gezondheid

Diep slapen
ondanks Wi-Fi
Na 12 jaar testen met tachyons en orgoniet
blijkt bioniet het Ei van Columbus
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In 2006 publiceerde ik voor
NL/Vlaanderen het eerste
uitgebreide boek over
tachyonenergie, nadat ik daar
al jaren mee experimenteerde.
Nulpunt Revolutie was een
succes in zoverre dat het boek
een katalysator werd voor de
bewustwording van het vrije
energie fenomeen.

H

et boek zette veel mensen ertoe
aan zich uitgebreid en ook technisch in vrije energie te verdiepen.
Enkelingen hebben de Bedini Schoolgirlmotor gebouwd (constructie waarbij met
een accu er 12 kunnen worden opgeladen)
en van één kennis weet ik dat deze erin geslaagd is zelfs zijn hele huis op vrije energie
te laten lopen. Mijn eigen experimenten met
tachyonenergie betroffen vooral de blootstelling van mijzelf aan extreme concentraties tachyonen en het testen van tachyonen
met frequenties die erop meeliften. Ik heb
vooral veel effecten getest van een tachyongolf door diverse (half)edelsteensoorten,
gerelateerd aan oplossingen voor gezondheidproblemen en slapeloosheid. Nulpunt
Revolutie is inmiddels deels een achterhaald
boek. Dat is nu eenmaal het lot van alle pioniersboeken die een deur forceren die leidt

naar een verdrukt en schemerig kennisgebied, om dan vervolgens door de versnelde
stroom van nieuwe openbaringen binnen
dat gebied te worden gedwongen aannames
te herzien en scherper te formuleren.
Drie jaar geleden ben ik bewust van tachyonen overgestapt op orgon om vervolgens
van kunstharsorgoniet weer over te stappen
op koude gifvrije orgoniet en tot slot op wat
ik bioniet noem. Bioniet is een hoogwaardige sterke orgoniet die van natuurlijk materiaal is gemaakt in plaats van giftige epoxiehars. Ook is elke bioniet voor een speciaal
doel geprogrammeerd met natuurlijke op
chakra’s gerichte toevoegingen uit de lithoen fytotherapie en vervaardigd op basis van
alchemistische kennis. Met deze laatste uitvinding boek ik veruit het meeste succes,
vooral met een speciale slaap-bioniet. Iets
waar ik me bewust op heb toegespitst. Iedereen weet dat wel of niet goed slapen je
dag domweg maakt of breekt. Slaap is ongelofelijk belangrijk. Je lichaam laadt zich
’s nachts weer op met energie, recupereert
zich. En ook voor je libido, creativiteit,
looks, weerstand, humeur en je alertheid
overdag is een goede nachtrust onmisbaar.
Een van de grootste problemen van deze
tijd is echter de relatie stralingvervuiling,
stress en slaapproblemen. Gebrek aan een
gezonde diepe slaap neemt epidemisch toe.
Het massaal stiekem veranderen van Wi-Fi
routers in hotspots door grote providers als
UPC en Ziggo, die nog sterker stralen dan
de router al deed maakt dit probleem er alleen maar erger op. Omdat ik slaapstoornissen als gevolg van straling - met zowel
tachyonen als orgoniet en nu bioniet - heb
gepareerd en hier erg veel vragen, misverstanden en valse aannames rond bestaan wil
ik iets toelichten over de verschillen tussen
tachyon- en orgonenergie en hoe dit uitpakt
inzake het ontstoren van leefruimtes en wat
de voor en tegens zijn.
Orgon is beslist GEEN Nulpuntenergie
Hoewel de termen orgon en nulpunt-energie overal als synoniem worden gebruikt
is het belangrijk te begrijpen waarom dit
pertinent onjuist is. Middels de Luriaanse
torusafbeelding heb ik een van de meest
eenvoudige weergaves van ons tijd/ruimte/
bewustzijn/kundalini(energie)-continuüm
neergezet. De belangrijkste illusie die de Luriaanse torus omver blaast is de illusie van
“De Bron” waar alles uit voort zou komen.
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Er is helemaal geen bron, enkel een eeuwig
cybernetisch gebeuren of spel [1]. Dit eeuwig gebeuren is de correlatieve dialectiek en
dynamiek tussen een centripetaal yin-zog
en een centrifugale yang-vortex en twee
raakvlakken. Allereerst een overslagpunt,
een nulpunt dat als non-lokaliteit, schematisch in het centrum van de torus zit, net
“boven” het domein van yin en net “onder”
het domein van yang [2]. Daarnaast raken ze
elkaar op wat ik de levensequator heb genoemd. Het eerste raakvlak is metafysisch.
Het tweede fysisch want dat vloeit door
onze concrete wereld overal waar yin-yang
synergie plaatsvindt, dus waar de krachten
evenredig sterk zijn. Yin en yang zijn dan in
werkelijkheid ook geen polariserende energieën maar vormen een doorlopende zelfvernieuwende stroom. Deze energiestroom
is kundalini (tao, spanda). En hiermee sneuvelt de helft van het idee dat ik in 2006 idealistisch maar naïef in Nulpunt Revolutie poneerde over tachyonenergie; dat tachyonen
wegens de pansynthetische eigenschappen
ervan een einde zouden kunnen maken aan
een wereld vol vastzittende frictie c.q. een
overkill aan entropie, en alle daar dagelijks
uit voortkomende conflicten.
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Orgon moet nooit
met tachyonen
gecombineerd
worden en orgon
hoort ook niet in
een piramidevorm
thuis.
Tachyonenergie is de allereerste energie die
vrijkomt uit het nulpunt. De eerste trilling,
het witte licht bij wijze van spreken, waarin
alle kleuren van het spectrum (lees deelfrequenties van het Universum) zich nog
in een conflictloze staat van pansynthese
bevinden. Tachyonenergie is zo identiek
aan nulpunt-energie dat je die twee voor
het gemak wel aan elkaar gelijk mag stellen. Tachyonenergie is “zijns-energie” met
totaliteit, heelheid als informatieve lading.
Om deze reden kan tachyonenergie won-

