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The Cosmic Tower
Protection from all kinds of 
pathogenic radiation, building a 
healthy field of life energy and 
optimal companion for our mental 
and spiritual development.

hexagonally structured water generates the electrons 
that are essential for life and, thus, for electricity. This 
flow, generated by structured water, is the basis of all 
life in the entire universe. This is why people always 
look for water first when they want to know whether 
there is life on a planet or not. And it is also exactly 
why all living things - plants, animals, and humans alike 
- always consist of water for the most part!
Without water, without energy, and without the
necessary light frequencies, no life!
Through the pathogenic radiation, especially all
technically produced radiation, which destroys not only
the healthy water structures in our bodies, but also
those in all plants, as well as freshly harvested fruit and
vegetables bought in the organic store, and even the
water from medicinal springs, which we buy in glass
bottles for health reasons. As soon as the plants are
physically separated from the energy field of the earth,
which is when they are harvested, or when medicinal
water is withdrawn from the protective energy of the
medicinal spring, they are exposed to the omnipresent
disease-causing radiation and they lose more and more
of their content of electrons (measurable in the form
of biophoton emission) and, thus, of life energy. Today,
in many foods, hardly any biophotons can be detected
as early as 6-8 hours after harvest. But we humans
largely live off this very energy!
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The Health Dilemma of Our Time 

As a result of various kinds of increasing pressure, and 
the increasingly lower content of life force and 
nutrients in our food, more and more people today 
are concerned with the topic of health. But because 
the range of therapies is so diverse, and there are an 
enormous number of different therapeutic devices on 
the market, most people find it difficult to find the one 
that is truly optimal for them. 
Moreover, who has the time and the financial 
resources to regularly undergo alternative medical 
treatments for years on end, or to purchase various 
therapeutic devices themselves - which are often very 
expensive? And those who have effective devices 
often lack the time and, after the initial euphoria, also 
the commitment and discipline to use them optimally 
every day. 
In addition, there is another - the most important - 
problem, which an expert described very aptly in the 
following words: "If the pathogenic radiation of all 
kinds that surrounds us everywhere today were 
visible, we wouldn't be able to see our way through 
the fog.” 

Why does radiation cause illness? 
Very simply: because radiation makes the water 
molecules (dipoles) dance back and forth in a rhythm 
depending on the frequency of the radiation and, 
thus, can completely disrupt all the vital cluster 
structures in the water. 
As we learn from Prof. Gerald Pollack (among others 
from his book: "The fourth Phase of Water"), 



Het energieveld van de Cosmic Tower 
is o.a. in staat om alle ziekmakende 
straling om te zetten in gezonde ener-
gievelden en zo mens, dier en ook de 
gehele natuur volledig te bescher-
men tegen o.a. microgolven, Electro 
smog, WLAN, grid-netwerken, slimme 
meters, 5G straling, negatieve sca-
laire golven, radioactiviteit, aardstra-
len, wateraders, mindcontrol of zelfs 
zwarte magie.
Door de perfecte verbinding met de 
enorme bovenaardse torusvelden is 
bijvoorbeeld de Cosmic Tower CT 250 
(2,5 m hoog) in staat een levensener-
gieveld van 1000 kilometer (!) in doors-
nee op te bouwen, grote natuurgebie-
den te ontgiften en te regenereren, 
verstoorde leylijnen van de aarde te 
herstellen en zo de vibratie op aarde in 
het algemeen te verhogen.

De Cosmic Tower beschermt ons niet
alleen tegen de vernietiging van onze
levensenergie door straling (vernie-
tiging van hexagonale watercluster-
structuren en dus elektronen!), maar
hij levert ook extra levensenergie aan
elke cel in ons lichaam via het gezonde
levensenergieveld, dat hij opbouwt.
Wij mensen kunnen leven van licht
en het is precies dit soort licht (in
de vorm van de zuiverste levensener-
gie) dat de Cosmic Tower ons geeft!
Het werkt als een kleine zon, die we
rechtstreeks in huis kunnen halen.

