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VOORWOORD
De Native American bevolking omschrijft het dankwoord als ‘the words before
all else’ – de woorden die aan alles vooraf gaan.
Dankbaarheid voel ik wanneer ik terugdenk aan de persoon die me als eerste
een kleine getachyoniseerde cel overhandigde. Indien ik toen had geweten welk
levensverhaal dat kleine celletje op gang zou brengen, had ik meer dan enkel
‘dank u’ gezegd.
Dankbaarheid voel ik wanneer ik terugdenk aan Andreas Jell, Dokter Ramesh
en David Wagner – de drie ‘tachyon docenten’ die ik gedurende vier jaar in
België, Oostenrijk, Duitsland, Engeland en California achterna reisde om kennis,
inzicht en ervaring tot me te nemen. Ook de steun en vertrouwen dat ik van hen
ontving, ontroert me nog steeds.
Dankbaarheid voel ik wanneer ik me realiseer hoeveel mensen me bewust of
onbewust geleid hebben op dit groeipad en me de mogelijkheid boden deze weg
te bewandelen.
Dankbaarheid voel ik wanneer ik denk aan jou, wetend dat de toepassing van
deze kennis jou dieper kan laten ervaren wie jij in werkelijkheid bent.
Dankbaarheid voel ik wanneer ik denk aan de fijne contacten met de mensen
van Ankh-Hermes die in liefde en vertrouwen mijn eerste boek publiceerden.
Dankbaarheid voel ik voor zij die het tachyonisatieproces ontwikkelden en voor
iedereen die een steentje bijdroeg aan de verspreiding van de getachyoniseerde
materialen en ‘leven in verticaliteit’.
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I. INLEIDING.
De kracht van vele materialen ligt niet enkel in het materiaal zelf, doch ook in de
manier waarop je ze toepast. Na het lezen van ‘Het Potentieel van
Tachyonenergie’ waren vele mensen bijzonder enthousiast over de inzichten die
het boek hen bracht en de nieuwe mogelijkheid tot bewustzijnsgroei en heling.
Ik hoorde de voorbije jaren honderden verhalen van wonderlijke veranderingen
in het bewustzijnsniveau en de fysieke en mentale gezondheid van mensen die
getachyoniseerde materialen gebruiken. Toch ondervond ik ook dat weinig
mensen de materialen optimaal toepassen. Als ik me dan realiseer hoeveel
prachtige resultaten zij reeds halen met een beperkte toepassing, ben ik steeds
benieuwd naar de grensverleggende resultaten bij optimaal gebruik ervan.
De meeste onder jullie zijn intussen reeds de eigenaar van een ‘Personal
Computer’ of Laptop. Ga even terug naar de dag dat je dit technologisch snufje
aankocht. Was het om een brief te schrijven in ‘Word’ of om informatie op te
zoeken op internet? Wat ook jouw eerste toepassing was, doorheen de jaren heb
je waarschijnlijk nog een heleboel andere toepassingen ontdekt. Zo ook zal je in
dit boekje vele nieuwe toepassingen en inzichten ontdekken betreffende het
potentieel van de getachyoniseerde materialen. Met dit schrijven bied ik jou een
leiddraad om met een minimum aan getachyoniseerd materiaal een maximum
aan resultaat te genieten door het materiaal dat in jouw bereik ligt ook optimaal
te gebruiken.
Soms durf ik zelf nog te twijfelen of ik wel dien verder te werken met deze
middelen. “We kunnen toch alles zonder enig hulpmiddel?” zegt dan een
stemmetje in mezelf. En diep binnenin ken ik het antwoord. De moderne mens is
zo ver verwijderd van zijn oorsprong, veel verder dan wij ons vandaag kunnen
inbeelden. En dan spreek ik niet enkel over de mens in de stad, dan wel over de
totale mensheid die deze planeet bewoont en die door toedoen van vele
gekende en ongekende invloeden ver verwijderd is van zijn originele potentieel.
Elke dag gaan er voor miljarden euro’s synthetische, natuurlijke en ook
energetische geneesmiddelen over de toonbank. Het overgrote deel hiervan zijn
pleisters op de wonde, pleisters die de oorzaak verstoppen en die ons de kans
geven voor korte tijd onbewust en pijnvrij verder te leven ... tot het moment dat
ons lichaam opnieuw onze aandacht vraagt. En deze keer misschien met een
luidere stem, meer pijn of een ernstigere aandoening. Kiezen we dan telkens
opnieuw voor een grotere pleister of zijn we bereid achter de schermen van de
wonde, de ziekte of de pijn te kijken?
Zowel voor het effectief behandelen van blokkades, pijnen en allerlei fysieke en
energetische aandoeningen als voor onze ontwaking en groei naar een nieuw
bewustzijn functioneren de getachyoniseerde materialen als een prachtig
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hulpmiddel om de zelfgenezende kracht van het lichaam optimaal te laten
functioneren en de deuren te openen naar een nieuw bewustzijn.
De zuiverheid en kracht van frequentieloze energie werd tot vandaag nog door
geen enkel ander middel overtroffen. Tot de dag dat de mensheid in totale
gezondheid en bewustzijn leeft, verwelkom ik met open armen elk hulpmiddel dat
zo zuiver en krachtig werkt als getachyoniseerde materialen. Ik ben dan ook
bijzonder dankbaar dat deze materialen en ‘Verticaliteit’ in 2001 op mijn pad
kwamen.
Wie graag meer achtergrond informatie ontdekt over tachyonenergie,
tachyonisatie, de werking, zijn plaats in deze wereld, verticaliteit, enzovoort
nodig ik uit ook ‘Het Potentieel van Tachyonenergie’ te lezen dat verscheen bij
Ank-Hermes in november 2005 en waarvan de 2e druk uitkwam in januari 2009.
Het boek dat je nu lees is een (praktische) aanvulling op ‘Het Potentieel van
Tachyonenergie’.
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II. WAT IS TACHYONENERGIE?
Wetenschappelijke en kwantumfysische benadering.
Fysicus Gerald Feinberg en prof. dr. E.C.G. Sudarshan definieerden als eersten
‘tachyonen’ in 1966 zijnde: ‘energiedeeltjes die aan de lichtsnelheid voorbij
gaan.’
Dr Hans Nieper uit Duitsland die veel onderzoek deed naar vrije energie,
omschreef tachyon als een min of meer ingedikte vorm van de nulpuntenergie,
de virtuele toestand die op weg is in een deeltje te veranderen. Zijn theorie
werd bevestigd door talrijke metingen van NASA-satellieten. Andere
wetenschappers die dit standpunt delen, zijn Seike (Japan), Todeschini (Italië),
Pages (Frankrijk), prof. Dr. Ir. J.M.J. Kooy (Nederland) en Wynnuatt (NieuwZeeland). Ze zijn van mening dat tachyonenergie een ongekend rijk reservoir van
bruikbare energie is.
Deze groep wetenschappers kan intussen aangevuld worden met ellenlange
lijsten van mensen die steevast geloven dat het nulpuntveld en tachyonenergie
een onuitputtelijke bruikbare energiebron zijn.
Ik ben deze mensen bijzonder dankbaar en hou de visie voor ogen dat we weldra
deze bronnen kunnen aanboren en daarmee een einde maken aan de verarming
en vervuiling van onze planeet.
Wetenschappers bouwden de laatste decennia bruggen tussen de wetenschap
en de mystieke wereld. Dit studieveld met alle ideeën, onderzoeken, bewijzen en
ook nog veel veronderstellingen en vragen, noemt men kwantumfysica.
Een groep kwantumfysici houdt zich aan strikte wetenschap. Waarschijnlijk
huiveren ze bij het aanhoren van mystieke leraars die de term kwantumfysica
vandaag maar al te graag gebruiken om hun verhaal te staven.
Andere wetenschappers kennen momenten van inzicht of opening door een
ervaring die ze beleven tijdens hun onderzoek. Heel waarschijnlijk komen er
daardoor ook nog een groot aantal vragen bij. Er zijn namelijk nog ettelijke
mysteries te onthullen in dit veld!
Voor de wetenschappers die een dergelijke ervaring beleefden, is de brug tussen
de wetenschap en spiritualiteit reeds gebouwd. Deze zekerheid die ze in zich
dragen, heeft meer te maken met een innerlijk gevoel van waarheid, een
toestand die aan wetenschap voorbij gaat en zelden verstandelijk kan verklaard
worden.
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Zo ook werd ‘tachyonenergie’ tot op heden vanuit verschillende oogpunten
bestudeerd.
Het meest wetenschappelijke en wiskundige werk hieromtrent dat ooit in mijn
handen lag, is ‘The Physics of Tachyon’ van Ernst Wall. In de veronderstelling
dat ik, als docent en veel gevraagd spreker over dit onderwerp, ook de theorie
van Ernst Wall diende te kennen, deed ik een poging zijn werk te bestuderen. Al
gauw kwam ik tot de realisatie dat de ellenlange formules waarmee Ernst Wall
het bestaan van tachyonenergie aantoont, niet aan mij besteed zijn. In
dankbaarheid voor zijn inzicht en uitwerking ervan, besliste ik te vertrouwen op
de bevindingen van deze intelligente wetenschapper en mijn focus te richten op
mijn werkgebied betreffende tachyonenergie.

Bewustzijn en spiritualiteit.
De woorden waarmee mijn leraar een lezing begon “Onze planeet kent geen
energiecrisis, onze planeet kent een bewustzijnscrisis”, omschrijven de reden
waarom ik een andere weg koos met ‘tachyonenergie’.
Waar onze bruikbare energie vandaan komt, is weliswaar een zeer belangrijk
gegeven. Wat we met deze energie aanvangen is andere koek ...
Een vriend die een gigantisch ecologisch dorp ontwierp, vertelde me met
schitterende ogen hoe fantastisch de wereld zou zijn als we gratis energie
hebben en daardoor maar half zo veel uren meer dienden te werken. “Mensen
hebben plots veel meer tijd om te vrijen!”, vertelde hij me enthousiast. Dit
ideaalbeeld leek me utopisch. Spijtig genoeg is het leven vandaag op Aarde niet
alleen ‘rozengeur en maneschijn’... In zijn opinie ontbreekt volgens mij een
belangrijke schakel, namelijk ‘bewustzijn’. Vrije tijd vult ieder in op een andere
manier, afhankelijk van zijn bewustzijn. Televisie kijken of een boek lezen, wilde
kruiden plukken als geneesmiddel of giftige stoffen sproeien om ze te doden,
vrijen of vechten ...
Een aantal wetenschappers die zich hiervan bewust zijn en zich ook verdiepen in
de zoektocht naar het bruikbaar maken van de universele onuitputtelijke
energiebron, realiseren zich dat deze ontdekking pas op Aarde mag komen
zodra de mensheid er klaar voor is.
Een onuitputtelijke energiebron gaat mogelijk ook gepaard met onuitputtelijke
mogelijkheden. Pas wanneer we vanuit eenheidsbewustzijn leven in een
vredevolle samenleving, is een onuitputtelijke bron van energie een cadeau voor
de Aarde en haar bewoners. Zoniet, zou dit wel eens in een nachtmerrie kunnen
uitmonden. Een aantal films zoals ‘The Incredibles, ‘K-Pax’, ‘Star Trek’ en andere
Science Fiction films geven ons hier een voorsmaakje van.
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De ontdekking van het tachyonisatieproces, de mogelijke toepassingen en
resultaten, gaven me de hoop, het geloof en het innerlijke weten dat we
evolueren in de goede richting. Ik ben enorm dankbaar dat de eerste stappen in
de toepassing van tachyonenergie zich richten op heling, gezondheid en
bewustwording en voel me vereerd met de zielstaak deze kennis, inzichten en
toepassingen te delen met eenieder die resoneert met het holistisch benaderen
van onze gezondheid en ons evolutieproces.

Hoe is de mens verbonden met tachyonenergie?
Van nature uit zijn we constant in verbinding met tachyonenergie. Ons lichaam is
er niet enkel mee verbonden, het ‘is’ een verdichte vorm van deze bronenergie.
Tachyonenergie is een onmisbare schakel in het transformatieproces van
frequentieloze energie naar frequentiële energie, het creatieproces van al-watis.
Onze manier van leven – verwijderd van ‘de natuur’ en van ‘onze eigen natuur’ –
verstoort dit proces van energieverdichting.
Over dit verdichtingproces - het creatieproces - van ons lichaam en al wat leeft
en alle mogelijke factoren die dit proces beïnvloeden of verstoren, kan je meer
lezen in ‘Het Potentieel van Tachyonenergie’.
De getachyoniseerde materialen zijn in deze leefwereld een zegen, ze helpen
ons her-inneren en herstellen de verbinding met de bronenergie.
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III. TACHYONANTENNES.
3.1 wat is een tachyonantenne?
Het Tachyonisatieproces.
Tijdens het tachyonisatieproces wordt een materiaal omgebouwd tot een
constante antenne van tachyonenergie, tot een materiaal dat elke levende cel de
kans biedt zich te her-inneren aan zijn oorspronkelijke toestand om opnieuw
naar deze originele toestand te evolueren.
Een mens die het pad van bewustwording kiest, ondergaat een evolutieproces
waarin vrij veel verandering plaatsvindt op energetisch, emotioneel en spiritueel
niveau. Behalve de ‘uitstraling en verjonging’ die opgemerkt wordt door de
omgeving, is er weinig lichamelijke verandering waarneembaar ten gevolge van
het bewustwordingsproces. Aan het fysieke lichaam van Jezus, Mozes of andere
meer recente grote helers, kan je niet zien over welke helende krachten ze
beschikken.
Zo ook met de getachyoniseerde materialen. Ze ondergaan een
transformatieproces waarbij enkel veranderingen waargenomen worden in de
verbindingen op submoleculair niveau. Met andere woorden: enkel de
energetische fijnstoffelijke laag van het materiaal ondergaat een transformatie,
terwijl de fysieke structuur onaangetast blijft.
Dit proces levert een product dat functioneert als antenne voor tachyonenergie
bij toepassing op elk levend organisme, van de meest subtiele vorm van energie
tot de meest verdichte structuur.
De tachyonantenne op zich doet niets. De werking ligt in het verbinden van
tachyonenergie met het fijnstoffelijk organiserend energieveld van de cellen
zodat deze zelf de nodige levensenergie tot zich kunnen nemen.

Het Subtiel Organiserend EnergieVeld.
Elke cel in jouw lichaam, alsook elk levend deeltje in dit universum is
gemanifesteerd door een creërende energie. Dr Coussens gebruikte hiervoor de
naam SOEF: ‘Subtile Organising Energy Field’, vertaald naar het Nederlands als
het SOEV: ‘Subtiel/fijnstoffelijk Organiserend EnergieVeld’.
Het SOEV is een wetenschappelijke benaming voor de architect van al wat leeft.
Het is de creërende energie die frequentieloze energie omzet tot de volgende
stap in het groeiproces naar zijn gematerialiseerde vorm.
Het is als de bezieling van de cel die zich constant wil vormen naar zijn
blauwprint. Net als jij op zielsniveau weet wat je in jouw Aardse beleving nodig
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hebt om dit levenspad te bewandelen, weet het SOEV ook perfect wat jouw
lichaamscellen nodig hebben om hun optimale vorm en functie te behouden.
Tachyonenergie is de bouwstof voor al wat het SOEV creëert. Tachyonenergie is
de onuitputtelijke bron van frequentieloze energie die na contact met het SOEV,
omgezet wordt tot de nodige frequentie.
Een architect kan geen huis bouwen zonder bouwmaterialen. En zonder een
plan kunnen de bouwmaterialen niet omgebouwd worden tot een huis. Beide
factoren zijn onmisbaar voor het creatieproces. Zo ook zijn het SOEV en
tachyonenergie twee onmisbare factoren in elk creatieproces in dit universum.

Tachyon en pure onvoorwaardelijke liefde.
Zonne-energie heeft een effect op al wat leeft in dit universum. De
zon is onmisbaar en onvervangbaar. Toch is de wetenschap erin geslaagd
bepaalde effecten van de zon op een levend wezen na te bootsen. Alhoewel we
de ‘zon’ op zich nooit kunnen nabootsen, zijn we er blijkbaar goed in geslaagd
gelijkaardige effecten te creëren via onze moderne technologie. (*)
Een vergelijkend proces gebeurde met tachyonenergie en onvoorwaardelijke
liefdesenergie.
Honderden experimenten en duizenden ervaringen toonden aan dat
onvoorwaardelijke liefde een helend effect heeft op jouw totale wezen. Reiki,
handoplegging en energie sturen op afstand zijn allemaal verschillende manieren
waarbij we via verbinding met de bron, een stroom van onvoorwaardelijke liefde
door ons heen laten komen. Het veld dat waargenomen wordt omheen de
mensen die, al dan niet op afstand, de energiestroom ontvangen, blijkt een
ruimte te zijn waarin heling sneller plaatsvindt.
Wanneer jij onvoorwaardelijke liefde voelt voor een persoon, dan kan die
persoon ook helemaal zichzelf zijn. Wanneer jij jezelf onvoorwaardelijk lief
hebt, dan aanvaard je jezelf in totaliteit en kan elk deel, elke cel van jouw wezen
ook zijn optimale ‘zelf’ beleven. Energie kan dan vrij stromen en jouw totale
systeem wordt voorzien van de nodige energie. Met andere woorden:
onvoorwaardelijke liefde leidt tot een gezond en gelukkig leven.
Ik herinner me de berichtgeving van een vriendin die na een zwaar auto-ongeluk
met zeven gebroken ribben, doorprikte long, gekwetste lever en nog ettelijke
andere kwetsuren in het ziekenhuis belandde. Vrienden en familie focusten zich
op haar gezondheid, stuurden haar helende energie en onvoorwaardelijke liefde.
Na enkele weken berichtte ze ons dat de genezing veel sneller verliep dan
verwacht en dat ook iedereen in haar omgeving een bijzonder mooi
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helingsproces beleefde. Dokters en verplegers stonden perplex van wat hier
gebeurde. Dergelijke ervaringen worden spijtig genoeg zelden serieus genomen
in het ziekenhuis. De dag waarop men ook daar de helende kracht van
onvoorwaardelijke liefde/energie (h)erkent en ook toepast, is de wereld klaar
voor een grote sprong naar een nieuwe samenleving.
Alles duidt erop dat het energieveld, zich vormend bij toepassing van
getachyoniseerde materialen, gelijkaardig is aan het energieveld van
onvoorwaardelijke liefde.
Dit bracht me tot nieuwe inzichten in hun helende werking. Toepassing van
getachyoniseerde materialen creëren een veld waarin het zelfgenezend systeem
weer optimaal kan functioneren, waarin het Subtiel Organiserend EnergieVeld
van elke cel de mogelijkheid krijgt alle nodige energie tot zich te nemen. Met
andere woorden: de cellen krijgen de kans helemaal zichzelf te zijn in vorm en
functie. Hier gebeurt in principe net hetzelfde als wat wij beleven wanneer we
onvoorwaardelijke liefde ervaren: ‘onszelf kunnen zijn’ . Dit is essentieel voor
een gezond en gelukkig bestaan. Het getachyoniseerd materiaal biedt ons een
prachtig hulpmiddel om deze toestand te ervaren.

(*) Elektrische verlichting en verwarming zijn de oudste en meest gebruikte
systemen waarbij men via een andere bron een bepaald aspect van de zon
creëert. Minder gebruikelijk, doch wereldwijd toegepast in de schoonheid- en
ook medische sector is het nabootsen van zonnestralen om het helend effect op
ons lichaam te bereiken.

