Nieuwste ontwikkelingen de Ankh Transformer 369.
Na jaren van inzichten zijn wij met de ontwikkelingen in 2021 bezig om een Ankh transformer op te bouwen,
die aansluit op de morfogenetische velden. De Transformer is een universele alles omvattende resonantie die
breed kan worden ingezet voor de opbouw van het menselijke energiesysteem. De opbouw van het menselijk
energiesysteem gebeurt in het geleidelijk opbouwen van de energie in verschillende energietrappen de eerste
3 trappen ( Tesla ) daarna naar 6 trappen, en sluiten dit af bij de 9e trap.
Zo is deze Transformer nu ook in stand gekomen vanuit een samenwerking vanuit een drie-eenheid. De
dames waar ik nu mee samenwerk (Marianne en Patricia), bouwen hun krachtveld op vanuit Rotterdam. We
reizen sinds half december regelmatig heen en weer tussen Rotterdam en Hoogezand om nu deze
Transformer te materialiseren in de vernieuwde Ankh resonanties.
Eigenlijk is het te vergelijken met het samenstellen van een orkest wat alleen werkt wanneer alles op elkaar is
afgestemd. Wanneer alle onderdelen een perfecte koppeling hebben, ontstaat er een harmonisch geheel. Als
dit goed gebeurt dan zal het panfluitje transporteur wat hoorbaar is, ervoor zorgen dat er een moment ontstaat
die de energie in beweging zet. De uitgangspunten zijn gebaseerd op de kennis van Nikola Tesla en de codes
369 die hij gebruikte.
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Op de twee rechter foto’s is te zien dat wij in de onze lieve vrouwentoren in Amersfoort, een Ankh legging
hebben geactiveerd in een vernieuwde resonantie van het veld vanuit de Ankh. Waarin een perfecte uitlijning
te ervaren was voor innerlijke balans. Dit is het Kadastraal middelpunt O punt van Nederland. Daarna
zijn wij in Elaisa in Maasmechelen geweest om ook daar, de beweging uit te nodigen. Ook hiermee zijn we
actief vanuit drie punten rondom het kadastraal middelpunt van Nederland. Om vanuit deze driehoek ons
platvorm verder uit te gaan breiden.
De onderdelen van de opbouw gebeurt met 100 % natuurlijke resonanties waaronder verschillende Egyptische
oliën. Ook zijn er drie Colloïdale verbindingen toegevoegd om het transport van de fijnstoffelijke energieën
mogelijk te maken, Colloïdaal zilver- goud en platina (drie-eenheid). Er worden ook 15 ( 6 ) Pomanders
gebruikt die per stuk worden uitgetest hoeveel er toegevoegd kan worden aan de oer tinctuur. Ook de zuivere
Biolumia ( Hart Chakra ) is toegevoegd. Het totaal aan verschillende ingebrachte grondstoffen wordt
opgebouwd, tot een totaal van 69 bestanddelen. Daarna wordt er een speciale tinctuur van zuiver Barnsteen
elixer toegevoegd die in 2 jaar is opgebouwd om de verfijning nog verder te ondersteunen. Wanneer alles is
aangebracht wordt alles in ultraviolette flessen gedaan en worden deze flessen in de Orgon piramide op 1/3
hoogte verder afgestemd, op de energie van deze tijd.
Ook de C 60 is toegevoegd het neemt gemakkelijk elektromagnetische ladingen op, en geeft deze ook weer
af, het heeft kwantummechanische kenmerken en de hoeveelheid fullerenen is bepalend voor de zuiverheid,
Edel Shungite heeft deze eigenschappen waardoor het een sterk aardend effect heeft. Dit is ook de reden dat
wij in het flesje aan de onderkant en in de dop een magneet hebben aangebracht, om het biomagnetisme
actief te houden. Wanneer wij de ingebrachte magneten in de Transformer precies noord- zuid leggen, blijft
het flesje in actie en laadt het zichzelf op door het Schumann resonantie.

