nulpunt-energie groep
13-02-2005

Tijdens de bijeenkomst op 28 oktober 2001, te Zaandijk van de npe-groep is aandacht besteed aan dit
fenomeen.
Kees liet een zelf gebouwd apparaat zien, waarmee hij al successen heeft bereikt.
Therapeuten melden prima resultaten en ook een reguliere arts werkt er al mee..
Ook het werken met geïnformeerd water ligt op het zelfde vlak.
Met de wet op registratie van homeopathische middelen jan. 2002, waarbij veel middelen uit de schappen
moesten worden gehaald, kunnen wij nu al melden dat, in onze nulpunt energie groep ook het werken met
geïnformeerd water (zoals Donave), door verschillende therapeuten/artsen/mensen met succes wordt
toegepast.
Diegene, die de moeite nemen de technieken van radionica en geïnformeerd water zich eigen te maken en
geloven dat "het" kan, kunnen nu de aan banden gelegde homepathische middelen, gemakkelijk vervangen
door deze hulpmiddelen.
Voor de Praktijk:
Het werkt echt.
Nog moeilijk te begrijpen waarom, maar dat komt vanzelf als je je in het fenomeen nulpunt energie gaat
verdiepen.
Mijn keuze op dit moment zou zijn Donave van Woutje W-P.
Een Radionica apparaat, met liefde en intentie gemaakt door Kees deJ.
Ook een prima aanpak is die van het Sanjeevini Systeem
Probeer meer te begrijpen van de nulpunt-energie visie.

Augustus 2003
Intensief onderzoek heeft tot gevolg gehad, dat ik het maken en werken met radionica apparatuur nu volledig
denk te begrijpen.
De npe-groep heeft nu zelf gemaakte apparatuur tot zijn beschikking.
De met de hand gebouwde apparaten zijn met liefde en intentie, waarvoor het wordt gebruikt, vervaardigd.
In handen van de therapeut, die met liefde zijn vak uitoefent, zal het beslist uitstekende resultaten geven.
Neem voor een radionica apparaat kontakt op met Kees de Jonge

21 April 2004
Getriggerd door een telefoon gesprek met therapeut Fred R, hieronder enkele aanvullingen.
De website http://www.bioenergeticmedicine.org/ was een bron van onderstaande informatie
De duizenden softwarematig ingebrachte hulpmiddelen worden met een random-generator afgetast.
Ons "hoger zelf" of "elementalen" bepalen bliksemsnel bij welk middel de random generator moet stoppen.
Filters kunnen het zoekgebied afbakenen.
Dit is de basis dat door veel radionica-apparaten-ontwerpers wordt gebruikt.
Deze manier van werken heeft overeenkomsten met het I-Tjing boek.
Als men bij een apparaat een mooi verhaal maakt en apparaten een indrukwekkende outfit geeft,
moet het wel goed werken. Maar blijf je realiseren waar "het" omgaat.
Aanvullende notities.
Er zijn al veel systemen op de markt.

De uitvoering en het verhaal bepaalt vaak de prijs.
Belangrijk: Het werken met een radionica zal bij een geschoolde arts/therapeut betere resultaten kunnen
geven.
De Rife en Beck frequenties zouden wel eens niet technische frequenties kunnen zijn, maar symbool staan
voor een bepaalde wormen,virussen,klachten = informatie.
Bij dure radionica apparaten met electronica zou de electronica vaak tot doel hebben meer vertrouwen/geloof,
in het apparaat te geven. Noem het meerwaarde.
Twee keer achter elkaar testen, geeft twee verschillende uitslagen. Wordt dan ook sterk afgeraden.
Het open maken van de apparaten wordt streng afgewezen.
Men werkt bijna altijd met een toevals generator (random generator)
Soms haalt men zijn informatie uit de witte ruis van een diode.
Van bevriende therapeuten weet ik dat men zich wel eens afvraagt wat de juiste remedie geeft,
het apparaat de elementalen of ben je het toch zelf. (Je hoger Zelf onderdeel van het HeelAl)
Van velen en eigen ervaring weet ik, dat als men later merkt dat een instelling fout was terwijlmen dacht dat
het goed stond, "het" toch werkte.
Bij electro acupunctuur is de meetsonde een veredelde pendel. De druk (onbewuste) bepaalt de weerstand,
dus de meetgegevens..
Een polsband werkt beter omdat men denk dat "het" dan beter gaat.
Dat gaat het dan dus ook.
Blijft dus fascinerend waarom "het" werkt.
Voor mij is het duidelijk dat alle informatie al aanwezig is.
Je kunt geen vraag stellen als het antwoord er al niet is.
Informatie bevindt zich in het grote "AL" - zee van energie, HeelAl.
Je intunen/afstemmen op deze bron van informatie (kosmische computer) is wat je moet doen.
Daar zijn vele technieken voor. Iedereen kan dat leren en verfijnen.
De vorm van de lemniscaat is het meest simpele symbool om weer te geven waar dat nulpunt zich bevind.
Visualiseer de lemniscaat. Maak met gedachten of hand de vorm - rechts beginned.
Het nulpunt is de poort naar andere werkelijkheden/ dimensies/..
Uitvoeriger hierover zie: http://www.nulpuntenergie.net/diversen/luizenkiller.htm
(De naam is misschien wat vreemd, maar let daar even niet op).
Grappig-toeval-synchroniteit:
Alweer 12 jaar terug had ik een laptop (zwart/wit).
Mijn zoon heeft voor mij een programmaatje gemaakt met een random generator.
Uitgangspunt was de manier van werken met het het I-Tjing boek.
Ik heb er homeopathische middelen als referenties in gezet.
Overigens het programma doet het nog steeds. (Na 12 jaar weer eens uit de kast gehaald)
Dit programmaatje heb ik uit laten testen door bevriende therapeuten.
Opmerkelijke goede resultaten werden bereikt.
Toch heeft niemand het opgepakt, met geloofde er niet in.
Het zal wel toeval zijn, zei men.
Ook had ik er een programmaatje met de I-Tjing in laten zetten.
Daarmee heb ik in die periode, mijn soms moeilijke beslissingen genomen.
Het zijn achteraf gezien allen uitstekende beslissingen geweest.
Werkwijze:
Je concentreren op de vraag.
In je nulpunt komen. Contact maken met het Heel AL.
Return toets drukken, de random generator start.
Je hoger zelf of een elementaal zorgt er bliksemsnel voor dat de random generator bij het juiste
antwoord=informatie stopt.
Dit antwoord geeft dan de remedie weer.
Idee
Op de straling CD-ROM staan alle frequenties van Beck en Rife.
Wie weet software, om een random generator te laten samen werken met gegevens die men invoert?
Ik loop al heel lang met het idee om de duizenden symbolen van Woutje (Donave) in een databank vast te
leggen.

