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De belangrijkste conclusies van M. Denecke uit eigen ervaringen na zijn ¾ jaar durende 

onderzoek naar Floww producten: 

Een therapie is succesvoller (effectiever en efficiënter) indien: 

1. een patiënt vrij is van straling 

2. de behandelruimte vrij is van straling 

3. de patiënt vrij blijft van straling 

Manfred Denecke ziet als oplossing hiervoor het Floww veld als blijvend aanwezig bioveld 

dat de patiënt vergezelt  niet alleen tijdens de behandeling, maar ook thuis, onderweg, op 

school of op kantoor. 

 

“Een nieuw idee – het Floww-veld 

Deze oplossing heb ik ruim ¾ jaar kunnen testen. Omdat onze praktijk in een kruispunt van 

vijf mobiele zendmasten binnen een straal van ca. 60 tot 500 meter hemelsbreed staat, 

bovendien nog diverse aardstraal componenten door het huis trekken en vanuit de buurt ook 

nog een paar WLAN-velden instralen, is het van bijzonder belang een werkzame afweer 

tegen deze belasting te krijgen. Omdat na deze periode daadwerkelijk een goede 

verdraagzaamheid geregistreerd kon worden, werden verdere testen op huizen met 

duidelijke belastingen ook met succes uitgevoerd.  

De werking van deze Floww-velden werkt op het „systeem mens“ niet alleen afschermend 

echter ook zeer actief stabiliserend en opbouwend.  

Bovendien is de certificering van het systeem en de herkenbare achtergrond van werkzame 

bestanddelen, die zijn aangetoond bij betrouwbare testen, voor mij een zeer overtuigend 

argument. 

In de in ons seminar gebied plaatshebbende B.A:T.-opleiding staan de deelnemers bij de 

basiscursus acht dagen zowel aan de uit het raam zichtbare zendmasten als ook aan het 

onzichtbare Floww Veld bloot. Hier komt het steeds weer opnieuw tot opmerkzame 

bevindingen. De deelnemers kennen natuurlijk ook de structuur van de belastingen en zijn na 

twee tot drie seminar dagen toch erg verbaasd, dat ze vooral laat in de middag nog steeds 

geconcentreerd en ontvankelijk zijn voor indrukken en daarbij ook geen vermoeidheid voelen. 

Dit leid ik volledig terug op het effect van het Floww-veld, omdat wij voorheen een ander 

systeem geïnstalleerd hadden. Toen waren deze positieve verschijningen niet te merken. 

 



In de patiënten klantenkring zijn er duidelijke aanwijzingen, dat bepaalde therapie 

maatregelen onder het thuis ingerichte Floww-veld of ook alleen door het duurzame gebruik 

van de pocketFloww veel effectiever kunnen worden omgezet. 

In een zeer indrukwekkend voorbeeld was een patiënt en zijn partner definitief uit de 

slaapkamer weggegaan, omdat ze niet konden slapen. Na het installeren van een Floww-veld 

werden na afwachtende pogingen de nachten in de oorspronkelijke slaapkamer weer meer 

uitgebreider. Ondertussen is het paar weer compleet terug in de oude slaapkamer en meldt 

een uitgesproken ontspannen slaap. 

 

Alle energetisch werkzame therapeuten is duidelijk, dat de succesvolle therapie alleen dan 

mogelijk is, wanneer de door mij als „kern- of elementair-storing“ omschreven gebieden 

van geopathie, elektro- en hoge frequentiebelasting van patiënten verwijderd blijven. De 

behandelruimten in de praktijk dienen storingsvrije zones te zijn en zo mogelijk dient een 

persoonlijk Floww Veld ook onderweg een permanente begeleider te zijn”. 

 

Hartelijke groeten, 

 

Ad 3. Alexander Instituut, dr 


