
Correspondentie 

Steenwijk, 25 november 2005. 

Geachte heer Lumeij 
In vervolg op ons telefoongesprek van donder
dagmiddag j.1. ben ik zo vrij nog enkele opmer
kingen te maken. 
Uit genoemd gesprek heb ik kunnen opmaken 
dat U in bioresonantie geen vertrouwen hebt 
Als men weet dat alles wat is, bestaat en leeft uit 
energie = trilling bestaat en als men deze trillin
gen ontkent, dan loopt men toch zeker minstens 
met oog- en oorkleppen op. Behalve dat laat je 
bovendien nog een ongelooflijke hoeveel ken
nis, materiaal en onderzoekmogelijkheden lig
gen. Om op een juiste manier met trillingen te 
werken heeft men te maken met resonantie en 
om trillingen en resonantie zichtbaar te maken, 
maakt men o.a. gebruik van een biosensor. 
Zo was het voor mij mogelijk om door middel 
van bioresonantie een sluitende medicatie te
gen kanker t.b.v. Herre Kingma, samen te stel
len. Daar ik me er van bewust was dat hij hier
van geen gebruik zou willen maken heb ik de 
energie van de medicatie naar een foto van 
hem overgedragen. Dit resulteerde in het feit 
dat ik na zes maanden via resonantie heb kun
nen vaststellen dat de ziekte bij hem was ver
dwenen. Ik heb hem dit medegedeeld en hem 
met dit heuglijke feit gefeliciteerd. Tijdens een 
interview bij Barend & van Dorp heeft hij be
vestigd dat hij vrij van kanker was. 
Voor de heer Balkenende heb ik, toen ik van 
zijn ziekte hoorde, een sluitende medicatie te
gen zijn ziekte - Erysipilas - samengesteld. De 
energie van deze medicatie is ook nu weer 
energetisch naar een foto van hem overgedra
gen. Dit heeft geresulteerd in een voor deze 
ziekte - zelfs na drie operaties te hebben onder
gaan - buitengewoon kort verblijf in het zie
kenhuis. 

Op deze wijze heb ik ook een medicatie tegen 
straling door verarmd uranium mogen samen
stellen t.b.v. de militairen die naar Irak en het 
middenoosten waren uitgezonden. Met een 
ampul met deze medicatie heb ik kunnen dia
gnosticeren dat van het kabinet vier ministers, 
twee staatssecretarissen, een generaal" en vier 
kamerleden en nagenoeg alle daar gediend 
hebbende militairen door deze straling zijn be
smet geraakt. Bij enkele van de genoemde per
sonen heb ik, na een medicatie naar hun foto te 
hebben overgedragen, al na zes maanden kun
nen vaststellen dat de straling bij hen was ge
neutraliseerd. 

Wat de gevolgen van deze besmetting voor de 
Irakgangers kan zijn hebben we kunnen ver
nemen uit verschillende Amerikaanse en 
Engelse publicaties zoals Nexus Magazine en 
andere publicaties hierover, waarvan men hier 
in Nederland niets wil horen en hiervoor DE 
OGEN SLUIT . Een schande te meer daar voor 
een luttel bedrag de DU-besmetting kan wor
den geneutraliseerd. Wil men hiervoor niet 
open staan dan kan men het over een jaar of vijf 
wel schudden door een kankerexplosie bij deze 
mensen, afgezien nog van de onvolwaardige en 
mismaakte kinderen die uit die huwelijken 
kunnen worden geboren. Men zou de indruk 
krijgen, dat men niet in staat is hier iets aan te 
doen dan wel een oplossing hiervoor weet. Als 
men de moed zou hebben om de belangen van 
die mensen die het aangaat hoger te stellen dan 
wat papieren voorschriften en reglementen dan 
zou het probleem binnen een jaar zijn opgelost. 
Indien men dit niet wil aannemen en een en an
der niet op de persoon wil uittesten - het zij zo 
- maar de rekening zal eens hiervoor wel wor
den gepresenteerd. 

Na de Tsunami in Z.O. Azië zou door de vele 
rottende lijken en kadavers veel slachtoffers 
door besmettelijke ziekten als tyfus, cholera 
enz. tot gevolg kunnen hebben. Om dit te voor
komen heb ik een medicatie mogen samenstel
len tegen deze besmettingen. Dit hele gebied 
heb ik destijds afgedekt met als resultaat dat er 
geen epidemie van besmettelijke ziekten is ge
weest, hiervan is daar blijkbaar totaal niets 
over vernomen, ook niet van personen die daar 
geweest zijn. Met de ampul heb ik door middel 
van bioresonantie op foto's en levende perso
nen kunnen constateren, dat zij bij hun bezoek 
trillingen van die medicatie in hun lichaam 
hebben opgenomen. Ook planten, dieren en 
ruines e.d. hebben de helende trillingen, die 
exact gelijk zijn als die van de ampul van de 
ampul opgenomen. Op een foto in de Telegraaf, 
waarin Marja van Leeuwen op een roerig 
Tsunami jaar terugblikt heb ik kunnen testen 
dat zij, nu na tien maanden nog steeds de tril
lingen van mijn ampul tegen besmettelijke 
ziekten bij zich hebben. 