Andere haalbare effecten naast de 
reeds genoemde bescherming tegen 
allerlei soorten straling die ziektes 
kunnen veroorzaken en de levering 
van energie voor al onze lichaamscel-
len, zijn:
het verwijderen van blokkades
aanzienlijke toename van het gehalte 
aan negatief geladen ionen (d.w.z. 
elektronen en dus ook levensenergie) 
in de lucht
eliminatie van de frequentie van 
schadelijke stoffen (o.a. in water, 
levensmiddelen en ook in de lucht)
energetische transformatie van 
pathogene, fysieke verontreinigende 
stoffen
gezond, zeer “dun”, aangenaam sma-
kend, elektronenrijk water met ontel-
bare lichtfrequenties in de kwaliteit 
van heilzaam bronwater direct uit 
elke kraan (zonder enige waterbe-
handelings-apparatuur)
gezondere planten en dieren

minder ongedierte, toegenomen plantengroei, aanzienlijk 
hogere gewasopbrengsten
minder vermoeidheidsverschijnselen, kortere regeneratietijden 
en een beter  concentratievermogen
duidelijk efficiëntere werknemers en minder uitval door ziekte
energetisch geharmoniseerde slaap- en woonruimten
uitlijning van de chakra's
herstel van gaten in aura-lagen
opbouw van een sterker beschermende elektronenlaag rond het 
hele lichaam
onmiddellijke ondersteuning bij de mentaal-spirituele ontwik-
keling en verhoging van de eigen vibratie (door begeleiding en 
verbinding van de Cosmic Tower met de hogere dimensies).

De toepassing van de Cosmic Tower is heel eenvoudig: uitpak-
ken, plaatsen, klaar! Het werkt de klok rond zonder energiebron 
die ooit uitgeput raakt. Je hoeft geen extra tijd te besteden aan 
welke toepassing dan ook, je bespaart jezelf ontelbare bezoeken 
aan verschillende therapeuten, de kosten en een hoop tijd.

Van luchtverontreiniging in huis zal men amper nog wat merken, 
het water uit de kraan hoeft niet meer behandeld te worden, in 
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It should not surprise us that we can absorb less and 
less life energy from fruit and vegetables from 
increasingly distant countries, (Australia, Argentina, 
Spain, Turkey, Morocco), and since we eat more and 
more of this “energy-less” food to become satiated, 
we become overweight and chronic diseases increase. 

No matter how many therapies, healthy water, 
energy-rich food, or the right amounts of nutritional 
supplements one uses to regenerate one's body, if 
one is permanently surrounded by disease-causing 
radiation fields without the proper protection, the 
body will continually be damaged much more 
severely! You will be spinning around in circles and 
your health will continue to go downhill, regardless of 
your own positive efforts. 

5G Radiation alone operates in the frequency range 
of lethal radiation weapons (Directed Energy 
Weapons)! Radioactivity, microwaves, WLAN 
networks, geopathic load, and many other forms of 
radiation can be added to the list. How can one 
effectively protect oneself from radiation weapon 
systems, highly efficient mind control influences, or 
external control (e.g., in the case of people with 
microchips in their bodies) purely with vitamins or a 
healthy diet, when this is sometimes necessary even 
within minutes? 
How can we neutralize the energy of all the radiation 
sources, cell phone transmitters, WLAN or Bluetooth 
networks that surround us by the thousands in a city, 
for example? With sometimes expensive stickers on 
each of these countless devices, or with energy-less 
"harmonization devices," which usually work only at 
the frequency level, and are unable to effectively give 
protection against scalar waves and pathogenic, left-
handed torus fields, or even extinguish radioactivity? 
Those who are particularly hard hit have only the 
alternative of moving or fleeing into the woods. But 
even those who move are often faced with the 
problem of having 5G masts installed shortly 
thereafter at their new residence as well - perhaps 
even right on their doorstep. So, fleeing helps little, 
because "technical progress in the form of 5G 
expansion" is moving at lightning speed and not 
everyone can afford to keep moving! 

In the face of such a devastating situation, the 
question arises as to what one can, or should, do at 
all with one's limited financial resources and the 
negative experiences that have sometimes already 
been experienced many times over. Conscious 
people, however, do not despair here, because they 
know that everything proceeds according to a supra-
ordinate, divine plan, that helpers from higher 
dimensions are also available to assist us and that 
therefore, often in seemingly hopeless situations, 
unique solutions are suddenly available. 