Hoe kies je voor de beste kwaliteit?
Een aantal verschillende bedrijven brachten getachyoniseerde materialen op de
markt, waarvan velen de combinatie maken met frequentiële therapie.
Een zuiver getachyoniseerd materiaal is totaal frequentieloos. Het is de kracht
van het ‘frequentieloos’ zijn, dat we kunnen vergelijken met het aspect
‘onvoorwaardelijk’.
Toepassing van frequentieloze energie betekent dat er geen enkele specifieke
energie aan het levend systeem wordt toegediend. De SOEV - en daarmee ook
de cellen - krijgen onvoorwaardelijk de kans tot zich te nemen wat ze nodig
hebben.
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Wat betekent ‘frequentieloze energie’?
Dit betekent dat de energie nog geen specifieke frequentie in zich heeft, maar
dat ze nog tot alles kan evolueren. Frequentieloosheid is de belangrijkste
eigenschap van tachyonenergie.
Kruiden, voeding, kledij, enzovoort kunnen getachyoniseerd worden. Dit zijn van
oorsprong producten die – net zoals alles in dit universum - vanwege hun
natuurlijke samenstelling, een frequentieel effect hebben op hun omgeving.
Getachyoniseerde kruidentincturen en andere getachyoniseerde producten voor
inwendig gebruik functioneren als vervoermiddel. Ze brengen de tachyonantenne
naar de cellen en de SOEVs die hiermee resoneren, opdat deze zich kunnen
opladen met tachyonenergie.
Aan een getachyoniseerd materiaal kunnen we geen extra frequentie toevoegen
dat van nature niet eigen is aan het materiaal zelf, omdat het
tachyonisatieproces ervoor zorgt dat dit materiaal of product ten allen tijde
‘zichzelf’ blijft in optimale vorm en structuur.
Aan de hand van een voorbeeld wordt dit nader verklaard: Stel dat je een kristal
hebt dat je de hele dag bij je draagt. Na enkele uren, dagen of weken, heeft het
kristal mogelijk een hoop energie van jou in zijn energieveld opgenomen. Men
raadt dan ook aan om het kristal te reinigen onder stromend water of een nacht
buiten te leggen in Volle Maan.
Wat gebeurt hier? Jij bent een bundel van energie. Jij geeft onophoudelijk
onbewust energetische impulsen aan het kristal die jij bij je draagt en deze
neemt een deel ervan op in zijn energieveld. Wanneer je het kristal nadien in
Volle Maan legt, krijgt het de kans zich weer op te laden, het her-innert zich
zijn zuivere originele toestand. De ruimte tussen de SOEVs van het kristal en de
potentiële frequentieloze energie stroomt vrij zodat het kristal kan loslaten wat
niet bij zich hoort en opnieuw evolueert naar zijn optimale ‘zelf’. Bijgevolg kan jij
de ochtend nadien weer een zuivere kristal dragen, wiens natuurlijke frequentie
een ondersteuning kan bieden voor jouw totale wezen.
Je kan ook met intentie een boodschap – een frequentie – inprinten in kristallen
en in allerlei andere materialen zoals kledij, glas, enzovoort. Wanneer je dit
doet, voeg je een frequentie toe aan de energetische frequenties die er van
nature aanwezig zijn. Ook dit doe je sowieso onbewust. Kledij bijvoorbeeld,
neemt de energie op van de persoon die ze draagt.
Dit werkt niet met getachyoniseerd materiaal, aangezien het tachyonisatieproces ervoor zorgt dat elk getachyoniseerd materiaal constant zichzelf blijft.
Omwille van deze reden kunnen we geen frequentiële boodschappen meegeven
aan getachyoniseerd materiaal, aangezien het tachyonisatieproces ervoor zorgt
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dat dit materiaal constant zichzelf blijft in zijn originele vorm en functie. Elke
toegevoegde frequentie wordt meteen ook losgelaten. Dit is ook de reden
waarom jij jouw getachyoniseerde materialen aan iedereen kan laten gebruiken.
Dankzij het tachyonisatieproces blijven zij zichzelf constant herscheppen en
behouden hun originele werking, losstaande van hun gebruik. Ze blijven ook
constant een zuivere verbinding creëren tussen elk SOEV en tachyonenergie.

3.2 Tachyonantennes in deze tijd.
Het tijdperk van geneesmiddelen nadert zijn einde. Het tijdperk van inzicht,
bewustwording en zelfheling treedt in.
Een slapende mens, die een totaal onnatuurlijke levensstijl leidt, verwacht nog
steeds dat hulp van buitenaf zijn lichaam herstelt. Dit herstel blijft weliswaar
oppervlakkig en van korte duur aangezien men de oorzaak niet aanpakt en het
lichaam zelden holistisch benaderd wordt in de moderne geneeskunde.
Vandaag komen we in een tijdperk van ontwaken, waarbij vele mensen hun
blokkade, pijn en ziekte zien als een signaal. We komen in een tijdperk waarin
steeds meer mensen het universum begrijpen als een bundeling van stromende
energie in resonantie met ‘al-wat-is’. Zodra we dit begrijpen, krijgen we ook
inzicht in onze persoonlijke evolutie en ontdekken we in welke mate onze
levensstijl dit proces toelaat of blokkeert.
Dit nieuwe en hoopgevende tijdperk biedt een nieuwe vorm van helende
technieken. Er groeit een markt van ‘frequentiële therapieën’ die via allerlei
toestellen jouw lichaam stimuleren op een zeer subtiele manier. De werking van
getachyoniseerde materialen gaat ook aan deze nieuwe tijdstechnologie voorbij.
Getachyoniseerd materiaal biedt de directe verbinding met de bron, waardoor
het SOEV, het meest intelligente systeem van dit universum, de heling kan
verwezenlijken.
Welkom in een tijdperk van zelfheling en bewustwording!

3.3 De kracht van frequentieloze materialen.
Herinner jij je een moment waarin je kon vertellen en je hart luchten zonder dat
er iemand tussenkomt? Een al dan niet vertrouwd persoon die luistert zolang het
voor jou nodig is en een lange stilte aanwezig laat zijn, waardoor jij mogelijk
plots op een dieper niveau van inzicht komt.
In sommige culturen komen mensen samen in cirkel om mekaar deze veilige
container te bieden, om mekaar de ruimte te geven tot zichzelf te komen. De
Copyright Juvenesco bvba – Greet Luypaert – 2009

16

sleutel hiertoe is het zwijgen en luisteren vanuit het hart. In wetenschappelijke
termen kunnen we dit omschrijven als een aanwezigheid van frequentieloze –
onvoorwaardelijke - energie.
Ik hoorde onlangs een bekende NLP docent zeggen: “Zwijgen en luisteren vanuit
jouw hart, is uiteindelijk de beste therapie die we kunnen bieden.” Mijn hart gaf
me een bevestigend gevoel toen ik dit hoorde. Tijdens de Vertical Reality
seminaries is deze manier van luisteren en spreken voor vele deelnemers een
bijzonder helende ervaring. Het zichzelf kunnen zijn op elk moment is een
voorwaarde om te her-inneren en groeien tot een gezond lichaam en geest, tot
ons ware zelf.
De getachyoniseerde materialen creëren een gelijkaardig effect. Omdat
tachyonenergie frequentieloos is, wordt er geen enkele invloed van buitenaf
toegediend. Hierdoor kunnen de lichaamscellen zelf de nodige dosis energie
opnemen, die dan door het SOEV omgezet wordt tot de nodige frequentie.
Daarbij kan dus nooit iets verkeerd toegediend worden.
Van elke frequentie waarmee we ons lichaam voeden, dienen we de dosis te
kennen. Zelfs de helende zonnestralen verbranden ons lichaam wanneer we te
lang in de zon verblijven. Zuurstof, water, voeding, kruiden, chemische
medicatie, homeopathie en alle andere therapievormen die vandaag op de markt
zijn, dienen we juist te doseren. Een remedie die niet perfect afgestemd is op
ons lichaam, kan op subtiele niveau schade aanbrengen. We kunnen onmogelijk de
perfecte remedie en dosis kennen.
Onderzoekssystemen zoals kinesiologie (spiertesten waarbij ons lichaam
beantwoordt met zwakke of sterke spieren) of bepaalde hoog technologische
toestellen kunnen bij benadering duiden welke frequentie en de hoeveelheid
ervan die ons lichaam nodig heeft om te helen. Doch, de perfecte frequentie,
dosis en duur van inname is enkel door lichaam zelf gekend. En aangezien ons
lichaam constant in evolutie is, zal de juiste remedie ook steeds veranderlijk
zijn.
Het SOEV van onze lichaamscellen neemt in elk moment op wat het nodig heeft,
niet meer en niet minder.
De getachyoniseerde materialen creëren een geordend energieveld, waardoor
de cel zich terug zijn optimale vorm en functie kan her-inneren en herstellen.
Behalve de fysieke her-innering, ervaren de gebruikers van getachyoniseerde
materialen ook een dieper inzicht in de oorzaak van hun blokkade, wonde of
ziekte, omdat ook de oorzaak ervan in hun bewustzijn komt dankzij de
frequentieloze werking van het getachyoniseerd materiaal.
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3.4 Waarom kies je voor tachyonantennes?
Groei en evolutie is eigen aan de mens. Een ziek lichaam wil genezen en een
gezond lichaam wil fitter worden. Een zieke geest wil geluk ervaren en een
tevreden mens zoekt steeds dieper tot we een totale gezondheid ervaren op
lichamelijk, mentaal, emotioneel, energetisch en spiritueel vlak.
Getachyoniseerde materialen helpen jou herinneren wie jij bent op elk vlak. De
gekneusde cel krijgt kans tot herstel en de ziel krijgt opnieuw gehoor en meer
ruimte om het lichaam en het leven te beleven.
Afhankelijk van de huidige afstand tussen jouw essentie en het leven dat je nu
leidt, zal je bij toepassing van de getachyoniseerde materialen een weg
bewandelen waarbij alle obstakels die jou weerhouden een totale gezondheid te
beleven zich aandienen. Wanneer je deze in dankbaarheid ontvangt, kom je stap
voor stap dichter bij het beleven van het totale wezen dat jij in essentie bent.
Jouw heling en bewustwording is de grootste dienst die je kan bieden aan jezelf,
jouw omgeving en aan het hele universum. Het gebruik van de getachyoniseerde
materialen zal behalve her-innering en herstel van jouw cellen en jouw ‘zelf’, ook
dezelfde reactie uitlokken bij ‘al-wat-leeft’. Zelfs wanneer het getachyoniseerd
product jouw lichaam verlaat via het lichamelijke afvoerkanaal en zijn weg vindt
doorheen de rioleringen, blijft het overal als tachyonantenne functioneren en zal
het alle SOEVs in zijn nabijheid verbinden met de onuitputtelijke bron van
tachyonenergie.
Dus wanneer jij kiest voor totale heling, waarheid en bewustwording, dan ben je
aan het juiste adres. Blijf je liever blind voor de waarheid en wil jij jouw
leventje leiden (of lijden) in deze maatschappelijke ‘matrix’ en
verantwoordelijkheid uit de hand geven, blijf dan liever uit de buurt van de
getachyoniseerde producten, want zij zullen jou stap voor stap de waarheid
helpen blootleggen, waarna jij steeds opnieuw de keuze kan maken om het
ziekmakende idee of levensgewoonte los te laten en je af te stemmen op je ware
zelf.
Getachyoniseerde materialen zijn geen agressieve middelen. Ze zullen je enkel
helpen om de achterliggende boodschap te ontdekken en jouw innerlijke kracht
versterken om de boodschap ook effectief te integreren in jouw leven.
Synchroon met de innerlijke afstemming op je ware zelf, kunnen de gekwetste
lichaamscellen ook sneller genezen dankzij hun verbinding met de
tachyonenergie.
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3.5 Materialen en hun gebruik.
In dit hoofdstuk bespreken we de verschillende materialen en hun gebruik. Ik
hoor soms mensen vertellen: “Ik kocht een schijfje ter bescherming van mijn
gsm en nu ik geen gsm meer heb, ligt het in de lade.” Of: “Onder mijn kan water
in de koelkast ligt altijd een getachyoniseerde schijf. Ik herinner me niet meer
wat ik er nog meer mee kan doen...”
Het motto van mijn leraar was: “Het enige dat je verkeerd kan doen met
getachyoniseerd materiaal is het in jouw bereik hebben en het niet gebruiken.”
Mijn motto is: “Eén schijf kan je voor tientallen toepassingen gebruiken en dan
rest er nog budget in jouw portefeuille voor allerlei andere boeiende dingen in
het leven, al dan niet getachyoniseerd.”

3.5.1. Producten voor inwendig gebruik.
Getachyoniseerd water.
Getachyoniseerd water is het meest gekende getachyoniseerde product voor
inwendig gebruik. Water verspreidt zich snel over het hele lichaam en brengt
daardoor ook snel de tachyonantenne naar alle cellen in jouw lichaam, zodat
deze levenskracht naar zich toe kunnen trekken.
Water is geen bouwstof voor het lichaam en verlaat dan ook jouw systeem na
ongeveer vier uur. Gedurende deze tijd krijgen de SOEVs van jouw
lichaamscellen de kans tachyonenergie te transformeren tot de nodige
frequentie om te evolueren naar een hoger niveau van vorm en functie. Hoe jouw
lichaam nadien verder evolueert hangt af van jouw levensstijl, jouw voeding en de
omgeving waarin jij je begeeft. Een ontgift lichaam, wat mede gebeurt door
inname van getachyoniseerd water, laat de cellen toe om vanuit zichzelf meer
levenskracht naar zich toe te trekken. Bijgevolg functioneert jouw lichaamseigen
verjongingssysteem beter tijdens én na inname van getachyoniseerd water.
Men raad ongeveer drie maal daags 5 tot 20 druppels aan, (toegevoegd aan
gewoon drinkwater of puur onder of op je tong).
Sommige mensen reageren reeds op enkele druppels, anderen kunnen een
aantal keer per dag tien tot twintig druppels nemen. Je kan best zelf uittesten
wat voor jou goed voelt. Het fijne is dat je nooit te veel kan nemen, aangezien
jouw lichaamscellen enkel de nodige energie opnemen.
Getachyoniseerd water wordt door velen gebruikt als preventief
gezondheidsmiddel. Vroeger vertelde ik aan de klanten in de natuurwinkel waar
ik werkzaam was dat de maanden eindigend op –er , namelijk september,
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oktober, november en december, de ideale periode is voor inname van
echinacea en propolis, een kruid en bijenproduct dat gekend staat als preventief
middel voor winterkwaaltjes en een algemene ondersteuning voor de weerstand
en het zelfgenezend systeem.
Aangezien alle SOEVs van jouw lichaam zich kunnen opladen aan het
getachyoniseerd water, is dit de perfecte preventieve ondersteuning voor jouw
zelfgenezend systeem.
De SOEVs zijn namelijk de energievelden van de cellen die instaan voor opbouw
en onderhoud van de cellen en hun functie. Lichaamscellen worden constant
heropgebouwd met de energie en bouwstoffen die voorradig zijn. De
getachyoniseerde materialen, zoals het water, zorgen ervoor dat de SOEVs in
verbinding blijven met de onuitputtelijke bronenergie, opdat de cellen hun
optimale vorm en functie kunnen behouden.
Dokter Gabriel Cousens uit California, bekend van zijn boeken ‘Conscious
eating’, ‘Spiritual Nutrition’ en ‘Cure Diabetes’, deed een levende bloedanalyse
voor en na inname van getachyoniseerd water (Tach-o-splash van ATTI –
Advanced Tachyon Technologies International). De resultaten zijn opmerkelijk.
Rode bloedcellen die samengeklonterd waren, werden terug ontklonterd na
inname van getachyoniseerd water. Dit is essentieel voor optimaal vervoer van
zuurstof naar jouw lichaamscellen. De bloedcellen van het bloed dat afgenomen
werd na inname van getachyoniseerd water bleven ook langer hun optimale
vorm behouden, wat duidt dat ze opmerkelijk meer levensenergie bevatten.
Ik herinner me een klant die twee maal per jaar een halve liter getachyoniseerd
water kocht voor haar paarden. Elke dag voegde ze enkele druppels toe aan hun
drinkwater. Sindsdien waren de paarden gezonder en was hun vacht ook veel
mooier. Op weg naar de homeopaat waar ze een afspraak had voor haar zieke
zoontje, kwam ze langs ons kantoor voor haar halfjaarlijkse dosis
getachyoniseerd water. Toen ik haar aanraadde vanaf nu eenzelfde dosis
preventief aan haar zoontje te geven, realiseerde ze zich pas hoe
multifunctioneel deze fles ‘water’ was. Ieder gezinslid en huisdier heeft baat bij
een dagelijkse portie getachyoniseerd water, niet enkel de paarden.
Getachyoniseerd water kan toegevoegd worden aan een glas of fles water om
gedurende de dag te drinken. Indien je gewend bent om dagelijks een fles water
te drinken, raad ik aan twintig tot veertig druppels toe te voegen aan een
literfles.
Ook kamerplanten en bloemen zijn heel blij met een dagelijkse dosis
getachyoniseerd water. Planten drinken graag water op kamertemperatuur.
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Indien je enkele uren vooraf water verrijkt met getachyoniseerd water in de
gieter of emmer om op temperatuur laat komen, kunnen jouw planten genieten
van zuiver en hoog energetisch water.
Vele mensen verwarren getachyoniseerd water met ‘opgeladen water’. Je kan de
energiewaarde van jouw water optimaliseren door het enkele uren op een
getachyoniseerde schijf (silicadisc) te plaatsen of enkele glascellen in jouw volle
waterfles of glas te leggen. De energie van het water verhoogt snel en het water
zal daardoor ook veel beter jouw lichaam voeden. Dit bevordert jouw
gezondheid, terwijl laag energetisch water energie ontneemt aan jouw lichaam.
Doch is dit niet te verwarren met getachyoniseerd water. Dit functioneert als
tachyonantenne voor alle cellen in jouw lichaam, terwijl opgeladen water enkel
een hoge energiewaarde heeft en daardoor hoog kwalitatief drinkwater wordt.
De perfecte combinatie is het toevoegen van getachyoniseerd water aan jouw
drinkwater. Bij deze is jouw drinkwater van hoge energetische kwaliteit en breng
je ook een tachyonantenne in jouw lichaam.

