

strijdig lijkt aan het boven beschreven principe van

‘entrainment’. Over de intensiteit van het Schu -

mann-resonantie-signaaltje bestaan uiteenlopende

berichten: elektrisch gezien 1-10 mV/m en magne-

tisch gezien 1 pT - 10 nT (Adey, 2004; Cherry, 2001;

Schlegel & Füllekrug, 1999). De menselijke hersen-

golven zijn in de orde van 100 nT op de hoofdhuid,

wat 10-1000 keer sterker is. Toch vermoedt men dat

onze hersenen er een uiterst gevoelige ‘detector’

voor hebben, die de Schumann-resonantie versterkt

tot een krachtige trillingbron. Zo zouden onze her-

sencellen elektromagnetisch met de basisfrequen-

tie ervan mee kunnen gaan trillen, wat dan zicht-

baar wordt in ons EEG (Cherry, 2001). 

Hoewel er nog veel experimentele toetsing nodig is,

zijn al diverse plausibele kandidaten aangedragen,

die de ‘detectors’ en ‘versterkers’ voor de

Schumann-resonantie zouden kunnen zijn in ons

brein. Dit zijn de celmembranen, de eiwitten en de

DNA-strengen die zich als vloeibare kristallen ge-

dragen en het celwater dat zich in de buurt van

membranen eveneens als vloeibaar kristal gedraagt

en ELF-golven versterkt. Golven zoals die van de

Schumann-resonantie zijn coherent, althans voor

telkens enkele seconden (de golftreintjes). Hierdoor

kunnen de Schumann-resonantie-frequenties of de

hogere harmonischen ervan in principe opgepikt en

heruitgezonden worden door de biomoleculen. Het

idee is zelfs geopperd dat de verschillende elektro-

magnetische golven die de biologische systemen

doorstralen en frequenties hebben hoger dan die

van de Schumann-resonantie, met elkaar een inter-

ferentiepatroon vormen. De energieverdeling van

deze interferentiepatronen zou een matrijs vormen

voor de bouw van biologische vormen, van het ni-

veau van een cel tot en met een meercellig orga-

nisme (Beal, 1996). 

Door theoretische modellen kan voorspeld worden

dat in specifieke bereiken van magnetische ELF-fre-

quenties en -sterkten, namelijk die van de Schu -

mann-frequenties, biologische effecten te verwach-

ten zijn. Deze bereiken komen overeen met de al

zonder Schumann-resonantie aanwezige rotatiefre-

quenties van ionen die ingevangen zijn door eiwit-

ten en van ionen, die in het celwater opgelost zijn.

(Adey, 2004; Aspden, 1997; Binhi, 2002; Liboff,

1992; Pazur, 2003).

Verder wordt gedacht aan de kristalletjes magne-

tiet, nog kleiner dan de golflengte van zichtbaar

licht, die zich in onze hersencellen bevinden, door

het hele brein heen. De magnetiet-kristalletjes

(Fe3O4) hebben een diameter van slechts 50 nm

(nanometer oftewel 50 miljoenste millimeter) en be-

vinden zich in betrekkelijk hoge concentraties in

het ethmoide been (binnenzijde oogkas) en wig-

genbeen in de basis van onze schedel en in lagere

concentraties in vele gebieden van ons brein, mo-

gelijk ook in onze pijnappelklier (Kobayashi en

Kirschvink, 1995). Deze magnetiet-nanokristalletjes

zijn licht magnetisch en vormen een strengetje dat

zich, omgeven door een membraantje, in het cyto-

plasma bevindt. Doordat ze met hun noord- en

zuidpooltjes op elkaar aansluiten, vormen de

kristalletjes samen een groter magneetje, dat nog
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gemakkelijker reageert op aardmagnetische veld-

sterkteveranderingen, welke de Schumann-trillingen

in feite ook zijn (Kobayashi and Kirschvink, 1995).