The Cosmic Tower - an ingeniously 
simple, highly efficient, and 
all-encompassing solution
It was developed by Dipl.-Ing. Harald Thiers, the 
Managing Director of Chi-Balance GmbH in Bautzen. 
The Cosmic Tower does not bear its name purely by 
chance, for it builds a clockwise (right-turning) torus 
field, which is connected not only to the torus field 
of the earth, but also to that of the solar system 
and that of the galaxy. This is done by means of free 
energy, i.e., without connection to any power 
source. It is the torus fields that keep all the planets 
and suns of the universe moving and are also the 
key to the subject of Nikola Tesla's free energy 
machines. However, since this subject has been 
suppressed for centuries, no university in the world 
teaches anything about such torus fields in its 
curriculum or about related levitation or even 
about scalar waves. Only in science fiction movies is 
there mention of ominous "wormholes." 

Due to its unique, energetic connection and the use 
of various healing waters, which contain the full light 
spectrum including all overtone octaves, the Cosmic 
Tower permanently delivers the light frequencies 
necessary for the health of humans, animals, and 
plants in the entire area of operation, right up to the 
higher dimensions. Energetically, it can not only help 
our physical bodies to dissolve blockages and 
become healthy, but also make the corresponding 
light energies available to all our subtle bodies.
In this way, the Cosmic Tower works like a spiritual 
healer who is continuously on site, day in and day 
out, year in and year out, or like a homeopath who 
administers all homeopathic remedies, in all 
potencies, and in all required quantities, 
simultaneously, around the clock. 

The energy field of the Cosmic Tower is capable of 
transforming all pathogenic radiation into healthy 
energy fields and, thus, fully protecting humans, 
animals, and the whole of nature from microwaves, 
electro-smog, WLAN, grid networks, smart meters, 
5G radiation, negative scalar waves, radioactivity, 
earth radiation, water veins, mind control, or even 
black magic.
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Due to the perfect connection with the 
enormous super terrestrial torus fields, 
for example, the Cosmic Tower CT 250 
(2,5 m high) can build up a life energy 
field of 1000 kilometres (!) in diameter, 
to detoxify and regenerate large natural 
areas, to restore disturbed ley lines of 
the earth and, consequently, to raise 
the vibration in general. 

The Cosmic Tower not only protects us 
from the destruction of our life energy 
by radiation (destruction of hexagonal 
water cluster structures and, therefore, 
electrons!), but it also supplies extra life 
energy to every cell in our body via the 
healthy life energy field it builds.
We humans can live from light and it is 
exactly this kind of light (in the form of 
the purest life energy) that the Cosmic 
Tower gives us!
It works like a small sun, which we can 
bring directly into our homes.

Other achievable effects besides the 
already mentioned protection against all 
kinds of radiation that can cause illnesses 
and the provision of energy for all our 
body cells, are:

• the removal of blockages
• significant increase in the  

content of negatively charged ions 
(i.e., electrons and, therefore, life 
energy) in the air

• elimination of the frequency of 
harmful substances (e.g., in water, 
food and in the air)

• energetic transformation of 
pathogenic, physical polluting 
substances 

• healthy, very "thin," pleasant 
tasting, electron-rich water with 
countless light frequencies in the 
quality of beneficial spring water 
directly from any tap (without any 
water treatment equipment)

• healthier plants and animals
• fewer pests, increased plant 

growth, significantly higher crop 
yields

• fewer symptoms of fatigue, shorter 
regeneration times, and improved 
ability to concentrate

• markedly more efficient employees 
and less downtime due to illness

• harmonized energy in bedrooms
and living quarters

• alignment of the chakras
• repair of gaps in aura layers
• building of a stronger protective electron layer around the 

entire body
• immediate support in mental-spiritual development and 

raising of one's own vibration (through guidance and 
connection of the Cosmic Tower with the higher 
dimensions).

The application of the Cosmic Tower is very simple: unpack, place, 
done! It works around the clock with no energy source ever running 
out. You don't have to spend extra time on any application, you 
save yourself countless visits to different therapists, the cost, and a 
lot of time.

From air pollution in the house, you will hardly notice anything. The 
water from the tap does not need to be treated any more. From the 
food that comes into the house, the frequency of harmful 
substances is immediately erased by the energy field that is then 
everywhere. The food is also immediately energized, enriched with 
life energy and light frequencies.
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Het hoeft ons niet te verbazen dat we van groen-
ten en fruit uit steeds verder weg gelegen landen
(Australië, Argentinië, Spanje, Turkije, Marokko)
steeds minder levensenergie kunnen opnemen,
dat wij steeds meer (van dat energieloze) voedsel
eten om verzadigd te raken, dat wij overgewicht
ontwikkelen en dat chronische ziekten toene-
men.

