Unieke geluidsbeleving in de Orgon piramide van 3 meter met alle chakra kleuren
geur en geluid , om oude en nieuwe culturen te verbinden in het heden.
Het werken met de Solfeggio reeks tonen bereikt steeds meer mensen
om daar therapeutisch mee te werken. Er gaat niets boven de
natuurlijke klanken die via instumenten word voort gebracht door
therapeuten, die dit met hart energie bespelen.
Zelf kan ik ook daar dan ook intens van genieten maar als je met de
klank wil gaan werken dan is dit voor mij beperkt mogelijk, om dit goed
naar buiten te brengen. Deze nieuwe manier is goed te combineren als
je de juiste keuze op gevoel maakt en alle klanken intuïtief laat samen
vloeien.
In combinatie met de Orgon Piramide is het een ware beleving om daar in te zitten terwijl de klanken zich vermengen, met
de energie van de Orgon Piramide met een muziek bereik van 20 tot 20.000 hz.
Normaal is het horen van geluid afhankelijk van diverse factoren jonge mensen kunnen zelfs geluiden waarnemen boven
de 20.000 hz naarmate wij ouder worden verandert dit, en horen de meeste geluid nog tot 15.000 hz en iets hoger. Het
weergeven van geluid is ondergebracht in de top van de piramide . De lage tonen beginnen normaal bij 20 hz, deze
resonanties van deze frequentie weergave is alleen mogelijk is bij grote weergevers.
Toch zijn er nu verbluffende resultaten te bereiken met een kleine speaker van bose van zeer goede kwaliteit. Het bewijs
dat het werkt gaven de mensen aan door het gevoel te laten stromen en werd ontroering zichtbaar ervaren.
Belangrijk is dat de mens in deze opstelling in een zeer ontspannen relex modes terecht komt, bij een goede aarding.
Deze lage trillingen (aarding ) wordt ondersteund door de rode calciet en de zwarte toermalijn resonanties, die in de
onderste buizen van de piramide zijn aangebracht. De koperen spiralen die in de messing buizen zitten werken samen met
de Neodymium magneten, deze zijn op een speciale manier aangebracht. En zijn bedoeld om het contact met het aard
magnetisme te versterken. Dit is ook nodig om de energieën in de piramide met klank geur en kleur ( drie-eenheid) af te
stemmen zoals vroeger al in Saqqara werdt gebruikt in de tempels. Zelfs in de ziekenhuizen zijn er diverse proeven met
muziek gedaan en stapelen de bewijzen zich op, dat bij muziek de hartslag significant lager werd.
Dat is ook de reden dat een geleide meditatie, via geluid ook zo goed werkt. Het is bewezen dat een geleide meditatie via
een geluidsdrager kan bijdragen dat je in de flow modus komt en ontspanning zich aandient. Ook is het zo dat met succes
met geluid wordt gewerkt in de Psychogeriatrie door cd.s die speciaal gemaakt zijn voor mensen met dementie. Met
hersenen beschadigingen geeft het een positive motorisch reactie die in de geest doorwerkt , en de verbindingen van de
hersenen positief beeinvloed.
De klank heeft mij altijd bezig gehouden en zocht ik naar een oplossing voor mijzelf en voor anderen om dat naar buiten te
brengen vanuit mijn gevoel, het moest bij mijzelf resoneren en zuiver zijn. De oplossing heb ik gevonden in zuivere muziek
stukken die in een vernuftig systeem zijn onder gebracht in de kap van de piramide. Om het zuiver te houden maak ik
gebruik van het uitstekende Bose Systeem. Ik kan dit met een gerust hart doen en is dit alleen mogelijk in een zuivere
Orgon piramide. De buizen daarvan zijn gevuld met diverse soorten kristallen die alle stralingen neutraliseren, dit is al
bewezen door oa Dr. Wilhelm Reich met zijn Orgonite. De informatie over Orgon staat op mijn site info@keyprotection.nl
Door deze unieke mogelijkheid kunnen er verschillende frequenties worden aangeboden van mooie muziek stukken tot
mooie mantra’s dat dit goed en zuiver werkt bewijzen de ervaringen van de personen die dit lijfelijk hebben ervaren. Dit
samen met de kleuren van de chakra’s erbij, ontstaat er een compleet energetisch resonantie geheel. De muziek wat speelt
kan ook mooi samenwerken met bijvoorbeeld klankschalen die rondom de piramide worden neergezet. Het spelen met de
fluit kan met de muziek samen de ziel ontroeren. Harmonische muziek streelt niet de oren, maar ook de hersenen.

