
5656

Diversen                  Piramiden

De bescherming 
door -0- punt Kracht
Het -0- punt is een imaginair punt dat in onze verbeelding de overgang 
betekent van -1 naar +1. Het punt zelf is als punt niet waarneembaar en 
bestaat feitelijk uitsluitend in en als bewustzijnspunt. Dat wat wij -0- punt 
noemen is geen punt. In de wiskunde kennen wij de zogenaamde Asymp-
toot. Dit is een grafi sche kromme in een assenstelsel (X en Y as) waarvan de 
grafi sche waarde -hoe klein die waarde ook wordt- alti jd neigt tot -0-, maar 
die -0- tot in de eeuwigheid nooit zal bereiken. 

Het -0- punt is onze aanraking met het eeuwige. Dat is dus het creati epunt, 
het levenspunt, het herstelpunt. Dit -0- punt is een zijnsvoorwaarde voor 
alles dat is. In mensen, dieren en planten en in puur materiële zaken. In 
organismen levert dat dus onze levensenergie en in anorganische materie 
is deze energie een pure zijnsvoorwaarde. Deze zijnsvoorwaarde -0- komt 
tot uitdrukking in het zwaartepunt van een driehoek. Dit zwaartepunt ligt 
op 1/3e van de lijn die elke hoek van die driehoek verbindt met het midden 
van de tegenoverliggende zijde, in dit geval dus op 1/3e hoogte van die 
driehoek. 

Zo kan gezegd worden dat het wezen van de vorm aangrijpt in haar zwaarte-
punt. In de simpele vorm van een driehoek kan het -0- punt dus als wezens-
vorm van deze driehoek tevens dienst doen als vrijmaker van levenskracht 
voor mensen, dieren en planten, anders gezegd is dat -0- punt een katalysa-
tor die organische en anorganische krachten spontaan laat ontstaan. Deze 
kracht kan versterkt worden mits aan bepaalde voorwaarde wordt voldaan. 
Deze voorwaarden komen in de Xenomide en andere piramidevormen vol-
ledig tot hun recht. De koningskamer in de piramide. 

Op exact 1/3 van de hoogte van de Piramide bevindt zich het meetkundig 
zwaartepunt van de piramide. Dit zwaartepunt is een combinati e aan de 
zwaartepunten van de twee gelijkbenige driehoeken waaruit een piramide 
bestaat. Dit zogenaamde zwaartepunt is dát punt van de piramide waar 
gewicht en massa van de piramide aangrijpen. 

Het is het -0- punt van de vorm. Exact op dat punt bevondt zich de konings-
kamer ofwel de gra� amer an de Farao. Dit -0- punt beoogt het katalysepunt 
te zijn dat nodig is om de materie in z’n oorspronkelijke staat terug te bren-
gen en is dus in staat organische- ofwel levende materie te beschermen en 
te herstellen. De gra� amer an de Farao had een granieten balkenstructuur. 
Graniet bestaat onder andere uit Kwartskristallen, veldspaat en mica die 
door de hoge druk van de piramide een elektrisch veld genereren waardoor 
het -0- punt van de piramide wordt geëxtensiveerd. Dit is te vergelijken met 
de kristallen bol in de Xenomide en het Piëzo fenomeen. 

Het Piëzo fenomeen
Er zijn materialen waaronder kwarts, keramiek en bepaalde kunststofen die 
een intern elektrische spanning gaan vertonen als er een uitwendige kracht 
op dat materiaal wordt uitgeoefend. Zo zijn er piëzo-elektrische gasaanste-
kers, kleine luidsprekertjes voor zeer hoge tonen en ultrasoon geluid. Inkt-
jetprinters, pick-up elementen en dergelijke. Deze krachten kunnen bestaan 
uit druk (piëzo-elektrisch), warmte (piero-elektrisch) maar ook lichtpulsen 
(foton-elektrisch) efect. Werkingsmechanisme:In een Piëzo-elektrische stof 
-bijvoorbeeldkristal- zijn positi ve en negati eve elektrische ladingen in het 
molecuul gescheiden. Door een nanovervorming van de stof wordt de mole-
culaire symmetrie van het kwartskristal vervormt waardoor er een elektri-
sche spanning wordt gegenereerd. De opgewekte spanning kan oplopen van 
millivolts tot enkele  duizenden volts bij een gasaanstreker. 

PIRAMIDEN

Vita Producten B.V. is acti ef aanwezig op 
de markt voor de natuurlijke gezondheids-
handhaving. Door Vita Producten  worden 
uitsluitend middelen en methoden in eigen 
beheer ontwikkeld.