deren verrichten op het vlak van zeer snelle
genezingen, waarvan ik er meerdere uit de
praktijk beschreef in mijn eerste boek. Een
blokkade in de homeostase van je totaalsysteem van lichaam, geest en energieveld,
verantwoordelijk voor een klacht kan plots
verdwijnen en hiermee een snelle genezing
bewerkstelligen. Vanwege het frictieondermijnend effect heeft een tachyonveld ook
op de meeste stralingvervuiling een harmoniserende werking. Dit met uitzondering helaas van Wi-Fi. Tegen Wi-Fi-smog
helpt tachyonenergie helemaal niets en dit
is momenteel juist de ernstigste en meest
epidemische vorm van stralingvervuiling. Tachyonen zijn nuttig om kort en in
een speciale behandelruimte in te zetten
voor genezingsprocessen. Uit ervaring heb
ik geleerd dat een tachyonveld niet iets is
waar je continu in moet vertoeven. Ik zal
dat uitleggen.
Tachyonenergie ontstoort door z’n pansynthetische stimulans. Tegen een mast
die recht op je huis is gericht begin je echter met geen enkel middel of apparaat iets.
Maar zit je niet direct in een beam die duizenden microwatt/meter² in je woonkamer
blaast, waar dit woonbiologisch hooguit
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Erotische spanning
is de grootste
natuurlijke
orgonschepper
die er is, maar deze
erotiek ontstaat
waar op de torus
de levensequator is
aangegeven.

0,001 microwatt/meter² mag zijn, dan kan
een sterke tachyonbol veel bufferen. Aan
tachyonen kleven echter twee grote nadelen. Zoals gezegd helpen ze niet tegen WiFi. Een ander groot nadeel is dat langdurig
verblijf in een tachyonveld je levensenergie
ondermijnt en je steeds gevoeliger maakt.
Tachyonenergie is “zijns-energie”, geen levensenergie!
Orgon daarentegen is pure levensenergie,
maar orgon is wat je contrastenergie zou
kunnen noemen. Het ontstaat uit contrasten tussen organisch en anorganisch zoals
in orgoniet en bioniet en tussen mannelijk
en vrouwelijk en in wezen alles wat yin met
yang koppelt. Tachyonen heffen contrasten
juist op, vandaar dat deze energievormen
elkaar bijten. Orgon moet nooit met tachyonen gecombineerd worden en orgon
hoort ook niet in een piramidevorm thuis.
Helemaal niet in een guldensnede piramide. De energie in een piramidevorm is dan
namelijk nulpuntenergie gelieerd. Orgon
hoort meer bij de Fibonacci-reeks en heeft
een mysterieuze relatie met water, vandaar
dat de Polynesische term voor orgon, mana,
ook water betekent. Wi-Fi of magnetronstraling is de waterfrequentie misbruikt,