Het maakt niet uit hoeveel therapieën, gezond 
water, energierijk voedsel of de juiste hoeveelhe-
den voedingssupplementen men gebruikt om zijn 
lichaam te regenereren - zolang men permanent 
omringd is door ziekte-veroorzakende stralingsvel-
den zonder de juiste bescherming, zal het lichaam 
voortdurend vele malen sterker geruïneerd wor-
den! Je draait rond in cirkels en je gezondheid bli-
jft bergafwaarts gaan (ongeacht je eigen positieve 
inspanningen).

5G-straling alleen al werkt in het frequentie-
bereik van dodelijke stralingswapens (Directed
Energy Weapons)! Radioactiviteit, microgolven,
WLAN-netwerken, geopathische belasting en
vele andere vormen van straling komen daar nog
bij. Hoe kan men zich doeltreffend beschermen
tegen stralingswapensystemen, uiterst efficiënte
mind-control invloeden of externe controle (b.v.
bij mensen met microchips in hun lichaam) lou-
ter met vitaminen of een gezond dieet, wanneer
dit soms zelfs binnen enkele minuten noodzake-
lijk is?
Hoe wilt u de energie neutraliseren van alle stra-
lingsbronnen, zendmasten voor mobiele telefo-
nie, WLAN- of Bluetooth-netwerken die ons bij
duizenden omringen in het bijvoorbeeld in een
stad? Met een soort, soms dure, stickers op elk
van deze talloze apparaten, of met energieloze
"harmonisatie-apparaten", die meestal alleen op
het frequentieniveau werken en niet in staat zijn
doeltreffend te beschermen tegen scalaire gol-
ven en pathogene, linksdraaiende torusvelden,
of zelfs maar radioactiviteit te doven? Degenen
die bijzonder zwaar getroffen zijn, hebben alleen
het alternatief om te verhuizen of het bos in te
vluchten. Maar zelfs wie verhuist, zit vaak met
het probleem dat kort daarna ook op zijn nieuwe
verblijfplaats 5G-masten zullen worden geïn-
stalleerd - misschien zelfs vlak voor zijn deur.
Vluchten helpt dus weinig, want "de technische
vooruitgang in de vorm van 5G-uitbreiding" gaat
razendsnel en niet iedereen kan het zich veroor-
loven om te blijven verhuizen!

In het licht van een dergelijke verwoestende situ-
atie rijst de vraag wat men überhaupt kan of moet 
doen met zijn beperkte financiële mogelijkheden 
en de negatieve ervaringen die soms reeds vele 
malen zijn opgedaan. Bewuste mensen wanhopen 
hier echter niet, omdat zij weten dat alles volgens 
een bovenliggend, goddelijk plan verloopt, dat er 
ook helpers uit hogere dimensies beschikbaar zijn 
om ons bij te staan en dat er dus - vaak in schijn-
baar hopeloze situaties - plotseling unieke oplos-
singen voorhanden zijn.

De Cosmic Tower - een ingenieus 
eenvoudige, zeer efficiënte en 
allesomvattende oplossing

Het werd ontwikkeld door Dipl.-Ing. Harald
Thiers, de directeur van Chi-Balance GmbH in
Bautzen. De Cosmic Tower draagt zijn naam niet
louter toevallig, want hij bouwt een met de wij-
zers van de klok meedraaiend (rechtsdraaiend)
torusveld op, dat niet alleen verbonden is met
het torusveld van de aarde, maar ook met dat van
het zonnestelsel en dat van het melkwegstelsel.
Dit gebeurt door middel van vrije energie, d.w.z.
zonder verbinding met enige stroombron. Het
zijn de torusvelden die alle planeten en zonnen
van het universum in beweging houden en die
ook de sleutel zijn tot het onderwerp van de vrije-
energiemachines van Nikola Tesla. Aangezien dit
onderwerp echter al eeuwenlang wordt onder-
drukt, heeft geen enkele universiteit ter wereld
iets over dergelijke torusvelden in haar curricu-
lum of over de daarmee samenhangende levitatie
of zelfs over scalaire golven. Alleen in sciencefic-
tionfilms is er sprake van onheilspellende "worm-
gaten".

