BOVIS meter
Vitafield heeft een aantal producten (studiemiddelen) ontwikkeld die je concreet
ondersteunen om zelf je bioveld te optimaliseren. Wij zijn aan het veranderen. Het
controle-centrum van ons systeem is aan het verschuiven van ons hoofd naar ons
hart. Het ‘overleven in een wereld van schaarste’ wordt het ‘creeren vanuit
overvloed’. Een nieuwe fase waarin ons lichaam nieuwe eisen stelt aan de
zogenaamde lichtdoorlatendheid. Om ons bioveld opimaal te vitaliseren hebben wij
een heel grote doorstroming van licht nodig. In dit productblad meer over de
Bovismeter. Eeen instrument waarmee je de vitaliteit van o.a. voeding en je
omgeving kunt meten.
geplukt van de boom, en een
verschrompelde appel die al weken op
de fruitschaal lag, vroeg hij zich af of er
een manier was om dit overduidelijke
verschil meetbaar te maken. Hij was
werkzaam in de kwaliteitscontrole van
verse levensmiddelen. Om dit arbeidsintensieve werk te vergemakke-lijken,
ontwikkelde
hij
een
eenvoudige
methode om de kwaliteit en vitaliteit
van voedingsmiddelen zo objectief
mogelijk te meten.
Hij ontwikkelde een ‘levenskrachtindex’ die vitaliteit scoort. Bovis
noemde zijn instrument de 'bio-meter',
welke een groot succes werd. Na de
tweede wereldoorlog werd de methode
van Bovis door de natuurkundige
Simonéton verder uitgewerkt en de
uitslag van de schaalverdeling wordt
vanaf die tijd 'Boviswaarde' genoemd.

André Bovis ontwikkelde een eenvoudig
en doeltreffende methode om vitaliteit
en de kwaliteit van voedingsmiddelen
zo objectief mogelijk te meten.
De natuurkundige André Bovis was een
frans-man die leefde van 1871-1947.
Kijkend naar een frisse appel, net

Gezonde mensen hebben een waarde
van 6500 tot 8000 op de Bovisschaal.
Daarom moet de mens, om vitaal te
blijven, voedsel consumeren van meer
dan 6500 Bovis. Veel voedingsmiddelen halen deze waarde niet. Deze
producten verminderen de levenskracht
van de mens, in plaats van er iets aan
toe te voegen.
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Gewoon kraanwater meet waarden
tussen 100 en 4.000 Bovis en lang
gekookte groenten heeft soms een
waarde van minder dan 200 Bovis.
Het is bekend dat b.v. rijpheid, versheid
en de bereidingswijze invloed hebben
op de Bovis-waarde van een bepaald
product. Bovis deed in de jaren 1930 al
onderzoek in de piramide van Giseh.
Krachtplekken blijken heel hoog te
scoren op zijn schaal. Want niet alleen
voedingsmiddelen
hebben
een
Boviswaarde. Ook organismen, voorwerpen, ruimtes, plekken, en symbolen
hebben hun eigen Boviswaarde.
In de natuur hebben struiken en
heesters een Boviswaarde vergelijkbaar met die van gezonde mensen.
Gezonde bomen hebben een hogere
waar-de: 7.000 tot 10.000 BE. Daarom
voelen we ons vaak ‘opgeladen’ door
een boswandeling. Een ziek bos met
waarden rond 4.000 Bovis kan ons uitputten. De aarde kan zelf tot 18.000 BE
(bovis eenheden) aan levensenergie
produceren. Metingen in de steencirkels
in Engeland, zoals Stonehenge, Avebury, de Rollright Stones, Boscawen-Un
en Scorhill leveren meetwaarden op
tussen 14.500 en 17.500 BE. Alles
boven 18.000 BE heeft geen fysieke,
maar een etherische oorsprong. Als
ijkpunt voor de waarde van 18.000 BE
wordt overigens de kathedraal van
Chartres genomen. Men is het er alleen
nog niet over eens waar dat ijkpunt
precies ligt: de één noemt het
hoogaltaar, de ander het centrum van
het labyrint. Maar het kan zich ook in
de crypte van de kathedraal bevinden.

boviswaarden kun je meten met een
pendel, een bio-tensor of met kinesiologie. Om zeker te weten dat je
metingen helemaal zuiver zijn, moet je
je niet door je eigen verwachtingen en
waarnemingen laten beïnvloeden, moet
je neutraal, ontspannen en gegrond
zijn. Dat vereist scholing.
Een van de vitafield producten uit de
serie DO IT YOURSELF is een pakket
waarmee je een boviswaarden-meter
zelf kunt bouwen. Kompas organiseert
workshops
waarin
je
met
het
instrument leert werken.
Andere studiemiddelen van Vitafield
zijn: Spiegel van Kozyrev, StarWhite,
Wifiwell
en
Orgoniet.
Ook
deze
producten zijn te koop en te bestellen
via vitafield.nl

De
boviswaarde-meter
is
geen
apparaat, maar een liniaal of schijf
waarop getallen zijn genoteerd. Deze
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