zoals iemand van TNO me ooit uitlegde en
waarschijnlijk moet hier de reden gezocht
worden waarom orgon wel (beperkt) tegen
Wi-Fi kan beschermen en tachyonen niet.
Op het torusmodel ontstaat orgon waar ik
de levensequator heb gelokaliseerd. Waar
mannelijk en vrouwelijk, organisch en
anorganisch een spanningsveld opbouwen
ontstaat orgon als een soort bio-electrische
lading. Het verwarrende aan de begrippen
nulpuntenergie en orgon is dat Wilhelm
Reich de energie die Karl von Reichenbach
(1788 – 1869) al eerder met Od had aangeduid (en door de Taoïsten jing-qi wordt
genoemd) orgon noemde, naar de energie
die vrijkomt bij een orgasme. Tijdens een
orgasme, bij mannen tijdens de ejaculatie en bij vrouwen wanneer het clitoraal
wordt getriggerd is er een analogie tussen
je psycho-energetisch-fysiek systeem met
energie die uit het nulpunt ontlaadt. Erotische spanning is de grootste natuurlijke
orgonschepper die er is, maar deze erotiek
ontstaat waar op de torus de levensequator
is aangegeven. Deze positie binnen het tijd/
ruimte/bewustzijn/energie-continuüm is
het vrouwelijke of godinnenlijke equivalent
van het mannelijke of goddelijke centrum
van de torus waar ons psycho-energetisch
fysiek systeem dus ook een analogie mee
ondergaat. Orgon zou je dyadische (vrouwelijke) tachyonenergie kunnen noemen
en tachyonenergie monadische (mannelijke) orgon. Echter, als levende biologische
wezens voedt orgon ons kort door de bocht
het meest en is de accumulatie van orgon
als het ware een luciferisch proces van het

leven veroveren en intensiveren, juist door
van de twee polen van het nulpunt weg te
blijven, respectievelijk het negatieve (dat
wat geen binnen kent) en het positieve (dat
wat geen buiten kent). [3]
Orgon is wat gefotografeerd wordt op Kirlian-foto’s. Orgon beschermt - in tegenstelling tot tachyonenergie - wel goed tegen WiFi, al heb ik het dan over de vervuiling van
buitenaf, niet over de Wi-Fi die van je iPad
of laptop of smartphone straalt (tot 300.000
microwatt/meter²). Tegen grof zendmastgeweld richt orgon helaas vrij weinig uit of
je zou werkelijk gigantische hoeveelheden
moeten inzetten, want met een stuk of tien
Holy Handgranates [4] kom je er niet. Relatief mild zendmastgeweld kun je redelijk
bufferen als de constructie van je woning
dat toelaat. Je moet dan gefaseerd orgonvelden opzetten. Punt is wel, dat zeker waar
ik woon: in de Jordaan in Amsterdam, we
hier afwisselend 9 tot 17 verschillende WiFi-velden kunnen meten. Met de bioniet die
ik maak zijn die goed te bufferen, al is alle
Wi-Fi uitzetten natuurlijk ideaal.
Met orgon haal je in wezen een stuk natuur
terug dat uit je leefomgeving wordt gebeukt.
Dat is ook nog eens een kwestie van fine
tuning. Bij meer elektrosmog gaat orgoniet
meer orgon produceren. In een huis dat behoorlijk veel straling te verstouwen heeft,
kunnen dezelfde orgonieten die in het ene
huis voor een goed leefklimaat zorgen, in
een zwaarder bestraald huis zoveel orgon
afgeven dat je er slaperig en passief van
wordt. In een paradox is iets minder orgon
dan soms beter.