Hun idee is dat deze magnetiet- ‘kettinkjes’ als het

ware mee-rammelen op de basisfrequentie van de

Schumann-resonantie. Doordat ze met ‘veertjes’

(spiraalvormige eiwitten, zgn. ‘gating springs’) van

het celskelet verbonden zijn met bepaalde eiwit-

poortjes in de celmembraan, klapperen deze open

en dicht, waardoor telkens ‘scheutjes’ positieve

ionen (geladen deeltjes) binnengelaten worden, die

tot cel-depolarisaties respectievelijk elektrische

pulsjes leiden die van neuron naar neuron gaan,

uiteindelijk leidend tot het Schumann-resonantie-

achtige hersengolfpatroon, dat we dan in het EEG

zien. Dit beïnvloedt, via het door de hele cel vertak-

te eiwit-skelet, ook het DNA in de celkern, genen ac-

tiverend die tot een reactie leiden van de cel-stof-

wisseling (Conova, 1999; Galliani et al, 1989;

Redecke, 1999; Roney-Dougal, 1993). Dit zou bij-

voorbeeld de melatonine-productie door de pijnap-

pelklier kunnen zijn. Melatonine doet ons ontspan-

nen en in slaap vallen. In slaap of diepe meditatie

kan melatonine ook omgezet worden in o.a. pinoli-

ne en DMT (dimethyltryptamine), die ervoor zorgen

dat we kunnen dromen en innerlijke beelden kun-

nen zien. Zou dit gebeuren wanneer remote viewers

zich afstemmen? Alle pijnappelklier-hormonen be-

ïnvloeden cellen in vele gebieden van ons brein. In

het vorige nummer van TIG is van deze auteur een

artikel verschenen over deze hormonen en hun

wisselwerking met het bewustzijn.

James Oschman heeft een verklarend model ontwik-

keld van de ontvangst en verdere geleiding van het

basisritme van de Schumann-resonantie door het

menselijk lichaam (Oschman, 1997, 2000). In zijn

model wordt de Schumann-resonantie ontvangen

door weefsels die magnetiet bevatten, in de pijnap-

pelklier, elders in de hersenen, in het wiggenbeen

en in het ethmoide been. De cellen van deze weef-

sels zorgen ervoor, dat tijdens de eerder genoemde

‘stille perioden’ de hersengolven meegenomen wor-

den in het ritme van de Schumann-resonantie. Deze

trilling wordt vervolgens door de rest van het li-

chaam heen geleid door het bindweefsel dat de ze-

nuwen omgeeft (perineuraal systeem). Het gevolg is

dat zij als wisselende magnetische velden in het

ELF gebied (1-100 Hz) meetbaar is rond het lichaam,

bijvoorbeeld bij de handpalmen (Seto et al, 1992).

Als een therapeut, in deze toestand van entrain-

ment verkerend, zijn/haar handen op een cliënt

richt of legt, raakt deze in dezelfde entrainment

door de therapeut, en vervolgens ook door de

Schumann-resonantie, waardoor het zelfherstellend

vermogen gestimuleerd wordt.

Eerder in dit artikel werd genoemd dat ook remote

viewers in functie synchronisatie van hun hersen-

golven met de Schumann-resonantie vertonen.

Wetenschappers die verschijnselen als remote vie-

wing (RV) bestuderen en overtuigd zijn van het be-

staan ervan, vragen zich al heel lang af wat de infor-

matie overdraagt die RV-ers ontvangen, ofwel, wat

het is dat RV-ers uitlezen. De fysicus Lian Sidorov in

de Verenigde Staten vermoedt dat het trillende

elektromagnetische veld dat gevormd wordt door

de Schumann-resonantie wel eens dit informatie-

overdragende medium zou kunnen zijn (Sidorov,

2002). Als een RV-er op afstand een locatie die

hij/zij nooit bezocht heeft, wil onderzoeken (en

waarvan alleen maar de coördinaten worden ge-

noemd), gebruikt deze zijn/haar intentie om zich op

die locatie af te stemmen en indrukken van alle an-

dere plaatsen (zoveel mogelijk) buiten te sluiten.

Hierdoor weet de RV-er die informatie uit het

Schumann-resonantieveld op te pikken, die inder-

daad over die plek gaat en vervolgens kan hij/zij

kenmerken van die plek beschrijven en tekenen.

Een biofeedback-systeem ter bevordering
van genezing
Mijn hypothese, die voortkomt uit alle hierboven

aangehaalde studies, is dat de mens zijn zelfher-

stellend vermogen kan stimuleren door te leren,

zijn/haar hersengolven te synchroniseren met de

basistrilling van de Schumann-resonantie (7,8 ± 0,5

Hz) van de Aarde. Zelfherstel is het vermogen van
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het levende organisme om zijn interne balans in

termen van stofwisseling, weefsel-intactheid, etc. te

herstelen en behouden. 