Met de hierbij opgedane ervaringen heb ik 
vanaf februari dit jaar de vogelgriep gevolgd. 
Met een medicatie hiertegen heb ik de plaatsen 
in China en elders in Azië, Rusland en de 
Balkan kunnen traceren waar besmettings
haarden waren en deze gebieden op de geëi
gende manier afgedekt. Nadat eind september, 
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begin oktober het H5N1 virus ter sprake kwam 
heb ik ook hiertegen een medicatie mogen sa
menstellen en ook nu weer het hele gebied af
gedekt. We hebben in ieder geval kunnen zien 
dat, hoewel hier en daar er helaas nog wel een 
aantal doden zijn gevallen door besmetting, dit 
gezien het enorme gebied, toch zeer gering is 
geweest. Als ik in de krant lees dat er in Neder
land per jaar 3600 mensen sterven aan missers 
in ziekenhuizen, hoe kan men dan spreken van 
kwakzalverij zonder op de hoogte te zijn van 
datgene wat hierboven omschreven is. U moet 
dan bij niet aankomen met die paar doden, 
overigens erg genoeg, die daar zijn overleden 
door besmetting. 

In Nederland ligt er, zoals ik zelf heb kunnen 
meten, een energetische deken tegen het H5N1 
virus over het hele land. Dat wil dus dit zeggen 
dat, elk mens, elk dier, elke boom en elk spriet
je gras, en elk gebouw de energie van deze am
pul in zich heeft opgenomen. Van TV beelden 
heb ik getest dat onze koninklijke familie, -
Alexander, Maxima en de prinsesjes - tegen het 
H5N1 virus zijn beschermd. Ook zij dragen 
exact de zelfde trillingen de trillingen van mijn 
anti vogelgriep bij zich.Ware dit niet het geval 
dan zou ik geen resonantie tussen ampul en 
beelden kunnen waarnemen. Niet alleen onze 
koninklijke familie, maar ook testte ik, dat de 
Spaanse koning Juan Carlos en zijn gevolg 
eveneens zijn beschermd. Ik heb echter ontdekt 
dat straling door zendmasten, elektrische cen
trales e.d. een negatieve invloed hebben op 
energetische kracht van de energetische deken. 
Dit verklaart ook de oorzaak van het ontstaan 
en voorkomen van nieuwe besmettingen in 
China en andere delen in Azië. 
In totaal heb ik een kleine honderd verschillen
de medicaties mogen samenstellen, die afkom
stig zijn van natuurlijke plantaardige grond
stoffen met een hoge frequentie. Daar alles wat 
is en leeft uit trilling bestaat, ligt het voor de 
hand dat het een vereiste is om met deze tril
lingen te kunnen omgaan. Bioresonantie is 
hiervoor de meest aangewezen weg, is mijn er
varing. Hieronder valt ook een medicatie tegen 
Hiv/Aids, waarmee in het diepste geheim er
gens in Afrika proeven zijn gedaan, die zeer 
positief zijn uitgevallen, naar men mij mede-
deelde.Uit een vergelijkend onderzoek heb ik 
gevonden dat mijn ampul een betere werking 
heeft dan de tientallen aidsremmers, die mo
menteel in de handel zijn en die bovendien nog 
eens heel wat smerige bijwerkingen hebben. 
Als trillingen het werk doen en men niets hoeft 
te slikken, terwijl de kosten een fractie zijn van 
wat men voor aidsremmers per jaar moet uit
geven, dan is het gezien, de 40.000.000 mensen 

die over de gehele wereld hieraan lijden, een 
schande om hiernaar geen nader onderzoek te 
doen. Zelfs op zeer kleine schaal is dit mogelijk, 
als men maar wil. Men roept ach en wee over 
deze vreselijke ziekte, maar het schijnt gemak
kelijker te zijn om er over te praten dan er iets 
tegen te doen. Of zijn het weer de papieren re
glementen en voorschriften, die die arme don
ders van hun genezing afhoudt. Een buurjon
gen van mij had twee zieke vogeltjes, die al een 
paar weken in een aparte kooi zaten. Ik gaf 
hem een ampul om deze aan de kooi te hangen. 
Twee dagen later vlogen ze weer lustig rond. 
Zijn jongere broer van elf jaar had vanaf zijn 
vroege jeugd valse kroep, waarmee men jaren
lang zonder resultaat heeft gedokterd had. Met 
een energetisch samengestelde ampul was na 
twee dagen de kroep weer verdwenen. 
Gezien het bovenstaande moet men tot de con
clusie kunnen komen dat minstens 1 miljard 
mensen door mijn ampul zijn beschermd tegen 
het H5N1 virus. Als men hiervoor het niet be
paald betrouwbare Tamiflu zou gebruiken te
gen een verkoopprijs van 28.- dan kwam 
men op een bedrag van 28 miljard Euro. Een 
leuk bedrag wat ik de gemeenschap heb kun
nen besparen hiermee. Hoogervorst en Zalm 
kunnen hier blij mee zijn. 
Hopelijk bent U bereid om hier geloof aan te 
hechten. Geef mij 'for God's sake' de kans en de 
gelegenheid om aan te tonen dat deze moge
lijkheid ter beschikking van het mensdom 
staat. 

U kunt nu twee dingen doen: de ogen open 
doen, hierover nadenken, filosoferen of datge
ne wat ik heb medegedeeld mogelijk waar zou 
kunnen zijn en dan actie ondernemen. Of: het 
advies van Colijn aan de vooravond van de in
val van de Duitsers in Nederland op 10 mei 
1940 opvolgen en rustig gaan slapen. 
Ik hoop nog iets van U te horen. • 

Met vriendelijke groet, 
A.P.N.v.d Burgh 

Zie De Steenwijker kwakzalver op bh. 31. 
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