Bioniet
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Tachyonen gebruikte ik tegen het slaapstoorniseffect van straling voor het eerst
twaalf jaar geleden, toen mijn vorige partner slecht sliep nadat er een gsm-mast op
een hotel was geplaatst. Slapen ging toen
weer goed met een tachyonbol in huis. Ook
heb ik rozenkwartsbollen rechtstreeks laten
tachyoniseren met een positief effect op het
slapen. Echter de vervuiling nam snel toe,
waardoor ik naar veel zwaardere middelen
greep. Buiten begraven tachyonbollen met
een 200 tot 300 meter bereik bijvoorbeeld
als buffer en dan nog het huis vol met tachyonen. Ik ontdekte echter op zekere dag
aan de hand van Qi Gong dat ik hoofdpijn
kreeg wanneer ik dat in de buurt van een
tachyonbol deed. Het ging om Qi Gong die
veel jing-qi (orgon) in het lichaam pompt.
Vanaf dat moment zag ik de link tussen
tachyonen en bij lange blootstelling de ondermijning hierdoor van de levensenergie
(orgon/jing-qi). Drie jaar geleden deed ik
daarom alle tachyonproducten weg en keek
hoe orgoniet beviel.
Ik begon met een orgoniet van kunsthars.
Daarna schakelde ik over op koude orgoniet,
gemaakt van een gifvrije acrylemulsie met
als metaal vooral verpulverde borniet en als
organische ingrediënten o.a. zeewier, brandnetel en groene thee. De eerste die ik zo fabriceerde werkte wonderbaarlijk goed tegen
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Dankzij orgon is mijn
elektrohypersensitiviteit steeds minder
geworden terwijl deze ooit extreem was.
Wi-Fi en ik was trots dat ik zo met een glazen
kuipje bijna enkel gevuld met natuurlijk materiaal deze doodstechnologie kon pareren.
Tot voor zeer kort droeg ik in mijn borstzakken steeds twee van deze koude orgonieten.
Ik noem het koud omdat bij het vervaardigingsproces geen hitte ontstond, met als
voordeel dat je biologisch materiaal niet verbrand maar in de natuurlijke frequenties in
de orgon meeliften. Net als tachyongolven en
net als water kun je orgon namelijk voeden
met extra frequenties. Om orgon schoon DOR vrij - te houden, gebruik ik 4 tot 60 keer
meer bergkristallen dan in een doorsnee orgoniet zoals die bijvoorbeeld op het internet
wordt aangeboden.
Van Orgoniet naar Bioniet
Koude orgoniet werkte goed in de borstzak
tegen de kakofonie van stralingvelden waar
je op straat doorheen moet. In tegenstelling
tot een tachyonveld, kun je wel continu in
een orgonveld bewegen. Orgon is immers

pure levensenergie, vrijwel identiek aan
jing-qi, en voedt deze zelfs.
Dankzij orgon is mijn elektrohypersensitiviteit steeds minder geworden terwijl deze ooit
extreem was. Zo extreem dat ik menigmaal
suïcidaal ben geweest. Ik zocht echter naar
een oplossing zonder glazen kommetjes en
een sterkere orgonbron. Het is geen oordeel,
maar ik heb vanaf het begin een gevoelsmatige aversie gehad tegen giftige kunsthars
als basis voor orgoniet. De reden hiervoor
is dat ik hard bewijs heb dat orgon “kleurt”
door het materiaal waaruit het voortkomt.
Alles waarvan een orgoniet gemaakt is lift
als frequentie mee in het orgonveld dat
wordt afgegeven. Dus heb ik langere tijd gezocht naar een basis van biologisch gifvrij
materiaal waar ik toch gewoon, net als met
kunsthars, mee kon gieten. Dat is me gelukt.
En zo ontstond de bioniet, een orgoniet die
biologisch en gifvrij is. Ook gebruik ik geen
metaalschaafsel of afval maar een speciaal
mengsel van “mannelijk” en “vrouwelijk”
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metaalpoeder of poeder van metaal dat
psychosferisch/astrologisch bij de programmering hoort waardoor er miljoenen meer
reactiepunten voor orgonaanmaak ontstaan
en/of de orgon energie beter is gekalibreerd
voor het doel.
Mijn beste getuigen zijn eigenlijk planten. Ik
heb twaalf jaar de reactie van planten kunnen observeren op tachyonen, orgoniet en
bioniet. Op de orgon uit bioniet wordt veruit het meest overtuigend gereageerd. De
planten groeien er snel en overdadig van en
alle planten in onze kamer zaten meteen na
de bioniet-introductie vol nieuwe scheuten.
Het meeste plezier beleef ik aan het stekje
dat Peter Tuip naliet bij zijn begrafenis (zie
foto hiernaast). Ik weet zeker dat de man die
zoveel jaar mijn teksten voor Frontier corrigeerde, het prachtig had gevonden als hij
kon zien in wat voor grenswetenschappelijk
bos dit stekje inmiddels is veranderd.
Genezend water en weer slapen als
vroeger
In beginsel is voor allerlei specifieke doelen bioniet te maken. Ik heb inmiddels
22 orgon-alchemistische recepten in een
schriftje. In hoofdzaak maak ik echter maar
enkele varianten. En dat is eigenlijk direct
voortgekomen uit het “van de nood een
deugd maken”. Wi-Fi is niet bevorderlijk

De planten
groeien er snel
en overdadig van
en alle planten in
onze kamer zaten
meteen na de
bioniet-introductie
vol nieuwe
scheuten.