Andere getachyoniseerde producten voor inwendig gebruik.
Vele voedingssupplementen die vandaag in de natuurwinkels en drogisten over
de toonbank gaan, zijn geconcentreerde voedingsstoffen die als bouwstof dienen
voor jouw lichaam. Meestal zijn de verschillende preparaten een samenstelling
gericht op een bepaald orgaan of lichaamsdeel.
Getachyoniseerde kruidenpreparaten (zoals de OS-producen van ATTI) en
voedingssupplementen (bijvoorbeeld de getachyoniseerde blauw-groene algen
van ATTI) vinden hun kracht niet zozeer in hun dosis en het effect ervan, dan
wel in hun werking als tachyonantenne. Ze brengen de tachyonantenne naar een
bepaalde plaats in jouw lichaam, afhankelijk van de frequentie van het kruid of
mineraal dat getachyoniseerd werd.
Elk kruid of mineraal heeft een specifieke frequentie een resoneert daardoor
met een bepaald lichaamsdeel. In deze resonantie schuilt een van de belangrijke
sleutels tot heling. De resonantie zorgt ervoor dat bepaalde kruiden of
voedingsstoffen aangetrokken worden tot bepaalde plaatsen in het lichaam om
daar hun werking uit te oefenen. Bij getachyoniseerde producten functioneert
de stof als drager, als vervoermiddel om de tachyonantenne naar de
lichaamscellen te brengen die jij wenst te ondersteunen.
Bijgevolg volstaat een lagere dosis. De opname van de inhoudstoffen is veel
hoger en behalve de werking van de stof, is het voornamelijk de werking van de
tachyonantenne die het helend effect creëert.
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Getachyoniseerde silicagel is een prachtig middel voor mensen die hun
botweefsel, haar en nagels willen opbouwen. Silicagel bevat bouwstoffen voor
bot- en bindweefsel, haar en nagels. De getachyoniseerde silicagel zorgt ervoor
dat er gedurende langere tijd een tachyonantenne in het lichaam aanwezig blijft
en dat de opname van de bouwstoffen verhoogt.
Ook hier is de dosis heel persoonlijk. Ik raad alvast aan om met een druppel per
dag te starten. Je mag deze dosis sterk verhogen naargelang de nood van het
lichaam. Voor zware gezondheidsproblemen kan je de aangeraden dosis van
niet-getachyoniseerde silicagel per dag innemen. Maar in vele gevallen volstaat
een lagere dosis.
Ik herhaal hier nogmaals dat je nooit te veel kan gebruiken. De enige twee
redenen waarom bepaalde dosissen besproken worden, is omdat te veel inname
overbodig is en omdat een te hoge dosis mogelijk iets te veel ontgifting kan
creëren.
Behalve de prachtige verhalen van mensen die herstelden van osteoporose,
krijgen ook vele dieren dagelijks hun druppeltje getachyoniseerde silicagel.
“Mijn hond(Border Collie) - 11 jaar - was rond kerstperiode heel slecht. De dierenarts
vreesde dat ik haar ging moeten laten inslapen. Maar ze krijgt elke dag ook haar
druppeltjes en ze is opnieuw de actieve Border van vroeger.”
Yolande

3.5.2. Producten voor uitwendig gebruik.
Getachyoniseerde producten die uitwendig gebruikt worden, verdelen we in twee
categorieën volgens hun gebruiksmethode: verbruiksmaterialen en
gebruiksmaterialen.
• Verbruiksmaterialen zijn alle producten die je uitwendig gebruikt en die
door jouw lichaam opgenomen worden. Jouw huid absorbeert de
getachyoniseerde inhoudstoffen waardoor alle lichaamscellen van de
behandelde plaats kunnen genieten van de tachyonantenne. Ook de
bloedlichaampjes die een belangrijke taak hebben in een helingsproces,
worden op deze manier ondersteund in hun functie.
• Gebruiksmaterialen omvatten een verzameling van alle overige
getachyoniseerde materialen, die uitwendig toegepast worden en
levenslang bruikbaar zijn.
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3.5.2.a. verbruiksmaterialen:
Reguliere zalfjes, crèmes en massage olie bevatten stoffen die vrij snel en diep
de huid indringen, waardoor we het helend effect ervan ondervinden. Door
gebruik van getachyoniseerde zalf (zoals Panter Juice en Freeze van ATTI),
crème of massage olie, brengen we net zoals bij de getachyoniseerde silicagel
en de tincturen een tachyonantenne in het lichaam. Dankzij het
tachyonisatieproces bieden deze behalve vitamines, mineralen en andere
werkzame stoffen jouw lichaamscellen toegang tot het totale energiespectrum
dat al het nodige bevat om zichzelf te ‘upgraden’ naar zijn optimale vorm en
functie.
Daarenboven ervaren vele mensen een enorm diepgaand rustgevend effect bij
gebruik van deze olie en crèmes. Jouw auraveld wordt als het ware omgeven en
doordrongen met een veld van onvoorwaardelijke liefde.
Tijdens de workshop ‘zelfmassage’ liet ik bij aanvang de mensen in hun handen
wrijven - energie verzamelen - om deze naderhand traag en zacht over hun
gelaat te wrijven. “De beste energetische dagcrème die je kan gebruiken”,
verklaarde ik hen.
Getachyoniseerde dagcrème is vochtregulerend, bevat de nodige
voedingsstoffen én biedt jouw gelaat de perfecte dosis energie. Verjonging
verzekerd!
Een vriendin vertelde me onlangs over een experiment met getachyoniseerde
dagcrème. Ze liet haar echtgenoot elke dag de linkerhelft van zijn gelaat
inwrijven met reguliere dagcrème uit de natuurwinkel en de rechterhelft kreeg
een dagelijkse beurt met getachyoniseerde dagcrème. “Het leek of de ene helft
van zijn gelaat jaren jonger was dan de andere kant”, vertelde ze me. “We
gebruiken nu de getachyoniseerde crème beide kanten om wederom evenwicht
te creëren!”
De helende crèmes zoals getachyoniseerde Body Oil, leveren een fantastisch
effect bij allerhande huidproblemen, herstel van de huid na zwangerschap en
heling van littekens.
De getachyoniseerde Freeze en Panter Juice werken helend en pijnstillend bij
elke vorm van verstuiking, gewrichtspijnen, spierpijnen, kneuzingen, enzovoort.
De werking van hun inhoudstoffen versterken dankzij het tachyonisatieproces.
Wanneer je deze producten de eerste keer gebruikt, raad ik jou aan ze ’s
ochtends of ’s middags te gebruiken. De energie en de balansering die teweeg
gebracht wordt op fysiek en energetisch vlak, kan jou enkele wakkere uurtjes
bezorgen. En aangezien een goede nachtrust van essentieel belang is voor jouw
gezondheid, is het beter om een wakkere nacht te vermijden. Na een aantal
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dagen heeft jouw lichaam de eerste grote stappen gezet en kan je ze ook ’s
avonds gebruiken.

3.5.2.b. Gebruiksmaterialen
Hierbij komen we aan het grootste gamma getachyoniseerde materialen. Dit zijn
mijn lievelingsmaterialen. Je kan ze altijd delen met al jouw vrienden en familie,
ze zijn megamultifunctioneel en blijven onafhankelijk hun gebruik dezelfde
kwalitatieve werking behouden.
De drie categorieën gebruiksmaterialen kan je een beetje vergelijken met de
intensiteit van de verschillende lichtbronnen in jouw woning.
1. Diffuus verspreide tachyonantennes.
De meeste gebruiksmaterialen hebben vanwege de structuur van het
materiaal een diffuus verspreid antenne effect. Dit wil zeggen dat ze alle
kanten een gelijkaardig effect creëren.
Het is als een standaard lamp of luster die de volledige kamer verlicht. Hoe
dichter bij de lamp, hoe meer licht weliswaar.
2. Gerichte tachyonantennes.
Deze getachyoniseerde materialen werken enkel in één richting, waarbij we
ons zeer gericht kunnen focussen op een bepaalde plaats die energetische
ondersteuning nodig heeft.
Deze vergelijk ik graag met een schrijflamp, die licht brengt naar de plaats
waar jij ze richt.
3. Sterk gefocuste gerichte tachyonantennes.
Tot deze categorie behoren alle getachyoniseerde kristallen. Dankzij de
prachtige structuur van de kristallen, is hun werking zeer gericht en intens.
Indien hun gebruik gecombineerd wordt met de juiste begeleiding en
openheid tot inzicht bij de persoon op wiens lichaam deze wonderlijke
materialen toegepast worden, kunnen zij bijzonder helende en
transformerende momenten creëren.
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4. De Getachyoniseerd Cocoon.
Hierna volgt een meer uitgebreide uitleg en gebruiksaanwijzing bij de drie
bovenstaande categorieën en de cocoon, die verschillende materialen
combineert.
1. Diffuus verspreide tachyonantennes.
Getachyoniseerd deken (sleeppad).
Een getachyoniseerd deken wordt door velen dagelijks gebruikt in bed - als
deken of in de zomer onder het lichaam. Gedurende de nacht biedt het alle
SOEVs de mogelijkheid zich op te laden. Het getachyoniseerde deken
beschermt jou tijdens de nacht ook voor elektrosmog, geopatische straling
en andere storende energieën.
Sommige gebruikers ervaren de eerste nachten onrustige perioden. Emoties
en geblokkeerde energie krijgen dankzij de tachyonantenne een duwtje in
de richting van ‘loslaten’. Elke cel her-innert zich terug aan zijn ware zelf
en heeft geen baat bij geblokkeerde energie. Dit proces kan eventueel
enkele onrustige nachten creëren. Nadien slaap je als een roosje en geniet
je van een zuiver energieveld waarin de SOEVs van jouw lichaamscellen zich
’s nachts kunnen opladen.
In onze praktijkruimtes werden regelmatig vier behandeltafels gebruikt
voor de massages, cocoonsessies en tachyonbehandelingen, alsook door de
studenten massage opleiding. Op elke tafel lag een getachyoniseerd deken,
waardoor alle SOEVs van het lichaam opgeladen werden met
tachyonenergie.
Door al de getachyoniseerde materialen in de massageruimte hadden veel
klanten geen zin meer om deze tafel te verlaten. Als docent, masseur of
tachyonpractitioner genoot ik telkens opnieuw van de zachtheid en de
echtheid die zich ontblootte bij de klanten. Traantjes van her-inneren en
loslaten waren zelden ver weg.
Ook in de wagen ondervond ik reeds enorm veel baat bij het gebruik van een
getachyoniseerd deken. Zodra ik meer dan honderd kilometer dien te
rijden, neem ik mijn dekentje, vouw het dubbel in de langste richting en
bekleed de zetel van de chauffeur ermee.
Vroeger reed ik soms achthonderd kilometer naar Duitsland voor een
cursus, waarbij ik vermoeid aankwam. Sinds ik het getacyoniseerd deken
gebruik, arriveer ik fit op mijn eindplaats. Ik voel dat ik een tekort aan
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beweging heb, maar mijn lichaam voelt zich nog steeds fit. Dit resultaat is
te wijten aan twee verschillende effecten: bescherming van de elektrische
straling van de auto en van het navigatiesysteem, alsook de constante
mogelijkheid tot heropladen met tachyonenergie voor alle SOEVs van mijn
lichaamscellen.

Getachyoniseerde meditatiedekentjes en sjaals.
Ik ken veel dames waarbij een getachyoniseerd meditatiedekentje of sjaal
steevast een plaats kreeg in hun handtas. Het is een zalige zachte grote
sjaal die je voor allerlei doeleinden kan toepassen. Overal waar je bent,
creëert hij voor jou een aangenaam energieveld.
De klanten die in de praktijkruimte genoten van een cocoonsessie, dekte ik
ook af met een getachyoniseerd meditatiedekentje.
Persoonlijk draag ik heel dikwijls een sjaal rond mijn hoofd. Aangezien mijn
hoge gevoeligheid aan allerlei vormen van elektrosmog, probeerde ik behalve
de getachyoniseerde schijf waarover je verder in dit boek meer kan lezen,
ook allerlei andere materialen. De getachyoniseerde sjaal in combinatie met
de schijf achter mijn scherm, bood mij de mogelijkheid urenlang aan de
computer te werken in een ruimte waar straling vanuit verschillende
bronnen de kamer doorkruist. De sjaal bleek voor mij het beste middel om
mijn hoofd van een totale bescherming te laten genieten. Bezoekers of
mensen in mijn omgeving begonnen te wennen aan mijn nieuwe look ...
Andere mogelijkheden met het getachyoniseerd meditatiedeken en sjaals:
•
•
•
•
•
•
•

Op jouw bed
Handig om overal mee te nemen voor allerlei gebruik.
Tijdens meditaties omheen jouw lichaam.
In het vliegtuig en de wagen.
Een bijzonder rustgevend materiaal voor elk kind en volwassene.
De sjaal biedt een goede bescherming voor winterkwaaltjes en ook een
energetische ondersteuning voor de keelchacra.

Getachyoniseerd oogkussen, luxe oogmasker en ultra meditatiemasker.
Het afsluiten van een der belangrijkste zintuigen, zoals de ogen, leidt jou
meteen naar binnen. Dat is reeds een eerste stap in de goede richting.
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Doch, indien alle aandacht naar gedachten gaat, dan zal het ontbreken van
jouw zicht nog meer aandacht en energie brengen naar jouw hoofd en
innerlijke stemmetjes die zich laten horen. Daarom raad ik mensen steeds
aan om in stilte de natuur te observeren en van alle zintuigen gebruik te
maken. Op die manier ontdek je de stilte in jezelf en blijf je ook geaard.
Wanneer je met gesloten ogen in stilte gaat, biedt een getachyoniseerd
Oogkussen, luxe oogmasker of ultra meditatiemasker een fijne en
rustgevende energie.
Ook voor hoofdpijn en herstel van hoofd of oogletsels zijn deze prachtige
materialen aan te raden.
Het getachyoniseerd oogkussen wordt al snel een onmisbare knuffel in je
bed. Gisteren in je hals, vandaag op je buik en morgen misschien op je
voorhoofd ...
Enkele jaren geleden gaf ik mijn getachyoniseerd oogmasker aan mijn
buurjongen in het vliegtuig. Ik plande enkele uurtjes computer- en leeswerk
en de jongeman naast me was blijkbaar niet gediend met het licht dat ik
nodig had. Ik bood hem mijn getachyoniseerd luxe oogmasker aan en hij
sliep als een roosje. Bij het ontbijt ontwaakte hij en wilde hij het
oogmasker teruggeven. Hij zat er een beetje sprakeloos naar te kijken en
wist niet te omschrijven hoe het voelde ... “I don’t know what this is, but it
felt really special”.
Het oogkussentje kan je enkel in liggende positie gebruiken. De beide
maskers kan je in zittende, staande en liggende positie gebruiken, aangezien
ze met een velcro systeem rond het hoofd gedragen kunnen worden. Het
allernieuwste masker (het ultra meditatiemasker) bevat twee 35 mm
ultradiscs ter hoogte van de ogen en is het sterkst van de drie. Doch geniet
ik nog dagelijks van het luxe oogmasker en het oogkussentje. Het ultra
meditatiemasker zit bij mij voorlopig nog in de kast …

Getachyoniseerde polsbanden en hoofdbanden.
Of je nu poetst, de hele dag aan een computer zit, met de wagen rijdt of
tuiniert, de soepelheid in jouw polsen is onmisbaar. Ook energetisch
ontdekken we een aantal belangrijke foramen (energiepunten) ter hoogte
van de polsen.
Daar waar een tennisser polsbandjes draagt ter fysieke ondersteuning,
verkiezen vele mensen de getachyoniseerde polsbanden omdat ze ook een
bijzondere energetische invloed bieden.
Behalve sporters, genieten velen van deze getachyoniseerde polsbanden
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tijdens het auto rijden, computer werk, hanteren van elektrische
toestellen, enzovoort.
Een getachyoniseerde hoofdband is een van de meest geliefde
getachyoniseerde materialen bij studenten. Zij genieten een betere
concentratie en helderheid, terwijl hoofdpijn alsook zorgen en pessimisme
omtrent hun studie sterk vermindert of zelfs uitblijft.

Getachyoniseerd poeder (stardust).
Getachyoniseerd poeder kan je vermengen met verf, zodat de binnenmuren
een tachyonantenne bevatten.
Gemiddeld wordt aangeraden om ongeveer vijftig gram getachyoniseerd
poeder te gebruiken per liter verf. Mijn eerste muren vertonen letterlijk
sterretjes... Ik had het poeder niet goed gemengd met de verf waardoor
kleine klontertjes een reliëf vertonen in mijn kantoorruimte. Bij de
volgende verfpotten loste ik het poeder eerst op in een klein beetje water
wat dan vervolgens toegevoegd werd aan de ecologische verf. Dit leek een
perfecte oplossing. Voor alle zekerheid kan je dit ook bespreken met de
verfwinkel. Wanneer je het machinaal vermengt, kan het ook droog
toegepast worden.
Heb je andere plannen me je muren? Geen probleem. Het getachyoniseerd
poeder kan ook opgelost worden in lijm, houtvernis, leem of zelfs in de
cement. Ik voegde het toe aan de lijmlaag voor de vloerbekleding in de
praktijkruimte en de slaapkamers.
Ook planten genieten van een dosis getachyoniseerd poeder vermengd in de
potgrond.
“Mijn muren zijn geverfd met 'getachyoniseerd poeder' in de verf! Toen de
ruimte geverfd was, en ik daar even ging zitten, was het net alsof de tijd stilstond.
Het 'nu' was overal aanwezig, en ik zat daar middenin. Het gaf me ook een gevoel
van 'in de toekomst te zijn', want dit moment waar de tijd tot stilstand is gekomen
en er alleen nog maar 'zijn' is, dit gevoel hangt voor mij ook samen met een
toekomst waar we ons overal en altijd zo zullen voelen. In harmonie met wat is.
Daarna ben ik heel zorgvuldig omgesprongen met het poeder dat ik nog overhad in
het busje. En telkens ik in mijn eigen leefruimte, keuken of living een muur
beschilder, voeg ik wat tachyonpoeder bij aan de verf. En ja, het doet echt wel
wat. Ook de mensen die bij mij komen voor een massage vinden dat er een heel
rustige sfeer hangt in mijn praktijkruimte." anoniem
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2. Gerichte tachyonantennes
Getachyoniseerde schijven (silicadisc), microdiscs (mini silicadisc) en
glascellen.
De getachyoniseerde schijven
Over de getachyoniseerde silicadiscs kunnen we gemakkelijk een boek vullen
met alle mogelijke toepassingen.
De schijf bestaat uit geperste kwarts (SiQ2) en is verpakt in een vrij hard,
doch nog steeds flexibele plastiek beschermlaag. De kwarts daarentegen is
totaal niet flexibel en heel breekbaar, waardoor bij plooiing van de schijf
een barst ontstaat in de geperste kwarts. Dankzij de plastiek beschermlaag
loop je pas na honderden barsten het risico dat de kwarts zich in stukjes
gaat verspreiden en daardoor ook de tachyonantenne niet meer overal even
sterk aanwezig is. Toch blijft nog steeds elk deeltje geperste kwarts, met
of zonder honderden barsten, functioneren als tachyonantenne.

Ultra discs: 1+1=10
De allernieuwste getachyoniseerde silicadiscs zijn de ULTRA-discs. Dit zijn
twee getachyoniseerde silicaschijven tegen elkaar gekleefd met een
energiestroom naar mekaar toe gericht. Onderzoek toonde aan dat het
effect van twee schijven die op deze manier met mekaar in interactie
treden, vertienvoudigt! Je kan de ULTRA’s verkrijgen in verschillende
formaten. Ook de ULTRA Liberty belt en ULTRA Cocoon werden
samengesteld met deze vernieuwde krachtige silicadiscs.

De getachyoniseerde glascellen
Deze hebben een gelijkaardige werking als de schijven. De glascellen
kwamen ooit als allereerste getachyoniseerde materialen op de markt. Ook
mijn eerste kennismaking met tachyon was een getachyoniseerde glascel. Ik
herinner me nog heel goed hoe ik nadien reageerde: “De pijn is volledig weg,
maar dat zal wel placebo effect zijn, want ik geloof niet dat een stukje glas
deze pijn kan wegnemen ...”. Een aantal bijzondere helingsverhalen hebben
me er destijds toch toe aangezet deze mysterieuze producten verder te
ervaren en de daarbij horende cursus bij te wonen. Zodra ik inzicht kreeg in
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de werking realiseerde ik me hoe immens groot hun waarde kan zijn in elk
genezings- en groeiproces.

Toepassingen van de getachyoniseerde schijven.
•

Opladen van drank en voeding

Toen ik kind was, wandelde ik met de melkkan tot bij de melkboer om de
hoek waar we elke dag op een bepaald tijdstip verse melk konden kopen. De
kippen in onze tuin legden bijna dagelijks een eitje voor het gezin en een
groot deel van de groenten op ons bord kwam uit de tuin. Een kwart koe, een
half varkentje, een schaap en enkele kalkoenen uit een landelijk
familiebedrijf belandden jaarlijks in een diepvriezer en een tweede
diepvriezer was tegen het eind van de zomer helemaal gevuld met groenten
uit de tuin. Brood werd gemaakt door de bakker in de buurt, die in het
beste geval zijn meel kocht van de ‘maalderij’ in de buurt die dan op zijn
beurt de granen van de plaatselijke landbouwers vermaalden.
Ben je van mijn generatie of ouder dan is deze levensstijl jou vast en zeker
bekend. Kom je uit de stad of maak je deel uit van een jongere generatie,
dan klinkt dit verhaal waarschijnlijk als een ‘zwart-wit film uit de ouwe tijd’.
Vandaag loopt het spijtig genoeg anders. Pannenkoeken worden niet meer
gemaakt met een eitje van de kippen die in jouw tuin scharrelen en melk van
de boer om de hoek. Pannenkoeken liggen in de grote koelers in plastiek
verpakking en werden bereid met ingrediënten uit de hele wereld, waarbij
de koe die de melk gaf mogelijk geen buitenlucht meer zag, het graan werd
op een gemanipuleerde manier gekweekt, de kippen krijgen geen contact
meer met moeder Aarde en het snuifje zout is een chemische
samenstelling. Over al de andere ingrediënten nog maar gezwegen...
Zijn wij dan vergeten dat eten meer is dan onze maag vullen met op smaak
gebrachte waardeloze voeding?
Ook verse groenten en fruit verloren hun energiewaarde door de straling,
inspuitingen en lange vervoer- en bewaartijden. Behalve de mineralen,
vitamines, vezels, enzymen en andere belangrijke inhoudsstoffen, is de
energetische waarde van jouw voedsel van groot belang voor de gezondheid
van jouw lichaam, alsook voor de vertering en de opname van de
voedingsstoffen.
Aan een lapje vlees (lees: een dood dier) kan je nog weinig energie
toevoegen. Alle groenten, fruit en dranken die uit de winkel komen, kan je
Copyright Juvenesco bvba – Greet Luypaert – 2009

30

daarentegen wel verrijken door ze een tijdje bovenop een getachyoniseerde
schijf te leggen. Onderaan in mijn koekast liggen twee grote
getachyoniseerde schijven zodat alle groenten en fruit die erin bewaard
worden langer vers blijven en een hogere energiewaarde hebben dan bij
aankoop.
Een leuk weetje voor wijnproevers: Neem een fles wijn en giet een scheutje
in twee dezelfde wijnglazen. Zet één glas op een getachyoniseerde schijf en
het andere een eindje verder zonder getachyoniseerde schijf. Laat ze
beide enkele uurtjes staan en laat dan een wijnkenner proeven van beide
glazen, zonder vooraf jouw experiment te vertellen. Je zal versteld staan
van hun verklaring.
Kwaliteit, smaak en aroma verbetert nadat de fles wijn enkele uren op een
getachyoniseerde schijf heeft gestaan.
•

Elektrosmog

De getachyoniseerde disc is ook het meest gebruikte getachyoniseerde
materiaal ter bescherming van elektrische straling. De verschillende
toepassingen worden uitgebreid toegelicht in het hoofdstuk over
elektrosmog.
•

De ‘levensrivier’: in je slaapkamer en op de behandeltafel.