Hier zit al meer dan 30.000 uur werk in en vertegenwoordigt dan ook een enorme bron van informatie.
De output: luidspreker uitgang van laptop gebruiken. Geen 220V koppeling/vervuiling.
Spoelvorm gebruiken op basis van de caduceus wikkeling. (zoals bij de ESK)
Hiermee worden longitudinale golven opgewekt.
Tijd nul - rechtstreeks contact met het nulpunt of de grote zee van energie.
Chinese acupunctuur kastjes werken het beste met heel steile flanken.
Als je de stijgt/daal tijd tot nul nadert, is het effect het grootst.
Denk ook maar eens aan het effect van de huidige GSM, UMTS,C2000 - allemaal steile flanken en daarom zo
indringend voor ons systeem. Het zijn net machine geweren. Maar dat is een ander verhaal.
Geluid (informatie) op CD ROM zetten, bij je dragen (denk aan Charles ) of afspelen.
Geluid via luidsprekers in water instralen. (denk aan Jomanda)
Geluid via koptelefoon aanbieden. (denk aan de meditatie CD's)
Hierbij moet ik aan de Neurofoon van Flanagan denken. Uitvoerig door mij op zijn werking getest.
Het hoofd zit tussen twee platen(condensator) en geeft volgens T. Bearden skalaire(longitudinale) golven, die
je midden in je hoofd hoort. Je moet het horen/ondervinden om het te geloven.
Ook luister sessies bij H. v.d. Heide, die diverse 0.ters hebben gedaan, bevestigen de kracht van informatie
overdracht door nog onbegrepen wetmatigheden.
Wij weten nu meer hoe we scalaire=longitudinale golven kunnen generen.
De therapeut die de informatie via bijv. een caduceus coil weergeeft, zal meer effect merken.
Maken we daarbij ook nog gebruik van edelgas gevulde en flitsbuizen, dan is het effect nog groter.
Diverse apparaten die hiermee werken zijn, op de markt.
Het maken en onderzoeken van de effecten van een Scalaire Golven Zender is belangrijk.
Werkwijze:
Denk niet te rationeel of technisch. Vergeet even wat we geleerd hebben.
Zorg voor een drukpunt (samenballing van tachyonen) in tijd en ruimte.
Doe dit door N-pool magneten tegen over elkaar te plaatsen.
Of neem een ringmagneet. Denk aan mijn tachyonen verzamelaar = zelfde principe.
In dit drukpunt ga je pulsen.. Met bijv. een flitslamp. .
Haaks op de as van de magnetenset wikkel je een spoel.
In deze spoel komen nu de drukgolven - dit zouden golven zijn met tijd=0
Deze golven resoneren mee met de grote zee van energie=informatie.
Wie geïnteresseerd is om dit praktisch uit te werken, kan contact met me opnemen.
Zoals jullie weten is samenwerking de sleutel tot oplossingen.
Frank Bonte - research, woonbioloog

augustus 2004 - even een praktijk ervaring heirbij vermeld
De afgelopen twee jaar zijn we binnen onze medische praktijk op zoek geweest naar vooral betrouwbare
apperatuur voor diagnose en
eventueel ook behandeling. Naast oa Prognos(I Health, Viktor), Mora, Bicom, Quint, hebben we daarbij ook de
QXCI uitvoerig bekeken.
Met de QXCI als zodanig is niets mis. Probleem is de ontwikkelaar en de marketing die er achter zit. Die is
nogal misleidend. De QXCI is een radionisch instrument dat werkt op basis van een "random generator" en
een uitvoerig software programma. Niks geen meting van "meer dan 50 waardes" etc. Wat een dergelijk
programma doet is een scan van de database waarna vervolgens een optelsommetje gemaakt wordt. De
veelheid van zg therapieprogramma's binnen de QXCI zijn allemaal terug te herleiden tot eenzelfde
uitgangspunt, ook dat is misleidend. Rifefrequenties zitten er ook niet in (een aansluiting op een osciloscoop
laat alleen maar een rechte lijn zien). De SCIO is een uitbreiding van de software, met nog meer animaties,
waar je dan weer 5000 dollar extra voor betalen moet. Het Life systeem is een copycat van de QXCI (net zoals
de Bicom dat is van de Mora)en hanteert dezelfde sprookjestaal. Merken die niet verbloemen dat ze ntec, Mars
III,E-Lybra etc. De Quint verbloemt ook een radionische basis te hebben, al zitten daar
wel weer zeer werkbare Rife frequenties in.

Uiteindelijk hebben wij oa het CoRe systeem aangeschaft, ontwikkeld door de duitse fysikus Kiran Schmidt,
die als alternatief therapeut met van alles gewerkt heeft en in het CoRe systeem zijn zowel positieve als
negatieve ervaringen verwerkt heeft.
Zijn website kun je vinden op http://www.bioenergeticmedicine.org/, waarop je overigens alle mogelijke
apperatuur vermeld en gelinkt
ziet; leuk om te vergelijken. Op zijn site verder zo'n 200 pagina's tekst omtrent de achtergronden van
radionika, synchroniciteit of
Quantum fysica.
Is dit reclame voor de CoRe?
Jawel, in ogenschouw genomen dat dit eerlijke en doorwrochte ervaringen zijn; dat de prijs van het ding ver
beneden die van
soortgelijke spullen ligt, maar dat je er uiteindelijk wel meer mee kunt doen.
Harte groet,
Fred
PS Van de week hoorde ik van het bestaan van een russisch systeem dat "Oberon" heet (over sprookjes
gesproken..) en dat nog
fantastiester (tja..) is. Ik heb het nog niet voldoende bekeken, maar ik vermoed ook hier een radionische
basis, die getransponeerd
wordt naar een parrallel universum of zo(toch?).
Fred

April 2004
Op dit moment is onderstaande radionica apparaat volgens mij, een uitstekend apparaat om mee te beginnen.
Misschien niet zo geloofwaardig ogend als een apparaat met een random generator (duizenden aftastingen
per seconde).
Maar wel vele malen goedkoper en de werking is het zelfde.
Bedenk steeds dat "de ware magie in het apparaat ben IK".