Door de unieke, energetische verbinding en 
het gebruik van verschillende geneeskrachtige 
waters, die het volledige lichtspectrum bevatten - 
inclusief alle boventoonoctaven - levert de Cosmic 
Tower permanent de lichtfrequenties die nodig zijn 
voor de gezondheid van mens, dier en plant in het 
gehele werkingsgebied, tot in de hogere dimen-
sies aan toe. Energetisch kan het niet alleen ons 
fysieke lichaam helpen om blokkades op te heffen 
en gezond te worden, maar de bijbehorende lich-
tenergieën ook beschikbaar maken voor al onze 
fijnstoffelijke lichamen.
Op deze manier werkt de Cosmic Tower als een 
spirituele genezer die continu ter plaatse is, dag in, 
dag uit, jaar in, jaar uit, of als een homeopaat die 
alle homeopathische middelen in alle potenties en 
alle vereiste hoeveelheden tegelijkertijd toedient, 
de klok rond.
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Door de unieke, energetische verbinding en 
het gebruik van verschillende geneeskrachtige 
waters, die het volledige lichtspectrum bevatten - 
inclusief alle boventoonoctaven - levert de Cosmic 
Tower permanent de lichtfrequenties die nodig zijn 
voor de gezondheid van mens, dier en plant in het 
gehele werkingsgebied, tot in de hogere dimen-
sies aan toe. Energetisch kan het niet alleen ons 
fysieke lichaam helpen om blokkades op te heffen 
en gezond te worden, maar de bijbehorende lich-
tenergieën ook beschikbaar maken voor al onze 
fijnstoffelijke lichamen.
Op deze manier werkt de Cosmic Tower als een 
spirituele genezer die continu ter plaatse is, dag in, 
dag uit, jaar in, jaar uit, of als een homeopaat die 
alle homeopathische middelen in alle potenties en 
alle vereiste hoeveelheden tegelijkertijd toedient, 
de klok rond.
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Nu handelen – planten, dieren en mensen beschermen en 
door een gezond levensenergieveld zelfs regenereren!

Meer informatie over de 
Cosmic Tower is beschikbaar:

in de Telegram kanalen "Cosmic Tower".
https://t.me/s/cosmictower 

en "Harald Thiers - Hinter den Kulissen" 
per telefoon: +493591-3518200 / 0+49160-93846323 

E-mail: info@chi-balance.de / bestellungen@chi-balance.de 
ter plaatse: Chi-Balance GmbH, Äußere Lauenstraße 31, 

02625 Bautzen 
op YouTube in het kanaal "Harald Thiers": daar legt de 

ontwikkelaar Dipl.-Ing. Harald Thiers onder andere in 
de video "Gesundheit - so einfach erklärt wie nie zuvor" 
(Gezondheid - zo eenvoudig uitgelegd als nooit tevoren) 

veel wetenswaardigheden uit over de onderwerpen die in 
deze tekst aan bod komen.

Dipl.-Ing. Harald Thiers 
een onderzoeker en waarheidszoeker, houdt zich al meer dan 20 jaar intensief 
bezig met alternatieve gezondheid, fijnstoffelijke energieën en in het bijzonder 
met alle dingen die gewoonlijk nooit in de massamedia verschijnen. De aanzet 

hiertoe was het zoeken naar een remedie voor zijn toenmalige grote gezond-
heidsproblemen. Vandaag geniet hij een goede gezondheid. 

De eerste apparaten ter bescherming tegen ziekteverwekkende straling werden 
al in 2007 ontwikkeld. De Cosmic Towers, met hun energievelden die inmiddels 

tot enkele duizenden kilometers groot zijn, vormen het hoogtepunt van deze 
ontwikkeling die toen begon. Dankzij de steun van vele ontwaakte en vaak 

onbaatzuchtig helpende mensen is er nu een enorm, krachtig en zeer gezond 
levensenergieveld opgebouwd over heel Midden-Europa. 

It is no longer necessary to "de-radiate" pathogenic radiation 
sources from numerous neighbours, e.g., through various stickers 
or other devices. 
We also no longer need the architectural biologist who suggests 
moving the bed or outfitting our living room with expensive, 
radiation-repelling wallpaper. We do not need a radiation suit and 
we create in our own home or in our own business an energy field 
without pathogenic radiation, an energy field as in healthy nature, 
with all the light frequencies and those natural energies that 
clearly enhance our self-healing capacity and, thus, enable us to 
become even healthier.