De beste methode voor een algemene ondersteuning en rustige nachtrust is
‘de levensrivier’. Deze wordt zowel voor behandeltafels, massagetafels als
voor het bed aangeraden.
Plaats een getachyoniseerde schijf aan de hoofdzijde van jouw bed, ter
hoogte van de lattenbodem, zodat de energiestraal onder jouw lichaam,
doorheen jouw aura verticaal naar jouw voeten toe stroomt. In dezelfde lijn
plaats je een tweede getachyoniseerde schijf aan jouw voeteinde, met de
energiestroom weg van jouw voeten, zodat de verticale energiestroom van
hoofd naar voeten nog sterker gestimuleerd wordt.
Deze ‘levensrivier ondersteunt de afvoer van emotionele energie die tijdens
de nacht vrijkomt en mogelijk voor enige onrust zorgt.
Zowel kinderen als volwassenen genieten van een rustigere nachtrust
dankzij deze energetische ondersteuning.
Therapeuten en masseurs creëren sinds jaren een ‘levensrivier’ met vier
getachyoniseerde schijven: twee aan het hoofdeinde en twee aan het
voeteinde.
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Sinds kort experimenteert een honderdtal mensen met een ultra
‘levensrivier door twaalf getachyoniseerde schijven onder de behandeltafel
te bevestigen. De schijven worden per twee tegen elkaar aan gekleefd met
de energiestroom naar mekaar toe. Nadien hangt men de koppels schijven
verticaal onder de behandeltafel: twee koppels ter hoogte van het hoofd,
twee ter hoogte van de heupen en nogmaals twee ter hoogte van de voeten.
Deze bijzonder intense energievelden creëren uitermate sterke effecten
bij de persoon op de tafel.
Onlangs kreeg ik tijdens een tachyonbehandeling de kans dit effect te
beleven. Twee maand voordien had ik mijn rechter voet zwaar gekwetst
waarbij enkele gewrichtsbanden scheurden en de botstructuur zich had
verplaatst. De eerste twee weken beleefde ik een fantastisch en haast
pijnvrij helingsproces, mede dankzij het gebruik van getachyoniseerd
materiaal en helingstechnieken die we leren in de seminaries. Zodra ik weer
kon lopen, gaf ik nog weinig aandacht aan mijn voet en was ik alle dagen op
de been. Aangezien de botstructuur nog niet op zijn plaats zat en de
gewrichtsbanden ook nog tijd en rust nodig hadden om te helen, voelde ik
later terug veel pijn en ontstond opnieuw meer zwelling dan
halfweg het helingsproces. Frans Wouts, een bijzonder ervaren
tachyonpractitioner uit Oudenbosch kwam bij me op bezoek en behandelde
me op een tafel waar we deze ‘ultra levensrivier’ creëerden. Behalve deze
twaalf getachyoniseerde schijven onder de tafel, lag er ook een
getachyoniseerd dekentje onder me en enkele getachyoniseerde glascellen
en discs aan mijnvoet. Frans Wouts behandelde vooreerst mijn gehele
lichaam met de kristallen (TLC-bars) en begon vervolgens intensief aan mijn
voet te werken. Op een bepaald moment voelde ik hoe de volledige
energiestructuur in mijn voet in beweging kwam. Ik opende mijn ogen en kon
haast niet geloven dat mijn voet niet echt aangeraakt werd op dat moment.
Een bijzonder fijne ervaring.
Indien je reeds de gelukkige eigenaar bent van een getachyoniseerd deken,
raad ik jou aan ook te experimenteren met twee, vier of misschien ook wel
twaalf getachyoniseerde schijven. De ‘levensrivier’ biedt een andere,
toegevoegde waarde aan het energieveld dat gecreëerd wordt door het
getachyoniseerd deken.
• Pijnbestrijding
Elk pijnpunt, zwak orgaan of letsel waar je een getachyoniseerde schijf kan
aanbrengen, biedt de SOEVs de mogelijkheid zich op te laden en
levenskracht naar zich toe te trekken.
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Als je creatief aan de slag gaat, kan je ze op vele plaatsen aanbrengen. Met
een touwtje of een veiligheidsspeld kan je ze gemakkelijk op de gewenste
plaats aan je kledij bevestigen. Gelukkig reageert de bieper van de
veiligheidscontrole in de luchthavens hier niet op. Het zou een grappige
situatie creëren ...
“Ik heb u vermeld dat ik iets ging uitproberen op een hardnekkige blauwe plek op
bovenarm van mijn moeder. En inderdaad: na 1,5 dag was er een verandering te
zien, net op de plaats waar ik een tachyoncel had geplaatst .... je kan echt de ronde
witte plek zien. Het was ook zo dat de blauwe plek enorm hard aanvoelde, nu is het
zeer mals ...”
anoniem

• Algemene ondersteuning
Vele mensen dragen de getachyoniseerde schijf preventief of ter algemene
ondersteuning ter hoogte van tweede of derde chacra. Vrouwen hebben
minder last tijdens hun Maanperiode en zowel mannen als vrouwen die
gevoelig zijn voor hun omgeving, voelen zich sterker in hun kracht.
Spontane genezing van tennisellebogen, verdwijnen van pijn en krampen
tijdens de vrouwelijke Maanperiode, vermindering en verdwijnen van
rugklachten, … zijn maar een klein aantal resultaten die klanten gedurende
de voorbije jaren meldden.
Ooit vertelde iemand me dat ze genas van een depressie door het dragen
van de getachyoniseerde schijf ter hoogte van haar tweede chacra. En een
andere dame kon reeds tien jaar niet zwanger raken en werd plots zwanger
na het dragen van de getachyoniseerde schijf ter hoogte van haar
voortplantingsorganen. Dergelijke resultaten durf ik niet als standaard te
vertellen, doch zijn het geen uit de lucht gegrepen verhalen.
Ook in vele wagens ontdek ik getachyoniseerde schijven. Achter het
zonneklepje boven de voorruit, onder jouw zetel, achter je rug, op het
stuur,... allemaal ideale plaatsen om deze schijven te bevestigen.
“Ik kocht een tijd geleden een aantal getachyoniseerde materialen (waaronder de
cocoon en de schijven). Het resultaat is een energie booster voor mij. Ik draag
twee schijven op de nieren, dag en nacht. Het in mijn kracht komen en blijven is nu
kinderspel voor mij!”
Susy
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• Betere coördinatie tussen linker en rechter hersenhelft
Het lijkt grappig om met getachyoniseerde schijven rondom je hoofd te
studeren. Doch toonde onderzoek aan dat sluimerende gedeelten van de
hersenen gewekt of gereactiveerd worden door toepassing van een
getachyoniseerde schijf. Ook de synchroniciteit tussen linker- en rechter
hersenhelft blijkt te verhogen. (Deze experimenten met EEG test staan
beschreven in ‘Tachyonenergie’ van David Wagner en Dr Cousens).
Ook hier is enige creativiteit welkom, want met een getachyoniseerde
schijf op je hoofd of aan je oren, word je mogelijk gek verklaard door
collega’s.
Enkele ideetjes:
• Hang een getachyoniseerde schijf aan de muur met de
energierichting naar jou toe gericht.
• Plaats een getachyoniseerde schijf achterin het boek dat je leest.
• Plaats een getachyoniseerde schijf achter jouw computerscherm.
• Plaats een getachyoniseerde schijf onder een hoed of pet. (Een
vriend van me genoot opmerkelijke heling dankzij deze
tachyonantenne in zijn hoed)
• Kleef microdisks aan de binnenkant van jouw bril.
• Kleef microdisks aan de binnenkant van jouw hoofdtelefoon indien je
deze tijdens jouw werkuren dient te dragen.
Eén van mijn collega’s genoot een schaatsbeurt met zijn kleinkinderen en
maakte een vrij zware val op zijn billen. Na enkele dagen ontdekte hij op
zijn bil een grote witte vierkante plek die voor 3/4e omgeven was met
groen, blauw, geel, paars, ... de kleuren van een intense bloeduitstorting.
Toen realiseerde hij zich wat er was gebeurd: hij zat al enkele dagen te
werken aan zijn bureel waar een getachyoniseerde flexcell (een rubber
plaat waarin een hoeveelheid getachyoniseerde silica gelijk aan schijven
verwerkt zijn) op de zit van zijn bureelstoel ligt. De lichaamscellen die in
het bereik van de tachyonantenne zaten, hielden geen bloeduitstorting vast
en evolueerden snel naar hun optimale vorm en functie. De gekwetste
lichaamscellen buiten het bereik van de tachyonantenne hadden een veel
langere herstelperiode nodig – ze ondergingen een normale evolutie van een
onbehandelde bloeduitstorting.
De foto’s van dit kunstwerk op zijn billen dat ik destijds in mijn mailbox
ontving, zullen me eeuwig bijblijven.
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Getachyoniseerde phonedisc.
Deze mini silicadisc is eigenlijk helemaal hetzelfde materiaal als de grote
schijven en de microsdiscs. Het enige verschil is de zeer sterke klever die
ertoe dient hem te bevestigen op een GSM. Gebruik deze klevers niet voor
het lichaam; hiervoor zijn ze te sterk.

3. Sterk gefocuste gerichte tachyonantennes
TLC’s Tachyonised Life Cristals.
TLC staat voor Tachyonised Life Cristal. De letters werden door studenten
verklaart als ‘Tender, Loving Care’ – woorden die de energie omschrijven die
je kan ervaren bij toepassing ervan. Indien ook jij dit ervaart, wees je er
dan steeds van bewust dat jij jouw eigen zachte, liefdevolle zorgende
energie ervaart! Al wat je voelt zit in jou. En hoe meer blokkades we uit de
weg ruimen, hoe sterker je deze liefdevolle energie kan ervaren.
Net zoals alle andere getachyoniseerde materialen helpen zij dit licht in jou
te ontwikkelen en los te laten wat hier niet mee resoneert – wat van nature
niet thuis hoort in jouw wezen.
Deze in laboratorium gekweekte kristallen transformeren na het
tachyonisatieproces tot de meest krachtige getachyoniseerde materialen.
Toegepast op de manier die jou aangeleerd wordt tijdens de bijbehorende
cursus, bieden zij de behandelde persoon de mogelijkheid uitzonderlijke
bifurcaties of transformaties te beleven. De cellen komen heel snel in
contact met de juiste informatie en trekken levensenergie naar zich toe,
waardoor het vreemde celgeheugen al snel aan het licht komt. Soms
ontstaat tijdens de behandeling een emotionele ontlading, soms komt deze
pas uren of dagen later. Zelden blijft het binnengedrongen celgeheugen en
het daarbij horend levenspatroon ongestoord verder gaan.
Praktische toepassing van getachyoniseerde kristallen wordt jou aangeleerd
bij aankoop ervan. Het potentieel van deze kristallen is bijzonder groot en
het is dan ook begrijpbaar dat ze enkel verkrijgbaar zijn in combinatie met
het volgen van een opleiding.
Indien je deze opleiding volgt vanuit professionele keuze, onthoud dan ook
steeds wat deze getachyoniseerde kristallen voor jouw persoonlijke
gezondheid en groei kunnen betekenen. Zoals het houtwerk in het huis van
de timmerman meestal uitgesteld wordt, vergeten therapeuten ook dikwijls
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zichzelf te verzorgen …
Ben je in het bezit van deze kostbare kristallen? Maak dan voor jezelf ook
dagelijks een klein ritueeltje. Je kan jezelf een energetische douche geven
door gedurende enkele minuten met de kristallen over jouw lichaam te
strijken.
Ik heb altijd een getachyoniseerde kristal in mijn kantoorruimte staan.
Wanneer iemand stress voelt opduiken in een schouder of ergens tegenaan
stoot, leg ik snel de getachyoniseerde kristal op de gevoelige of gekwetste
plaats. Dit in combinatie met een moment van stilte en contact met de
gekwetste cellen en het celgeheugen, biedt een heel snelle verlichting en
heling.
Sun Spots: het zonnetje in huis.
Deze kristallen zijn ideaal voor ruimtes waar mensen elkaar ontmoeten:
klas, leefruimte thuis, slaapkamer, kantoor, winkels, ... kortom overal waar
mensen met mekaar in communicatie gaan.
De sun spots creëren een aangename sfeer omwille van hun ordescheppende werking. Een ruimte waarin geopatische lijnen, elektrosmog,
emotionele energie of andere ongewenste energieën aanwezig zijn, voelt
onaangenaam en is vermoeiend voor het lichaam, omdat ze het menselijk
energieveld verstoren. De sun spots scheppen ‘energetische’ orde, waardoor
de ruimte weer aangenaam aanvoelt en niet meer belastend is voor het
lichaam.
De Sun Spots creëren door hun vorm een groot veld en hebben een ver
bereik – meer dan dertig meter, waardoor ze een prachtige aanvulling
bieden op de getachyoniseerde stardust aangezien stardust in de verf enkel
tot ongeveer een meter van de muur werkt. De binnenruimte, alsook de zone
waar ramen en deuren staan, worden helemaal overlapt door de sun spots.
De sun spots worden steeds per vier geleverd, zodat je ook een totaal
bereik hebt wanneer je ze in de vier hoeken van je ruimte of van je totale
woning plaatst.
Indien sun spots het enige getachyoniseerd materiaal is in jouw nabije
omgeving, kan je deze ook tijdelijk gebruiken voor allerlei andere
doeleinden, zoals pijnbestrijding en andere eerder beschreven toepassingen
met de getachyoniseerde silica disc, glascellen of TLC-bars. Ik blijf
herhalen: wees creatief en gebruik jouw getachyoniseerde materialen zo
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optimaal mogelijk.
Indien je niet het meest daartoe geschikte materiaal ter beschikking hebt,
kan je steeds andere materialen gebruiken.
Ook in de auto en op vakantie kunnen deze mooie kristallen jou een
aangenaam energieveld bezorgen. Indien je de gelukkige eigenaar bent van
sun spots, zet ze dan zeker op jouw bagagelijstje voor de vakantie!
“Mijn vriendin ontwaakte uit de coma dezelfde dag toen ik twee getachyoniseerde
kristallen in haar kamer in de intensieve achter haar bed plaatste. Dit was in een
ziekenhuis in Goa, India. Wisten zij veel waarom ik die 'glazen dingen' achter haar
bed zette !! Echt gebeurd!!”
Narayani

4. De getachyoniseerde cocoon combineert verschillende materialen en biedt
een uitermate bijzonder mooi effect.

“Liefde is de (h)erkenning van het vormloze in de andere”, een prachtige
uitspraak van Eckhart Tolle.
Het lijkt alsof mensen na een cocoonsessie het vormloze in zichzelf hadden
herontdekt, waardoor een onvoorwaardelijke energie alom aanwezig is.
Als ik uit de lijst van de getachyoniseerde materialen twee toppers mag
duiden, dan kies ik voor de getachyoniseerde kristallen en de cocoon.
De cocoon is afgestemd op het natuurlijk energiesysteem van een gezond
wezen.
Net zoals de moderne Westerse anatomie het totale spijsverteringssysteem beschrijft en ons aantoont hoe ons lichaam voeding verwerkt en in
zich opneemt, beschrijft de Oosterse Wijsheid hoe het energiesysteem van
elk levend wezen functioneert en het lichaam van energie voorziet.
Elk natuurlijk wezen kent een verticale energiestroom die loopt via het
verticale kanaal van top tot teen. Dit energiekanaal verbindt elk levend
wezen met de kosmische energie en voorziet elk systeem van levensenergie.
Vanuit dit basiskanaal verspreidt energie zich naar alle organen en cellen via
de chacra’s en meridianen.
Omwille van onze ego-gerichte maatschappij en levenswijze is het menselijk
energiesysteem ontspoord en kennen we ook energie-uitwisseling met
mekaar op horizontale wijze. Deze horizontale bindingen liggen aan de
oorzaak van alle kleine en grote problemen in de maatschappij. Het zijn een
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vorm van energetische leidingen die verbindingen maken met anderen. Ze
zorgen voor energieverlies en halen ons gemakkelijk uit onze kracht. Ze
creëren een afscheiding binnen ons lichaamseigen energiesysteem, tussen
onze verschillende lichamen (fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel) en
tussen ons systeem en al-wat-is.
De energetische muren en afscherming die we creëren, zijn de meest
blokkerende gevolgen van de horizontale energie-uitwisseling. Al wat zich in
dit universum innerlijk en energetisch afspeelt, vertoont zich ook in alle
niveaus van het bestaan. Maatschappelijk uiten ze zich onder meer in
allerlei beschermingssystemen. Miljarden euro’s worden uitgegeven aan
alarmsystemen en andere beschermingsmaterialen, die dan op zich nog meer
gelijkaardige energie aantrekken... een straatje zonder einde!
Ook emotioneel brengen ze ons steeds opnieuw uit balans.
De cursus ‘Leven in Verticaliteit’ biedt aan iedere deelnemer behalve diep
inzicht in dit systeem en een transformatie van ons energiestructuur ook de
nodige technieken en ervaring om te leven in verticaliteit. Deze levenswijze
draagt bij aan een ommekeer in de maatschappij, op weg naar een nieuwe
Aarde, naar een leven in onvoorwaardelijke liefde.
De cocoon stimuleert herstel van de oorspronkelijke verticale
energiestroom in het lichaam en helpt inzicht brengen in de reden tot
afwijking ervan – de blokkades die zich bevinden in het menselijk
energiesysteem.
Toepassing van de getachyoniseerde cocoon.
De cocoon omvat in totaal negen elementen: twee getachyoniseerde banden,
twee voetzakjes, vier getachyoniseerde schijven en één getachyoniseerd
oogkussen.
De twee banden kan je verbinden met klittenband. Nadien leg je deze in een
rechte lijn op de grond, bed of behandeltafel. Daarna ga je liggen zodat
jouw ruggengraat helemaal op de getachyoniseerde band ligt. Breng het éne
eind over je hoofd en het andere eind tussen je benen door boven je
lichaam naar mekaar toe, zodat je de band helemaal kan sluiten. Aan je
handen leg je een getachyoniseerde schijf met de energiestroom in de
richting van je handen.
De voetzakjes kennen twee openingen, zodat je in de éne kant je voet en in
de andere kant de schijf kan steken. Let op: aan je voeten leg je de schijf
met de energierichting weg van je voeten! Op deze manier stimuleer je de
verticale energiestroom en stromen blokkades en andere ongewenste
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energieën weg uit jouw auraveld.
De vernieuwde Ultra Cocoon is uitgedost met het ultra meditatiemasker en
vier getachyoniseerde ultra silicadiscs, die in beide richtingen eenzelfde
werking hebben. De ultra cocoon creëert een bijzonder sterk energieveld
waarin elke levend systeem uitgenodigd wordt om naar zijn oorspronkelijke
toestand (verticaliteit) te evolueren.
Een dagelijkse sessie van ongeveer twintig minuten is ideaal. Onderzoek
toonde aan dat ons lichaam een regelmatige rustpauze van twintig minuten
nodig heeft om het zenuw- en hormoonstelsel te regenereren. Meer
hierover en over de gevolgen van het niet integreren van regelmatige
rustpauzes kan je lezen in ‘Het Potentieel van Tachyonenergie’.
Ons gejaagde leventje kent dikwijls weinig vrije tijd voor deze momenten
van ontspanning. Als ik je zou aanraden om een dagelijkse cocoonsessie te
ervaren, weet ik dat dit een beetje te veel gevraagd is. Ook voor mij is het
steeds opnieuw een uitdaging hiervoor tijd uit te trekken. De éne keer
verkies ik een beurt op de chi machine, de andere keer lig ik graag in een
bepaalde yogahouding en de volgende dag geniet ik alweer van een
cocoonsessie.
Zodra je begint te ervaren wat dit prachtige moment van verbinding en herinnering toevoegt aan jouw leven in zijn totaliteit, kies je al snel voor een
regelmatige cocoonsessie. En lukt dit niet, onthoud dan dat één sessie per
week of zelfs per maand steeds beter is dan niets!
Je kan een cocoonsessie genieten in stilte of je kan kiezen voor
rustgevende muziek. Enerzijds geniet ik graag in stilte, omdat elke
frequentie alweer een specifiek effect kan creëren of misschien bepaalde
herinneringen activeert. Voor inspiratie of behandeling van een klacht voelt
een stilte-sessie goed aan, zodat de frequenties van de muziek of de
woorden jou niet duwen in een bepaalde richting.
Anderzijds ervaart men dieper effect van de helende muziek of begeleide
meditaties wanneer men dit combineert met een sessie in de
getachyoniseerde cocoon. In mijn praktijkruimte draaide ‘Chacra Dreams’
van Kristalan bijna dagelijks.