Heel listig worden de 3 knoppen door munten met een streepje erop gerealiseerd.
De middelste spiraal is een energie ontvanger/zender
Uitvoering in gesealed plastic.
Kosten € 7,50 incl. handleiding
ontwerp: Kees de Jonge

2005
Het begint drukker te worden, meer bekendheid, hoort zegt het voort.
Ook uit andere landen bestelt men (e-bay) nu regelmatig apparaten.
Hierbij en overzicht van de verschillende gemaakte apparaten.

augustus 2004
Radionica apparaat voor visueel gehandicapte therapeut
handleiding

mei 2004

febr. 2004

het eerste apparaat 2002

november 2003 - Radionic Eloptic Intention Amplifier

De eerste "blackbox" is besteld - sept.2003 - JK
Het is een 14 dial Radionics apparaat, met handvaten, caduceus coil, Donave(buisje) etc.

zie voor de uitstekende ervaringen met dit apparaat verder

Nu leverbaar

Type "blackbox7"
Men kan dit apparaat 2 maanden op proef uit proberen op zijn doelmatige werking.
Wilt U hem houden dan kan dat, waarna voor de npe-.groep een nieuw apparaat gebouwd zal worden.
Borg = verkoopprijs € 119,00

Type "blackbox3"
eenvoudig instap model, valt prima mee te werken.
Borg = verkoopprijs € 39,00

Type "pyrabat4"
éénmalig door zijn geselecteerde materialen
Tesla fotonen plaat - germanium - prof. Popp
koolstof potmeters, tunneldiodes, opdamp spiegeltje
Eigendom nulpunt-energie groep
Ontworpen gemaakt door Kees de Jonge

Wat is Radionics or Radionica?
door Cees de Jonge

Het verzenden van levensenergie of aangepaste, geherstructureerdelevensenergie (T. Galen Hieronymous
noemde deze energie Eloptic Energy of Eloptische Energie)
Het sturen en aanpassen van die energie naar een persoon, object of situatie om een verandering te
bewerkstelligen.
de persoon, object of situatie wordt vertegenwoordigd door een zogenaamde getuige of in het Engels,
Wittness.
Een getuige van een persoon kan zijn: haar, een bloedmonster, een stukje nagel en zelfs een foto,
combineren kan ook.
Voor een object kun je het object zelf gebruiken (mits niet te groot natuurlijk) of een foto er van.
een getuige van een situatie kan zijn een zo goed mogelijke omschrijving van die situatie of ook een foto die
die situatie zo goed mogelijk benadert, een situatie is het moeilijkst te behandelen omdat het vaak om
abstractheden gaat.
Wat mogelijkheden:
Bijv. het bewerkstelligen van een genezingsmogelijkheid bij een ander persoon, dat wil dus zeggen dat je niet
geneest maar je helpt de ander zich beter open te stellen voor een genezing/verandering, vervolgens moet die
persoon het natuurlijk verder zelf doen.
Is de opening al in potentie voldoende aanwezig dan hoef je met je apparaat weinig te doen, Zit iemand erg
vast, dan ben je langer bezig. UIteraard ga ik er hier van uit dat je niet zo maar wat doet maar met een patient
bezig bent, het maar gewoon wat doen of lukraak een intentie sturen naar een ziek iemand is nagenoeg
zinloos.

Hoe doe je het:
Je kunt werken met de stickingplate, je draait de eerste knop langzaam naar rechts terwijl je met je andere
hand met een vinger over het plaatje wrijft, voel je dat je niet meer kunt wrijven dan stop je direct met draaien,
de rest van de knoppen behandel net zo.
Je kunt in plaats van met de stickingplate werken met een pendel, die laat je draaien boven de stickingplate,
of energieplaat, terwijl je de eerste knop naar rechts draait, krijg je een ja, dan staat de knop goed, doe net zo

bij de andere knoppen.
Met je intuitie,
Je voelt wanneer je moet stoppen met het verdraaien van de knoppen.
M.A.W. je weet intuitief wanneer een knop goed staat.

Kun je met de zogenaamde contact- rates, oftwel de getallenreeksen uit de boeken werken?
Ja dat kan, hoewel het erg moeizaam gaat. dat komt omdat een situatie steeds verandert, iedere dag, ieder
uur is anders.
Wat je wel kunt doen is zelf nieuw gevonden rates noteren en dan een volgende keer vanuit die zelfde getallen
gaan beginnen te werken en uitproberen of die nog kloppen.
Je zult merken dat je in veel gevallen andere getallen krijgt. Niet alleen de situatie is anders, Je bent dat zelf
ook!!
Hoe kom je aan een contact- rate, of nummer?
De getallen reeks bijv. 6, 8, 1 die u eerst kreeg dient u per getal van 10 af te trekken dat betekent dus:
dat 6 wordt 4. 8 wordt 2 en 1 wordt 9. de nieuwe getallen reeks is dus: 4, 2, 9. U stelt het kastje in met de
nieuwe verkregen getallen reeks en laat die, samen met eventuele intentie en witness, een tijd staan.
Vooral planten en kleinere huisdieren zijn erg gevoelig voor dit soort behandelingen.

Een paar aardige boeken over dit onderwerp:
Mind Machines you can build - Harry Stine
Earth Energies - Serge Kahili King
ESP research equipment you can build yourself - John P Boyle
Automated detecting Devices - Jorge resines
Psionics - Charles W. Cosimano
Software die van uw PC (helaas niet voor Mac) een radionica apparaat maakt:
door Ernie Vega:
Cybershaman
Free Focus 6
Alpha Suite
door Alex Bondarook:
Astral Interface
Door Greg Harris:
Quantum Radionics

16-11-2003
Ervaringen met de blackbox met 13 knoppen (voor de 13 chakra's)
Hoi Frank,
Kees dJ had me gevraagd om de nulpuntgroep op de hoogte te houden van mijn ervaringen met het
behandelen van patiënten middels zijn ontworpen en gebouwde radionica apparaat.
Voor 5 weken terug ben ik begonnen met het behandelen van een gezin waarvan de 2 dochters allebei drie
maanden te vroeg zijn geboren en nog de gevolgen ondervinden van hun vroeggeboorte en van de
behandeling destijds op de Neo IC. Aangezien ik niet specifiek op klachten werk maar naar het vergroten van
harmonie, evenwicht, healing en zuivering op elk niveau van hun bestaan, is het werken met zo'n radionica
apparaat hiervoor ideaal.
Ik zie het radionica apparaat als een soort harmonische subtiele energie transmitter die in staat is specifieke
veranderingen in iemands energieveld aan te brengen met als doel heling/harmonie etc.
De radionica kist gemaakt door Kees bevat een plaat waar bijv. een foto, haarmonster, bloedmonster van de
te beïnvloeden persoon opgelegd kan worden, een plaat waar allerlei zaken opgelegd kan worden die de
energie vertegenwoordigd die je wilt gebruiken voor het realiseren van een gewenst resultaat.