Daarom is de auteur ideeën aan het vormen voor de

ontwikkeling van een biofeedback-systeem, dat de

gebruiker informatie over zijn/haar hersengolven

geeft, samen met de tegelijkertijd gemeten

Schumann-resonantie. Een software-programma

moet de gebruiker erover inlichten of zijn/haar her-

sengolven al dan niet meetrillen met de Schumann-

resonantie. Deze feedback kan het best gegeven

worden in de vorm van een geluid, zodat men met

gesloten ogen kan werken. Naarmate de gebruiker

door deze vorm van biofeedback leert zijn/haar her-

sengolven te synchroniseren met die van de

Schumann-resonantie, kan hij of zij vervolgens de

sessie iets moeilijker maken voor zichzelf, zodat er

nog vaker ‘entrainment’ van de hersengolven door

de Schumann-resonantie optreedt en aldus een nog

sterkere stimulatie van het zelfherstellend vermo-

gen. Wat de cliënt dan in feite doet, is zijn/haar

hersengolven synchroniseren met de Schumann-re-

sonantie, oftewel deze volgen in fase en frequentie.

Het mooie is, dat deze biofeedback-apparatuur na

verloop van tijd door het leerproces overbodig

wordt. De gebruiker zal namelijk steeds vaker spon-

taan zijn/haar hersengolven synchroniseren met de

Schumann-resonantie. Van neurofeedback (training

van bepaalde hersengolffrequenties) is bekend, dat

de heilzame effecten blijvend zijn (Wuttke, 2002). 

Met biofeedback aan de hand van de Schumann-re-

sonantie kunnen wellicht genezing en levenskwa-

liteit bevorderd worden over een zeer breed terrein

van de geneeskunde, voor een zeer breed spectrum

aan letsels en ziekten. Het is zelfs mogelijk dat we

normaal gesproken, zonder technische biofeed-

back, onze gezondheid helpen in stand te houden

door onbewust onze hersenen op de basistrilling

van de Schumann-resonantie af te stemmen door er

tijdens diepe ontspanning geregeld in mee te gaan,

telkens ons brein weer herinnerend aan deze trilling

die al miljarden jaren aanwezig is op Aarde. In deze

tijd waarin de atmosfeer gevuld is met vele, door de

mens gemaakte andere frequenties in het bereik

van de hersengolven, kan een steuntje in de rug

door middel van hersengolven/Schumann-resonan-

tie-biofeedback nuttig zijn.

In het verleden is wel eens geprobeerd zelfherstel

of remote viewing te bevorderen door via biofeed-

back te leren, de hersengolven mee te laten trillen

op een kunstmatige, vaste frequentie van 7,8 of

zelfs 7,83 Hz (Houck, 1994). Dit kan ook bereikt wor-

den door (zichzelf) geluidspulsen en lichtflitsen van

deze frequentie via een zgn. brein-machine toe te

dienen. De vraag is of dit gunstig werkt, omdat deze

trillingen, en hiermee onze hersengolven, dan in

een volkomen tegengesteld ritme (ofwel in tegenfa-

se) kunnen komen ten opzichte van de basistrilling

van de natuurlijke Schumann-resonantie, die bo-

vendien voortdurend in frequentie fluctueert als ge-

volg van invloeden uit de ruimte en als gevolg van

de rotatie van de Aarde. Stemt men zich af op de

natuurlijke Schumann-resonantie, dan stemt men

zich vanzelf ook af op de nog lager frequente

elektromagnetische golven uit de kosmos, de mi-

cropulsaties van 2 mHz-5 Hz, die bijdragen aan de

fluctuatie van de Schumann-resonantie-frequenties.

Interessant is dat het sympathisch-parasympa-

thisch ritme (0.1 Hz) binnen deze frequentieband

valt. 

