Essential Energies | Ormus M2 & C11
Gebruiksaanwijzing
Wat is Ormus?
Ormus is een verzamelnaam voor een aantal mineralen die in een bijzondere vorm vóórkomen in
de natuur. Deze bijzondere vorm wordt m-staat genoemd en geeft deze elementen bijzondere
eigenschappen, zoals onder andere supergeleiding en superfluïditeit. Deze eigenschappen zijn
kwantumeﬀecten en zouden elke levende cel in mens, dier en plant ten goede komen door een
verbeterde energie-doorstroming. Men denkt dat Ormus door de eeuwen heen gebruikt is ter
verbetering van het fysieke en spirituele welzijn. Een aantal mensen die deze materialen heeft
ingenomen rapporteerde verbazingwekkende verbeteringen in fysieke en psychische gesteldheid.
Elementen die naast hun gewone vorm ook vóórkomen in een mono-atomische staat (m-staat)
geven deze substantie bijzondere eigenschappen. Deze m-staat wordt beschouwd als een nieuwe
vorm waarin materie kan voorkomen. Bekende Ormus of m-staat elementen zijn de edelmetalen
Ruthenium, Rodium, Palladium, Silver, Osmium, Iridium, Platina, Goud en de metalen Kobalt,
Nikkel, Koper, Renium en Kwik. Van Magnesium en Calcium is ook aangetoond dat zij in de mstaat vóórkomen en waarschijnlijk zullen er nog meer elementen in deze bijzondere vorm ontdekt
worden.
Al deze m-staat elementen zijn in grote hoeveelheden aanwezig op onze planeet en komen tot wel
10.000 maal méér voor dan de gewone vorm van deze elementen in onder andere lucht, zeewater,
zoetwater, gesteenten, grond en ons voedsel.

Effecten van Ormus
Ormus vormt een brug tussen het fysieke en het geestelijke en is daarom een voedingsmiddel met
verjongende eﬀecten voor ons lichaam en geest. Het heeft een positief eﬀect op onze
energiehuishouding en energie-doorstroming in ons lichaam. Men vermoedt dat dit via dezelfde
energiebanen werkt als bekend bij de Chinese geneeskunst en acupunctuur. Aangezien ieder
mens uniek is zullen de eﬀecten van Ormus op ons fysieke- en energielichaam voor een ieder
anders zijn.
M2-Ormus (met hoofdzakelijk m-staat goud) lijkt vooral een eﬀect te hebben op de brug met het
geestelijke (spirituele) terwijl het C11-Ormus (waarin vrijwel alle bovengenoemde m-staat
elementen vóórkomen) meer de balans in ons energielichaam terugbrengt/ondersteunt en
daardoor een indirect regeneratief, verjongend eﬀect op ons fysieke lichaam kan hebben.
Gebruikers van Ormus (voornamelijk m-staat goud en m-staat magnesium) hebben de volgende
eﬀecten in meer of mindere mate vermeld:
❖ Heldere gedachten en inzichten
❖ Betere focus van gedachten en energie; verruimde intuïtie
❖ Zich meer “geaard” voelen
❖ Creëert een gevoel van kalmte en verlaagt de stress
❖ Betere nachtrust en helderdere dromen
❖ Beter “algemeen welzijn"

Neveneffecten
❖ Ormus lijkt het lichaam te ontdoen van toxines op cel-niveau, welke daarbij weer in het bloed
komen en dan uit het lichaam verwijderd worden op de normale manier door de lever en de
nieren. Er kan bij eerste gebruik dus een soort “helings-crisis” optreden, die zich soms uit als
een (lichte) hoofdpijn. Het is daarom aan te raden om bij het eerste gebruik ruime
hoeveelheden water te drinken. Indien er toch hoofdpijn optreedt, dan de dosis halveren en
langzaam opbouwen naar de aanbevolen dosering. De hoofdpijn verdwijnt dan vaak in de loop
van de dag.
❖ Lethargie; moeheid of slaperigheid; Dit is gemeld tijdens de begin fase en kan het gevolg zijn
van algehele “healing” waar extra energie voor nodig is. Het is meestal tijdelijk.
❖ Teveel in “het moment zijn” dat men vergeet om andere noodzakelijke dagelijkse dingen te
doen.
❖ Diarree; gemeld bij de M2-vorm omdat hier vrij veel magnesium in zit, dat diarree kan
veroorzaken. In dat geval de startdosering verlagen en langzaam opbouwen.

Gebruik en dosering
’s ochtends 10 druppels en ’s avonds 10 druppels Ormus.
Ormus vóór gebruik even schudden en in een klein glaasje water druppelen en daarna even
roeren. Indien gewenst kan er eerst met een halve dosering begonnen worden om deze
vervolgens op te bouwen naar ’s ochtends 10 druppels en ’s avonds 10 druppels Ormus.
Gebruik voor dieren is ook beschreven en er wordt een startdosering aanbevolen van ’s ochtends
3 druppels en ’s avonds 3 druppels Ormus. Deze kan daarna zo nodig worden verhoogd.
Gebruik als toevoeging aan het water voor planten is beschreven met ongeveer 40 druppels per
liter water.
Ormus is een voedingsmiddel en géén geneesmiddel. Het kan uw fysieke, mentale en geestelijke
gezondheid ondersteunen maar het kan nooit een therapie van een arts vervangen. Bij
gezondheidsklachten is de aangewezen weg om uw arts te bezoeken.

Houdbaarheid en bewaring
Ormus is buiten de koelkast ongeveer 3 maanden houdbaar.
Ormus kan het best bewaard worden bij kamertemperatuur tot lichaamstemperatuur (dus niet in
de koelkast).
❖ Sommige invloeden maken dat de m-staat vorm wordt omgezet in de metaal-vorm waardoor
de werking van Ormus vermindert en moeten dus zo veel mogelijk vermeden worden:
❖ De Ormus niet langdurig blootstellen aan UV-licht
❖ Ormus buiten de invloed van elektro-magnetische velden houden (zoals o.a. elektrische
apparaten, mobiele telefoons, elektriciteitsmast kabels, magnetron, etc.)
❖ Vermijd bepaalde soorten voedsel met sulfiden (S03), zoals aanwezig in sommige sladressings en vermijd carbon, zoals in verbrand voedsel
❖ Koolmonoxide en Stikstofoxide, zoals aanwezig in luchtvervuiling/smog.
De Ormus wordt daarom geleverd in een kunststof HDPE-flacon, afgeschermd voor UV-licht en in
een speciale verpakking die de Ormus afschermt voor elektro-magnetische velden tijdens
transport. Het wordt aangeraden om de Ormus in een goed afsluitbare, volledig blikken trommel
te bewaren.