Daarnaast bevat het een plaat (sticking plate)die je gebruikt voor het juist instellen van de draaiknoppen
(dials) voor de fijn tuning om het juiste energieveld van de te beïnvloeden persoon te behandelen met de
juiste energie-instelling.
Mijn radionica kist heeft 13 knoppen (om daarmee ook de 13 chakra's te kunnen behandelen) voor deze
instellingen en 1 knop voor het toevoegen van 'kleur' aan de behandeling. In de radionica kist zit een
caduceus wikkeling met als kern orgoniet, kwartskristallen en magneten als 'radionisch hart'.
De radionica kist kan worden verbonden met de uitgang van de geluidskaart van de PC om hier specifieke
frequenties door te spelen kan ook worden gekoppeld aan een CD-speler om specifieke frequentie CDs of
energetische CDs door te laten spelen.
De radionica kist bevat nog meer mogelijkheden, maar deze zijn tnt nog niet gebruikt.
Met hulp van mijn spiritueel team test ik wie behandeld mag en kan worden middels de kist, welke energieën
hiervoor nodig zijn en hoe de knoppen daarvoor ingesteld dienen te worden.
Ik gebruik daarbij een pendel om snel en makkelijk de juiste antwoorden te krijgen en het kunnen werken met
een pendel maakt het ook veel eenvoudiger om met de radionica kist te kunnen werken.
Ik heb nu een aantal behandelingen gedaan, waarbij ik vrij snel feedback kreeg van de familie die ik aan het
behandelen was.
De moeder wist elke keer aan te geven wie er behandeld werd per keer en wanneer dat begon.
Vooral bij de kinderen zag ze een reactie van mn emotionele reacties die zich steeds meer balanceerden.
Wat mij vooral opviel met het werken met een radionica kist is dat het veel mogelijkheden heeft.
Eigenlijk zijn deze onbeperkt en afhankelijk van de creatieve en intuïtieve vermogens van de operator.
Zo begon ik veel met symbolen te werken (mn van www.jaa.at) en energetische afbeeldingen.
Ook Donave water deed het goed.
Kleuren zijn ook krachtig en ik gebruik hiervoor microcrystal cards die daarnaast ook een coherente
metaalstructuur hebben (zoals de bekende purperen plaatjes).
Ook het draaien van de Energy Balncing CD van Biogeometry deed het goed. Prachtig om zo continue een
auraveld op afstand te kunnen balanceren.
De resultaten zijn tnt bemoedigend en het is leuk om met zo'n radionica apparaat te werken daar het ook
aanspraak doet op je creativiteit en intuïtie en zoals ik al zei de mogelijkheden zijn onbeperkt (iedereen kan
zijn idee/visie/therapie ed. er wel in kwijt).
Ook stimulerend is dat Kees met zoveel enthousiasme en liefde dit soort apparaten maakt met ruimte voor
nieuwe ideeën en eigen wensen.
Groetjes, JanK
PS. Frank; natuurlijk mag je de tekst inkorten! Ik ben soms wat lang van stof!

Genezen op afstand

een visie van Frank Bonte
uit Pariodiek no. 4 - 1998
Een van de methoden om op afstand te kunnen genezen wordt "RADIONICA" genoemd.
Het is trouwens een fascinerende gedachte dat men op afstand iemand kan genezen.
De man die deze manier van genezen ontdekte was Dr. Abrams.
Als hij bij patiënten het lichaam met de vingers beklopte, merkte hij verschillen in geluid afhankelijk van de
ziekte.
Het lichaam van de patiënt werkte dus blijkbaar als een soort klankkast.
In de jaren die volgde heeft hij dit gegeven verder ontwikkeld en zo ontstond de zogenaamde "BLACK BOX".
De belangrijkste onderdelen van de BLACK BOX waren een rubber wrijfvel en een aantal knoppen waarmee
men een getallen reeks kon instellen.
Men verbond de patiënt of nam een getuige (haar, urine), aan het apparaat en draaide dan een voor een de
knop terwijl men zachtjes over het rubberen vel wreef totdat er een zogenaamde "stick" (weerstand) voelde.

De waarde van de knop werd genoteerd en men nam de volgende knop enz. Als er geen reactie meer kwam,
was de ingestelde knoppenstanden, de getallen reeks, die overeenkwamen met het ziektebeeld bijvoorbeeld
41562
Neemt men nu het omgekeerde van de getallenreeks (aanvulling tot 10) dan was dat de getallen reeks die de
genezing in werk zette.
Het is niet beslist noodzakelijk deze handeling uit te voeren. Zie het als een onderdeel van een protocol.
(Afspraak met..)
Bij de meeste apparaten is deze handeling niet meer toegepast.
Vele proeven zijn gedaan.
Vele opmerkelijk resultaten zijn bereikt.
Helaas werd zijn vinding niet geaccepteerd door de gevestigde medische wetenschap.
De afloop was dramatisch zoals zo vele uitvinders hebben moeten ervaren.
Jaren later hebben vele anderen deze techniek weer opgepakt en heeft het zich verder ontwikkeld. George De
La Warr was een van de bekendste. Hij ontwierp de De La Warr Black Box.
Het bleek dat niet iedereen met het apparaat overweg kon.
Een dame heeft George De La Warr via juridische processen bankroet weten te krijgen.
Het verbazingwekkende van de BLACK BOX was steeds, dat de draaiknoppen niet aangesloten waren en de
BLACK BOX eigenlijk gewoon een lege kast was.
Maar waarom had men dan toch zulke prima resultaten?
De schrijver Arthur Bailey schreef in 1990 zijn boek "Dowsing for health".
Hier vertelt de schrijver zijn ervaringen met zijn GREY BOX (de BOX was deze keer toevallig grijs
geschilderd).
Ook deze BOX was leeg.
Ook hier weer knoppen (9) een getuige houder en tevens een telescoopantenne.
Dus weer een kast die wetenschappelijk voor geen meter was te verklaren en dus niet kon werken.
Maar de praktijk was weer even verbazingwekkend als bij Abrams en DE La Warr.
De schrijver merkt, denk ik, terecht op dat: "de ware magie in het apparaat ben IK".
Alle kennis, kracht en mogelijkheden hebben wij in ons.
Wij moeten alleen vertrouwen in ons zelf hebben om het apparaat te gebruiken.
Al snel bleek dat de getallen reeksen die in de handleidingen vermeld stonden per apparaat verschilde, ook
kon men zijn eigen getallen reeksen maken. Het werd steeds vreemder.
En steeds weer die vraag: Hoe werkt dat apparaat nou eigelijk?
Uiteindelijk bleek zelfs dat men zonder de BLACK BOX, ook kon volstaan door een strook papier te nemen
met de getallen 0 tot 9.
De getuige plaats men op het einde van de strook vervolgens, gaat men met een pendel over de strook tot
daar waar de pendel reageert.
Het getal noteren.
Dit achtereenvolgens doen, totdat er geen reactie meer komt.
De neergeschreven getallen reeks staat dan voor het ziektebeeld.
Belangrijk is dat hoe "emotioneler" het probleem is hoe beter het werkt.
Voor therapeuten worden in de handel schitterende apparaten aangeboden die allen op bovenstaande
basisprincipe zijn ontworpen. De prijzen liegen er vaak niet om.
Enkele systemen heb ik kunnen onderzoeken.
Het lukt niet iedereen om zo'n apparaat te gebruiken.
Dus mocht U overwegen tot aanschaf van zo'n toverdoos, neem even contact met mij op.
Het kan U een teleurstelling voorkomen.
Bij juist gebruik van deze materie kunnen wonderbaarlijke resultaten worden bereikt. Hoewel wonder?
Omdat het wetenschappelijk nog steeds niet te verklaren is - er valt niets te meten - blijkt invoering bij de
regulaire artsen en specialisten heel problematisch.
Maar zij komen er gelukkig wel.
Het trotseren van de Fysica wetten.
In de fysica geldt de wet dat alles wat uitstraalt zijn intensiteit in het kwadraat verliest.
Echter bij de energie vorm die de BLACK BOX uitstraalt blijkt, dat afstand en tijd geen beperking zijn. We
hebben dus blijkbaar met een niet meetbare energievorm te maken. Dat het werkt is door de vele voorbeelden
bekend, maar hoe?
Het zijn zogenoemde longitudinale golf patronen.
Net als bij pendelen neemt de nauwkeurigheid toe met de ernst (resonatie) van het probleem. Er is een soort