Andere toepassingen:
Indien je een cocoon ter beschikking hebt, geniet dan optimaal van alle
onderdelen. Laat ze niet in de schuif liggen tot er iemand een cocoonsessie
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wil ervaren ...
• De vier schijven kunnen gebruikt worden in de keuken, kantoor,
leefruimte, slaapkamer, wagen of op je lichaam.
• De gebruiksmogelijkheden van het oogkussentje werden reeds eerder
besproken.
• De twee banden kan je dragen omheen je buik of rug bij plaatselijke
pijn.
• Je kan een band verticaal over jouw bureelstoel hangen om jouw
verticale kanaal de steunen. Zwakke knieën kan je s’ nachts of terwijl
je zit inwikkelen in één van de banden.
• Wees creatief! En je zal honderd en één toepassingen ontdekken voor
de onderdelen van de cocoon.

Verschillende effecten bij de getachyoniseerde cocoon.
• Emotionele ontlading: energetische blokkades kunnen loskomen en
emoties [e-motie: energie in beweging] teweeg brengen. Het kan
gebeuren dat je lichaam schokkende bewegingen maakt wanneer deze
emotionele energie in beweging komt. Blijf dan rustig ademen en geef
je over aan wat gebeurt.
Indien je geen vertrouwen hebt in dit proces, raad ik je aan een
tachyonpractitioner te bezoeken die jou met de kristallen en
aangeleerde technieken kan begeleiden in het loslaten van deze
blokkerende energie.
• Rust en stilte in je hoofd: door balansering van het energiesysteem
en verplaatsing van teveel energie in je hoofd naar je lichaam, komt
jouw ‘denken’ tot rust. De getachyoniseerde cocoon helpt ons het
‘hier en nu’ te beleven, waarbij zorgen over verleden en toekomst
verdwijnen.
• Opladen van je lichaam: twintig minuten cocoonen is een perfect
herbronningsmoment. Alle cellen in jouw lichaam worden van energie
voorzien en de natuurlijke energiekanalen worden gestimuleerd. Na
een sessie sta je ook mentaal sterker in je kracht.
• Moment van inspiratie en inzicht: echte wijsheid en inspiratie [inspirit] zijn het gevolg van contact met jouw innerlijke wezen. Een
cocoonsessie versterkt dit contact en de bewuste ervaring ervan,
waardoor inspiratie en inzicht gemakkelijker naar boven komen.
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• Het verstand kent honderden oplossingen en ideeën, maar de meest
gepaste op dit moment is het antwoord vanuit jouw innerlijke wezen.
De cocoon ondersteunt afstemming tussen ‘mind’ en ziel, waardoor
het juiste inzicht vlotter stroomt.
“In de kerstvakantie zijn mijn vriend en ik een weekje naar New-York geweest.
Blijkbaar heb ik enorm veel last van jetlag en daar aangekomen duurde het tot de
laatste dag om me aan te passen, om dan weer terug te moeten komen...
Terug thuis had ik een jetlag in extremi. Mijn maag lag helemaal overhoop - tot
overgeven toe - en ik had barstende hoofdpijn. Groen zag ik … heb me zelden zo
ziek gevoeld. Volledig gedesoriënteerd! Ik installeerde mijn tachyoncocoon in bed
en kroop in bed in de cocoon. Ik voelde me steeds beter worden en na een half
uurtje, was ik weer helemaal de oude!”
Denise Hallez
“Mijn laatste zwangerschap heeft me naar het verkennen van Tachyontools geleid.
Te voelen in een cocoonsessie weer geconnecteerd te zijn met het groeiende
wezentje in mijn buik, heeft me verder gestuwd in de richting van nog meer
exploreren wat tachyonmaterialen aan bereik kunnen hebben.
Meerdere malen per week, leg ik de schijven op 'de middellijn' van mijn lichaam en
dat geeft telkens een onderstroom van vertrouwen. Het zijn als het ware
momenten van rust en stilte waarin creatie kan ontstaan en waarin dingen
begrepen worden, zonder te willen 'grijpen' met het verstand.
Bewustzijn van het soort dat je in de realiteit van elk moment gaat staan volledig
en met overgave. Mogelijks klinkt dit zweverig maar het is allesbehalve in die
betekenis bedoeld; het is stevig gegrond jezelf afstemmen op wat-is waar ik
vroeger voortdurend een gevecht leverde tav het leven, de dingen, mezelf.”
Marleen

3.6. De allernieuwste materialen.
Deze nieuwe technologie kent een non-stop evolutie en zodra men
tachyonantennes of praktische technieken ontdekt en ontwikkelt die sterker
werken, worden deze ook ter beschikking gesteld. De laatste ontdekking tot nu
toe is de dubbele toepassing van de schijven (het naar mekaar toe richten van
twee schijven). Het sterke tachyonenergieveld dat hier gecreëerd wordt, toonde
gigantische resultaten bij een honderdtal mensen die dit dubbel gebruik
toepasten.
Via www.tachyonenergie.be ontdek je steeds de nieuwe informatie en kan je op
de hoogte blijven van de meest vernieuwende toepassingen.

Copyright Juvenesco bvba – Greet Luypaert – 2009

41

IV. BEHANDELING MET GETACHYONISEERDE MATERIALEN

4.1. Algemeen.
Tegenindicaties
De ontgifting die zich op alle vlakken van je wezen vertoont, kan mogelijk vrij
intens zijn. Hoe sterker jouw symptomen, hoe sterker de ziekmakende energie
zich reeds heeft gemanifesteerd en hoe meer ontgifting zich zal ontwikkelen.
Indien je momenteel emotioneel of lichamelijk bijzonder zwak bent, raad ik je
aan
om voor professionele begeleiding te kiezen. Gelukkig zijn er steeds meer
reguliere artsen die zich ook bewust zijn van natuurgeneeskunde en
energetische helingstechnieken. Daarnaast genoten een heel aantal mensen een
zeer goede opleding en ervaring in de energetische geneeskunst, zodat je ook bij
hen terecht kan.

Tachyonpractitioners
Je kan ervoor kiezen jezelf te behandelen of je kan begeleiding vragen van
iemand die hiertoe opgeleid werd. Wanneer jij jezelf kan overgeven aan het
moment zonder enig materiaal te hanteren en geen aandacht dient te besteden
aan de praktische kant van de behandeling, is de kans groter dat jij jezelf opent
voor wat jouw pijn of ziektepatroon jou te leren heeft. Ettelijke therapeuten
genoten een zeer specifieke opleiding om jou te begeleiden in dit helingsproces.
Ook om te ontdekken welke de best toepasbare materialen zijn voor jouw
situatie, raad ik je aan contact op te nemen met een tachyonpractitioner. Deze
mensen leerden ook de TLC-bars en de ‘Vogel’ hanteren. Dit is een prachtig
geslepen getachyoniseerde kristal die door zijn scherpe punt als een laserstraal
met tachyonenergie kan werken. Ik hanteer dit juweeltje ook in de cursus ‘Leven
in Verticaliteit’ ter ondersteuning en verruiming van het verticale energiekanaal.
“Onlangs kwam een persoon met een gedeeltelijk losgelaten netvlies naar mijn praktijk.
Hij zag constant een grijszwarte vlek in zijn gezichtsveld. De reguliere geneeskunde
durfde een operatie niet aan in verband met een trauma in het oog. Met de ‘Vogel’
behandelde ik deze persoon zeven maal, zonder enige fysieke aanraking. Het netvlies
zit weer helemaal vast en de vlek is totaal verdwenen!”
Frans Wouts
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Je kan natuurlijk ook steeds zelf een korte opleiding volgen om deze kennis en
ervaring te integreren. De voorbije vijftien jaren toonden aan dat de helft van
deze studenten de opleiding volgen voor persoonlijk gebruik en voor familie en
vrienden. De andere helft zijn mensen die reeds professioneel actief zijn in de
welzijns- en gezondheidssector en deze nieuwe technologie integreren in hun
totaalpakket.

Combinatie van verschillende toepassingen met getachyoniseerd materiaal
Wanneer ik langsheen een prachtig uitgebreid buffet loop, gevuld met
biologische vegetarische lekkernijen en daaropvolgend een dessertbuffet met
Goddelijke zoete lekkernijen, weet ik niet wat eerst te kiezen. Dat gevoel heb ik
steeds wanneer ik de verschillende mogelijkheden in getachyoniseerde
materialen wil beschrijven ... zo veel lekkers om uit te kiezen!
Jouw lichaam neemt voedingstoffen tot zich via verschillende ingangspoorten soms heel duidelijk zoals jouw mond of minder direct zoals jouw huid. Het
orgaanstelsel zorgt dan voor de verspreiding en opname van de nieuwe
bouwstoffen. Zo ook heeft jouw energetisch lichaam verschillende poorten en
wegen om energie te verspreiden. Vandaar dat we ook met tachyonenergie
verschillende vormen van toepassing combineren om een optimaal resultaat te
bekomen.
De totaliteit van de behandeling is ook afhankelijk van de gradatie van chaos.
Heb je een fantastische gezondheid en wil je een gekneusde teen herstellen of
een verkoudheid, dan ga je daar anders mee om dan wanneer je geruime tijd
chronische vermoeidheid ervaart of wanneer je te horen krijgt dat een kanker
zich manifesteert in jouw lichaam.
Ben je een gezond en gelukkig mens en wil je deze materialen gebruiken ter
ondersteuning van jouw spirituele ontwikkeling, dan ga je er ook anders mee om
dan wanneer je een depressie beleeft en deze materialen toepast op jouw weg
naar geestelijke balans.
Wil je dus een totale aanpak, dan raad ik jou behalve gezonde voeding,
beweging en rust een combinatie aan van:
Inwendig gebruik algemeen.
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groene algen biedt een algemene ondersteuning voor het totale lichaam.
Inwendig gericht gebruik.
De getachyoniseerde tincturen richten zich op de organen waarmee de
kruiden of voedingstoffen resoneren.
Uitwendig gericht op de SOEVs die ondersteuning nodig hebben.
Getachyoniseerde materialen zoals de glascellen en schijven richten zich
constant op de plaats waar jij ze toepast. Je kan ze uitwendig aanbrengen
op pijnpunten, orgaanzones, energiepunten of gekwetste lichaamsdelen.
Tachopunctuur : uitwendige toepassing op energiepunten.
Enkele kleine getachyoniseerde glascellen herstellen of onderhouden een
gezonde energiestroom in de betrokken meridianen.
Aangezien je niet met naalden, magneten, warmte, druk of een andere
frequentiële invloed werkt, kan je niets verkeerd doen en mag je op elk
energiepunt tachyonantennes aanbrengen. Met een minimum aan kennis
van de meridianen en energiepunten kan je meteen zelf aan de slag. Het
werken met frequenties – gebruik van naalden, magneten of druk - op
energiepunten vereist daarentegen een bijzonder grote kennis en
voorzichtigheid.
Een getachyoniseerde glascelletje kleven op Maagpunt 36 bij
verteringsproblemen bevordert jouw systeem op een holistische manier in
plaats van een pilletje te slikken. Algemene verzachting van pijnen
ondersteun je met Dikke Darm punt 4. En zo kan je een hele lijst puntjes
ontdekken op jouw lichaam, die jou in combinatie met een
getachyoniseerde glascel de sleutel tot heling bieden.
Uitwendig gericht algemeen.
Deze materialen kan je toepassen ter algemene ondersteuning. Zie 3.5.
voor de verschillende mogelijkheden.
Integratie en balansering met een cocoonsessie.
Een regelmatige cocoonsessie brengt de stroom van jouw energiesysteem
in balans, zodat de natuurlijke wegen voor energietoevoer in balans
komen en opdat jij in momenten van her-innering inzicht kan krijgen in de
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oorzaak tot disbalans in jouw lichaam.
De cocoon is een onmisbaar element in een totaalaanpak van de
behandeling. Voorafgaande aan de behandeling activeert ze het totale
lichaam. Na de behandeling helpt de cocoon jou herstellen van de
energetische transformaties die plaatsvinden tijdens een behandeling.
Combinatie met niet getachyoniseerde materialen en andere helingstechnieken.
Ons lichaam is een complex geheel en zowel als er oneindig verschillende
impulsen zijn die het lichaam versneld verouderen of blokkeren met ziekte
tot gevolg, zijn er ook oneindig veel manieren om het lichaam te helen.
Behalve energie, heeft jouw lichaam ook de afgestemde voedingstoffen,
zuurstof, licht, beweging, rust en veel liefde nodig.
Een vriendin vertelde me onlangs hoe haar familie zich verdeelde in
support-teams om een familielid met een vergevorderde kanker te steunen.
Een voedingsteam, een kruidenteam, een researchteam, een energieteam, ...
Iedereen deed onderzoek in een bepaald veld - steeds in samenspraak met
de betrokken persoon - zodat hij zich enkel op zichzelf kon focussen en
geen eindeloze uren opzoekwerk via boeken en internet diende te
verrichten. In plaats van een vrienden- en familiekring die zich zorgen
maakt (wat alleen maar meer ziekmakende energie creëert), werd deze man
omringd door een kring van mensen die op hun manier hun steentje
bijdroegen. Dit was een bijzondere steun om zijn levensgewoontes en
voeding- en bewegingspatronen te doorbreken.
Ik raad je aan al wat jouw lichaam voedt en steunt, al wat opbouwend werkt
te combineren.
Ziekte ontstaat wanneer we onze afstemming op de zielsenergie, op onze
natuur verwaarloosd hebben. Chemische voedingstoffen, disbalans in
activiteit en rust, mentale en emotionele patronen, elektrosmog, een ego
gericht leven, enzovoort verwijderen ons van wie we in essentie zijn.
Bijgevolg stroomt de essentie niet meer doorheen elke cel in ons lichaam en
creëren we ruimte waar kanker en andere ziektes zich kunnen
manifesteren.
Het Engelse woord ‘dis-ease’ duidt op een lichaam dat zich ongemakkelijk
voelt. Wanneer we onze levensstijl opnieuw afstemmen op onze essentie,
onze ‘ware zelf’, ‘onze waarheid’, herwinnen de cellen aan kracht en is er
steeds minder ruimte voor ziekte en stress. Het lichaam voelt zich
‘gemakkelijk’ en dus gezond wanneer het fysiek, mentaal, emotioneel,
energetisch en spiritueel gevoed wordt op een natuurlijke
manier.
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Getachyoniseerd materiaal is frequentieloos en kan daardoor met alle
andere vormen van behandeling gecombineerd worden. Elk getachyoniseerd
middel kan onmogelijk tegenwerking bieden aan een ander middel dat jouw
gezondheid stimuleert. Het gebruik van de getachyoniseerde materialen
ondersteunt een algemene balans en bewustwording waardoor elkeen ander
natuurlijk middel ook effectiever werkt. En indien je daarnaast kiest voor
chemische middelen, is een algemene energetische ondersteuning steeds
welkom om de neveneffecten van het chemische geneesmiddel (lees: dodend
middel) te minimaliseren.
“Graag integreer ik cocoonsessies met tachyonmaterialen in mijn therapeutisch werk;
hetzij om cliënten voor de gesprekstherapie of traumaverwerking in de gepaste
energiestroom te brengen en weer in voeling te brengen met hun lichaam, hetzij om
tijdens het verwerkingsproces blokkages sneller door te werken, hetzij om een sessie
mee af te ronden zodat de zaken nog dieper en grondiger kunnen doorwerken. In mijn
ervaring komt er met gebruik van tachyontools sneller afstemming op de thematiek en
van die aard dat de cliënt zelf in de ervaring gaat en wéét. Bovendien heeft het geheel
iets 'magisch' en is het wat mij betreft prettig werken in deze wisselwerking van samen
met de cliënt te ontdekken.”
Marleen Michiels (Psychotherapeute)

4.2. Jezelf behandelen.
4.2.1. De Kracht van bewustzijn.
Bewustzijn doordringt jouw wezen op alle niveaus. In zekere zin kan je zeggen
dat jouw lichaam een verdichte vorm is van het bewustzijn waarin ook de meer
etherische of fijnstoffelijke energie aanwezig is. Elk deel van jezelf is zich dan
ook bewust van wat er gaande is. Elke cel in jouw lichaam bevatten alle
informatie. Zodoende kan je de oorzaak van een blokkade - die zich uit in pijn,
stress of ziekte - steeds ontdekken in de blokkade zelf, door er contact mee te
nemen.
Heling schuilt in het ont-dekken van de oorzaak, in in-zicht. En aangezien de
sleutel tot inzicht in de blokkade huist, vertrekken we ook vanuit het punt waar
wij de blokkade gewaar worden. De getachyoniseerde materialen helpen ons tot
deze ont-dekking te komen.
Indien jij jezelf de tijd en ruimte biedt om bewust mee te werken aan jouw
helingsproces, geniet je van een fysieke heling en een mooi
bewustwordingsproces.
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‘A + E = M’ is een algemeen gebruikte formule in de kwantumgenezing die
behoort tot de universele basiswetten.
‘Aandacht + Energie = Materie’: Materie vormt zich door de combinatie van
aandacht en energie. Deze formule kan je ook toepassen in het creatieproces,
waarbij het SOEV als het ware de Aandacht vestigt op de frequentieloze
Energie zodat deze zich stap voor stap omvormt tot Materie.
Wanneer jij met jouw aandacht naar een bepaalde plaats in jouw lichaam gaat,
stuur je daar ook energie naartoe. Daarom is het belangrijk dat jij
onvoorwaardelijk, vrij van elk oordeel over jezelf of de pijn die je ervaart, met
aandacht naar je lichaam gaat. Door bewust onvoorwaardelijke aandacht te
geven, blijf je open een ‘open mind’ behouden en kan je het ziekmakende
celgeheugen waarin de oorzaak van jouw pijn of ziekte ligt ont-dekken.
In het volgende stuk lees je een stappenproces om zo vlot mogelijk bij de
oorzaak te komen.

