SPIEGEL van Kozyrev
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 Spiegel
van Kozyrev.
koord. Daardoor ontwikkel je de verbinding met
bewustzijn van je etherische dubbel.
Vergroot
je
mogelijkheden.
De
spiegel
weerkaatst de door ons uitgezonden torsie op
onszelf terug. Daarnaast opent het ‘in ons’ de
mogelijkheid om met het torsieveld buiten ons
op aarde en in de kosmos te ‘delen’.
Het beleven van de tijd. Torsie is de tijd zelf.
Als je in de stroom stapt beleef je de tijdruimte
op een onafhankelijke manier.
Maak contact met je innerlijke stilte. De spiegel
kan je een instant ervaring van de non-dualiteit
geven. Hierdoor ontwikkel je meditatieve
vaardigheden sneller en maak je contact met je
innerlijke bron.

Doel
Allereerst neemt de spiegel een sluier weg; het
haalt de ruis uit onze gewaarwording. Ten
tweede kun je in de spiegel je etherische dubbel
opladen. Zonder ruis waarnemen en je dubbel
opladen is belangrijk geworden om ons gewaarzijn te ontwikkelen. Want we weten dat er meer
aan de werkelijkheid is. Een groter overzicht en
een groter inzicht is mogelijk door de ‘zintuigen’
van ons etherisch dubbel. Deze zintuigen zijn te
ontwikkelen. Hierdoor kun je het andere stuk
van de werkelijkheid leren doorzien en leren
gebruiken.
Effect van de spiegel
Activeert je bewustzijn. De spiegel activeert en
prikkelt de epifyse. Sessies in de spiegel
resulteren in de versterking van het zilveren

Time Wave Anchor
De oprolbare spiegel is uitgerust met een time
wave anchor (TWA™). Dit is een vernuftig
stukje electronica dat er voor zorgt dat de
opgebouwde vortex in de spiegel, bij gebruik,
aan de grond blijft. Door de timewave te
ankeren is de gebruiker van de spiegel
verzekerd van het houden van zijn aarding.
Deze aarding houdt de training van het
etherisch
dubbel
nuchter,
praktisch
en
concreet. De TWA voorkomt dat het etherisch
dubbel gaat zweven.
Reacties
“Ik weet niet hoe ik het anders moet
verwoorden dan het gevoel in een Karma
vergruizer te hebben gezeten. Het heeft een
behoorlijke versnelling gegeven in de reiniging
van mijn energie lichaam. Mijn grootste
blokkade in mijn stuit chakra is nu geslecht en
er vindt nu veel doorstroming naar mijn hogere
chakra's plaats. Het lukt me vaker en langer in
mijn hogere bewustzijn te zijn. De effecten van
edelstenen, handoplegging e.d. zijn sterker.”
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“Meerdere keren heb ik nu ervaren dat er
Russisch werd gesproken terwijl ik in de spiegel
zat.”

producten zijn te koop en te bestellen via
vitafield.nl

“Ik heb veel ervaring met mediteren en yoga, ik
merk dat in de spiegel je direct „plopt‟ in de
meditatieve binnenstilte. Verder merkte ik dat
een kwartier in de spiegel voor mij drie
ademhalingen was, ik heb daarom de wens een
paar keer voor een langere tijd daar te zijn. Om
uit te vinden hoe mijn tijdwaarneming werkt.”
Achtergrond
Torsieveld, fluïdum, ether, orgon. Het zijn
allemaal namen voor de vitale levenskracht die
al het leven doordringt. Het is de adem uit de
kosmos die het leven mogelijk maakt, die ons
bewustzijn is.
Praktisch
In mijn praktijk kun je gebruik maken van deze
spiegel. Je kunt losse sessies doen van een half
uur of een tien strippenkaart kopen voor
regelmatig gebruik. Kosten voor het gebruik
van de spiegel zijn:
Losse sessies van een half uur plus 15 minuten
ervaring uitwisselen: 45 €
Strippenkaarten voor 10 sessies van half uur,
kosten per sessie 24 €.
Strippenkaart is overdraagbaar, je kunt hem
dus met een ander delen. En sessies zijn met
een strippenkaart te koppelen, bijvoorbeeld 2
strippen voor een sessie van een uur.
Naast de spiegel in mijn praktijk heb ik een
verplaatsbare spiegel ontwikkeld. Deze kun je
thuis plaatsten of in je eigen praktijk. Zo maak
je een eigen stilteplek waar je regelmatig het
veld van je dubbel kunt vergroten en
verstreken. Therapeuten kunnen zittingen in de
spiegel
combineren
met
hun
eigen
behandelmethoden. De ervaring leert dat
klanten openen en ontvankelijker worden voor
behandelingen. Hun gewaar-zijn en het daaraan
gekoppelde inzicht wordt vergroot en daarmee
hun keuze vrijheid.
Een
verplaatsbare
spiegel
kost
voor
particulieren 950 € en voor therapeuten is dat
ex BTW.
Andere producten van Vitafield zijn: StarWhite,
Wifiwell, Bovismeter, Orgoniet. Ook deze
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