informatie overdracht tussen patiënt en therapeut. Er moet een binding zijn patiënt tussen therapeut.
Vergelijkbaar als een persoonlijk telefoonlijntje. In BLACK BOX is niets, dat aan deze voorwaarden voldoet.
Dus het fenomeen of wonder zou bij de therapeut kunnen liggen?.
Een persoonlijk telefoonlijntje met de patiënt of "boven". Logisch gezien onzin.
Ons logisch denken zal dan ook deze mogelijkheden uitsluiten.
Een blokkade dus, voor de mogelijke mogelijkheid!!.
Nu blijken vrouwen hier minder moeite mee te hebben dan mannen, doordat zij zichzelf minder blokkeren en
daarom vaak zulke goede therapeuten zijn.
Als men met deze materie bezig is, moet men zich steeds "blank" open te stellen.
Er wordt aangenomen dat alle informatie al overal aanwezig is. Heelal, materie, aura.
Als dat zo is moet, moet men zich dus afstemmen op die informatie die men wil ontvangen.
Wij mensen zijn nog steeds de beste "computer". Alle mogelijkheden worden nog steeds niet benut.
Men kan deze mogelijkheden zelf gaan onderzoeken. Gewoon doen.
Men moet wat meer zelfvertrouwen hebben.
De wonderen zijn dan de wereld nog niet uit.
Aan de slag
Neem een zogenaamde "getuige" (haar, urine, speeksel), van een persoon die hulp of genezing nodig heeft en
open staat voor de “behandeling”..
Vraag je hoger zelf of je iemand mag helpen en/of vraag het de persoon zelf.
Neem in gedachten dat je energie (liefde) naar de ander wilt sturen..
Ik noem het nulpunt-energie.
Eric Dowsett heeft mij de sleutelwoorden: Love, compassion and no judgement doen inzien.
Ik vertaal dit nu als nulpuntenergie, een woord dat beter bij mij past.
Gebruik een pendel en houdt die boven de getuige.
Spreek met je "hoger zelf" af dat zolang er energie gestuurd wordt de pendel draait. Als alles klopt, en je naar
de pendel kijkt zal hij gaan draaien. Blijf ontspannen en kijk naar de pendel, probeer nergens aan te denken.
Denk eventueel aan de energie die je uitzendt, maar meer ook niet. Als alles goed gaat zal de pendel na een
tijdje langzamer gaan draaien en stoppen. Blijft hij na 5 minuten nog draaien, dan ben je er zelf waarschijnlijk
teveel bewust mee bezig.
Dat is het dan, geen complexe rituelen, geen inspannend gedoe de ander proberen te helpen, vooral geen
ego tripperij.
Je kunt nu vragen wanneer je weer mag energie zenden of, of je nog wat anders kunt doen.|
Maar meestal weet je dat instinctief al.
De volgende stap, als het allemaal lukt, zou kunnen zijn dat je zelfs de pendel niet meer nodig hebt.
In het blad Cosmisch Bewustzijn (11-98) merkt de schrijver H.den Hartog op dat door de vele
elektromagnetische vervuiling, radionica apparatuur niet meer zou werken
Ik denk zelf dat radionica daar weinig last van heeft, daar het met een ander medium werkt.
Dan zouden al die op basis van radionica werkende apparatuur niet werken...???
zoals bv het H.T.S. systeem, de Rayonex PS 100 en PS 1000, de SE-5
Na studie van de verschillende systemen is het opmerkelijk dat ieder systeem met zijn eigen rate's of
instelwaarden werkt.
Geeft de handleiding of het instructieboek voor een bepaald probleem geen "rate", dan kan men die zelf
uittesten.

December 2000
Therapeut Paul K.
Paul heeft veel onderzoek gedaan en voor tienduizenden guldens aan radionica apparaten gekocht en
uitgetest.
Het zit niet in het dure apparaat, hoewel indrukwekkend voor de patiënt. (Dus zal het wel goed werken).
Alle dure apparaten zijn weer aan liefhebbers verkocht.

Hoe ziet zijn radionica apparaat er nu uit?
Eenvoudig vierkant energieplaatje (van prof. Popp) of Tesla energieplaat.
Op de 4 hoeken een potmeter , eventueel verbonden met draden.
Een hoek een schuinkantje - moet je naar het Noorden richten.
Eventueel extra componenten die de energie kunnen versterken.
Zoals bijv.
Caduceus coil, BAT 45, kristallen, orgoniet, symbolen, Donavé
Werkwijze:
Maak je leeg, ontspannen, vrij van aardse zaken.
Indien geen wrijfvlak aanwezig neem dan bv. een biotensor of pendel.
Begin met knop A , stel de vraag , draai de potmeter totdat je reactie krijgt met behulp van
stick, biotensor, pendel of ander reactie apparaat.
Ga door met de knoppen B,C en D.
Dat is alles, er is nu een verbinding gelegd met de 4D? wereld, met je helpers? met elementalen?
De energie gaat stromen.
Plaats eventueel een flesje water - eerst schudden - (met druppeltjes alcohol erin om er een "tintje" aan te
geven).
Schrijf druppels voor.
Ervaring: het werkt
Therapeute May (België), meldt dat zij dit apparaat aan de patiënt meegeeft en zelf de instellingen op gevoel
laat doen.
Dit zou ook werken.
Paul en May hebben mij geholpen met de ESK en energetische muismat.
Apparaten die met nulpunt-energie werken.

