
Invulversie van het Penta Power 
stappenplan 

Vul in de kaders hieronder zoveel als mogelijk de aantallen in en stuur mij 

(lode@aqwatech.com) het ingevulde document, met de gevraagde foto’s door. 

STAP 1. Vermijd zoveel mogelijk 
stralingsbronnen 

STAP 2. Transformeer alle straling van je eigen 
apparaten met Phone Tags 

Toestel  Aantal toestellen in huis en gezin 

Smartphone en gsm 

Tablet 

Smartwatch 

Bluetooth‐headset (oortjes) 

Gps (navigatiesysteem) 

Weerstation met draadloze buitenantenne 

TOTAAL aantal Phone Tag Mini Duo‐sets

Toestel  Aantal toestellen in huis en gezin 

DECT: draadloze telefoon (headset) 

DECT: basisstation 

Babyfoon 

Wifirouter 

Wifiversterker 

Draadloze tv‐communicatie – 
Powerline Communication 

Laptop of desktopcomputer met draadloze 
verbinding 

Draadloze muziekinstallatie 

Draadloze printer 

Draadloos alarmsysteem 
(iedere draadloze component: sensor, klavier, sirene 

...) 

TOTAAL aantal Phone Tags Standaard 
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Transformeer specifieke zware 
stralingsbronnen in je woning 

Fotovoltaïsche panelen (zonnepanelen) op woning 
Heb je PV‐panelen op de woning liggen? 

Stuur me enkele foto’s van de woning van de buitenkant zodat ik de zonnepanelen goed kan zien 

liggen. 

Toestel Aantal 

Hoeveel omvormers heb je staan? 

Hoeveel PV-panelen heb je liggen?

Microgolfoven en inductiefornuizen 

Toestel Aantal 

Hoeveel microgolfovens en inductiefornuizen heb je 
staan? 



STAP 3.  Transformeer de externe straling en 
verhoog de energie in huis 

Home Tag: noodzakelijk in iedere woning 

Stuur me enkele overzicht foto’s door van de buitenkant van de woning, liefst van voor- en 
achterkant. Als je een grondplan hebt, is dit ook zeer welkom. Dan vul ik zelf onderstaande tabel in. 

TOEPASSING Aantal 

Aantal Home Tags nodig voor transformatie van straling van 
buitenaf 

Aantal extra Home Tags nodig voor de transformatie van 
PV‐panelen 

TOTAAL aantal Home Tags 

Aantal plexiglasplaten nodig om de Home Tags te bevestigen

Quatro Tag 

TOEPASSING Aantal 

Hoeveel bedden staan er in de woning? 

Hoeveel ramen of deuren heb je van waaruit je een 
hoogspanningslijn, zendmast of hoogspanningshuisje kan zien? 

TOTAAL aantal Quatro Tags 

220 Tag 

Toepassing  Aantal 

Aantal meterkasten elektriciteit 

Aantal omvormers PV‐installatie (komt direct uit stap 2) 
Aantal verdeeldozen tv‐distributie 

Aantal slimme meters 

Totaal aantal 220 Tags

Denecker
Onderstreping



STAP 4. Transformeer de straling wanneer je 
buiten je woning bent 

Pendant: versterkt je persoonlijke energie 
Aantal 

Aantal personen in het gezin 

TOTAAL aantal Pendants

Gold Tag: verhoogt het energetisch veld in de ruimte 
rondom je 

Aantal 

Voor verplaatsingen buitenshuis: aantal personen in het gezin 

Voor gebruik binnenshuis (om voedsel & drank op te laden, om in 
de koelkast of op een bureau te leggen ...) 

TOTAAL aantal Gold Tags

STAP 5. Transformeer alle andere energetische 
belasting met de AQwaVit® Water Vitaliser 
en de AQwaVit® Industrial Home Cleanse 

Welke soorten water gebruik je in je woning?  Ja/Nee 

Leidingwater 

Regenwater 

Gebruik je het regenwater enkel voor bad, douche, toilet en 
wasmachine? 

Putwater 

STAP 6. Transformeer de opgebouwde 
STRALINGSBALLAST in je eigen 
energiesysteem met de CLEANSE 15 

Aantal 

Aantal personen in het gezin 

TOTAAL aantal flesjes CLEANSE 15



Naam
Voornaam
Telefoon

Email
Jouw Penta Power Therapeut

Straat
Huisnummer

Postcode
Gemeente

Land

Jouw gegevens

Ligging woning
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