
 

 

 

 
Stone Sacred Accumulator “D" 

"Biologia Natural e Geometria Sincrônica Sagrada" 
 
Base e referência: 
 
Wilhelm Reich - teve início com sua pesquisa baseada na bio-energética e geofísica, teorias de 
ciência do Éter de Tesla que constrói a vitalidade dos seres humanos. Wilhelm Reich acreditava 
que experiências traumáticas bloqueavam o fluxo natural da energia vital no corpo, levando à 
doença física e mental. Wilhelm Reich concluiu que a energia libidinal que Freud teorizava é a 
energia primordial da própria vida “Energia vital”, esta na atmosfera, nos rios, no mar, na 
terra, nas plantas, animais e também nas pessoas. 
 
Xamã andino - O conhecimento ancestral andino remonta 5 mil anos de historia, possuindo 
uma linguagem, cultura e cosmovisão única e mágica.  Tem uma propriedade especial de atrair 
e repelir energias do meio, atuando como um estabilizador energético. No caso dos chakras, a 
partir dos 7 principais vórtices energéticos localizados em nossos corpos.  
 
Proposta:  
 
A “Mini-Litho Bio12 D’s” é para os seres humanos  adequar,  assimilar a energia vital para 
restabelecer sua saúde do contrário do Orgone tem propriedade somente para equipamentos 
eletroeletrônicos, energias artificiais “torres de celular, Wifi, campos magnéticos etc”. 
 
Material utilizado na Mini-Litho Bio12 D’s: Material orgânico e natural antialérgico, 03 tipos 
de Argila balanceada, Quartzo, Fibras Naturais Alinhadas, Acabamento em verniz orgânico e 
Simbologia  BioVital/Proporção, Cordão e Malha de algodão 100% em Geometria Sagrada e 
calibradas em laboratório. 
 
Vida útil ou validade: Ela tem sua identidade própria de revitalização apenas no início do uso 
será existe um procedimento de ativar e será mantido, a não que passe para outra pessoa terá 
que ser reativada. 
 
Propriedade benéfica e biológica: No inicio de contato e seu uso, o corpo será tomado por 
uma vitalidade e mexendo com todos os órgãos, fazendo funcionar em conjunto, o pH do 
sangue ficará aproximo ao alcalino 7.3 pH, com esse refinamento ajudará a retirar muitas 
intoxicações proveniente do sangue pH ácido que é o ponto de partida de várias doenças que 



 

 

por sua vez não se comprova de imediato, repele a picada de insetos, anticéptico, mais 
disposição e sono regenerador. 
 
Propriedade benéfica Psíquica: Os sentidos serão aguçados, melhora a meditação, os insites 
serão positivos e constantes, vampirismo, energias sutis variadas e abordagens inesperadas. 
 
Propriedade Metafisica: Outra Função da Kapsula D é abrir até 11ª dimensão Equilibrar os 
vórtices dos chacras da pessoa dando mais Vitalidade, Saúde e assimilação da Energia Cósmica. 
e e coloca-la diante da 12ª portal da dimensão espelhada/replicada.  
 
Variedade das Kapsulas D: Cada tipo de kapsula tem seu raio de ação envolta, é finalidade de 
cada uma em sua função D3= raio 1,50=3,00 metros, D4=  raio2,00= 4,00metros e D5=raio 
2,50=4,00metros (Ex: É um verniz encorpado sobre nossa aura que chamamos de blindagem). 
 
Não tem Contra indicações: Tem sido observado algumas vezes que em pessoas muito 
afetadas por Energia vital Negativo, quando em proximidade da Kapsula D, podem 
inicialmente sofrer estes efeitos aparentemente contraditórios: a pessoa pode sentir-se 
doente, inquieta, etc. Esta condição é rara e dura normalmente não mais do que uns dias. O 
que acontece é que a pessoa afetada está a ter um período de adaptação à influência forte da 
Kapsula D.  
 
OBSERVAÇÃO modo de usar: Não podem ser usado dentro piscinas, rios, banhos comum e 

mar etc, (Tudo que envolva água poderá danificar a kapsula e inutilizar sua 
propriedade). 
 
“As Mini-Lithos Bio12 D cria uma blindagem de todas as situações vindas da terra, Noosfera 
e energias sutil com propriedades biológica dimensionais”. 
 