Aanvullingen:
Oktober 2001
Dit jaar heb ik twee workshops gevolgd van Eric Dowsett.
Zijn sleutelwoorden voor goede resultaten zijn love, compassion and no judgement.
Inderdaad, alleen als je de juiste mentale instelling kunt bereiken (leeg, meditatieve toestand, openstaan) is
het mogelijk energie te laten stromen.
Wij blokkeren ons nog steeds te veel met alle nare ervaringen die om ons heen zijn.
Wat er precies gebeurt is nog steeds niet geheel duidelijk, maar dat er wat gebeurt ,
is in de praktijk nu wel aangetoond.
Het werk van Dan Winter is de moeite waard om te bestuderen.
Het is ongelooflijk wat deze man al aan onderzoek heeft gedaan.
Ik heb het geluk gehad met hem proeven te kunnen doen.
De heart-tuner is een welkom apparaat, om nu resultaten zichtbaar te kunnen maken.
Dr. SB werkt er intensief mee en heeft veel ervaring opgebouwd.
Kijk eens op
http://www.soulinvitation.com/indexdw.html.

Aug 2004 Donave nu verkrijgbaar voor € 5,00 +€ 2,50 porto
tel. 075-6176660

Bioveldvormer:
Het is een apparaat dat geïnspireerd is door technieken van Viktor Schauberger en dr. Wilhelm Reich..
Ideaal voor de nieuwe tijd kinderen met problemen.
Sensitieven zien een blauw achtige uitstraling (levens energie) aan de top.

Januari 2004
De is Bioveldvormer is opnieuw verbeterd en minder kwetsbaar.
Januari 2004 Ook de ESK is weer verbeterd, de techniek van de Bioveldvormer is nu deels in de ESK verwerkt..
HG, Frank Bonte
moderator 0.groep
samen maken we het onmogelijke waar.

Geïnformeerd water: http://www.nulpuntenergie.net/dng/donave.htm - nu voordelig verkrijgbaar.
Dit is een ontwikkeling - waaraan ruim 20 jaar research aan gedaan is.
Het aantal uren is de 35.000 overschreden!
April 2004 - Na veel therapeuten gebruiken nu ook enkele artsen Donave!
In de handel ongeveer gelijk werkend verkrijgbare producten zijn die o.a die van de Grander technologie en
Tachyonen producten..

Werk aan je eigen bewustwording en leer meer over nog betere healing methoden.
Lees het DNG handboek. (De nieuwe Gezondheid - een 4D aanpak/visie)
http://www.wegaannaarhuis.nl/
Op de door de 0.E groep gemaakte en verkrijgbare CD-ROM over straling is ook onderstaande informatie
opgenomen:
De Nieuwe Gezondheid
De Grote Bewustzijnverandering
Balancijnen – additieve medicijnen
Uninet
Bioresonatie, alles over Clark en Beck incl. zapper software
FFT programmatuur om zelf signalen te bemonsteren face="Arial" Leestip:

Lees tip:
Het Veld / druk 1- MacTaggart, L. - 9020283391 - Bij Frontier of Bruna : € 27,50
Wat de geleerden nu tot ontdekking zijn gekomen.
Gaat de kwantum theorie vervangen worden door de nulpunt energie theorie?

Leestip:
In resonantie met de natuur een nieuw boek van Hans Andeweg een prima geschreven boek met veel
informatie
ISBN 90 215 3248 4 Dec. 1999
Het is verheugend te merken dat er steeds meer therapeuten het genezen op afstand beoefenen.

xxxxx, 8 augustus 2002
Beste Frank,
Dank voor je brief van 24 juli jl..
Ik zag daarin dat je ook de nieuwste ervaringen met radionica-apparaten wil bespreken.
Graag wil ik je er wel even op wijzen dat rad.apparatuur niet aangedreven of versterkt kan worden via trafo's.
Fabrikanten doen dan wel, maar dat gaat ten koste van de bediener en het uitgezonden patroon.
Met trafo's moet men heel erg voorzichtig omspringen. Als men apparaten van bijv. Hulda Clark
(frequentiegolf ontwikkelaars) met behulp van trafo's gaat gebruiken, kan men de meest rampzalige situaties
krijgen, dat mensen ten gevolge van een zeer groot en sterk spanningsveld een aneurisma krijgen en dood
voorover de trap afvallen.
Wij hebben dat zelf meegemaakt in onze familie, een researcher uit de elektrotechniek, die een apparaat van
Hulda Clark had gebouwd en dit op zich zelf uitprobeerde.
Wij hebben hem ervoor gewaarschuwd dat hij dit apparaat niet via sterkstroom kon bouwen - evenals
radionica apparatuur niet - want dat dit onherroepelijk tot problemen leidt.
Het energiepatroon dat men uitzendt ( met rad.apparatuur) verandert ook helemaal als dit met sterkstroom
gebeurd / resp. via een transformator, of zwakstroom (9-12 volt batterij - resp. een staafbatterij, waarmee
George de laWarr oorspronkelijk is begonnen).)
Een jongeman met een nieuw rad.apparaat van Bruce Copen (met een trafo) bleek bij onze meting in een heel
sterk elektromagnetisch veld terecht te komen met een zeer sterke straling op zijn plexus solaris.
Daarnaast heeft men het grote probleem of het uitgezonden patroon ongeschonden bij de patiënt aankomt.
Zo niet, wat veroorzaakt het dan voor eventuele ellende?
Dit land is door ontzettend veel stralingsapparatuur (ook GSM enz. enz.) verziekt, dat men zich in goede
gemoede kan afvragen of uitzending van het goede stralingspatroon nog wel mogelijk is.
Zelf heb ik 5 jaar lang proeven genomen met rad. apparatuur op een afstand van 5-7 meter van bomen af,, die
ieder jaar weer worden geïnfecteerd door de schimmel "perenrot". Ik straalde op deze bomen met meerdere
zenders tegelijk.
A. Bleek mij dat ik niet over de barrière van een stralingslamp (bewegingslamp boven de achterdeur van de
buren tegen inbraak kon komen, omdat zijn lamp en leiding niet goed waren afgeschermd en een zeer sterk
en een zeer groot veld op de hele achtergevel van ons huis zette. (electro.magn.veld)
B. Dat de infectiebronnen vanuit juniperus en aanverwante (familaire planten) gewoon doorgingen op laat ik
zeggen 1-15 meter afstand, bij verdere straatbewoners, die dit soort bomen en struiken in hun tuinen hebben
staan. Zodat alleen het kappen en wegsnijden van deze infectiehaarden resultaat kunnen opleveren.
Alle bomen (perenbomen) hadden in het voorjaar een mooi gaaf en lichtgroen blad, men zou zo zeggen: met
een licht waslaagje. Daarna kwam er ieder jaar weer een prachtige witte bloesem op alle bomen.
En dan direct na de bloementijd vond de eerste aantasting al weer plaats op de bladeren met een rode stip,
met na verloop van tijd een soort wratvorming onder het blad.
Zodra de infectie heeft plaatsgevonden, dragen de peren zo'n jaar geen peren meer.
Volgens gegevens, die ik heb is de uitwisseling van rad. gegevens via het uitzenden van een patroon van bijv.
Engeland naar hier , reeds van de 70 jaren af onmogelijk geworden.
En een mediamieke vrouw uit Rotterdam (xxx xxx) zei me dit ook een keer inzake een mediamieke boodschap
uit Engeland, dat dit sedert 1976 niet meer mogelijk is.
Behalve dat Nederland verziekt is met alle mogelijke vormen van straling, is de bodem van dit land ook niet
geschikt om als "geleider" te dienen zoals in Engeland, omdat men daar voor het grootste deel rotsgrond met
kalkformatie heeft.
Iedere steensoort heeft zijn eigen trillingsfrequentie. Nu, gezien de grote hoeveelheid grondsoorten in dit
land, die over elkaar heen geschoven zijn, kan er van een samenhangend grondveld geen sprake meer zijn.
En verliest de bodem de mogelijkheid om als "geleider" te kunnen optreden.
Afscherming van de eigen gezondheid is wel nodig, gezien het feit dat er in meerdere landen vooral mannen
(ook niet-rokers) werkzaam in de radionica en radiesthesie aan prostaatkanker zijn gestorven. (dus ook
wichelroedelopers).
.

