StarWhite
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 StarWhite.

oprijzen. Hieronder daarom het verhaal van Wei
Po-yang en het MfKzt van de Egyptenaren.
Wei Po-yang
Wei Po-yang was een Taoïstische filosoof en
een alchemist, een inwoner uit Wu in the provincie Kiangsu. In 121 A.D. werd hem een
positie aan het hof aangeboden, die hij afwees.
Het chinees klassiek werk van Wei Po-yang is
de beschrijving van het bereiden van de „pil der
onsterfelijkheid‟. De Chinese biografie over de
Acht Onsterfelijken zegt dat hij de bergen introk
om een werkzaam medicijn te maken. Na het
innemen van de gemaakte stof stierf hij. Maar
kwam later weer tot leven.

Wat is StarWhite?
Het is “mono-atomisch-goud” en is een
supergeleider. Kort gezegd biedt het connectie
met het kwantum-energie-veld. Hiermee kan
vitaliteit en bewustzijnsontwikkeling krachtig
ondersteund worden.
StarWhite is: Het „levens-elixer‟ van Wei Po
Yang, het Orgon van Wilhelm Reich, het torsieveld van Kozyrev, het Manna uit het oude
testament en het MfKzt van de Egyptenaren
hebben één ding met elkaar gemeen; ze scoren
heel hoog op de schaal van Bovis. Ze zijn in
staat om ons systeem te vitaliseren voorbij
normaal gezond super voed-sel. Ze zijn de
levenskracht zelf. Het is ook daarom dat je met
deze middelen je eigen etherische dubbel zo
goed kunt opladen. Volgens de chinezen, de
Egyptenaren en het oude testament zelfs zo
hoog vitaliseren dat je uit de dood kunt

MfKzt
In diverse Egyptische tempels wordt een wit
poeder gevonden. In het boek van Gardner
wordt duidelijk dat het over een exotisch
materiaal gaat. Een stof die keurig beschreven
staat, maar die ons nooit is opgevallen. Dat wat
er beschreven staat, of het nu over hiërogliefen
gaat, over de originele teksten van de bijbel,
over de antieke Vedische geschriften of over
oude Chinese verhalen, we hebben ze altijd
figuurlijk willen begrijpen. Maar wat blijkt? Veel
van wat er in de oude geschriften staat is
helemaal niet figuurlijk bedoeld. Je mag ze
letterlijk nemen. Toen Mozes van de berg
kwam, verteerde hij het gouden kalf met vuur,
strooide het over het water en gaf het zijn
volgelingen te drinken. Wat strooide hij over
het water? Het witte poeder goud, manna, het
MfKzt van de Egyptenaren.
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Onze moderne wetenschap weet inmiddels dat
als je van goud mono-atomisch materiaal
maakt het een wit poeder wordt met heel
merkwaardige eigenschappen. Dat is niet alleen
wetenschappelijk leuk, maar ook zeer nuttig in
industrieel opzicht. Nieuwe eigenschappen maken
nieuwe
toepassingen
mogelijk.
Het
monoatomische goud is een uitvinding die
eigenlijk een herontdekking is van duizenden
jaren oude kennis.

Ik ben op zoek gegaan naar bereidingswijzen
van dit materiaal en heb me in de zomer van
2014 teruggetrokken in mijn alchemie werkplaats. Net zoals Wei Po-yang, maar dan in de
Franse Ardeche. Ik heb de alchemie recepturen
op basis van goud naast me neergelegd. Ergens
in de bereiding komen gifstoffen voor (cyanide),
waarvan het latere product moeilijk te zuiveren
is. Ik heb de oude receptuur gevolgd die waarschijnlijk in Bethlehem werd gebruikt. En waar
koning Salomon zo stinkend rijk van is geworden. Het is gelukt. Ik heb het gemaakt en ik
ben het aan het gebruiken.
Meissner effect
Waarom een verhaal over supergeleiding en het
Meissner effect. Omdat het op een nuchtere
manier verteld wat er op zoveel fantastische
manieren in oude teksten staat. De Egyptenaren beschrijven iets wat ze de „rite van
doorgang‟ noemen. Het is een procedure waar
priesters en farao‟s zich aan onderwierpen. Een
onderdeel van dit proces is het innemen van
een grote dosis van het MfKzt. Een beschreven
effect is het doodgaan, en weder opstaan.
Precies zoals ook geschreven staat over Jezus,
en zoals ik hierboven beschreef over Wei Po-

yang. Een mens die dit heeft ondergaan kan
gedachten van een ander lezen, leviteren, zich
verplaatsen over grote afstand in een oogwenk,
licht geven en zo meer. In de natuurkunde heet
leviteren het meissner effect. En op dit principe
rijden er treinen. Het meissner effect treedt op
in een speciaal materiaal als dat aan het
supergeleiden is. Een supergeleider doet dit als
het gekoeld wordt met vloeibare stikstof.
Hiernaast zie je een plaatje. In het bakje met
vloeibare stikstof ligt een schijfje van dat
materiaal. Er boven zweeft, leviteert, een
magneetje. Dit kan vanwege het meissner
effect. Een supergeleider, zodra het gaat
supergeleiden, stoot een magneetveld af waardoor het gaat zweven. Het MfKzt bestaat uit
monoatomische materiaal, meestal goud. Het
lijkt op Ormus. Ormus is afge-leid van de afkorting Orme‟s (orbitally rearranged monatomic
elements). En worden ook wel m-state, of highspin, materialen genoemd. Ze worden miraculeuze eigenschappen toegedicht, zoals helende
krachten en supergeleiding bij kamertemperatuur. Ze werden ontdekt in 1975 door David
Hudson, een katoen verbouwer uit Arizona.
(hierover kun je lezen in Gardner‟s boek, of
youtube filmpjes vinden op internet). Door het
innemen van dit monoatomische materiaal
krijgt ons lichaam eigenschappen die lijken op
een supergeleider.

Andere producten van Vitafield zijn: Spiegel van
Kozyrev, Wifiwell, Bovismeter, Orgoniet. Ook
deze producten zijn te koop en te bestellen via
vitafield.nl
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