WIFIWELL
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 Wifiwell.
structuur effect’ (cavety structure effect oftewel
CSE). Dit gaat over het effect, op mensen en
dieren, van specifiek gevormde ruimtes. Neem
als voorbeeld een bijenraat. Hij ontdekte dat de
vorm van de holtes voor een heel speciaal
effect zorgen. Het is door dit effect dat bijen
(hommels en wespen) hun nest kunnen
terugvinden. Maar het is ook de reden waardoor
hun nest bacterie en schimmel vrij is.
Door het bestuderen en nabouwen heb ik een
aanvullende ontdekking gedaan. Het ‘veld’
effect dat Grebennikov ontdekte komt niet uit
het niets. De holtestructuren transformeren een
al bestaand (plaatselijk) veld tot een vitaal, bioenergetisch, veld.

Mijn interesse gaat uit naar al de wonderlijke en
magische eigenschappen die mensen blijken te
hebben. Velen daarvan werden en worden (nog
steeds) para-normaal genoemd. In de natuurwetenschappen en in de filosofie wordt deze
werkelijkheid meta-fysisch genoemd. Het gaat
echter over onzichtbare krachten en machten
die de essentie van ieders leven zijn. En hoe
mysterieus ook, ze zijn niet boven-natuurlijk of
ab-normaal. Ook Grebennikov onderstreept het
belang van deze onzichtbare, maar essentiele
levenskracht. Hij is de ontdekker van het ‘holtestructuur-effect’ en blaast biogravitatie een
nieuw leven in. Ik gebruik zijn vinding voor een
toepassing om ons bio-veld te vitaliseren.

Welke bronnen, vroeg ik, kunnen als ‘brandstof’
dienen voor dit holte-effect? Welke energie,
veld of bronnen zijn er nog meer die het bioenergetische veld van ons systeem beinvloeden? Velen ervaren dat allerlei stralingsvelden hun gezondheid beinvloed. En de meest
voor de hand liggende daarvan; een wifi
zender. Inmiddels staan overal en in elk huis
wifi zenders energie uit te braken. Dat is niet
heel erg gezond, al hoewel niet duidelijk is wat
precies en waarom precies. Met een Bovis
meter is duidelijk te meten dat een wifizender
een woonhuis een lagere boviswaarde geeft. Je
zou kunnen zeggen dat een wifizender het
leven opzuigt. Maar met het CSE wordt dit veld
omgevormt. Na meting blijkt dat het zelfs een
vitaliserend effect heeft, de boviswaarde neemt
toe! Vandaar dat ik deze toepassing wifiwell heb
genoemd. Een goed gevormde holtestructuur
maakt van een wifizender een bron van vitaliserende energie.

Viktor Stepanovich Grebennikov (1927-2001)
was een natuurliefhebber en geobsedeerd door
insekten, professionele entomoloog en begaafd
schilder. Hij is de ontdekker van het ‘holte

Enkele effecten van CSE op een rijtje:
Gebleken is dat de CSE de groei remt van
saprofytische bodembacteriën, de groei remt
van gist en andere soortgelijke culturen en remt
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tarwe kiemen. Handig vanwege de kleinere
kans op ziekten. En ondergrondse nesten
worden zo ook niet doorgroeid met wortels.
Onder invloed van CSE beginnen bijenlarven te
fosforesceren, terwijl de volwassen bijen veel
actiever worden. Het is gebleken dat de CSE,
net zo als zwaartekracht, niet kan worden afgeschermd. Het beïnvloedt levende organismen
door muren, dikke metalen en alle andere
schermen. Het is gebleken dat wanneer een
CSE voorwerp werd verplaatst, een persoon dit
niet onmiddellijk voelt, maar pas een paar
seconden of minuten later. Terwijl zoals
Grebennikov het noemde, een 'fantoom' van
het CSE veld uren en soms maanden waarneembaar blijft.
Dieren zijn afhankelijk van CSE
Grebennikov heeft in zijn onderzoek naar
insekten vaak genoeg bestudeerd hoe het kan
dat een hommel de ingang van de korf of de
locatie van zijn nest kan vinden. En in dat
observeren kwam hij er maar al te vaak achter
dat een hommel, die zijn nest op zolder in zijn
huis had, vaak aan de blinde kant van het huis,
aan de verkeerde kant van de muur, naar de
opening van zijn nest zocht. En hij noemt ook
de experimenten met jachtwespen. Waarbij de
grond inclusief hun nest werd verplaatst naar
een andere locatie, waarheen de wespen
gewoon de weg vonden. Hommels en wespen
vinden hun nest als gevolg van de golf zender
van hun nest holtes.
Bloemen zijn ook holtes en hebben daarom ook
een CSE. Insekten vinden niet alleen op nectar
en kleur de juiste bloemen, maar ook omdat de
holte van de bloem een structuur effect geeft.
Je kunt dit zelf navoelen door een vaas met
bloemen op te sporen in een donkere kamer.
Let op. Vooral klokvormige bloemen (tulp, lelie,
amaryllis) geven een groot fantoom effect. Dus
als de vaas tussentijds wordt verplaatst, is de
oude locatie nog heel lang te voelen.
Straling en schade
Door inmiddels maanden testen in mijn eigen
woning en de ervaring van een tiental gebruikers het volgende over het effect van de
wifiwell. Het effect is zo groot als het bereik van
het modem. Alhoewel het vitaliserende effect
sterk afhangt van de originele waarde van elke
ruimte binnen dat bereik. En een extra
opmerking is te maken bij de bescherming. Veel
mensen zijn op zoek naar bescherming tegen

de schadelijke effecten van stralingsbronnen.
De wifiwell beschermd, helpt dat er geen
schade gemaakt wordt. Maar de al bestaande
schade wordt alleen op lange termijn hersteld.
Niet door de beschermende werking, maar door
haar vitaliserende werking. Het lichaam krijgt
de kans om zichzelf te herstellen.

Wifiwell
De belangrijkste constatering,
over alle
onzichtbare machten en krachten, is dat ze
allemaal effect hebben op leven. En dat het
effect dat ze hebben, essentieel is voor het
leven zelf. Het leven kan niet bestaan zonder
deze machten en krachten. Zo ook het door
Grebennikov ontdekte CSE. Ik maakte er een
toepassing van die in staat is woningen te
vitaliseren en zijn bewoners te beschermen. Net
als de holtes van de bijenraat dat doen voor de
bijen in hun korf.
Technische specificaties
 Wifiwell is gemaakt van bio-afbreekbaar
materiaal
 Haar afmetingen zijn 8x8x8 cm, en is
voorzien van een elastieken band zodat
het makkelijk op een modem is te
bevestigen (zie foto)
 Kosten zijn 150€ inclusief btw en
excl verzendkosten
Andere producten van Vitafield zijn: Spiegel van
Kozyrev, StarWhite, Bovismeter, Orgoniet. Ook
deze producten zijn te koop en te bestellen via
vitafield.nl
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