 

CARACTERÍSTICAS DO TAMANHO MINI-LITHOS E SEU USO : 
 

D3 Pessoal (Kit 01 Mini-Litho, 01 embalagem e 01 cordão longo)........raio de ação........... 

1,50mts (ESFERA 3,00Metros) (Pessoa x D3), em qualquer local a blindagem estará presente, 
protegendo das energias em suspensão (Ondas TV, Radio, Celular, Radiações do Solo,) mesmo 
que use vestuário sintético mas se for orgânicos e sapato de couro será melhor sua prevenção 
de radiações, o corpo responderá com outra frequência (Instinto mais aguçado), melhores 
oportunidades são atraídas, por você Vibra Qualidade e Saúde. 
Cordão- Feito em puro fio de algodão com malha de geometria sagrada, apenas para envolver 
e sustentar a Mini-Litho e evitar qualquer efeito bio-químico-elétrico ou discordância em sua 
pulsação. 
 
"A Mini-Litho Bio12 D3- com propriedades extras ao passar sobre os chacras eles se abrem e 
assim permanecem regulados automaticamente para uso pessoal e sempre que tirar é sempre 
aconselhado passar pelos chacras antes de colocar no pescoço ou terapias seu uso tem 
resultados de equilíbrio no termino do tratamento".  
 
*Mini-Litho Bio12 D Personalizada para doença especifica (artrite e Parkinson). 
 

D4 Carro - (Kit 01 Mini-Litho, 01 embalagem e 01 cordão curto)........raio de ação ........... 

2,00mts (ESFERA 4,00Metros) (Carro x D4), As condições dos carros de hoje em dia, muito 
Material Sintético, (estofamento dos bancos), painéis, rádios, alto-falantes, DVD's, etc.., 



 

 

causam e atraem muito magnetismo, a parte mais afeta é o Motor/Computadores de bordo, 
os metais começam a Oxidar perdendo contato (param de funcionar), e com tudo magnetizado 
reflete em Nós também ( por será que quando saímos do Automóvel levamos Choque!!!  Com 
a Blindagem os Materiais deixam de Oxidar e não levamos mais choques, proporcionando mais 
Vida e Funcionamento ao Automóvel e nossa saúde também sem magnetismo. 
 

D5 Ambiente (Kit 01 Mini-Litho, 01 embalagem e 01 cordão curto)........ raio de ação ........... 

2,50mts (ESFERA DE 5,00Metros) (Ambiente x D5). Os Ambientes Modernos, (Casas 
Inteligentes ou Semi-Inteligentes) constituem de muito magnetismo como as tomadas e 
energia em todas as paredes, eletro eletrônicos, materiais construtivos sintéticos, utensílios 
sintéticos, estruturas arquitetônicas com muitas arestas e seus materiais metálicos, atraem 
muito magnetismo, resumindo ficamos dentro de uma "Caixa Magnetizada" e reflete em 
doenças de vários tipos, psíquicas, etc..., a blindagem faz com que esses equipamentos não 
reverberem para nosso corpo, (ela não elimina e sim trava nos aparelhos quando fica difícil de 
dispensa-los), deixam nosso organismo saudável e sem radiação). 
 
Cordão- Feito em puro fio de algodão com malha de geometria sagrada, apenas para envolver 
e sustentar a Mini-Litho não criando nenhum efeito bioelétrico ou discordância na pulsação da 
Mini-Litho. 
 
Embalagem- em papel reciclável com conteúdo e propriedades da Mini-Litho Bio12 D. 
 
 
 
Informações e pedidos : 
e-mail arqweltonsantos@gmail.com 
 
 
Pedidos: Quantidade/ tipo de Mini-Litho Bio12 D e enviaremos informação de conta bancária 
para deposito e mediante comprovante de Depósito Bancário enviaremos o produto.  
(Valor do Produto + Valor Sedex à enviar) 
 
Mini-Litho Bio12 D’s Personalizada – tem ser encomenda e o prazo de entrega será conforme 
o tipo de doença de Atrite ou Parkinson com média de 10 dias após a encomenda. 
 
 
D3 - R$180,00+valor de sedex para envio 
D4 - R$200,00+valor de sedex para envio 
D5 - R$250,00+valor de sedex para envio  
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