Van medici in jouw 0.groep zou het aardig zijn een interessante verklaring voor dit phenomeen te mogen
ontvangen, dat voor publicatie in xxx de moeite waard is.

met vriendelijke groeten, HermandH

1-12-2003
Bericht van een tevreden afnemer van een onzer Radionica apparaten.
Yesterday I got one of Kees` nice small radionics boxes with 3 dials.
Besides the small size which makes it convenient for travels or if you like me
always have too less space in the apartment I was surprised of the strong
transmission power. I placed my small 3 dimensional Sri Yantra made of Crystal (which I have from a friend
some years ago) on the trend plate and some of my hair on the
target plate as a witness. Already from the morning I felt an upsurge of energy in my body - and the energy
has somehow stayed with me most of the day. A Sri Yantra is a model of the universe. Pat Flanagan used to
have a description of how to construct one on his site.

Cristian

MAGIC: IN A BLACK BOX!
Reprinted by permission of Lor'D Industries Ltd.

A mysterious looking device occupied the center of the big research lab just outside of Oxford, England.
George de LaWarr, head of the huge
laboratory complex, and several technicians were busily making last minute adjustments to some of the dials
that covered the apparatus. With a final nod of approval, Dr. de La Warr inserted a piece of ordinary
photographic film into an opening in the device and after a few moments, removed a
picture of his wife and himself on their wedding day.....30 years before!
Shortly after that, in the Cumberland Valley, a scientist from the Pennsylvania Farm Bureau put a photo of an
insect-infested field into a similar device along with a tiny amount of insecticide. Forty-eight hours later, the
insects in the infested field...many miles away...were all dead!
The device these people were using was a psionic or radionic "Black Box", and it's either the miracle of the
century or the greatest ripoff
since P.T.Barnum. The FDA and AMA claim it has no value. Of course, that's what they said about Laetril, too.
Personally, after seeing how much has been accomplished through psionics by so many hundreds of people
over the past 30 years, I'm convinced it
works! It's just that there are so many ways to apply this discovery that it sounds just too good to be true. For
example, the fruit grower in the
midwest, who used psionics in the past to fertilize and immunize her orchards, reports huge success for very
little cost and effort but not without some dangers. Last year it seems she was in a hurry and put a whole
batch of "tree photos" into the device at one time, instead of individually. By doing so she inadvertently

changed the genetic structure of the trees, and they all began bearing wild mutations of fruit! She lost a good
portion of her orchard.
Now I agree, that's a lot for the average guy to swallow but there's a lot of evidence to support these claims.
Take Galen Heironymus for an example. Using a psionic device of his own design, he monitored the entire
llife support system of the Apollo astronauts while they were in space. With no "link up" to the astronauts,
other than his "Black Box", he successfully received all the correct data...before NASA did!
The fact is that devices such as these are being used daily by scientists and psychics in England, Australia,
Canada, The Soviet Bloc and Western Europe, to accomplish with the power of thought, some of the most
awesome feats in the history of mankind.
Psionics definitely isn't some quack theory dreamed up by a mad scientist. The principles upon which it is
based were researched by some of the most prestigious learning centers in the world among them Columbia,
Duke and Pennsylvania Universities, The Soviet Academy of Sciences and even
Dow Chemical Company! Several organizations and foundations have been established to further the study of
uses for this incredible phenomena.
One such is located in Washington, D.C. and was originaly chaired by the world famous Dr. Wernher Von
Braun!
Another was headed by astronaut Edgar Mitchell who had all of those weird experiences in space. He gave up
space flight and went into psionics!
If all these "eggheads" are interested, you can bet your bottom dollar there's something there of immense
interest and value.
And if it really doesn't work, as the AMA claims, why has Great Britain licensed hundreds of doctors to use it
in their daily practice? Why do so
many patients in Europe swear by it? How can it get such impressive results that it's been an approved
medical practice for over 30 years?
The reason the government labels it quackery is all tied up in the way it supposedly works. Unfortunately,
here in the United States if a new discovery doesn't first meet standard theory, it isn't even given a test, on
the assumption that it can't possibly work. And the theory behind psionics is based on Quantum physics,
which still is a bad word to so many old line scientists who cling to Newtonian concepts even in the face of
overwhelming proof. Briefly the theory goes like this...
All matter in the Universe is composed of small packets of pure energy known as Quantas. This energy,
which goes into the making up of atoms, pulsates or resonates at a particular frequency. Each atom being
different has a slightly different pulsation or frequency. Thus,each material thing, being made up of a
combination of atoms(called molecules), has its own unique frequency, unlike any other, very much like the
difference in snowflakes.
Through the efforts of researchers like Dr. Ruth Drown and later Dr. Harold Burr, it was discovered that
because each individual thing is unique...no potato is exactly like any other potato...there exists an "empathy"
between the whole potato and each of its individual parts. For example, if you slice a potato in half, the
frequency of each half is exactly the same! The only example of that frequency anywhere in the cosmos!
The rub arose when these researchers claimed that an affinity existed between these two pieces. Sort of like
the mysterious thing that exists between sets of identical twins. This affinity or empathetic resonance formed
a link between the two pieces no matter how much distance separated them. It was some kind of an energy
link that operated like a radio wave.
And they found that by using one piece as a sort of tuning crystal in a special kind of transmitter, they could
cause a reaction in the other piece...even miles away!
(As I've said, it's almost common in twins, and it's been discovered in plants so why the heck not in two
slices of potato?) Although psionics (or radionics as it first was called) was originally discovered here in the
U.S., harassment by the government automatically gave the lead away to England where they soon
discovered that when this principle was applied to people, startling things began to happen.
For example, if a sample such as a drop of blood was taken from an individual who had a headache, and this
sample was inserted into the psionic device along with, say an aspirin, that individual would soon be cured of
the headache even if he were halfway around the world! What's more, they found the same principle holds
true for diagnosis. By using a drop of blood, saliva or even a snip of hair, they could quickly determine just
what the "patient" was suffering from, then treat him quickly in the orthodox manner or psionically...without
ever meeting him/her in person!