Magneet in de dop plus pool

Magneet minpool
Belangrijk om de tinctuur nog verder uit te breiden met de complete Solfeggio resonanties die worden
toegevoegd door middel van geluid, hetzelfde geldt voor de trillingen van 432 hz om het contact via het
hartchakra beter te laten verlopen. Deze Ankh Transformer is ontwikkeld om het werken in het energieveld
van de mens te ondersteunen, en dit via de fijnstoffelijke energieën uit te lijnen.
Dit kan prachtig worden gebruikt om in te zetten bij de vele Ankh leggingen die op dit moment door vele
mensen gebruikt worden die met of vanuit de Ankh werken. Natuurlijk werkt dit ook op vele andere therapieën,
die voor de mens werkzaam zijn. Het duurt nog even voor dat alle resonanties zijn aangebracht en wordt er
door ons aan gewerkt om deze Ankh Transformer beschikbaar te maken voor het welzijn van de mens. De
Ankh transformer is in staat om via de miasma,s en energiekoorden met de evt blokkades die daaraan zijn
verbonden, om deze los te koppelen aan de buitenkant zodat het geen kans meer krijgt om terug te koppelen
naar het fysieke lichaam.
Gebruiksaanwijzing van de Ankh transformer die speciaal door ons, voor dit doel is ontwikkeld.
Wij maken nu met deze Ankh sleutel op een natuurlijke manier gebruik van het aardmagnetisme. In de bodem
en in de dop bevindt zich een magneetveld wat zichzelf oplaad via de Noord- Zuidpool. Om de inhoud
opgeladen te houden leg dan de dop van het flesje richting het zuiden. Wanneer wij een pufje boven het hoofd
sprayen dan veranderd ons magnetische veld binnen enkele seconden, en begint de afstemming met Al wat
er Al Is. Deze Ankh Transformer is dan ook geschikt om de stralingen die ons lichaam belasten vanuit de
omgeving, om deze te neutraliseren met de juiste intentie.
De eerste reacties
De reactie kan al plaats vinden als het flesje in de hand wordt gehouden, om af te stemmen en is het aan te
raden om daar eerst mee te beginnen om het lichaam te laten wennen aan deze bijzondere hoge frequentie.
Meestal is het alleen het vasthouden al genoeg omdat wij dan al contact maken met het morfogenetische veld
en het aardmagnetisme.
De behandeling
Spray een klein beetje in de hand en wrijf de handen en ruik eerst de geur op en breng dan de open handen
30 cm boven het hoofd richting de kosmos. Spray een klein beetje op de binnenkant van beide polsen en raak
even het voorhoofd chakra aan. Draai dan de handen langzaam om en breng deze laagje voor laagje langs
het lichaam aan de voorkant richting de voeten. Wanneer er een soort laagje te voelen is houd de handen dan
even daar, en wacht tot het daar lichter gaat aanvoelen. Je kan waar een laagje is te voelen het met een naar
buiten gerichte beweging van je af trekken. Ga op deze manier het hele lichaam langs tot je bij de voeten bent.
Trek met beide handen dan via de buitenkant van de enkels de naar beneden gebrachte energie met een naar
buiten gerichte beweging bij de enkels vandaan.
Kennismaking
Op het moment dat er contact gemaakt wordt kan er een koude reactie ontstaan omdat alle niet prettige
energieën direct worden afgevoerd naar de extremiteiten, dus handen en voeten kunnen dan sterk afkoelen.
Ook kunt u een onrustig gevoel krijgen omdat er een cellulaire reactie in beweging komt, ook dit is normaal en
als dit onrustig blijft voelen wissel dan even in de hand van links naar rechts. Ook kunt u even proberen om
het flesje geklemd in beide handen vast te houden, de verdeling van de energie verloopt dan geleidelijk.

Contact
Door dit contact wordt de energie in het lichaam cellulair in beweging gebracht, dit kan een koude reactie via
de rug geven. Dit is een normale reactie en geeft de energie de gelegenheid om het lichaam te verlaten. Ook
kan het voorkomen dat de voeten even vast komen te staan aan de grond en dat u ze even niet meer kunt
bewegen. Ook dit is normaal, en geeft de energie de gelegenheid om de niet prettig voelende energie af te
voeren naar de aarde (elektronen uitwisseling).
Bewustwording
Om deze redenen is deze Ankh Transformer dan ook alleen geschikt voor mensen met een verhoogd energie
bewustzijn. Wanneer de reactie te sterk is houd dan de beide handen boven het hoofd en strijk met beide
handen tegelijk over het lichaam vanaf het hoofd naar de voeten toe, de reactie is dan gelijk weer onder
controle.
Door deze handeling koelt het lichaam zodanig af dat er een extreme koude ervaring op gang komt omdat de
energie dan vrij snel zijn werk doet en zijn de reacties daarna weer normaal.
De naam Ankh Transformer zegt het al, u bent zelf de energie het enige wat er gebeurd is dat uw energie in
beweging wordt gebracht en een balans zoekt wat een sterk voelbare reactie op gang brengt.
Vortexen en spiralen.

Er vinden wonderlijke veranderingen plaats de energie beweegt zich van onder naar boven en is er een soort
spiraal energie te ervaren of een om het lichaam ronddraaiende en een omhoog en naar beneden bewegende
spiraal. Het ontlaadt u van pijnlijke gebieden die door cellulaire ophopingen op een kluitje zitten vastgekleefd.
De praktijk heeft al laten voelen en ervaren dat pijnlijke gebieden in beweging komen doordat de ophoping van
cellen plus en min polen oplost, waardoor het direct een verlichting kan geven.
Ook de ruimte die in het hoofd ontstaat door de vele denkprocessen is vrijwel direct voelbaar, en geeft een
licht gevoel. Ook kunt u een warm gevoel door het gehele lichaam gaan ervaren en een warmte tussen de
schouderbladen, ook de voeten kunnen warm gaan aanvoelen.
Ontladingen
Je kan zelfs het gevoel ervaren alsof je midden in een bewegende spiraal komt te staan Het is te aan raden
om zich eerst voor te bereiden op een lichamelijke verandering door contact te maken met het zonnevlecht
chakra door minstens 9 diepe buik ademhalingen te doen, dit is belangrijk voor een goed energie verloop.
De ruimte die er direct in de menselijke gewaarwording ontstaat, is het gevoel van ruimte, het hoofd is leeg en
ontstaat er een gevoel van een energetische en lichamelijke opruiming.

Waarschuwing
Mensen met een pacemaker dienen dit product uit voorzorg niet te gebruiken het bevat een
magnetische trilling houdt het flesje dan ook uit de buurt van bankpassen en computers en
andere elektrische apparaten.
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