Een wiskundig model heeft aangetoond dat harmonische klanken de auditieve zenuwen een ritmischer signaal door laten
geven dan niet harmonische. Dit wordt ook nog ondersteund door de vele kristallen die in de buizen zijn verwerkt . Mensen
die regelmatig in een piramide mediteren, krijgen sterke spirituele en psychische impressies, krachtige dromen en
visioenen, levendige visuele beelden en rapporteren een verbetering van hun geheugencapaciteit.
Het is wel belangrijk dat het muziek aanbod dient als achtergrond invulling en kan worden aangevuld, met variatie van
instrumenten die bespeeld worden. De totale muzikale beleving dient in frequenties te variëren om de bewustzijns
ervaring, zo zuiver mogelijk te laten ervaren. Het brein is multidimensionaal en kan alle signalen vanuit de kosmos
ontvangen bij de juiste afstemming. Een aanbod van afwisselende tonen links en rechts zoals binaural beats werken ook
prima, maar houden de mind wel op de aangeboden frequentie. Vergelijk het maar met een druppelde kraan dat geeft ook
een frequentie, op het moment dat je de kraan open draait begint het beter te stromen.
De piramide heeft een afmeting van 300 cm doorsnee dus voldoende ruimte voor een groepje mensen. Veel mensen, die
in een Orgon piramide hebben gemediteerd, maken melding van een re-vitaliserend gevoel, waarbij ook de zintuiglijke
perceptie is aangescherpt. En mensen die alleen maar slapen of in de buurt zitten van een Orgon piramide, ondervinden
dat pijnlijke symptomen worden verlicht, of zelfs helemaal verdwijnen.
In de oude Egyptische beschaving is nog veel mystiek op te lossen en zien wij dat zelfs terug in de oude tempel
afbeeldingen waarmee zij de tijd ver vooruit waren en waren deze oude afbeeldingen al een vermenging met de tijd waar
wij nu als mens mee te maken hebben. Oude energieën vermengt met het heden, eigenlijk hetzelfde zoals ik dit nu zelf
ervaar door het oude samen te laten vloeien met het tijdperk van nu, en de mogelijkheden zoals deze gebruikt kunnen
worden.

Deze afbeeldingen in de tempel van Abydos zijn nog steeds een raadsel en waren deze afbeeldingen hun tijd al ver vooruit.
Te zien is een helicopter en een onderzeeboot of tank en een vliegende schotel???. Wanneer er nu met gevoel een muziek
stuk op 432 Hz wordt aangeboden in de Orgon piramide en de muziek op de achtergrond blijft dan is er een goede
afstemming te bereiken door de pure klanken van de life instrumenten samen te laten vloeien, tot een totaal hart
gebeuren.
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Vooral met de frequentie 432 HZ totaal getal 9 via het hart chakra werkt, en brengt het mensen in een diepe ontspanning
zij voelen zich na de sessie als herboren. De frequentie van 432 hz is met de Fibonacci spiraal de blauwdruk van ons
bestaan en ontsluit de kosmische code,s.
Het werken met de 3.6.9 trillingen hebben veelvuldig bewezen dat deze 3 getallen een onderlinge uitwisseling aangaan
alles ontstaat en begint met getal

3 lichaam-ziel en geest hart frequentie.

Een verdubbeling van getal 3 getal is

6 een aards gericht getal en 3 x 3 getal 9 is een kosmisch getal (Nikola Tesla)

Wij kunnen de 3.6.9 ook terug zien in het Yin Yang symbool

Ook bij de vortex zien wij de 3.6.9 terug
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432 Hz ontsluit de codes 3.6.9 volgens Nikola Tesla
963 Hz werkt op schuld en angst. Getal 18-9
417 Hz geeft verandering en fasiliteert. Getal 12-3
528 Hz DNA reparatie. Getal 18-9
639 Aansluiting relaties. Getal 18-9
741 Hz Ontwaken Intuitie. Getal 12-3
852 Hz Contact Spiritueel. Getal 18-9

Afbeelding Orgon Piramide 3 x 3 mt

432 Hz brengt je in een prachtige kleurrijke uitwisseling. Zo zijn er nog vele frequnties die kunnen worden toegepast al
andere maar blijft 432 Hz de belangrijkste.
Mensen die regelmatig in een piramide mediteren, krijgen sterke spirituele en psychische impressies, krachtige dromen en
visioenen, levendige visuele beelden en rapporteren een verbetering van hun geheugencapaciteit. Veel mensen, bijna
allen, die in een piramide hebben gemediteerd, maken melding van een re-vitaliserend gevoel, waarbij ook hun zintuiglijke
perceptie is aangescherpt. En mensen die alleen maar slapen of in de buurt zitten van een model piramide, zeggen dat
pijnlijke symptomen of ziekte worden verlicht, of zelfs helemaal verdwijnen.
Dat getal 3 zoveel resonantie geeft is mij bekend en zijn er meerdere dingen die ik daarin herken als wij getal 3 gespiegeld
tegen elkaar zetten ontstaat er getal 8 en is de energie veranderd, in de balans die er ontstaat. Wanneer wij de lemniscaat
horizontaal afbeelden en wij zetten er ook een verticaal dan ontstaat er een nieuwe energievorm.
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Deze brengt de molensteen binnenin in beweging en zal het graan gemalen worden
op het nulpunt van de molen. Zonder afstemming krijgt de molenaar geen energie in
beweging. Voor verdere uitleg over het in beweging brengen van energie zie mijn
website www.keyprotection.nl je kan daar naar de linkerkant naar uitleg energie.
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Door de koppeling van het lemniscaat ontstaat er een energie rad dat door de
intentie van de mens in beweging kan worden gebracht. Vergelijk het maar met een
molenaar die zijn wieken afstemt op de wind, dan pas zal het energie rad gaan
draaien.
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Zoals te zien is in het energie rad is dat de eerste 3 belangrijk zijn en dat net als de
molenaar de 4e sleutel het in beweging mag en kan brengen, met inzet van de mens.
De belangrijkste schakel daarin is de juiste afstemming en intentie. Ook kunnen wij
het energie rad terug vinden in de Solfeggio ook daar zijn overeenkomsten mee.
Ook kan je in dit rad symbool alle wind richtingen onder brengen en zijn deze aan
elkaar gekoppeld noord-oost-zuid-west.