4.2.2. Verloop van een behandeling.
1. Vind een plaats waar jij in alle rust tijd voor jezelf kan nemen. Liefst
zonder muziek of andere invloeden die jouw aandacht vragen, zodat je
helemaal bij jezelf kan komen.
2. Indien je een getachyoniseerde zalf (bijvoorbeeld Panter Juice of Freeze
van ATTI), crème of olie hebt, kan je de pijnlijke zone ermee inwrijven.
3. Indien je beschikt over een cocoon, raad ik je aan een cocoonsessie te
doen alvorens de hierna beschreven procedure te volgen. Tijdens deze
cocoonsessie kan je op de te behandelen zone reeds getachyoniseerd
materiaal aanbrengen.
4. Heb je een hele reeks getachyoniseerde schijven, creëer dan een
‘levensrivier’ op het bed of de behandeltafel waar jij jezelf gaat
behandelen.
5. Ben je de gelukkige eigenaar van getachyoniseerde kristallen, dan kan je
daarmee aan het werk volgens de procedure die jou aangeleerd wordt bij
aankoop ervan.
6. Beschik je enkel over één getachyoniseerde glascel of schijf, leg deze dan
afwisselend een halve minuut met de energiekant (energy flows out this
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site) naar het lichaam en omgekeerd. Op die manier geef je zowel jouw
lichaam als jouw energieveld de kans zich op te laden en zich te spiegelen
aan zijn ware zelf.
Doe deze procedure tot je minstens twee maal in de richting van jouw
lichaam werkte. Indien ‘in’ staat voor ‘naar jouw lichaam gericht’ en ‘uit’
voor ‘naar jouw auraveld gericht’, ziet de behandeling er als volgt uit:
Minstens: 30 sec in, 30 sec uit en 30 sec in.
Of iets langer: 30 sec in, 30 sec uit, 30 sec in, 30 sec uit en 30 sec in.
Zorg ervoor dat je steeds start en eindigt met de energiestroom naar je
lichaam toe gericht.
7. Beschik je over meerdere getachyoniseerde schijven, dan richt je deze
per twee naar mekaar toe en leg je ze op de pijnlijke zone. Deze methode
creëert een heel sterk energieveld en werkt gelijktijdig op al jouw
verschillende lichamen.
8. Neem enkele diepe ademhalingen en sluit je ogen, zodat je jouw
onvoorwaardelijke aandacht naar binnen kan richten.
Neem eerst enkele buikademhalingen waarbij jouw aandacht vanuit jouw
hoofd zakt naar jouw buik. Zolang je deze zelfhelingsessie vanuit jouw
hoofd benadert, is de kans heel groot dat de essentiële boodschap
verdoken blijft en dat er een logisch, door het verstand gecreëerd
antwoord komt.
9. Adem nadien in de plaats waar je de getachyoniseerde materialen
aanbracht, de plaats waar je pijn, chaos, ziekte of leegte ervaart.
10. Kijk of je iets kan zien of voelen dat anders is dan normaal. Vereenzelvig
jou met dit gevoel of met wat je ziet en ervaar het met jouw totale wezen.
11. Vraag wat dit teken of gevoel voor jou wil zeggen. Welke boodschap
brengt het jou?
12. Vraag dat alle onbewuste en bewuste aspecten die hiermee verbonden
zijn zich nu verzamelen in dit gevoel of in wat je ziet. Al wat met deze pijn
verbonden is, verzamelt zich op deze plaats. Vraag om alle bewust en
onbewuste aspecten uit het verleden, het NU en de toekomstige
mogelijkheden te verzamelen.
13. Blijf vrij van oordeel en observeer deze energie vanuit onvoorwaardelijke
liefde. Bedank de energie voor wat het jou leerde en neem een moment
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de tijd om dit inzicht te integreren in jouw leven.
14. Daarna mag je opnieuw heel diep inademen en bij de uitademing blaas je
dit totale pakket uit. Geef het terug aan het universum zodat het opnieuw
kan evolueren naar ‘niets’, vanwaar uit het ontstond.
15. Bij de volgende inademing verwelkom je zuivere energie en laat je de
leegte in jouw energieveld vullen met de Goddelijke zuiverheid van jouw
wezen.
16. Vergeef jezelf voor het creëren van deze blokkade en iedereen die hierbij
betrokken was. Neem hier rustig je tijd voor.
17. Ervaar de vrijheid van jouw wezen nu je dit stuk helemaal losliet. Ervaar
de onvoorwaardelijke liefde die weer meer ruimte kreeg in jouw lichaam.
18. Verwijder de getachyoniseerde materialen indien deze te groot zijn om de
komende uren of dagen aan jouw lichaam te dragen. Breng minstens één
getachyoniseerde glascel of schijf aan op de betrokken plaats.
Deze behandeling is als een ‘energetische operatie’. Energetische nazorg
is dan ook belangrijk, opdat het helingsproces ondersteund wordt tot de
lichaamscellen weer helemaal verjongd zijn en hun taak in het lichaam
optimaal uitvoeren.
4.2.3. Cocoon: de kers op de taart!
Na een behandeling met getachyoniseerde materialen raad ik jou ook aan te
genieten van een cocoonsessie, indien je hierover beschikt.
Een sessie waarin je een transformatie beleeft en energie loslaat die niet tot
jouw ware zelf behoort, brengt steeds verandering en beweging teweeg in jouw
energieveld. Een cocoonsessie is een prachtige manier om deze transformatie te
integreren. Zowel energetisch, emotioneel, spiritueel als fysiek biedt een
cocoonsessie de perfecte nabehandeling, zodat je als herboren en met een
nieuw bewustzijn verder kan op jouw groeipad.

4.2.4. Jij kiest: bewust meewerken aan jouw helingsproces of passief ondergaan.
Je kan natuurlijk ook getachyoniseerde materialen aanbrengen op jouw lichaam
zonder de tijd te nemen om de boodschap die jouw lichaam in zich draagt, te
verwelkomen. De kans is vrij groot dat de boodschap zich toch nog op een of
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ander moment van inzicht aandient. Want ook al neem je niet bewust de tijd om
ernaar te luisteren, de getachyoniseerde materialen brengen het celgeheugen in
beweging waardoor de boodschap zich soms op een onverwacht moment
aandient. Aan jou de keuze deze boodschap al dan niet te aanvaarden en
integreren in jouw leven.
Zonder enig inzicht, blijft het toepassen van de getachyoniseerde materialen
nog steeds een symptomatische behandeling – dan wel de meest zuivere manier
van symptomatisch behandelen die bestaat. De heling gebeurt mogelijk iets
trager en de boodschap zal zich heel waarschijnlijk later op dezelfde of op een
andere manier terug laten voelen. Wie niet horen wil, moet voelen... is een
uitspraak die hier zeker van toepassing is. Wie niet luistert naar zijn innerlijke
stemmetje, zal via een signaal dat zich dikwijls uit in pijn of ziekte, uitgenodigd
worden om te luisteren naar wat jouw ziel en lichaam jou te zeggen heeft.
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V. PRAKTISCHE TOEPASSINGEN EN ERVARINGEN
5.1. Elektrosmog.
5.1.1 Elektrosmog: (nieuws) waarvan je oren suizen …
Draadloos internet, domotica, GSM, GPS, enz. Ze maken het leven makkelijker,
maar wat is het prijskaartje voor onze gezondheid?
Volgens verschillende huisartsen hebben 25 tot 30 % van hun patiënten last van
elektrosmog. En of de andere 70 tot 65 % er geen invloed van ondervindt, is nog
een groot vraagteken. Symptomen waarvan vele mensen klagen, werden tot
nog toe niet direct in relatie gebracht met elektrosmog, terwijl deze wel bij
dieren waargenomen werden tijdens experimenten met stralingsapparaten.
Dat ioniserende straling (onder andere X-stralen en gammastralen) de
atoomkern aantast, is reeds lang geweten en aanvaard. Intussen blijkt dat ook de
niet ioniserende stralen de atoomkern kunnen aantasten. Met andere woorden:
de straling van radio, TV, gsm, microgolf, enzovoort is mogelijk minder
onschadelijk dan men ons probeert te doen geloven.
Desondanks artikel 23 uit de Belgische grondwet die zegt dat iedere burger
recht heeft op een gezond leefmilieu blijven deze producten zich massaal
verspreiden onder de mensheid zonder enige weerstand vanuit de overheid.
Reeds meer dan duizend verschillende studies werden gepubliceerd. Door de
overheid of bedrijfswereld gefinancierde studies tonen meestal aan dat
elektrosmog geen schade brengt aan onze gezondheid, terwijl nongouvernementale studies net wel schade aantonen. Het resultaat is dus duidelijk
afhankelijk van de bron van inkomsten, met ander woorden: de gepubliceerde
resultaten zijn alles behalve neutraal.
Ik deel graag het resultaat van een aantal studies die vermeld werden op een
congres over ‘straling’ aan de Gentse universiteit in 2006.
Een Dect (draadloos telefoontoestel zoals jij er mogelijk eentje naast je
stan hebt thuis of op kantoor) werd geplaatst onder bijenkorven. Van één
kast bijen kwam maar 50% van de groep bijen terug naar de kast en naar
een aantal van de kasten kwam geen enkele bij meer terug. En degene
die terug kwamen zijn veel trager teruggekomen dan normaal en hebben
20% gewichtsverlies vergeleken met een gezonde gemiddelde bij.
Bijen zijn een essentieel deel van de landbouwcyclus. Zonder bijen geen
fruit en groeten meer op ons bord!
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Een kudde melkkoeien die in de direct nabijheid van een radio en TVantenne graasden, beleefden 2,4 maal meer miskramen, een significante
daling van de melkproductie en gedragsstoornissen.
Heb je er al bij stil gestaan hoe onze maatschappij zich vandaag
gedraagt? De term ‘gedragsstoornissen’ is naar mijn inziens heel
toepasselijk!
Onderzoek bij ooievaars die op minder dan 200 meter afstand van een
antenne een nest hebben, kenden een daling van de vruchtbaarheid met
50%, vergeleken met de nesten op meer dan 300 meter van een antenne.
40% Van de nesten had geen kuikens, vergeleken met maar 3% nesten
zonder kuikens op meer dan 300 meter. De ooievaars maakten ook meer
ruzie tijdens het bouwen van de nesten en er was meer vroegtijdige sterfte
van jong kuikens.
Weldra brengen de ooievaars geen babies meer ...
Muizen die onder invloed gebracht werden van 0.1 tot 6 V/m, vertoonden
in de loop van 5 generaties een progressieve daling van het aantal nieuwe
geborenen, met een uiteindelijke resultaat van onomkeerbare
onvruchtbaarheid. Ter herinnering: België bepaalde dat 20.6 V/m veilig is!
Wie de huidige gezondheidstoestand van onze landgenoten kent, weet
dat de vruchtbaarheid sinds ettelijke jaren daalt.
Voor 60 % van de vruchtbaarheidsproblemen bij mannen kent men nog geen
verklaring. Fertiliteitspecialisten melden dat er een ‘spontane’ genetische
tekortkoming van het mannelijke geslachtschromosoom ontstaat. De oorzaak is
dus ongekend. In plaats van allerlei hoog technologische snufjes te
verwezenlijken die een verzwakt lichaam toch kunnen zwanger maken, zou men
beter de oorzaak van de ‘spontane’ verandering in onze genen aanpakken, want
niets gebeurd zomaar.
De vruchtbaarheid bij de mens is eerder zorgenbarend dan babybarend!
Naast dit verschijnsel, wat het meest essentiële taak van ons lichaam betreft,
klagen mensen ook steeds meer van slaapproblemen. Jouw lichaam maakt
tijdens de slaap een natuurlijk hormoon – melatonine – aan. We noemen dit ook
wel eens het slaaphormoon. Dit hormoon regelt de biologische klok van je
lichaam en zorgt ervoor dat je kan inslapen. De straling vermindert de aanmaak
van melatonine in het lichaam en bijgevolg lig je met een wakker hoofd in bed.
Waarop velen dan de reactie hebben nog wat tv of internet te bekijken…En zo
geraakt men in een vicieuze elektrosmogcirkel……
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Ook oorsuizen, tinteling in benen en armen, vermoeidheid, hoofdpijn en andere
pathologische klachten worden toegeschreven aan het gevolg van straling in
jouw omgeving.

“Het verbijstert me dat er nog steeds huizen gebouwd mogen worden onder
hoogspanningskabels! Dit is totaal onbegrijpelijk met de kennis van vandaag!”,
aldus Professor R Masschelein, (werkzaam op de afdeling arbeids- ,milieu- en
verzekeringsgeneeskunde aan de KUL – Katholieke Universiteit Leuven).
Het feit dat de overheid nog niet in actie overging, heeft dus niets te maken
met onwetendheid!
De wet voorziet wel grenswaarden (maximum toegelaten straling) om onze
gezondheid te beschermen. Maar hoe komt men tot deze cijfers?
• De grenswaarden van elektrische straling worden enkel op basis van
thermisch effect bepaald. Terwijl dit maar één van de verschillende
invloeden is - en misschien wel nog het minst schadelijke. Met de nietthermische effecten houdt men totaal geen rekening voor het bepalen van
de grenswaarden!
• Door het onder druk zetten van de overheid verwierf de industrie het
alleenrecht om deze grenswaarden te bepalen. De kans is dus groot dat
hun parameters meer te maken hebben met verkoopcijfers dan met jouw
gezondheid ...
• De grenswaarden vertonen extreme verschillen van land tot land. Terwijl
er toch overal dezelfde mens, plant en dier door beïnvloed wordt ... Zo
adviseerde Salzburg reeds in 2003 0,06 V/m. Terwijl België 20,6 V/m
toelaat. Een opmerkelijk verschil!
Behalve het feit dat er veel meer is dan het thermisch effect, zit ook daar een
addertje onder het gras.
Interne opwarming van de lichaamscellen door straling is alles behalve gezond
en beïnvloedt het normaal functioneren van de cellen. Gelukkig heeft een gezond
lichaam de natuurlijk reactie zichzelf af te koelen indien nodig. Op enkele
uitzonderingen na: een aantal lichaamsdelen zoals de hersenen, ogen en
teelballen hebben een gesloten structuur en passen bijgevolg hun temperatuur
niet gemakkelijk aan. Daarbij komt dat de temperatuur van onze hersenen ook
niet gemakkelijk meetbaar is. Volgens George Carlo, de schrijver van ‘Invisible
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Hazards in the Wireless Age’ kunnen de hersenen een temperatuur van 45°
behalen terwijl aan de buitenkant van het hoofd 37° meetbaar is. Daarbovenop
blijkt dat onze hersenen geen pijnsensoren hebben, waardoor we het thermische
effect op die plaats in het hoofd zelfs niet voelen. Jouw hersencellen kunnen dus
aangetast worden door verhoogde hitte (vanaf 40° kan er ernstige schade
ontstaan aan de hersencellen), terwijl jij dit niet eens opmerkt.
Via internet circuleren beelden waarbij men eitjes laat koken en popcorn poppen
tussen verschillende mobiele telefoons. Laat ons duidelijk zijn dat dit het
resultaat is van enkele grapjassen, want zo sterk is het thermisch effect ook
weer niet. Niettegenstaande dienen we wel belang te hechten aan de duizenden
verhalen die wel op waarheid gebaseerd zijn.
Enkele jaren geleden gebruikte ik spiertesten om bij de mensen het effect van
de mobiele telefoon aan te tonen op hun energiepijl. Een man die met zijn
onbeschermde GSM in de hand merkelijk zwakkere spierkracht vertoonde,
beaamde me dat zijn arts hem had afgeraden zijn toestel te dragen in zijn
borstzakje, omwille van hartklachten. “Sindsdien draag ik GSM in mijn
broekzak.”
Op de vraag of hij een gezonde prostaat had, kreeg de man plots een bleek
aangezicht … “Euh, ja, sinds enige tijd ondervind ik opmerkelijk veel last van mijn
prostaat...”
Zelfs wanneer je niet telefoneert creëert de GSM een vervuilende straling
waaronder jouw lichaamscellen lijden! Verder in dit boek lees je hoe je dit kan
voorkomen.
Het niet-thermisch effect is, zoals eerder aangehaald, moeilijk te bepalen
omwille van het ontbreken van geschikte meetapparatuur.
Hieronder valt onderzoek betreffende effect op DNA-niveau, immuniteit en het
zenuwstelsel.
Elke cel in ons lichaam communiceert via interne elektrische straling en het
zenuwstelsel is gespecialiseerd in elektrische communicatie. Interferentie
tussen de externe elektrische straling en de interne elektrische
celcommunicatie is dus alles behalve uitgesloten.
Misschien is dit hele spel een voorbereiding op een bewuste verbinding tussen
de interne cel-communicatie van het menselijke lichaam en een groots
wereldwijd computernetwerk. Op die manier kunnen jouw cellen die nu
automatisch reageren op informatie van onze zintuigen ook automatisch
reageren op informatie die van buitenaf naar je toegestuurd wordt. Dit biedt de
mogelijkheid om van jou een computer gestuurd wezen te maken... Een rede te
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meer om onze gezondheid in eigen handen te nemen. Want enkel
afhankelijkheid en het uit handen geven van eigen verantwoordelijkheid kan
leiden tot een dergelijk systeem.

5.1.2. Wat kan je zelf doen?
De overheid veegt blijkbaar de voeten aan artikel 23 betreffende het recht op
een gezond leefmilieu. Je kan dus best dit recht in eigen handen nemen en zelf
voor een gezonde omgeving zorgen.
Vooreerst geef ik graag een aantal tips mee die zonder enig hulpmiddel de
storing van elektrosmog verminderen:
1. Metaal in je directe omgeving versterkt elektrosmog.
Volgens specialisten in de bouwbiologie is onze gevoeligheid voor deze
straling afhankelijk van verschillende factoren, waaronder materiaalkeuze.
Water en metaal zijn sterke geleiders voor elke vorm van straling. Een
waterbed, metalen bedkader of een matras met metalen springveren zijn
perfecte geleiders van straling. Een natuurlijk materiaal zoals hout is
daarentegen geen geleider.

2. Zware metalen in je lichaam.
Zware metalen in je lichaam bieden behalve hun toxische eigenschappen ook
een goede geleiding. En daarbovenop heeft straling een zeer ingrijpend
effect op de zware metalen. De straling van GSM zorgt ervoor dat er vijf
keer meer kwik vrijkomt uit onze amalgaan tandvullingen. Siliconen die
aangebracht werden in het lichaam geeft palladium – een giftige stof - vrij
bij contact met straling.
Zware metalen zijn dus een grote boosdoener. Ze doen de immuniteit dalen
en de elektrosensibiliteit stijgen. Wanneer we ons lichaam reinigen van
zware metalen, daalt de elektrosensibiliteit.
3. Een natuurlijke omgeving.
Natuurlijke kledij, natuurlijke bouwmaterialen en een groene omgeving is de
meest gezonde omgeving die jij voor jezelf kan creëren. Ze bieden niet
meteen bescherming tegen de stralingsvervuiling, maar fungeren alvast niet
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als geleider van deze storende energievelden.
Alweer komt het neer op een simpele levenshouding: Zo veel mogelijk
meeleven met de natuur!