That's what the AMA says is poppycock, even if there are thousands of people who have claimed to have
been cured by this method over the past 30 years!
Despite what the AMA thinks, clinics all over Europe and the Eastern countries licensed by their governments
annually treat thousands of patients, and all claim a high rate of success even, in some cases, with the
supposedly "terminally ill"!
And don't think that the Russians are going to be left out. They have the decided knack of taking all of the
"wacky" ideas and turning them into weapons. They didn't waste any time with this one either. They have
supposedly developed units to locate skipping defectors anywhere in the world just by using a map and a
photograph or hank of hair. They also claimed to have tracked one of our nuclear submarines with
psionics...The Thresher!
Remember what happened to it! They have apparently been so successful with using their device for thought
manipulation that the CIA reportedly had a
jamming device built just to protect the President from it! Unknown to the public, the cold war went into a
modern phase known in secret circles as
Espionage. As Joseph Goodavage stated publically back in 1975,"I have it from several reliable sources that
an incredibly sophisticated form of
psionic warfare is now being conducted by at least four major powers"!
Believing that the "proof is in the pudding", former Brig. Gen. Henry Gross started a firm which manufactured
psionic devices for agricultural
use. After demonstrations, the testimonials came flooding in. The Pennsylvania Farm Bureau wanted
exclusive use of the device in Pennsylvania. Large agricultural corporations from California, New Mexico and
the Southern states as well as many along the eastern coast attested to the almost miraculous results
attained through psionics...and just for pennies!
Fantastic crops with prolific yeilds. As the Tucson Daily Herald put it..."truly a push-button war on bugs"!,
and the agriculturists weren't the only ones impressed. Read what the others had to say!
John Campbell, science editor..."This machine is almost pure magic! In the old real sense it cast spells,
imposes death magic and can be used for life magic! The machine works beautifully!"
Joseph Goodavage, Author and Science Reporter..."The psionic device is a time machine"!
Monterey County Farm Bureau..."We have been using psionic control on cotton...and found no occasion to
use insecticide! On untreated fields,
however, our cost for insecticde was in excess of $26 an acre!"
The Cortaro Management Co...."We will use the psionic device next year on our entire 2800 acres...if we get
the same results as on our test fields,
we're going to save around $60,000!"
These astonishing machines are accepted by a large portion of the new scientists. As Lynn Schroeder and
Shiela Ostrander said in their book "Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain,"..."There is a new force
here that can be directed with the mind!" Psionic scientist Dr. Albert Abrams
agreed, stating..."all forms of matter possess a quality that puts them in touch with each other's signals!" Or,
as Joseph Goodavage described it,
"These machines have circuits that detect, amplify and direct human thought and emotion, whatever thoughts
are on the mind of the person who operates the machine!"
Statements like that can be downright scary, conjuring up visions of voodoo witch doctors with dolls full of
pins. But you have to sit up and take notce when learned and sophisticated scientists make statements like
that of Dr. William Hale, former chief of Dow Cemical Co., research, when
he explained, "The psionic device connects a purely mental function, which we call ESP, with an image on a
photographic plate," which is the
explanation of how researchers analyzed emmanations from relics of the prehistoric past and captured them
on film!
Voodoo or not, perhaps the most important thing to keep in mind is the statement by Dr. Ruth Drown, herself
one of the early pioneers of psionics,
when she said,"There is a resonance between the whole body and each of its parts. Whatever we can do
within our own bodies can also be done to others with these electronic devices...even at a distance!"
Actual operation of a psionic device is a relatively simple matter depending upon what you're trying to
accomplish. For example, attempting to

rid your garden of pests or transmitting a telepathic impression to influence others at a distance is an easy
procedure that almost anyone can follow with no problem. You merely put a "sample" of the target into the
device, which can be a drop of blood, saliva, or hank of hair...even just a
photograph, along with the regeant you intend to use such as insecticide or herbicide, turn the machine
on...and think! (Of course in the case of
telepathy you don't include the insecticide or herbicide!)
By making your own set of graphs, you can analyze any unknown compound or ore sample and even locate a
missing or lost object or person. A small
oil company recently was reported to have used the device with great success when they located a huge
untapped oil deposit in the arctic.
Radionic/psionic units were almost impossible to obtain here in the U.S. until Lor'D Industries began
manufacturing them. Now you can easily order
any one of several different models at an exceptionally low cost. What's more, with each new discovery in the
field, the units are constantly being
updated and now come complete with built-in "whole brain entertainment"...the most advanced concept in
psionics...
Because the FDA and AMA still consider these devices to be of an unproven nature...even "quack" remedies,
the Lor'D firm makes no claims for
them, and they're sold strictly as experimental apparatus. The Alpha 2A model is designed and built to the
European standards and may be used to
duplicate their experiments as well as utilizing homeopathic procedures and "remedies".
For more information on Lor'D Industries and Radionics/Psionics send a catalog request to:
Lor'D Industries LTD.
Box 156
Dept. D
Hancock WI 54943
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The new Prognos is also working with digital remedies, transmitted by means of a headphone, where only
some kind of noise is hearable. This is also on the informational level? Actually all the so called digital
remedy information is radionics?
Well, this depends whom you ask. Fact is nobody has ever been able to filter any reproducible signal from
this electric noise
which is supposed to contain the remedy information and this despite the use of the most sophisticated
signal analyzers available today. The signal analyzers today are so powerful that they can recover a signal for
example from Voyager which by now has left our Solar System and which is deeply buried in noise,..... but
never-the-less those cannot trace a signal in digital remedy recordings. Anyway imagine this would be a
discovery which would certainly rewarded by a Nobel price, because it would mean substances have
electronic signatures by which one can recognize them apart from spectroscopic ones. However the
argument which is usually brought forward on this issue is just saying "We think (we believe) that it is in
there and that the human mind has an ability to filter it out". To me this is modern day superstition, because it
can be taken on believe only, blind-studies to test the reconcilability of such different noises have always
failed.
Because today we see that electromagnetic information transfer is almost all-mighty people just assume that
it must be the root of every such phenomena. Just when the cell was discovered cellular pathology was the
cause of all disease, then when viruses were discovered, it was believed that eventually all disease will be
traceable to viruses, now that the genetic code is decoded people believe this will give the keys to
understand all diseases.
Yes, I believe the effectiveness of all digital remedies is based on radionic principles and I know by
harvesting reproducible patterns from random sources even unrelated to the remedy the same effects and
even more reproducibly can be achieved.
KS-USA

