
ALPHASURYA HADO Producten 

 

Na maandenlange experimenten heeft Alphasurya verschillende nieuwe producten 

ontwikkeld gebaseerd op het EM HADO principe en deze gecombineerd, uitgebreid en 

verbeterd met onze tientallen andere technologieën zoals tachyon, orgon, vitalisatie, anti-

elektrosmog, (Edel) shungiet, Schumann resonantie, digitale homeopathie, bioresonantie, 

ULE, …  

In plaats van standaard touw worden stroom geleidende verbindingen gemaakt zoals 

schrikdraad, koperleidingen, Moebius spoelen, en elektriciteitsleidingen die niet alleen het 

Hado veld versterken maar een extra sterk energetische, helend en weldoend informatieveld 

genereren. 

Wat is Hado? 

Hado is een Japans begrip. Letterlijk vertaald betekent Hado ‘vibratie’ en is gebaseerd op de 

theorieën van Prof. Dr. Teruo Higa. Een belangrijk onderdeel van zijn theorie is het 

overdragen van informatie en energie door resonantie. Masuro Emoto (van de water 

kristallen) zegt hierover: “Hado is de wezenlijke vibratie die zich aan de basis van alle materie 

bevindt. Het is de kleinste eenheid van energie”. De Hado bronnen met EM zorgen dus voor 

een herstellend Hado evenwicht in de omgeving waar ze worden toegepast. 

Wat is een EM Hado bron? 

Met een EM Hado bron kan een harmonieveld gecreëerd worden. Door de EM Hado bron te 

bevestigen aan een touw, en met het touw een gebied te omtrekken, creëer en concentreer 

je het resonantie veld binnen de omtrek van het touw. Het touw functioneert als (EM) 

barrière die de resonantie naar binnen keert en zo het resonantie veld concentreert en 

versterkt. 

https://www.emwinkel.nl/product/em-hado-bron-voor-een-em-resonantieveld-van-max-

500m2/ 

https://hado.one/   

Wat is EM? 

EM is de afkorting van Effectieve Micro-organismen, microscopisch kleine wezentjes. EM is 

een combinatie van nuttige, opbouwende micro-organismen, die vrij in de natuur 

voorkomen en niet gemanipuleerd zijn. EM verbetert de bodemkwaliteit, de 

bodemvruchtbaarheid, de groei en de kwaliteit van gewassen aanzienlijk en wordt gebruikt 

om de natuurlijke weerstand van bodem, plant, water, mens & dier te verhogen. De 

toepassingsmogelijkheden zijn nagenoeg eindeloos. 

Het gehele principe achter alle EM producten is harmonie scheppen en in dit geval een 

harmonieveld scheppen. Dus hoe en waar je het ook toepast er zal harmonie ontstaan: 

gewassen en planten groeien beter, zieke planten worden beter, dieren worden weer 

gezond, mensen worden gezonder, etc 

https://www.emwinkel.nl/product/em-hado-bron-voor-een-em-resonantieveld-van-max-500m2/
https://www.emwinkel.nl/product/em-hado-bron-voor-een-em-resonantieveld-van-max-500m2/
https://hado.one/


Standaard ingrediënten: 

EM-X Gold , EM-X Super Cera C keramiekpoeder, rietsuikermelasse, Keltisch zeezout, 

houtskool, , EM-X Gold en aan de buitenkant twee 3 Volt knopbatterijen 

EM-X Gold  zijn de stofwisselingsproducten van Effectieve Micro-organismen zoals 

melkzuurbacteriën en gisten; https://www.emwinkel.nl/product/emx-gold/  

EM-X Keramiek is keramiek waar Effectieve Micro-organismen en EM-X Gold is 

meegebakken in de met EM gefermenteerde klei; https://www.emwinkel.nl/product/emx-

keramiek-super-cerac-poeder-2/  

Het microleven in de EM Hado fles kan doorgaan en is mede afhankelijk van de 

omgevingstemperatuur. Vooral bij EM Hado bronnen, die bij kamertemperatuur binnen 

staan of buiten staan bij warmere buitentemperaturen, kan het microleven zich voortzetten. 

Hierdoor ontstaat koolzuurgas, wat de EM Hado fles doet opzetten. Het is dan noodzakelijk 

om de fles (regelmatig) te ontluchten (want anders kan hij bij te grote druk en bolling 

barsten). 

Alphasurya extra ingrediënten en uitbreidingen: 

Orgon poeders, gevitaliseerd water, getachyoniseerde edelstenen, clinoptololiet zeoliet, 

shungietpoeder, Edel shungiet brokken, koper snippers en spiralen, Moebius spoelen, 

bergkristal spitsen, Herkimer diamantjes, heilige geometrie (levensbloem, symbolen op 

siliconen armband), verschillende zouten, etherische oliën, ULE, … 

Orgon poeders: bergkristal poeder, koperpoeder, aluminiumpoeder, magnetietpoeder, 

ijzerpoeder, clinoptololiet zeolietpoeder, EM-X keramiek Cera poeder, bentonietpoeder, 

actieve koolstof poeder, bicarbonaat poeder, kurkuma, gember, salie, … 

Zouten: Sea Crop (https://www.dekoolstofkring.nl/index.php/top-producten/sea-crop ), 

Japans zeezout Gold (https://www.emwinkel.nl/product/emx-gold-zout/ ), Himalaya zout, 

Guerande zeezout, Dode zee zout, Haliet (https://www.tachyon-

aanbieding.eu/product_info.php/products_id/774 ) 

Etherische oliën: o.a. Eucalyptus, Kamfer, Frankincense, Lemon, Myrrh, Patchouli, Cinnamon, 

Orange, Tee tree, … 

ULE: via onze met ULE (United Light Energy) siliconen bandjes wordt deze extra energie 

toegevoerd; tevens de bronenergie van DONAVE 

(https://www.kamperfoelie.com/index/index/menu/283/wonen-in-harmonie/ & 

https://www.kamperfoelie.com/webshop/product/product/393/category/73/Donave%20Hanger  

Bioresonantie: Schumann resonantie analoog microprintje of digitaal via MP3, via onze 

bestaande MBR’s en digitale homeopathie generatoren, en nieuwe toestellen: speciaal 

ontwikkelde generatoren voor buiten ( waterspat-dicht), uitbreiding Schumann Corrector 

met 2 Hado flesjes die via geïsoleerde koperdraad verbonden zijn met de massazijde van de 

vrije transformator winding voor extra modulatie op de 240 V stopcontact bedrading. Verder 

nog nieuwe opstellingen voor binnenshuis, bureel, slaap- en kinderkamer met geïsoleerde 

koperdraad, Hado hangers en juwelen, combinaties met (Edel) shungiet, etc. 
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