The numerous Cosmic Towers already 
in use are all energetically connected.

Therefore, each new tower added 
strengthens the total energy field in 
Europe and helps to further promote 
the urgently needed, energetically 
positive change on earth. Every 
lightworker can make a valuable 
contribution to this!

The Cosmic Towers connect to the 
frequency that people have at that 
moment. Many clients with a Cosmic 
Tower report a direct mental contact 
with their Tower, clearly feeling the 
powerful life energy field, and report a 
much deeper, very relaxed sleep, more 
lightness, less fear, a very close 
experienced guidance and finally, a 
feeling of being energetically very well 
protected against attacks of any kind.

The Cosmic Towers are available in 9 
different sizes, starting with the CT mini 
and ending with the CT 250 (250 cm 
high with an energy field of over a 
thousand kilometres).
The energy field of a Cosmic Tower Mini 
will not adequately protect us from 
extreme radiation or even a deadly 
attack with a radiation weapon, nor will 
the CT 25 or CT 35, unless these devices 
have the energetic backing of the very 
large Cosmic Tower. Protection for such 
a situation is provided by the largest 
Cosmic Towers, the CT 220 or CT 250. 
They are also the ones who weaken the 
sickening, deadly energy field of 5G and 
other radiation, thus enabling the 
smaller CTs in the area to cope, provide 
an energy field that would normally 
overload them and fully perform their 
job of protecting people. In this regard, 
the interaction of as many large CTs as 
possible with the smaller CTs is always 
the basis for success. If a large CT is 
located in a region, owners of smaller 
CTs can take advantage of it.

Cosmic Tower
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levensenergieveld opgebouwd over heel Midden-Europa. 

het voedsel dat in huis komt, wordt de frequentie van schadeli-
jke stoffen onmiddellijk gewist door het energieveld dat dan ove-
ral aanwezig is. Het voedsel wordt bovendien onmiddellijk van 
energie voorzien, verrijkt met levensenergie en lichtfrequenties. 
Het is niet langer nodig om ziekmakende stralingsbronnen van 
talloze buren "te ontstoren", b.v. door middel van verschillende 
stickers of andere hulpmiddelen. Wij hebben ook niet langer de 
bouwbioloog nodig die voorstelt het bed te verplaatsen of onze 
huiskamer uit te rusten met duur, straling afstotend behang. We 
hebben geen stralingspak nodig en we creëren in ons eigen huis 
of in ons eigen bedrijf een energieveld zonder ziekmakende stra-
ling - een energieveld zoals in de gezonde natuur, met alle licht-
frequenties en die natuurlijke energieën die ons zelfgenezend 

vermogen duidelijk versterken en 
ons zo in staat stellen steeds gezon-
der te worden.

De talrijke Cosmic Towers die reeds 
in gebruik zijn, zijn alle energetisch 
met elkaar verbonden. Elke nieuwe 
toren die wordt toegevoegd, ver-
sterkt dus het totale energieveld in 
Europa en helpt de dringend noodz-
akelijke, energetisch positieve veran-
dering op aarde verder te bevorde-
ren. Iedere lichtwerker kan hieraan 
een waardevolle bijdrage leveren!

De Cosmic Towers sluiten aan bij 
de frequentie die mensen op dat 
moment hebben. Veel cliënten 
met een Cosmic Tower melden een 
direct mentaal contact met hun 
Toren, voelen duidelijk het krachtige 
levensenergie¬veld, melden een 
veel diepere, zeer ontspannen slaap, 
meer lichtheid, minder angst, een 
zeer dichtbij ervaren begeleiding en 
ook een gevoel eindelijk energetisch 
zeer goed beschermd te zijn tegen 
aanvallen van welke aard dan ook.

De Cosmic Towers zijn verkrijgbaar 
in 9 verschillende maten, te begin-
nen met de mini voor € 498,-, de CT 
15 voor € 698,- (15 cm hoog, voor een 
appartement en/of voor onderweg) 
en eindigend met de CT 250 (250 cm 
hoog met een energieveld van meer 
dan duizend kilometer).

Vooral in de huidige tijd van grote 
conflicten tussen licht en duis-
ter zijn de Cosmic Towers de ide-
ale energetische ondersteuners en 
mentaal-spirituele begeleiders voor 
een succesvolle overgang naar een 
geheel nieuw tijdperk - een tijdperk 
van vrede, liefde en van grenzeloze 
gezondheid.