Zolang we toch nog kiezen voor het gebruik van deze elektrische snufjes raad ik
jou sterk aan te investeren in de daarop afgestemde getachyoniseerde
materialen. Want wat ben je met een modern communicatiemiddel als jouw
gezondheid eronder lijdt?
1. DECT-telefoon, de grootste boosdoener in jouw woning.
Het basisstation van jouw draagbare telefoontoestel geeft een constante
pulsing, zoekend naar het toestel dat zich elders (soms aan jouw oren) in de
woning bevindt. Deze straling is gelijkaardig aan die van een GSM, met het
verschil dat jouw DECT-toestel ook blijft pulseren zonder het toestel te
gebruiken. Men raadde vroeger aan het GSM-gebruik te beperken omwille
van deze straling. Nu mag je blijkbaar constant in dit pulserend energieveld
verblijven ...
Ik raad je aan terug om te schakelen naar een vaste lijn. Indien je de luxe
van een draadloos toestel wilt behouden, kan je een getachyoniseerde Silica
Disc plaatsen onder het basisstation van jouw DECT-toestel, met de
melding ‘tachyonenergy flows out this site’ naar boven toe. Daarnaast kleef
je een kleine Phone Micro Disc op de rug van het draagbare toestel. Een
getachyoniseerde Phone Micro Disc ordent de chaotische straling, waardoor
haar effect niet meer nefast is voor jouw gezondheid en energiepijl.
2. Mobiele telefoon.
Behalve verwarming van jouw hersencellen, verstoring van jouw zenuwcellen
en aantasting op DNA-niveau, ondervind jij mogelijk ook een verhoogd
stressniveau en een lager energiepijl bij langdurig gebruik van een mobiele
telefoon.
Kleef de getachyoniseerde Phone Micro Disc ter hoogte van de batterij op
de rugzijde van je GSM, zodat jouw lichaam en energieveld zijn natuurlijke
energiepijl kan behouden.
Sommige mensen laten de straling van een met getachyoniseerde Phone
Micro Disc beschermde GSM meten en ontdekken dan dat de straling nog
steeds aanwezig is. En zo is het ook: de straling verdwijnt niet, ze wordt
geordend waardoor ze niet meer belastend is. Indien je de effectiviteit van
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een getachyoniseerde Phone Micro Disc wil meten, dien je het effect ervan
op een levend organisme te meten. En aangezien een mobiele telefoon enkel
door mensen gebruikt wordt, is het ook aan te raden dit op jezelf te meten.
Spiertesten en allerlei vormen van energetisch meten en aurafoto’s zijn
hiertoe geschikt.
Duizenden mensen konden na het aanbrengen van deze Phone Micro Disc
weer opgelucht pijnloos telefoneren.
Ik kan terug mijn GSM gebruiken!
Ik voelde een vervelende pijn tijdens het telefoneren (en enige tijd daarna), aan
de binnenkant van mijn oren zonder tachyon, en dat dit gevoel verdwenen is mèt
tachyon.
(anoniem)

3. Computer.
Achteraan mijn scherm, zowel bij de computer op kantoor als de laptop,
plaats ik een grote schijf die zich richt naar mijn hoofd. Wetende dat
linker en rechter hersenhelft hierdoor beter samenwerken en dat elke
hersencel geniet van de tachyonantenne, is dit voor mij de belangrijkste
plaats om een silica disc te plaatsen, aangezien ik ettelijke uren per dag
voor dit scherm doorbreng. Ook op de computerbak hoort een schijf te
hangen, aangezien de meeste straling daarvan komt.
Dr Wagner en Dr Coussens beschrijven in hun boek ‘Tachyonenergie’
bijzondere resultaten met het aanbrengen van getachyoniseerde schijven
op computers.
Muizen die vertoeven in de buurt van een computer waarbij deze schijf was
aangebracht, bleken zelfs een langer en rustiger leven te leiden dan muizen
die in een ruimte zonder computer leefden. Dit toont aan dat de
getachyoniseerde schijven behalve hun bescherming voor elektrosmog ook
bijdragen aan de levenskwaliteit van elk levend wezen dat ermee in
aanraking komt.
4. Zekeringkast:
Een getachyoniseerde Silica Disc op jouw zekeringkast biedt geen
bescherming voor elke computer, DECT-telefoon en GSM, omdat deze
toestellen op zich een andere straling creëren. Wel wordt het gehele
circuit van elektrische leiding in jouw woning ontstoord! En dat maakt een
groot verschil uit voor elke plant, dier en mens die veel tijd doorbrengt in
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deze ruimte. De beste plaats is de binnenkant van het deurtje aan jouw
zekeringkast, met de energiestroom in de richting van de zekeringen.
Mogelijk heb je drie stuks nodig, zodat alle schakelaars van waaruit de
leidingen vertrekken, bedekt zijn.
5. Microgolf:
Het effect van de microgolf op jouw voeding is onomkeerbaar. Toepassing
van de microgolf vernietigt de energetische waarde en verandert ook de
natuurlijke structuur in jouw voeding. Het gebruik van een etachyoniseerde
silica disc kan bepaalde schade beperken, maar kan nooit alle schade
herstellen. Daarom heb ik maar één remedie voor een microgolf: Breng hem
naar het containerpark in jouw buurt waar hij op de minst schadelijke
manier voor het milieu afgebroken wordt. En vraag jouw buurman om
hetzelfde te doen, want de straling van een microgolf gaat voorbij de muren
van jouw keuken!

5.1.3. Wie niet horen wil moet voelen …
Einde 2006 verbleef ik dankzij een succesvol project met de film ‘The Secret’
gedurende enkele dagen meer dan 16 uur per dag in mijn kantoor. (op minder
dan 10 meter van de spoorlijn, met een PC scherm voor mijn neus, draadloos
internet in de ruimte en een nieuwe onbeschermde DECT-telefoon naast me.)
Hoofdpijn en slaapproblemen staken de kop op en dit was voor mij een
alarmbelletje dat het aantal uren computerwerk ernstig overschreden werd.
Maar aangezien ik er dankzij de getachyoniseerde silica disks normaal vrij goed
tegen bestand ben en ik het 'Secret-project' in goede banen wou leiden, beet ik
op mijn tanden en werkte ik door. Tot er een volgende symptoom bijkwam:
haarverlies.
Dit was voor mij het teken aan de wand om meteen te stoppen. Met hoofdpijn
wou ik wel enkele dagen leven, maar haaruitval, neen, dat was me te veel. Ik liet
mijn hoofd enkele dagen masseren, ging wandelen in het bos, genoot van
dagelijkse cocoonsessies, verbleef een halve dag in een saunacentrum en liet zo
veel mogelijk mijn ogen en hoofd rusten met behulp van een getachyoniseerde
sjaal en oogmasker. Die dagen heb ik dan ook meteen beslist om ons team uit te
breiden en het kantoorwerk gedeeltelijk uit de hand te geven.
Eén ding begreep ik niet: alhoewel ik toegeef dat 16 uur computerwerk per dag
te veel is, was ik sterk teleurgesteld in mijn ervaring, aangezien er toch een
grote getachyoniseerde silicadisc achter mijn computerscherm hangt. Ik begon
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dus plots te twijfelen aan de werking ervan. Pas enkele dagen later ontdekte ik
dat deze schijf er niet meer hing. En toen herinnerde ik me dat ik enkele weken
voordien de schijf weghaalde voor gebruik in de cursusruimte, met de intentie
deze dezelfde avond terug te plaatsen – wat dus niet gebeurde ... De
daaropvolgende weken ondervond ik aan de levenden lijve wat het resultaat is van
lange werkdagen voor een onbeschermde computer. Ik die vroeger altijd zei: “Ik
ben een yange vrouw en heb daar allemaal geen last van ...”
Ik heb intussen mijn lesje geleerd. De getachyoniseerde schijf hangt opnieuw
aan de computer en wordt er voor geen enkele reden meer weggehaald! Ook het
draadloos internet en de DECT-telefoon verdwenen nadien. Een beetje minder
luxe, maar wel meer gezondheid!
De specialisten ter zake hebben hiervoor trouwens een professionele term: ‘The
prudent abondance principle’: ‘het voorzorgsprincipe’.
Ik hoop dat ik jullie kon inspireren om wat voorzichtiger om te gaan met deze
onzichtbare en grote milieuvervuiler. Hou je ogen en oren open over dit
onderwerp want het laatste is hier nog niet over gezegd. Let ook steeds op de
informatiebron, want de gegeven boodschappen komen dikwijls uit een richting
die vergeet aandacht te besteden aan het gezondheidsaspect. En blijf ook
steeds positief denken. Ik geloof alvast in een perfect gezond
communicatiesysteem! En in afwachting kunnen we ons beschermen met de
getachyoniseerde materialen.

5.2. Toepassingen voor het lichaam.
Sport en fitheid
Plaats bij het sporten een getachyoniseerde schijf of flexcell op je rug ter
hoogte van je tweede chacra (heiligbeen) of derde chacra (navelbuik), of
kleef een glascel in je navelbuik. Ook pols- en hoofdbandjes, knieenkelbanden worden veel gebruikt door sporters. Ettelijke topsporters
dragen hun topprestaties in het geheim toe aan het gebruik deze
materialen. Dagelijks gebruik van getachyoniseerd water en andere
algemene middelen zoals sleeppad en cocoon ondersteunen dagelijks
een fit en gezond lichaam.
Vermoeidheid
Hiervoor kan je alle getachyoniseerde materialen gebruiken.
Vermoeidheid is het gevolg van geblokkeerde energie. Ik raad je sterk aan
om heel bewust aan het werk te gaan met jouw proces, zodat je stap voor
stap de oorzaken hiertoe kan loslaten.
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‘Leven in Verticaliteit’ biedt jou krachtige technieken en mogelijkheden in
dit proces.
Heling van nieuwe en oude wonden
Panter Juice (niet op open wonden), Body Oil, glascellen en andere
materialen die je plaatselijk kan toepassen. Oude littekens worden
zachter, waardoor de doorstroming van bloed en energie verbetert.
Ontgifting
Eigenlijk bieden alle getachyoniseerde producten ontgifting. Zonder
ontgifting kan geen heling ontstaan, aangezien ziekte altijd te maken heeft
met iets wat niet thuis hoort in ons systeem – fysisch, energetisch,
emotioneel of mentaal. De getachyoniseerde tincturen zoals de OSdruppels die de nieren en lever ondersteunen, alsook getachyoniseerde
spirulina voor de darmen bieden een extra steun bij ontgifting.
•Gewichtscontrole
Ook hier gelden de algemene producten. Ontgifting is zeker een
belangrijks aspect. Mensen die te veel gewicht ophouden, houden
meestal ook een aantal emoties vast die aan de basis liggen van het
overgewicht of van de drang naar eten. Emotioneel werk zoals in 4.2.
beschreven staat is hier heel belangrijk.
Orgaanfunctie
Uitwendig kan je getachyoniseerde materialen op de orgaanzones
toepassen. Inwendig raad ik je naast de algemene producten de OSdruppels aan die zich heel sterk richten naar een specifiek orgaan.
De getachyoniseerde juwelen bieden een mooie ondersteuning voor de
thymusklier en al wat daarmee te maken heeft, alsook voor al wat in de
keel en borstzone gelegen is. Draag je een getachyoniseerd juweel ter
hoogte van je keel- of hartchacra, dan ondersteun je daarmee ook alle
organen die hiermee verbonden zijn.
Zwangerschap en geboorte
Geboren en ongeboren baby’s blijken enorm veel te houden van
getachyoniseerde materialen. Een regelmatige cocoonsessie is een
cadeau voor jouw ongeboren kindje. Ook tijdens de bevalling raad ik jou
aan de materialen die je ter beschikking hebt toe te passen. Het
verwelkomen van een nieuwe ziel in deze Aardse wereld is een zeer
delicaat gebeuren. Al wat ons kan helpen om dit zo zuiver, bewust en
pijnvrij mogelijk te beleven, is welkom.
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EHBO
Panter Juice en een getachyoniseerde schijf, flexcell of minstens een
glascel past perfect in de EHBO kist. En indien je TLC-bars hebt, raad ik
je aan ze steeds bij de hand te hebben. Je zal merken dat ze regelmatig
ter hand genomen worden. En heb je enkel je getachyoniseerde vortex
van ‘Leven in Verticaliteit’ of een getachyoniseerd juweel bij de hand, dan
kan je daar ook steeds mee aan de slag.

5.3. Toepassingen voor mentaal en emotioneel welzijn.
Studeren.
Zoals eerder vermeld zijn studenten heel tevreden van de effecten die ze
ervaren dankzij het toepassen van de getachyoniseerde materialen. Silica
disks, hoofdbanden en OS 6 zijn de meest gebruikt producten ter
ondersteuning van het studeren.

“Ik ondervond zelf dat het de concentratie verhoogt tijdens het studeren. Toen ik
nog Traditionele Chinese Geneeskunde studeerde wond ik één band van de
cocoon rond mijn middel en wat hoger tot aan de nierstreek. Daartussen stak ik
ook nog één of twee Silica Disks. Resultaat was dat ik langer en beter
geconcentreerd kon zijn.”
(anoniem)

“Tijdens de bijlessen wiskunde zitten de leerlingen in een tachyonveld. Ik zet de
Sun Spots en de TLC bars in hun nek en ze geloven zichzelf niet; ongemerkt
voelen ze contact met hun eigen kracht en dat is echt heel erg tof om mee te
maken. Ik ben zeer dankbaar!”
(MVE)

Stoppen met roken.
Behalve het OS-flesje voor het stoppen met roken, kan je ook je longen
plaatselijk ondersteunen met een getachyoniseerde schijf of glascellen.
Ook cocoonsessies, tachyoncelletjes op bepaalde acupunctuurpunten en
‘Leven in Verticaliteit’ bieden ondersteuning in dit proces van loslaten.

“Ik ben pas geleden gestopt met roken met behulp van een Tachyon

behandeling, en ik wil nu graag meer van deze bijzondere energie weten! Ik had
geen afkickverschijnselen en het stoppen ging zonder moeite!”
(anoniem)

Copyright Juvenesco bvba – Greet Luypaert – 2009

61

Depressie.
Een depressie is zulk een intens gebeuren in het leven dat ik haast niet
durf in één puntje dit onderwerp aan te halen. In enkele woorden kunnen
we wel stellen dat een depressie samengaat met geblokkeerde stroom
van de zielsenergie, het verwijderd zijn van de liefdesstroom, van de
universele onvoorwaardelijke liefdesenergie. Alle getachyoniseerde
materialen en vooral de cocoonsessies en ‘Leven in Verticaliteit’ helpen
ons om contact te herwinnen met deze energie. Begeleiding van een
daartoe opgeleide persoon of een vriend die vanuit het hart aanwezig kan
zijn, is meer dan welkom.

5.4. Toepassingen voor spirituele groei.
Verticaliteit is noodzakelijk voor spirituele groei. Vanuit verticaliteit kan elke
cel in jouw wezen gevoed worden met zielsenergie en resoneer je ook
met wat jij nodig hebt om jouw pad te bewandelen. ‘Leven in Verticaliteit’
en de daarbij horende getachyoniseerde Vortex bieden jou een sneltrein
in verticaliteit.
Regelmatige cocoonsessies: na het lezen van de voorbije hoofdstukken is
het duidelijk dat alle getachyoniseerde materialen hieraan toe bijdragen.
Zelfs de overgang naar een andere vorm van leven, wat gepaard gaat met
het sterven van onze huidige fysieke vorm, verloopt zuiverder en in
overgave wanneer de betrokken persoon omringd is door de
getachyoniseerde materialen.

5.5. Toepassingen voor dieren.
Getachyoniseerde silicagel en tach-o-splash zijn de meest inwendige
getachyoniseerde materialen die men geeft aan dieren. Je kan enkele druppels
toevoegen aan hun drinkwater of rechtstreeks toedienen. Een silica disc of
ander getachyoniseerd materiaal is natuurlijk altijd welkom in hun mandje.
Vele ‘Leven in Verticaliteit’ studenten vertelden me dat hun kat of hond heel
graag in de energiestroom ligt die geactiveerd wordt door de ‘levensrivier’ in hun
bed. (zie ‘toepassingen van de getachyoniseerde silica discs)
Dierenartsen stonden reeds ettelijke keren perplex van de wonderlijke
genezingen. Gelukkig hebben dieren geen ego en allerlei overtuigingen die
genezing vertragen of blokkeren ...
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5.6. Groenten, fruit en andere planten
Behalve het opladen van jouw groenten en fruit kan je de getachyoniseerde
schijf
ook gebruiken bij het kweken ervan. Heb je zin in een experimentje? Plaats aan
het hoofd van één rij spinazie, veldsla of andere groente een getachyoniseerde
schijf, verticaal met de energierichting doorheen de gehele rij – een stukje in de
grond en een stukje erboven. Reken erop dat je tot maximum vier meter ver
bereik haalt.
Jouw kamerplanten genieten van getachyoniseerd water en andere
getachyoniseerde materialen om hen heen. Let wel: Water en liefde zijn nog
steeds prioritair voor een mooie groei en bloei. Tachyon is daarbovenop de kers
op de taart!
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VI. VEEL GESTELDE VRAGEN.

1. Waarom wordt het tachyonisatieproces niet vrijgegeven?
De kracht van frequentieloze energie is immens!
Herlees even het stukje ‘bewustzijn en spiritualiteit’ in hoofdstuk twee.
Het blijkt duidelijk dat men met de kennis van deze formule op het spoor is
van een verdere ontwikkeling tot gebruik van tachyonenergie.
David Wagner en ATTI kozen ervoor materialen te ontwikkelen die ons
helpen te evolueren naar een gezonde en bewuste samenleving.
Wanneer de formules in de handen komen van zij die andere plannen
hebben met de onuitputtelijke bron van frequentieloze energie, loopt onze
planeet grote risico’s waarvan we de gevolgen niet kunnen inschatten.
Zolang de NASA miljarden euro’s blijft investeren in projecten om wapens
te ontwikkelen die werken op basis van nulpuntenergie of tachyonenergie,
mag elke formule die daartoe inzicht kan brengen voor mijn part groot
geheim blijven.
Voor een bevolking dat een hoger niveau van bewustzijn heeft bereikt en
handelt vanuit onvoorwaardelijke liefde, staan bijzondere mogelijkheden te
wachten. Maar eerst staat er nog veel ontwikkeling en bewustwording op
ons menu!
Kwaliteitscontrole.
Koop je een kledingstuk, voedingsmiddel of iets anders dat met je
ontwikkelde zintuigen waarneembaar is, dan maak jij zelf de keuze,
gebaseerd op jouw waarneming.
Daarnaast bestaan er vanuit de overheid en andere instanties
verschillende kwaliteitslabels (zoals de bio-labels) waardoor jij in
vertrouwen kan kopen.
Indien de getachyoniseerde materialen door honderd verschillende
bedrijven geproduceerd worden, weet niemand welke de beste zijn,
aangezien we dit niet met onze ontwikkelde zintuigen kunnen waarnemen.
ATTI biedt een prachtig kwaliteitsproduct en doet er alles voor om deze
kwaliteit steeds te blijven garanderen.

2. Forceert tachyon het genezingsproces en daarmee ook het evolutieproces
van mezelf als ziel en mens?
Indien iemand naar jou luistert vanuit het hoofd en allerlei ideeën creëert
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en meedeelt over jou en jouw proces, word je in een bepaalde richting
geduwd en raak je niet gemakkelijk de kern van je diepste zelf. Jullie
gesprek blijft dan eerder oppervlakkig.
Wanneer iemand in stilte naar jou luistert vanuit het hart, kan jij makkelijk
naar de diepte gaan in jezelf en ontdekken wat er gaande is. Het
onvoorwaardelijk luisteren van de ander en zelf onvoorwaardelijk naar
jezelf kijken, laat jou toe de oorzaak te ontdekken.
Dit is het verschil tussen tachyon gebruiken of niet. Je forceert dus niets.
Je creëert een zuiver energieveld waardoor elk deel van jouw wezen in
contact kan komen met zijn essentie.
Dit is de reden waarom getachyoniseerde materialen prachtige resultaten
kunnen teweegbrengen. Eigenlijk doen deze materialen niets meer dan jou
jezelf laten zijn door contact te bieden met het veld van tachyonenergie.
De kracht zit in jou, niet in het materiaal.

3. Kan ik te veel getachyoniseerd materiaal gebruiken?
Overbodig gebruik van getachyoniseerd materiaal kan nooit schade
aanrichten, omdat het lichaam enkel opneemt wat het nodig heeft.
Ik raad je wel aan om met lage dosissen te beginnen of in begin de
materialen enkel tijdens de dag te gebruiken aangezien lichamelijke en
emotionele ontgifting deel uitmaakt van het helingsproces. Toch wordt ook
deze ontgifting gemakkelijker te dragen. Dankzij de tachyonantennes
ervaren we elke vorm van ontgifting bewuster, waardoor het ook
makkelijker is om al wat niet thuis hoort in het lichaam los te laten.

4. Hoe weet ik hoe lang ik de getachyoniseerde materialen dien te
gebruiken?
Een gouden regel die we hanteren is: zodra we geen pijn meer ervaren of
zodra het lijkt of de wonde helemaal genezen is, gun jezelf dan nog drie
dagen nabehandeling.
Andere materialen die je voor algemeen welzijn gebruikt, kan je blijven
gebruiken. Zolang we leven in een ongezonde omgeving en onze levensstijl
niet afgestemd is op de natuur, is elke vorm van getachyoniseerd materiaal
welkom.
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5. Kan ik getachyoniseerde materialen combineren met andere therapieën?
Zoals duidelijk gemaakt in een eerder hoofdstuk, kan je het gebruik van
deze materialen en de behandelmethode perfect combineren met alle
andere bestaande therapievormen. Wees je er steeds van bewust dat elke
andere vorm een frequentiële invloed heeft, waarbij je zeer oplettend dient
te zijn voor de dosis en duur van gebruik.