voor een goede nachtrust en niet voor welk
biologisch proces dan ook. En in hartje
Amsterdam is veel Wi-Fi! Vanwege de Yi
Jin Jing [5] oefeningen die ik al jaren doe,
wist ik dat het in je systeem pompen van
een grote hoeveelheid jing-qi (orgon) je je
hele systeem repareert en allerlei klachten
laat verdwijnen. Vanuit het besef dat we
voor het grootste deel uit water bestaan is
het vervolgens een logische stap om dit via
ge-orgoniseerd water te gaan voeden. Mijn
eerste succesvolle bioniettoepassing was
daarom een water-energizer. Gedurende
ongeveer 10 minuten werd een glas water
erop geplaatst en vervolgens smaakte het
niet alleen fluweelzacht, het water maakte
ons ook energiek. En eindelijk na bijna een
jaar geworstel, verdwenen mijn chronische
maagzuurklachten. Ik maakte een tweede
energizer die een hele karaf aankan. Hierin
zitten 22 soorten edelsteen verwerkt, vooral wortelchakra gerelateerd, waaronder
vuuragaat, waarvan bekend is dat het een
gunstige werking heeft op celschade, ook
wat gehavende mitochondria betreft.
Wi-Fi, het belangrijkste depopulatiemiddel van de overheid, doet veel dingen die
je gezondheid verzieken. Melatonine/serotonine dalen erdoor, je celwanden gaan
lekken en de mitochondria worden stukgevreten door vrije radicalen. De kansen
op borstkanker, melanomen, darmkanker,
prostaatkanker, testiskanker, grauwe staar,
hoge bloeddruk en leukemie verhogen
enorm. Je acethylcholine cholinesterase
balans ontwricht en je ontgifting/celcommunicatie wordt slechter, of blokkeert. Dit
is het topje van de ijsberg.
De slapeloosheidproblemen door straling
zijn vooral gerelateerd aan de melatoninedaling en acethylcholine-cholinesterasebalans ontwrichting. Melatonine wordt
’s nachts niet meer of veel minder aangemaakt omdat straling door het lichaam
wordt opgevat als licht. Het denkt dus ’s
nachts dat het dag is en je klierstelsel reageert hierop. De beste oplossing is Wi-Fi
en overige acuut verbieden, maar roeiende
met de riemen die we hebben versterkt orgon ons systeem.
Tot ongeveer twee maanden geleden sliepen we erg slecht. Steeds was de slaap licht.
Vaak werden we ’s nachts wakker en bleven
dan uren wakker voor we weer konden slapen. Je staat dan helemaal brak op, begint
de werkdag pas tegen de middag en dan

nog gaat alles traag. Toen deze toestand
climaxte heb ik ons huis eerst stevig gefaseerd gebufferd met bioniet en met mijn
kennis van, noem het maar even kort de
alchemie, een speciale slaap-bioniet ontwikkeld. Toegegeven, het klinkt Tell-Sellachtig, maar sindsdien slapen we eigenlijk
consistent 7 tot 8 uur per nacht, slapen
diep en dromen we helder en frequent om
’s morgens weer fit aan het werk te gaan. Na
het testen van deze vondst bij vrienden en
kennissen bleek de slaap-bioniet ook daar
de nachtrust te verbeteren, zodat ik hem nu
in productie heb genomen.
Op een slimme manier werken met orgon
is in deze Codex Alimentarius-tijden de
ideale guerrilla healthcare. Natuurgeneeskunde verpakt in een “stealth-medicijn”. De
FDA (waar de Europese Big Farma-lobby
mee resoneert) heeft na de successen van
Reich (o.a. genezing van kanker met orgon)
marketingstrategisch besloten dat Reich
gek was en orgon niet bestaat en dus kunnen ze iets, dat volgens hun eigen bewering
niet bestaat, ook moeilijk wettelijk gaan onderdrukken. 
�

Benjamin Adamah: www.adamah.nl

NOTEN:
1. Het idee van “De Bron” heeft in het Westen vooral z’n
oorsprong in twee logische fouten; een van Aristoteles
en een van Plotinus, die door de staatsreligies zowel
als mystici werden overgenomen.
2. Dit nulpunt/non-lokaliteitpunt als overslagpunt kan
zowel metafysisch als fysisch (via het Bose-Einstein
condensaat verschijnsel) worden verklaard. Zie voor
een uitgebreide uitleg mijn boek Vamachara (Frontier
Publishing).
3. Deze neutrale metafysische waarden zijn binnen de
Abrahemitische religies nogal knullig gemythologiseerd en
gepolitiseerd met resp. de slechte Satan en de goede God.
4. Holy Handgranates zijn orgonieten die rond zendmasten worden gestrooid of begraven bij bij wijze van
guerrillaverzet.
5. Niet de Yi Jin Jing die je kunt Googelen, maar het
originele Shaoling inner Gongfu systeen uit Shanghai,
jaren 30 vorige eeuw.
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