ORGONIET
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 Orgoniet.
Transformeert negatieve gedachtenpatronen. Verbetert concentratie bij
plaatsing op werkplek en helpt bij een
effectievere slaap bij plaatsing in
slaapkamer.
Verzamelt positieve energie en straalt
deze uit. Heeft hierdoor een vitaliserende werking. Kan ook ge-plaatst
worden bij planten.
In de jaren dertig en veertig van de
vorige eeuw was Dr. Wilhelm Reich in
staat om met een aangepaste Geigerteller etherische energieën waar te
nemen. Hij noemde deze energieën
Orgone.

Orgoniet is een prima hulpmiddel en
studiemiddel omdat het een transformerend effect pleegt te hebben. Als een
soort positieve energie brug. En maakt
de toegang tot het licht groter.
Orgoniet gevuld met kwarts en andere
kristallen in de vorm van een piramide
heeft de volgende werking:
Zet negatieve energie om in positieve
energie. En is daarom goed te gebruiken in de buurt van actieve stralingsbronnen.

Het werk van Reich werd voortgezet in
de zestiger jaren door verschillende
Russische wetenschappers zoals Dr.
Nikolai Kozyrev, die de ether heeft
bewezen en daarvoor de spiegel bouwde. Verder onderzoek door wetenschappers die in de voetsporen zijn
getreden van Reich en Kozyrev hebben
een nieuwe moderne fysica, biologie en
psychologie ontwikkelt. Wetenschap die
plaats inruimt voor etherische energieën en velden. Orgon werd door
Kozyrev het torsieveld genoemd en
door anderen ook wel vacuüm flux of
nulpuntsenergie.
In 2000 heeft het echtpaar Don en
Carol Croft ontdekt dat door het men-
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gen van polyesterhars en metalen
spaanders en dat te gieten in kleine
mallen, dat dit hetzelfde resultaat gaf
als de accumulators van dr. Reich.
Carol Croft zag het belang hiervan in en
mede door haar gave om energie te
zien, stopte ze een klein kwartskristal in
het mengsel.

Kwartskristallen hebben de eigenschap
om etherische energie te verzamelen,
te transformeren en uit te stralen. Deze
toevoeging resulteerde in een orgoniet
samenstelling die continue op een
efficiënte wijze de negatieve energie
omzet in positieve energie. Wanneer
Orgoniet in de buurt van een bron van
negatieve energie is, wordt die negatieve energie efficiënt en continue
omgezet in positieve energie. Het
polyester krimpt tijdens het uitharden.
Door dit krimpen wordt de kwartskristal
onder mechanische druk gezet, daardoor treedt het bekende piëzoelektrisch

effect op binnen in het kristal. Er wordt
aangenomen dat dit de reden is dat
Orgoniet zo effectief werkt als een positieve energie transformator.
Don en Carol Croft hebben na deze
ontdekking kleine vormen van Orgoniet
gelegd bij alle bronnen van negatieve
energie in hun directe omgeving, nadat
ze gemerkt hebben wat de effecten
hiervan waren, nl. een reinigende en
helende werking van de omgeving. Zij
hebben hierover gepubliceerd en hun
lezers aangemoedigd hetzelfde te doen
in hun eigen omgeving. Dit is door vele
duizenden mensen gedaan en wordt
nog steeds gedaan over de hele wereld.
Naast dit effect heeft Orgoniet ook
effect op ons denken, het zet negatieve
gedachten om in meer positievere gedachten, je kunt ook zeggen dat het
moeilijker is om lang negatief te zijn in
de buurt van orgoniet omdat het de
negatieve gedachtepatronen transformeert. Orgoniet is daarom een prima
hulpmiddel om bewustzijnsontwikkeling
te versnellen. Want het heft vele
belemmerende factoren en belastingen
op. Piramides verzamelen energie,
louter door hun vorm. Door deze vorm
toe te voegen aan de orgoniet wordt
het een stralende bron van licht.
Andere producten van Vitafield zijn:
Spiegel
van
Kozyrev,
StarWhite,
Wifiwell, Bovismeter, Orgoniet. Ook
deze producten zijn te koop en te
bestellen via vitafield.nl
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