DE ORGONITE HEALING DISC

De orgonite healing disc
Wilt u meer energie, minder gezondheidsklachten en een snellere
genezing? Plaats dan een Orgonite Healing disc in uw woning. Deze disc
transformeert de ongewenste ziekmakende energie die in elke huis
aanwezig is naar positieve geneeskrachtige energie. Ook biedt hij
bescherming tegen alle typen straling zoals: aardstraling, 4G, 5G, wifi,
& zonnepanelen. Ervaar zijn werking zonder risico dankzij onze 30 dagen
niet-tevreden-geld-terug garantie.
Wat is orgonite?
Orgonite bestaat uit een mengsel van giethars met metaaldeeltjes en
edelstenen. Orgonite produceert positief geladen ‘orgone’ energie. Dit
gebeurt door een transformatie van de overvloedige negatief geladen
orgone energie in de ruimte waar hij staat, naar positief geladen orgone
energie. Ook beschermd de disc tegen ‘spin-inversie’, iets wat veel van
onze cliënten mee te maken hebben. Had u bij uw eerste bloedtest
meer dan 10% spininversie dan is de belasting van straling in huis te hoog
en raden wij u absoluut aan een orgonite healing disc in huis te plaatsen.
Wat is orgone energie?
Orgone energie wordt gebruikt door alles wat
leeft; mensen, planten, dieren, enz. Uw
‘energetisch lichaam’ met haar vele accupunctuur punten, meridianen en chakra’s werkt
met orgone energie. Orgone energie kan een
negatieve of positieve lading hebben, net zoals
elektrische energie een + en - heeft.
Mensen hebben voornamelijk positief geladen
orgone energie nodig. Van negatief geladen
orgone energie is maar weinig nodig. Is er te veel
negatief geladen orgone energie aanwezig dan
raken we uit balans en worden we ziek. Het
probleem is, ALLE elektrische apparaten in huis
produceren als bijproduct een overschot aan
negatief geladen orgone energie.

Bevind u zich vervolgens in die ruimte dan zal de positief geladen orgone
energie langzaam uit uw lichaam getrokken worden met vele nadelige
gevolgen voor uw gezondheid. Het is dus belangrijk deze negatief
geladen orgone energie overschotten te transformeren naar positief
geladen orgone.
Orgonites zoals de orgonite healing
disc zetten overtollige negatief
geladen orgone energie om in
positief geladen orgone energie. Een
orgonite werkt als volgt: wanneer
geleiders zoals metaaldeeltjes dicht
bij elkaar geplaatst zijn, maar
geïsoleerd worden door een isolator
(zoals synthetische giethars), worden
er tussen de metaaldeeltjes positief
geladen orgone energiedeeltjes
geproduceerd. De energiebron van
orgone energie is het orgone
energieveld, ook wel bekend als
nulpunt-energie.
Dit is ook de energiebron die elke elektron van energie voorziet. Zoals u
wellicht weet, vliegen op atoom-niveau bij alles wat bestaat eindeloos
elektronen om de kern van protonen en neutronen heen. Orgone
energie is de eindeloze, magische energiebron die deze elektronen
voedt en is overal in het universum aanwezig.

Deze orgone energie / nulpuntenergie kan dus positief of negatief
geladen zijn. Elektrische netwerken, apparaten en draadloze zenders,
maar ook aardstralen, produceren als bijproduct een groot overschot
aan negatief geladen orgone energie. Negatief geladen orgone
energie maakt mensen, dieren en planten ziek en stimuleert de groei van
ongewenste micro-organismen zoals schimmels.

De negatief geladen orgone
energie gebruikt de orgonite
healing disc als voedingsbron en
transformeert het naar positief
geladen orgone energie. Positief
geladen orgone energie heeft een
positieve invloed op mens, dier en
plan het lichaam en helpt uw
lichaam te genezen en gezond te
blijven.