Zoals wij kunnen zien heeft getal 12 opgeteld 3 een invloed op alle aardse toepassingen. De uitgangspunten zijn al
veelvuldig beschreven en toegepast ook zien wij dat in alle muziek ook terug. Vele mogelijkheden van dit getal zijn
nog niet beschreven deze lijst van Michael Lee Hill en de inzichten van Nikola Tesla zijn al veelvuldig toegepast.
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Dit is maar een gedeelte van de vele overeenkomsten met getal 12 (3).
12 maanden
12 uur klok
12 uur is middag of middernacht
12 dagen met Kerstmis
12 stappen in AA
12 inches naar de voet
12 apostelen van Christus
12 primaire Qi-kanalen in acupunctuur
12 sterrenbeelden van de dierenriem
12 vazallen van zonnegod, Ra trekt hem door
12 poorten van de onderwereld
12 beproevingen van Gilgamesj
12 Romeinse recht tabletten
12 Argonauten met Jason
12 stammen van Israël
12 adviseurs van de Dalai Lama
12 ridders van de ronde tafel
12 stamnatie van Native America
12 generaals omringden George Washington
12 tonen van de chromatische toonladder
12-toonsmuziek
12 bollen omringen er één volledig
12 juryleden
12 eieren in een dozijn
12 cijfers op school
12 punten op een domino

12 vakken per zijde van een Backgammon-bord
12 apen (een sciencefictionverhaal)
12 cijfers in een streepjescode (UPC-Universal Product Code)
12 bodemclassificaties (Amerikaanse landbouwafd.)
12 dozijn
12 delen van Boy Scout Law-Boy Scout Law..
12 sterren op Europese vlag
12 gezichten van een dodecaëder
12 randen van een kubus of octaëder
12 hoekpunten of hoeken van een icosaëder
12 spaken naar een radslagwiel
12 stations van het kruis
12e nacht door Shakespeare
12 punten in een pica (eenheid van het type meting)
12 picas tot een inch
12 mormoonse apostelen (ook Twelve Elders,
12 niveaus van de Beaufort-schaal van het meten van windsnelheid
12 Caesars (eerste twaalf keizers van Rome)
12 gezichtskaarten
12 Banken van de Federal Reserve
12 Historische boeken van het Oude Testament (boeken 6-17)
12 Astrologische huizen (zoals in, "de maan is in het zevende huis"
12 imams (profeten erkend door de sjiitische moslims)
12 Werkt van Hercules
12 niveaus van voor het meten van aardbevingen)
12 kleine profeten van het Oude Testament
12 Olympiërs (Griekse en Romeinse goden)
12 posities voor softbalspeler
12 Trojan Planets (asteroïden in dezelfde baan als Jupiter

Hoogte Piramide 147 mt
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Elke Symboliek kan gebruikt worden om de energie verder te verfijnen.

Het is mogelijk om alle symbolieken zoals de Ankh en kristalen in de piramide onder te brengen die een hoge energetische
waarde hebben, dit zal doorwerken met de Orgon piramide, als geluid en kleur en geur samen komen samen als een drieeenheid. Ook kunnen er symbolieken rondom de piramide geplaatst worden en zelfs 4 mensen plaatsen op elk van de 4
hoeken werkt energetisch optimaal. Ook als mensen hand in hand gaan staan in een gesloten cirkel om de piramide dan
zullen er ook prachtige uitwisselingen tot stand komen.

Orgon hart is aan te sluiten op de Orgon piramide

Er komt een totale resonantie tot stand van de Orgon Piramide de muziek en de mens als sleutel in het geheel, de
informatie dat getal 3 belangrijk is was al bekent bij Nikola Tesla in de jaren 1856 – 1943 dat zijn naam uit 11 letters bestaat
is geen toeval het is een meestergetal en zijn er genoeg grote wetenschappers geweest, die deze informatie 3.6.9 verder
hebben uitgewerkt.

Het is niet voor niets dat de mantra A U M bestaat uit 3 letters .
3 6 9

Jaap van velsen www.keyprotection.nl info@keyprotection.nl

De naam Solfeggio bestaat
niet toevallig uit 3 x 3 letters
opgeteld getal 9