Verreweg het grootste percentage van 
deze ontwikkeling is gericht op de Ener-
geia, de zichzelf ontwikkelende kracht, een 
term die reeds bij Aristoteles voorkwam. 
Dit deel van de expediënten (bevrijdings-
middelen) heeft  dan ook tot doel vrijheid 
van lichaam en geest te creëren. Naast 
deze zogenaamde orale expediënten heeft  
Vita Producten B.V. een aantal materi-
ele hulpmiddelen voor parti culier, arts en 
therapeut ontwikkeld. Hieronder vallen 
de -0- punt generatoren zoals de stati sche 
piramide-vormen: Picomide, Archeion 
A en B en de zeer krachti ge dynamische 
vormen Archeion C en de Xenomide. Deze 
laatste zijn magneetveldbekrachti gd.  -0- 
Punt energie is er op gericht alle materie 
in haar oorspronkelijke natuurlijke status 
te herstellen. Hierdoor vindt bescherming 
en herstel plaats veroorzaakt door alle vor-
men van belasti ng uit milieu en door elek-
tromagneti sche (puls)velden, waaronder 
UMTS, WiFi, DECT, Blue tooth en andere 
draadloze netwerken. Maar ook belasti ng 
door luchtvervuiling van diverse aard.  
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Diversen

Balans -0- punt
katalyse, stati-
sche
energie.

Sederend -0- 
punt katalyse, 
statische ener-
gie.

Activerend -0- 
punt katalyse, 
statische ener-
gie.

Balans -0- punt
katalyse + piëzo
- elektrisch ef-
fect, dynamische 
energie.

Balans -0- punt
katalyse + piëzo
- elektrisch ef-
fect, dynamische 
energie. 

Balans -0- punt
katalyse + piëzo
- elektrisch ef-
fect, dynamische 
energie.

Beschermt Cel- en quantenstructuur 
tegen elektrostress, geopathogene 
stoorzones, elektronica in de woning 
(ook in de auto), luchtverontreiniging, 
uitlaatgassen (ook in de auto). + ionen 
(ziekmakend) worden – ionen (ge-
zondmakend). Bevordert de algemene 
gezondheid vanaf celniveau.

Beschermt Cel- en quantenstructuur 
tegen elektrostress, geopathogene 
stoorzones, elektronica in de woning, 
luchtverontreiniging. 
+ ionen (ziekmakend) worden – ionen 
(gezondmakend). Bevordert de alge-
mene gezondheid vanaf celniveau.

Beschermt Cel- en quantenstructuur 
tegen geopathogene stoorzones, 
elektronica in de woning, luchtveront-
reiniging. 
+ ionen (ziekmakend) worden – ionen 
(gezondmakend). Bevordert de alge-
mene gezondheid vanaf celniveau.

Beschermt Cel- en quantenstructuur 
tegen pulserende straling. Vormen van 
elektrostress, geopathogene stoorzo-
nes, elektronica in de woning, lucht-
verontreiniging. + ionen (ziekmakend) 
worden – ionen (gezondmakend). Alle 
pulserende belastingvormen van UMTS 
masten, GSM Dect telefoon en derge-
lijke. Bevordert de algemene gezond-
heid vanaf celniveau. 

Beschermt Cel- en quantenstructuur 
tegen pulserende straling. Vormen van 
elektrostress, geopathogenestoorzo-
nes, elektronica in de woning, lucht-
verontreiniging. + ionen (ziekmakend) 
worden – ionen (gezondmakend). Alle 
pulserende belastingvormen van UMTS 
masten, GSM Dect telefoon en derge-
lijke. Bevordert de algemene gezond-
heid vanaf celniveau.

Beschermt Cel- en quantenstructuur 
tegen pulserende straling. 
Vormen van elektrostress, geopatho-
gene stoorzones, elektronica in de 
woning, luchtverontreiniging. + ionen 
(ziekmakend) worden – ionen (gezond-
makend). Alle pulserende belasting-
vormen van UMTS masten, GSM Dect 
telefoon en dergelijke. Bevordert de 
algemene gezondheid vanaf celniveau.

   Piramide:       Werking door:   Beschermt celstructuur tegen:

PICOMIDE®

ARCHEION A®

ARCHEION B®

ARCHEION C®

XENOMIDE®

ILLUMINATOR®

WEER LEKKER IN JE VEL VOELEN!

TV-zenders, mobiele telefoons, hoogspan-
ningskabels, GSM-masten, TL-verlichting, 
magnetrons, PC’s en laptops; we kunnen 
er niet meer omheen. Je er aan ontrekken, 
is bijna onmogelijk. De straling van deze 
apparaten leidt vaak tot klachten, zoals 
vermoeidheid, dufheid, geïrriteerdheid 
en  hoofdpijn. De straling van elektrische 
apparaten, natuurlijke stralingsvormen 
waaronder waterlopen, Hartmannlijnen, 
kosmische stralingsvormen maar ook 
computers, elektronica in de auto, het mo-
bieltje dat aan staat, hoogspanning, UMTS 
masten , maar ook de werkatmosfeer in 
kantoren en fabrieken zorgen voor een 
omgeving met een overvloed aan 
 + ionen in de lucht. Deze positieve ionen 
zijn per definitie ziekmakend terwijl juist de  
negatieve ionen gezondmakend zijn. Deze 
laatste vorm komt veel voor in de natuur, 
aan zee en in de bergen. De picomide zorgt 
binnen een afstand van ca. 3 x 3 meter 
voor een plek met veel negatieve - dus de 
gezondmakendende - ionen. De Picomide 
heeft door haar -0- punten  een gezonde 
uitstraling op de werkplek. Het makkelijke 
is dat men haar zo kan meenemen zodat zij 
op het werk, op reis of  thuis van nut kan 
zijn.
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Diversen

Balans -0- punt
katalyse, stati-
sche
energie.