Dit is de reden dat wij onder al onze behandeltafels een orgonite healing
disc hebben geplaatst. Alleen houdt de beschermende en
geneeskrachtige werking daarvan op zodra u onze praktijk verlaat. Het
is dus waardevol om een orgonite healing disc in uw eigen woning te
plaatsen. Nadat u een orgonite healing disc in uw huis hebt
geplaatst, werken de 230V-stroomkabels in uw woning, uw wifi-modem,
zonnepanelen of zelfs de zendmast op de hoek van uw straat, aanzienlijk
minder in het nadeel van uw gezondheid.
Normaal gesproken schaadt de door dergelijke installaties
geproduceerde elektromagnetische straling de gezondheid door twee
dingen. Eén daarvan kent u al: de lichaamsfuncties- verstorende elektromagnetische frequenties (die we herstellen met bioresonantie-therapie
en spin-inversietherapie). De tweede is dus de overvloed aan negatief
geladen, ziekmakende orgone energie. Deze verdringt de positieve
orgone energie in ons lichaam en maakt ons ziek. Deze negatieve
orgone energie transformeren we dus met orgonite naar positief
geladen, gezondheid bevorderende energie.

De orgonite healing disc
Orgonite bestaat al heel lang, maar
onze grote orgonite schijf van 24 x 4 cm
is met de hand en met de allerhoogste
standaard geproduceerd door de
grondlegger van onze praktijken:
Kaj Alexander. Deze grote orgonites zijn
met diverse technieken uitgebreid die
de werking versterken. Zoals 3 stuks
gouden MWO-antennes (multiwave
oscillator)
die
de
schadelijke
‘blokgolven’ die alle
elektrische apparaten
produceren, omzetten
naar sinusgolven die
beter zijn voor het lichaam.
De orgonite healing disc is ook energetisch geprogrammeerd met
bioresonantie-therapie en bevat allerlei nuttige geneeskrachtige
frequenties die uw gezondheid helpen bevorderen en ziekten helpen
verminderen. Onze discs zijn het resultaat van 5 jaar continue
ontwikkeling en verbetering. De orgonite healing disc is een
ongeëvenaard orgonite product. Kaj Alexander maakt de disc van de
fijnste materialen, zoals ultra fijngemalen metaalpoeders en edelstenen.
Deze werken vele malen sterker dan de grovere metalen die in de
meeste orgonites gebruikt worden.
Het positief geladen orgone veld dat de orgonite healing disc
produceert, is krachtig genoeg voor een woning. Deze orgonite healing
disc creëert een positief veld van ongeveer 15 meter rondom de disc
waarin 90% van de negatief geladen orgone energie getransformeerd
wordt. De orgonite healing disc is een onmisbare aanvulling in elk
huishouden waar alles en iedereen in uw huis baat bij zal hebben.
Onze disc is zoals vele orgonites gemaakt van de
basismaterialen die we orgonite noemen: hars, ijzer,
aluminium, bergkristal. Daaraan toegevoegd is
shungiet, edelshungiet en 22-karaats goud. Ook is de
kracht van de heilige geometrie toegevoegd door
middel van levensbloemen.









Beschermt tegen de nadelige orgone energie die vrijkomt bij
vrijwel alle bronnen van elektromagnetische straling.
Werkt transformerend op de omgeving, geeft rust en ruimte.
U merkt dat alles rustiger wordt; uzelf, planten en dieren. Alles
voelt frisser, prettiger. De lucht die u inademt geeft meer energie,
voelt duidelijk schoner. Uw slaap is dieper en verkwikkender.
Vermindert de aanwezigheid van ziekmakende microorganismen in het lichaam en geeft het lichaam meer energie.
Versterkt het immuunsysteem van iedereen in huis.
Werkt sterk ontgiftend op het lichaam.
Verbetert de slaap en hormoonhuishouding.

De orgonite healing disc kan ook gebruikt
worden om voedsel of drank op te laden en te
vitaliseren. U kunt het effect op het lichaam
bijvoorbeeld versterken door dagelijks een karaf
water te drinken dat minimaal een halfuur op de
disc heeft gestaan. Onze orgonite healing disc is
niet zomaar een orgonite. Zoekt u een product
dat u beschermt tegen straling en een optimale
gezondheid ondersteunt? Een product dat geen
enkel onderhoud vereist en levenslang meegaat? Dan koopt u onze orgonite healing disc.

Wij weten hoe waardevol deze disc is voor de
mens, maar ook op dieren heeft de disc een
zeer rustgevende geneeskrachtige invloed.
Ervaar het daarom inclusief 30-dagentevredenheidsgarantie. Bent u niet tevreden
dan kunt u de disc binnen 30 dagen
terugbrengen/sturen en krijgt u 100% van het
aankoopbedrag retour!