6. Familie of vrienden geloven er niet in? Hoe kan ik hen motiveren?
Getachyoniseerde materialen vallen voor veel mensen onder de categorie
‘zweverig, kwakzalverij of placebo’. Vele jaren geleden stond ik ook aan die
kant...
Ga nooit mensen overhalen om ermee te werken. Je kan soms voorzichtig
iets aanreiken, doch de beste manier is het zelf te integreren in jouw leven.
Wanneer resultaten zichtbaar worden, komen meestal ook de vragen. En pas
wanneer iemand een vraag stelt, is men bereid te luisteren naar een
antwoord.
Tracht dus niet andere te motiveren, wees enkel het voorbeeld en vanuit
resonantie met jouw energie, zullen vragen komen van mensen die open
staan voor wat jij hen te bieden hebt.
In jouw woning of praktijkruimte doe jij jouw zin en iedereen die in jouw
ruimte komt, wordt vanzelf blootgesteld aan de getachyoniseerde
materialen die zich bevinden in jouw ruimte. Je zal merken dat mensen en
dieren er onbewust gaan op reageren.

7. Waarom zijn er zo veel verschillende materialen?
Vele klanten reageerden op het uitgebreide gamma aan getachyoniseerde
materialen. “Het lijkt wel een commerciële winkel”, is een klassieke reactie.
Dezelfde mensen komen ook dikwijls met de vraag: “Het zou fijn zijn indien
we getachyoniseerd ondergoed kunnen kopen, of een getachyoniseerd glas
zodat we steeds energetisch geladen water kunnen drinken of
getachyoniseerde ...”
Vul zelf maar aan met wat jouw wens is. Door jaren lang te beantwoorden
aan de vraag van enthousiaste klanten breidde het gamma steeds uit.
Vandaar is er nu een grote keuze aan praktische getachyoniseerde
producten.
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8. Waarom gebruikt iedereen dit nog niet indien het zo goed is?
Waarom gebruiken we nog massaal chemische geneesmiddelen? Waarom
voeden we ons met dood en chemisch voedsel? Waarom leven we niet in
éénheid met de natuur terwijl dit onze oorspronkelijke omgeving is?
Onze manier van leven resulteert in een niveau van bewustzijn (of slapen...)
en ieder mens wordt aangetrokken tot de middeltjes die resoneren met zijn
bewustzijn.
Kijk om je heen, observeer deze wereld... waarheid is voor vele mensen
anders dan onze oorspronkelijke natuur. Echte waarheid is verdoken achter
overtuigingen, geloofspatronen en ideeën die resoneren met antwoorden die
door deze moderne maatschappij aangeboden worden. En zolang de mens
het antwoord en de oorzaak van hun ziekte buiten zichzelf zoekt, zullen zij
ook grijpen naar frequentiële middelen. Gelukkig groeit het bewustzijn en
vinden steeds meer mensen het antwoord in zichzelf en gebruiken enkel nog
hulpmiddelen die hen naar deze innerlijke waarheid leiden.

9. Waarom werken de getachyoniseerde materialen soms niet?
Dit kan verschillende redenen hebben:
Wanneer lichaamscellen reeds dood zijn, is ook het SOEV niet meer
aanwezig. Aangezien het niet het getachyoniseerd materiaal is, maar wel
het SOEV die het uiteindelijke werk doet, is er in dit geval geen
verbetering mogelijk.
Het SOEV is als de bezieling van jouw lichaamscellen. En wanneer de
bezieling er niet meer is, kunnen de cellen ook niet meer herstellen. Net
als jouw totale lichaam. Als jij – ziel – jouw lichaam voorgoed verlaat, kan
geen enkel getachyoniseerd materiaal jouw lichaam opnieuw leven
inblazen.
Een verzwakt SOEV daarentegen kan zich opnieuw opladen aan de
getachyoniseerde materialen waarna ook de fysieke vorm kan helen.
Soms is het menselijk brein en de ziekmakende overtuigingen zo sterk dat
het gebruik van een getachyoniseerd materiaal onvoldoende is. Langdurig
gebruik en een professionele begeleiding kan dan helpen om het patroon
te doorbreken. Een tachyonpractitioner heeft dikwijls heel veel
getachyoniseerde materialen en kan jou tijdens dit intens ‘bad van
tachyonenergie’ begeleiden in jouw proces.
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Het lichaam is een verbonden geheel. De heling van een bepaald
lichaamsdeel heeft ook een gezonde aanvoer van zuurstof en bouwstoffen
nodig. Daarom is een algemene gezonde leefwijze belangrijk voor een
snelle genezing.
De pijn uit zich soms op plaatsen ver verwijderd van de oorzaak. Het is
belangrijk om beide plaatsen te behandelen. Hoofdpijn kan honderd en
een oorzaken hebben. Een duidelijke diagnose – door een hiertoe
bevoegd persoon gesteld – kan jou helpen om de juiste SOEV te
behandelen.

10. Kan ik mijn getachyoniseerde materialen uitlenen aan andere mensen?
Ja, graag zelfs! Hoe meer mensen er gebruik van kunnen maken, hoe beter!
Zoals eerder vermeld, houdt het getachyoniseerd materiaal geen
chaotische energie op. Enkel van de TLC bars en de getachyoniseerde
vortex wordt gevraagd ze voor jou te houden, omdat de kracht van hun
werking ook ligt in de toepassing ervan en de procedures die we leren
tijdens de bijbehorende opleidingen.

11. Kan ik één getachyoniseerde Silica Disk gebruik voor verschillende
doeleinden?
Jazeker. Ik raad dikwijls aan om lege enveloppes te hangen achter je bed,
achter het scherm van jouw computer, onderaan jouw bureelstoel, achter
jouw TV scherm, enzovoort. Je kan dan één getachyoniseerde silicadisc
steeds mee verhuizen naar de plaats waar jij er op dat moment wil van
genieten.
Wees creatief met de materialen die je hebt. Ben je op trektocht en heb je
enkel jouw ‘Water Charger’ bij de hand, dan is de grote getachyoniseerde
glascel een ultiem hulpmiddel in noodgeval.
Ooit verwijderde ik de getachyoniseerde Phone Micro Disk van mijn mobiele
telefoon voor een kindje dat zich ernstig had gewond.

12. Blijven we eeuwig gezond en jong wanneer we ons constant omringen
met getachyoniseerd materiaal?
Alles in het universum is energie in beweging en in constante evolutie. Het
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blokkeren van deze natuurlijke evolutie creëert versnelde veroudering met
allerlei kwaaltjes als gevolg.
Het getachyoniseerde materiaal samen met een bewuste verticale
levensstijl, stemt jou af op de natuurlijke evolutie, waardoor het
lichamelijke verouderingsproces op natuurlijk tempo en vrij van allerlei
problemen verloopt.
Je leert ook genieten van elk moment en elke situatie. En wanneer jij je
‘mind’ vrijwaart van allerlei beperkende overtuigingen en patronen, blijf je
wel eeuwig jong in je ‘mind’.

VII. TACHYON EN DE EVOLUTIE VAN DEZE PLANEET EN AL HAAR
BEWONERS.
Alles duidt erop dat we groeien naar éénheid, waarheid en leven vanuit onze
innerlijke kracht, vanuit verticaliteit.
De getachyoniseerde materialen zijn daartoe prachtige hulpmiddelen. Telkens ik
Nieuwe Tijds boeken lees zoals bij voorbeeld ‘De Kracht van het NU’ en ‘De
Nieuwe Aarde’ van Eckhart Tolle, voel ik innerlijke vrede. Bewustzijnsgroei is
het antwoord op alle vragen en biedt de oplossing voor alle chaos op deze wereld.
Tot vandaag ontdekte ik nog maar één hulpmiddel dat ons helpt de verbinding
maken met ons nulpunt en het universele nulpunt.
De kracht tot heling ligt in onszelf en samen zijn we mooi op weg om al wat deze
kracht verstopt los te laten. Een Nieuwe Aarde bestaat reeds. We dienen enkel
los te laten wat daar niet in thuis hoort. En daartoe zijn tachyonenergie en de
getachyoniseerde materialen een mooi hulpmiddel.
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VIII. THE WORDS AFTER ALL ELSE ...
Of de term ‘the words after all else’ (de woorden die na al het andere komen)
ook bestaan, weet ik niet. Dat het gevoel van dankbaarheid aanwezig is als ik het
einde van dit schrijven bereik, weet ik wel heel zeker.
De voorbije zeven jaren genoot ik van bijna duizend verhalen en zag ik
honderden ogen stralen omwille van mooie ervaringen en vooral omwille van
inzicht in hun proces en in zichzelf. Dit was voor mij de aanzet om mijn
praktische kennis en ervaring betreffende de getachyoniseerde materialen met
jullie te delen.
Dagelijks denk ik bij mezelf: “Ik ben geboren voor ’t geluk!” Elke dag opnieuw
mag ik doorbrengen met mensen die de bewuste keuze maken zichzelf te
ontwikkelen tot hun ware potentieel. Hen daarin begeleiden, met of zonder
getachyoniseerde materialen, is voor mij een prachtig cadeau.
Ik kijk ernaar uit om samen met jou te bouwen aan een ‘mensenrijk’ dat leeft in
verticaliteit, in verbinding vanuit onvoorwaardelijke liefde.
Hartegroet,
Greet

IX. CONTACTGEVENS VOOR BELGIE EN NEDERLAND

WWW.TACHYONENERGIE.BE
•
•
•
•
•

informatie over de ‘tachyon ervaringsdagen’
de opleiding tot tachyonpractitioner (Life Without Limits – DVD cursus)
informatie seminaries ‘Leven in Verticaliteit’
aankoopadressen
adressen tachyonpractitioners/begeleiders
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X. AUTEUR
Greet Luypaert, geboren in 1974 in België, startte haar
interesse in gezondheid reeds in haar jeugd en bestudeerde
een reeks methodes om gezondheid op een fysiek, emotioneel,
mentaal en energetisch niveau te ondersteunen. Enkel het
spirituele deel ontbrak vanwege scepticisme en ongeloof. Tot
tachyon haar pad kruiste...

"Sinds Vertical Reality voelde het alsof mijn ziel opnieuw mijn lichaam beleefde een bewuste incarnatie. Het werd een grote ommekeer in mijn leven. Een
levenspad van missie en passie waar ik met heel veel dankbaarheid elke dag een
nieuwe stap in zet ..."
Greet richtte in 2002 bvba JUVENESCO op als platvorm voor iedereen die een
bewust en gezond leven wil genieten. De groei van JUVENESCO resulteerde in
de geboorte van vzw'YOU' in 2007.
Haar huidige activiteiten kan je volgen op www.juvenesco.be. +32 478 29 40 39
Sinds 2002 besteedt Greet een groot deel van haar tijd aan het verspreiden van
de David Wagner’s kennis en filosofie mbt tachyon en verticaliteit, de seminaries
en de tools in België en Nederland. Ze is auteur van het boek: 'Het potentieel
van Tachyonenergie, een kwantumsprong voor bewustzijn' en doceert 'Vertical
Reality' voor de UISCA sinds 2004 in België en Nederland.
Na een jaarstudie 'permacultuur en natuurbewustzijn' in California (2007-2008)
is ze weer volop actief in België en Nederland met lesgeven en andere projecten
die ons helpen groeien naar een Gezonde, Bewuste en Duurzame Wereld.
Wil je op de hoogte blijven van haar activiteiten en andere nieuwtjes, dan kan dit
via de nieuwsbrief van www.juvenesco.be.
Reactie van een student ‘Vertical Reality’:
"De wijze waarop je het seminar vormgaf vond ik geweldig. Het was eigenlijk een grote
transformatie voor mij. Heel hoopgevend. Ik vind je een grote, stille kracht, een
'Nieuwe Mens'! Wat ik daarmee wil zeggen? Het is zo mooi om te zien hoe jij in je
midden kiest te zijn. Je straalt kracht, kwetsbaarheid, zachtheid, liefde, helderheid en
duidelijkheid uit. Dit heeft mij geraakt in wie ik ben en dit brengt al deze facetten ook
in mezelf in beweging. Dank je wel voor wie je bent en de moed om jouw weg te gaan."
(Meer over deze cursus op www.tachyonenergie.be)
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XI: CURSUSAANBOD

'Contact met tachyonen leidt altijd tot heling, verjonging en bewustwording'.
Mooie woorden… die pas betekenisvol worden zodra we echt tot ervaring en beleving
overgaan. Wil je weten of er ook voor jou waarheid zit in deze stelling? Dan zal je zeker
antwoord vinden tijdens deze tachyon ervaringsdag.
Waarom een tachyon ervaringsdag bijwonen?
Wil ook jij je bewust worden van jouw eigen vermogen om te helen, te creëren en te
verjongen, en hoe te leven in vreugde en innerlijke vrede? Dan wordt dit een boeiende
en leerzame dag die jouw leven een andere wending kan geven. De tijd is rijp voor een
nieuwe levenshouding en aangepaste hulpmiddelen om in liefde, gezondheid en vitaliteit
te evolueren. Leven in Verticaliteit - Leven in verbinding en de tachyon tools zijn
prachtige sleutels hiertoe. Ze brengen ons terug tot onze ware essentie.
Wat houdt deze dag in?
Vooreerst word je ondergedompeld in een stukje theorie, zodat je begrijpt hoe en
waarom de getachyoniseerde materialen deze veelbelovende effecten teweegbrengen.
We gaan onder meer een kijkje nemen in de structuur van het bestaan op
kwantumniveau. Een benadering vanuit spiritueel oogpunt gecombineerd met de laatste
wetenschappelijke ontdekkingen brengt ons een bijzonder boeiend wereldbeeld waarbij
veel levensvragen duidelijk worden.
Na de middag duiken we volop in de ervaring. Iedere deelnemer ondergaat een
cocoonsessie, krijgt de kans de getachyoniseerde kristallen op zichzelf toe te passen en
leert zichzelf en andere mensen te behandelen met de kristallen en andere
getachyoniseerde materialen. We bekijken samen een stuk van de 'Life Without Limits'
CD Training van Prof. David Wagner en naast de veelvuldige mogelijkheden van een
getachyoniseerde silicadisc leren we ook de sleutels tot integratie van tachyon in
acupunctuur (tachopunctuur), massage, emotioneel werk en andere technieken.
Begeleiders
Alle begeleiders zijn in het bezit van een certificaat 'Life Without Limits', 'Vertical
Reality 101' en 'Tachyon Holistic Wellness' en zijn tevens ervaren gebruikers van de
getachyoniseerde kristallen, cocoon en andere getachyoniseerde producten. Je kan ook
bij hen terecht voor aankoop van de producten.
Kijk voor meer praktische informatie op de agenda van www.tachyonenergie.be
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'Vertical Reality- Leven in Verticaliteit' helpt je afstemmen op jouw ware essentie.
De getachyoniseerde kristallen vortex en technieken
die we aanleren tijdens deze cursus bieden een krachtig samenspel
om ons totale Wezen naar een hogere trilling te brengen.
Leven in Verticaliteit ligt aan de basis van geluk en succes in het leven.
Leven in Verticaliteit is een vereiste om je potentieel te ontwikkelen.
Leven in Verticaliteit is je afstemmen op de energie van de 4e dimensie.
Leven in Verticaliteit is de missing link die van de maatschappij een 'samen-leving' kan
maken, samen leven in verbondenheid met je ware zelf, je medemens en de natuur.
Het seminarie omvat een avond en 3 dagen. We leren afwisselend stukjes theorie en
prachtige technieken die het begin zijn van een intensieve transformatie in je leven.

"Eens je het akkoord sluit met jezelf te leven in verticaliteit, eens je de wereld anders
ziet en jouw waarheid ontdekt hebt, zet je geen stap meer achteruit."
We verdiepen ons in het spel van het verstand en het ego, het begrip 'tijd', verticale en
horizontale energiesystemen, ontstaan van emoties, e.a. We leren de meest effectieve
technieken om vrij te komen van beperkende denkpatronen en emoties en om te leven in
het NU. We creëren de mogelijkheid een constante verticale energiestroom te ervaren,
om vanuit deze zijnstoestand ons contact met al-wat-is te verfijnen.
Bomen, de meest verticale energiesystemen op aarde, zijn voor sommige technieken de
ideale leermeester. Een onderdeel van het seminarie brengen we dan ook door in een
bosrijke omgeving.
Bij het seminarie hoort een Vortex-pendant: een getachyoniseerde kristal - tevens
een prachtig juweel - die jouw verticale energiestroom
en verbinding onderhoudt. Dit instrument in combinatie met de aangeleerde technieken
en de verworven inzichten tijdens het seminarie brengen je in contact met je hoogste
potentieel.
Wat eerder een droom bleef, wordt nu realistisch!
We beginnen de dag met lichaams- en ademhalingsoefeningen, gevolgd door meditatie.
Deze oefeningen helpen ons lichaam vrijmaken voor de verticale energiestroom.
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David Wagner is grondlegger van 'Vertical Reality' en uitvinder van het
tachyonisatieproces'. Sinds 1990 volgden reeds duizenden mensen wereldwijd dit
seminarie bij David Wagner of één van zijn trainers en hebben er de wonderlijke
resultaten van ervaren in hun leven.
Greet Luypaert, geboren in 1974 in België, startte haar interesse in gezondheid reeds
in haar jeugd en bestudeerde een reeks methodes om gezondheid op een fysiek,
emotioneel, mentaal en energetisch niveau te ondersteunen. Enkel het spirituele deel
ontbrak destijds vanwege scepticisme en ongeloof. Tot tachyon haar pad kruiste ...
Sinds 2002, besteedt Greet een heel groot deel van haar tijd aan het verspreiden van
de filosofie van David Wagner, de seminaries en de tools in België en Nederland. Ze is
auteur van het boek: 'Het Potentieel van Tachyonenergie, een kwantumsprong voor
bewustzijn' (uitg Ank-Hermes) en het gratis download boek ‘Waar technologie en
bewustzijn mekaar ontmoeten’. Greet doceert 'Vertical Reality' voor de UISCA sinds
2004 in België en Nederland. In 2007-2008 verbleef ze in California voor een
jaarstudie 'permacultuur en natuurbewustzijn'. Nu is ze opnieuw actief in België en
Nederland.
Reactie van een student:
"Het stroomt", de verticale energiestroom is er! De inspiratie, de voortgang, de
inzichten, de kosmische ondersteuning, de stevige gronding, het vertrouwen, het
makkelijk en meer bij mezelf komen en blijven, de rust, het steeds meer bij mijn eigen
"ding" komen wat ik verder wil en mogelijkheden herkennen die dit mogelijk maken, het
vertrouwen, het terug opnieuw op gang brengen als het er even ook eens niet is, of er
geen aandacht voor had, ... het is er allemaal !
Op www.tachyonenergie.be (Feed Back) lees je meer reacties en ervaringen van
deelnemers.
Prijs seminarie:
€ 350 (Inbegrepen: ochtendoefeningen, seminarie en avondsessies. Niet inbegrepen:
maaltijden en overnachting - prijzen zijn incl 21% bt
€ 330 voor de vroege vogels: inschrijving en betaling tot 60 dagen voor aanvang seminar.
€ 300 voor alle deelnemers aan een Tachyon Ervaringsdag binnen de 12 maanden na de
bijgewoonde Tachyon Ervaringsdag.
(Deze prijzen gelden in 2009. Kijk online voor eventuele prijsaanpassingen.)
Prijs Getachyoniseerde Vortex-pendant (kristal):
goud: € 250, zilver: € 215 (incl 21% BTW en onderhevig aan de huidige dollarwaarde)
Verkrijgbaar in volgende kleuren: Amethyst, Aqua, Citrine, Emerald, Green, Sapphire.
Kijk voor data, locaties en inschrijvingsmogelijkheden op de agenda van
www.tachyonenergie.be of bel +32 478 29 40 39
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