Sederend -0- 
punt katalyse, 
statische ener-
gie.

Activerend -0- 
punt katalyse, 
statische ener-
gie.

Balans -0- punt
katalyse + piëzo
- elektrisch ef-
fect, dynamische 
energie.

Balans -0- punt
katalyse + piëzo
- elektrisch ef-
fect, dynamische 
energie. 

Balans -0- punt
katalyse + piëzo
- elektrisch ef-
fect, dynamische 
energie.

Beschermt Cel- en quantenstructuur 
tegen elektrostress, geopathogene 
stoorzones, elektronica in de woning 
(ook in de auto), luchtverontreiniging, 
uitlaatgassen (ook in de auto). + ionen 
(ziekmakend) worden – ionen (ge-
zondmakend). Bevordert de algemene 
gezondheid vanaf celniveau.

Beschermt Cel- en quantenstructuur 
tegen elektrostress, geopathogene 
stoorzones, elektronica in de woning, 
luchtverontreiniging. 
+ ionen (ziekmakend) worden – ionen 
(gezondmakend). Bevordert de alge-
mene gezondheid vanaf celniveau.

Beschermt Cel- en quantenstructuur 
tegen geopathogene stoorzones, 
elektronica in de woning, luchtveront-
reiniging. 
+ ionen (ziekmakend) worden – ionen 
(gezondmakend). Bevordert de alge-
mene gezondheid vanaf celniveau.

Beschermt Cel- en quantenstructuur 
tegen pulserende straling. Vormen van 
elektrostress, geopathogene stoorzo-
nes, elektronica in de woning, lucht-
verontreiniging. + ionen (ziekmakend) 
worden – ionen (gezondmakend). Alle 
pulserende belastingvormen van UMTS 
masten, GSM Dect telefoon en derge-
lijke. Bevordert de algemene gezond-
heid vanaf celniveau. 

Beschermt Cel- en quantenstructuur 
tegen pulserende straling. Vormen van 
elektrostress, geopathogenestoorzo-
nes, elektronica in de woning, lucht-
verontreiniging. + ionen (ziekmakend) 
worden – ionen (gezondmakend). Alle 
pulserende belastingvormen van UMTS 
masten, GSM Dect telefoon en derge-
lijke. Bevordert de algemene gezond-
heid vanaf celniveau.

Beschermt Cel- en quantenstructuur 
tegen pulserende straling. 
Vormen van elektrostress, geopatho-
gene stoorzones, elektronica in de 
woning, luchtverontreiniging. + ionen 
(ziekmakend) worden – ionen (gezond-
makend). Alle pulserende belasting-
vormen van UMTS masten, GSM Dect 
telefoon en dergelijke. Bevordert de 
algemene gezondheid vanaf celniveau.

   Piramide:       Werking door:   Beschermt celstructuur tegen:

PICOMIDE®

ARCHEION A®

ARCHEION B®

ARCHEION C®

XENOMIDE®

ILLUMINATOR®

WEER LEKKER IN JE VEL VOELEN!

TV-zenders, mobiele telefoons, hoogspan-
ningskabels, GSM-masten, TL-verlichting, 
magnetrons, PC’s en laptops; we kunnen 
er niet meer omheen. Je er aan ontrekken, 
is bijna onmogelijk. De straling van deze 
apparaten leidt vaak tot klachten, zoals 
vermoeidheid, dufheid, geïrriteerdheid 
en  hoofdpijn. De straling van elektrische 
apparaten, natuurlijke stralingsvormen 
waaronder waterlopen, Hartmannlijnen, 
kosmische stralingsvormen maar ook 
computers, elektronica in de auto, het mo-
bieltje dat aan staat, hoogspanning, UMTS 
masten , maar ook de werkatmosfeer in 
kantoren en fabrieken zorgen voor een 
omgeving met een overvloed aan 
 + ionen in de lucht. Deze positieve ionen 
zijn per definitie ziekmakend terwijl juist de  
negatieve ionen gezondmakend zijn. Deze 
laatste vorm komt veel voor in de natuur, 
aan zee en in de bergen. De picomide zorgt 
binnen een afstand van ca. 3 x 3 meter 
voor een plek met veel negatieve - dus de 
gezondmakendende - ionen. De Picomide 
heeft door haar -0- punten  een gezonde 
uitstraling op de werkplek. Het makkelijke 
is dat men haar zo kan meenemen zodat zij 
op het werk, op reis of  thuis van nut kan 
zijn.
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