Naast de zelfherstel bevorderende frequentie van 8

Hz (diepe, meditatieve ontspanning) kunnen ook de

andere frequenties van de Schumann-resonantie

nuttig zijn om onze hersengolven aan te synchroni-

seren door middel van biofeedback. Dit gebeurt

waarschijnlijk eveneens al spontaan. De tweede

modus van de Schumann-resonantie is 14,1 +/- 0,5

Hz. Deze frequentie valt binnen de band van de

trage bèta-golven: 12-15 Hz. Deze frequentieband,

die net als de (trage) alfa-golven als treintjes

(Engels: ‘spindles’) in het EEG voorkomt, wordt het

‘sensory motor rhythm’ (sensorisch-motorisch

ritme, SMR) genoemd. Neurofeedback training op

dit ritme bevordert een goede samenwerking tussen

zintuigen en motoriek en structureert alle hersen-

functies. SMR verschijnt in het EEG in een toestand
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van alerte ontspanning. Zij is oorspronkelijk ont-

dekt bij katten, die dit ritme produceren wanneer ze

bijvoorbeeld bij een holletje een muis opwachten.

Bij neurofeedback-therapie wordt in de regel begon-

nen om dit ritme te trainen, met de elektroden

boven de centrale strook van de hersenschors.

Hierna spitst men zich zonodig toe op andere fre-

quenties en hersengebieden. Het zou interessant

zijn om te bestuderen of deze training nog effectie-

ver wordt als men leert om de hersengolven te syn-

chroniseren met de tweede modus van de Schu -

mann-resonantie. 

De volgende twee frequenties van de Schumann-re-

sonantie vallen in het midden-bèta-hersengolven-

bereik (20 en 26 Hz), dat gecorreleerd is aan een

wakkere, actieve staat van bewustzijn. De hoogste

vier frequenties van de Schumann-resonantie (33,

39, 45 en 50 Hz) liggen in het hoge bèta-hersengol-

ven-bereik. De 39 Hz van de Schumann-resonantie

ligt tegen de 40 Hz aan, een frequentie in het vol-

wassen EEG die verband houdt met ‘binding’, het

tot één waarneming samenbrengen van informatie

uit de verschillende zintuigen. Volgens sommige

onderzoekers heeft deze frequentie ook te maken

met inzichten en zingeving (Zohar en Marshall,

2000).

Conclusie
Het lijkt er inderdaad op dat het menselijke lichaam

zich kan afstemmen op de elektromagnetische gol-

ven van de Schumann-resonantie in de atmosfeer.

Volgens de in de literatuur aangetroffen modellen

worden deze trillingen ontvangen en versterkt door

diverse nano-structuren in en rond de hersenen. Dit

maakt synchronisatie van de hersengolven met de

Schumann-resonantie mogelijk in de perioden dat

deze niet worden aangedreven door de thalamus-

kernen. Door geleiding van deze golfvormen door

het hele lichaam via het perineurale systeem,

komen ze ter beschikking aan het hele lichaam en

stimuleren ze zelfherstel. Als de vermoede correla-

tie tussen de Schumann-resonantie en zelfherstel

klopt, moet het in principe mogelijk zijn om zelfher-

stel te stimuleren door biofeedback training van

hersengolf-synchronisatie met de Schumann-reso-

nantie.
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Samenvatting
Het stimuleren van zelfherstel door de

Schumann-resonantie

Er zijn aanwijzingen dat de Schumann-resonan-

tie (SR) in de aardatmosfeer een rol speelt bij

zelfherstel. Metingen aan de SR, het menselijke

EEG en door het lichaam uitgezonden ELF-mag-

netische velden, hebben geleid tot modellen die

de synchronisatie beschrijven van hersengolven

met de SR en verdere geleiding van deze golfvor-

men door het lichaam, die zelfherstel stimule-

ren. Er wordt voorgesteld een biofeedback

systeem te ontwikkelen voor de training van her-

sengolven-synchronisatie met de SR, om zelfher-

stel te bevorderen, als ondersteunend middel in

een breed terrein van de geneeskunde.

Summary
Self-repair stimulated by the Schumann 

resonance

Indications exist that the Schumann resonance

(SR) in the Earth’s atmosphere plays a role in

self-repair. Measurements of the SR, human EEG

and the body emissions of ELF magnetic fields

have led to models describing the synchroniza-

tion of brainwaves to the SR and further conduc-
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tion of these waveforms through the body, sti-

mulating self-repair processes. A biofeedback

system is proposed for training brainwave syn-

chronization to the SR, enhancing self-repair, as

a supportive means in a wide range of medicine.