Hoe te gebruiken?
Plaats de orgonite healing disc op een centrale plaats in huis. We raden
u af hem de eerste weken in de slaapkamer te plaatsen. Als u dit wilt,
doe dit dan pas na minimaal 14 dagen te zijn gewend aan de positieve
orgone energie. Onderschat de kracht en werking van dit product niet.
Geef hem een vaste plek in huis. De disc werkt direct, maar is na
ongeveer 10 dagen pas op volle sterkte. Het lichaam zal een dag of 5
moeten acclimatiseren door de nieuwe verbeterde orgone energiebalans in huis.

Het is mogelijk dat hierdoor de eerste dagen veel afvalstoffen vrijkomen,
die mogelijk uw slaap beïnvloeden of uw gezondheidsklachten tijdelijk
verergeren. Dit gaat vanzelf over. Van de ruim 2000 verkochte discs in
de afgelopen 5 jaar, hebben we minder dan 1% retour gekregen. 99%
van de gebruikers is uitermate tevreden over de resultaten van de
orgonite healing disc. Wij verkopen ook miniorgonites die bedoeld zijn als extra lokale
versterking. Plaats deze naast alle apparaten
met antennes, zoals het wifi-modem. Tevens
verkopen we slaapkamer orgonites waar
bepaalde energie opwekkende ingrediënten zijn
weg gelaten en meer aardende en rustgevende
ingrediënten aan zijn toegevoegd.

ELKE DISC BEVAT

EN IS GEPROGRAMMEERD MET
DE BIORESONANTIE-FREQUENTIES

Chakra’s totaalprogramma
Acupunctuur en meridianen totaalprogramma
Elektrosmog-bescherming totaalprogramma
Vitalisering en energieverbetering totaalprogramma

OOK BESCHIKBAAR
MINI ORGONITE
LEG BIJ ELKE STRALING-BRON EEN KLEINE ORGONITE STEEN. ZOALS BIJ UW LAPTOP,
WIFI-MODEM, TV, METERKAST EN AAN DE VOET VAN ELKE GSM-MAST IN UW BUURT.

3 VOOR €50,-

OOK BESCHIKBAAR
SLAAPKAMER ORGONITE
EEN NORMALE ORGONITE DISC NAAST UW BED KAN TE STERK ZIJN, DAARVOOR IS
DEZE SLAAPKAMER ORGONITE ONTWIKKELD. SPECIAAL VOOR EEN BETERE SLAAP!

1 VOOR €50,-

Medische Disclaimer. De informatie in deze brochure is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde medisch
professionals en/of zorgverlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke
gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten. De werking van orgone, orgonite, de orgonite healing disc, edelstenen,
bioresonantie, straling en andere door ons benoemde middelen en gegeven tips en adviezen zijn niet per se wetenschappelijk bewezen.
Alle door ons gestelde (medische) claims en gestelde gezondheidsvoordelen berusten enkel en alleen op onze persoonlijke ervaring die we
hebben gehad met onze cliënten. Noch de gegeven informatie, noch de gebruiksmogelijkheden kunnen gezien worden als een vervanging
voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en zijn niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen
van een medische (zelf)diagnose. De informatie is bedoeld als algemene informatie en is niet specifiek gericht op één individueel persoon of
één specifieke medische situatie van bijvoorbeeld de lezer van deze brochure of iemand in diens omgeving. Dit betekent dat lezers aan de
informatie geen diagnostische of therapeutische waarde kunnen hechten voor de eigen medische situatie of die van anderen. In gevallen van
ziekten, medische klachten, behandelingen of onderzoek, is de informatie alleen bedoeld als ondersteuning. De informatie op/in onze
website/brochure/filmpjes/boeken/afbeeldingen/webinars kan in dergelijke situaties dienen als ondersteuning van het contact tussen de
lezer (of diens familielid of andere naasten) en diens behandelend arts of andere professionele hulpverlener en de adviezen die hij/zij van
laatstgenoemde ontvangt. Lezers wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan de behandelend
arts of andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen. Lezers wordt
geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op
basis van (online) informatie. Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen wordt
lezers geadviseerd contact op te nemen met hun eigen arts of het noodnummer.

DE ORGONITE HEALING DISC
SLECHTS €299,OOK TE BETALEN IN 8 MAAND-TERMIJNEN VAN €37
BESTEL HEM MET GRATIS VERZENDING OP

BIOENERGIETHERAPIE.NL/DISC