Cosmic Tower
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regenerate them through a healthy life energy field! 

microwaves
-

mart
radiation

waves
radioactivity
earth radiation 
 n works
water veins

dark attacks

More information about the
Cosmic Tower is available:
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Dipl.-Ing. Harald Thiers, a researcher and truth seeker, has been 
working intensively for more than 20 years on alternative 
health, fine material energies and in particular, with all things 
that usually never appear in the mass media. The impetus for 
this was the search for a cure for his then major health 
problems. Today he enjoys good health. 
The first devices for protection against disease-causing 
radiation were developed as early as 2007. 

The Cosmic Towers, with their energy fields that are now up to 
several thousand kilometres in size, are the culmination of this 
development that began then. Thanks to the support of many 
awakened and often selfless helping people, there is now an 
enormous, powerful, and very healthy life energy field that has 
been built up all over Central Europe.

Available in 9 sizes (for apartments, houses, landscapes, 
companies, entire cities) from € 499,008..  

Act now: protect plants, animals and people and even

This is possible with the Cosmic Tower and its simple application: unpack it, put it down, done! No assembly, no power 
connection, can be moved as desired, even when on the move (e.g., in the car) fully active.

The Cosmic Tower protects you, the animals, and 
nature from any pathogenic radiation such as:

By using different types of healing water, the Cosmic Tower builds up a healthy life 
energy field and, thus, makes all light frequencies that are beneficial for the health of 
humans, animals, and plants available up to the highest super-octaves. In this way, 
these devices work like a 24-hour a day, year in and year out, available spiritual 
healer, or a perfectly functioning homeopath.

Through the continuously working energy field of the Cosmic Tower, we can achieve 
the following effects: 
Increase of the content of negatively charged ions in the air, increase of life energy 
and of the functioning of the immune system, removal of blockages, elimination of 
the frequency of harmful substances, (i.e. in water and food), high-energy water of 
the quality of wholesome spring water from every tap, 
healthier plants and animals, fewer complications and 
pollution from dust in the air, fewer crop failures, 
better ability to concentrate, hardly any symptoms 
of fatigue (even after hours of driving), 
healthier sleep, shorter recovery times.



In order to always be on the safe side when radiation exposure continues to increase, it is advisable to 
choose the Cosmic Towers that have a significantly stronger energy field than "only" those devices that are 
energetically minimally necessary for the particular application!

Range specifications depend on the number and intensity of 
interference sources in your environment.

COSMIC TOWER Grondbeginselen van de gezondheid (fysiek niveau)
Gezondheidsconcept door Harald Thiers

1. PH-waarde

a) alkalische ligbaden en voetbaden met:
1) Natron: 1-->10 kopjes verhoging/tub, www.golden-peanut.de 10kg ca. 15,- €
2) Zechsteiner Mg-Chloride vlokken (op internet: zak van 20 kg voor bv. 30,- €)

b) Boek:
"Natriumbicarbonaat - kankertherapie voor iedereen" (Dr. Mark Sircus)
Neem natriumbicarbonaat per lepel 2-6 theelepels/dag opgelost in water � Doel: pH-waarde 7,2-7,5 als 
gemiddelde waarde (fluctuatiemarge van bijv. 6,5-8,0)

2. Andere mineralen

a) ReMag - Magnesium ! (verkrijgbaar bij Chi-Balance GmbH, zie hieronder)
b) ReMyte - mineraaloplossing (Chi-Balance GmbH)
c) RNA Druppels = speciaal gerstegras (Chi-Balance GmbH) + gerstegraspoeder (Internet) / !let op: ik ga nog even 

navragen of deze druppels nog vermeld moeten blijven, in de folders die Harald mij meegaf was dit verwijderd...! 
    Dit is een noot van de vertaler.
d) verdere mineralen (vooral silicium, zink, enz., alsook bitterstoffen)

3. Vianesse

Darm, immuunsysteem, recycling van vitaminen, ontgifting van zware metalen, spieropbouw, aanmaak van alle enzymen 
+ hormonen (alle contactgegevens verkrijgbaar bij Chi-Balance GmbH; als u VIP-klant wordt (betekent o.a. levenslange 20% 
korting op de producten) is de aanvraagcode: 3557; het VIP-nummer van de sponsor: 200133505; achternaam van de sponsor: 
Balance)

4. Oliën / vetzuren van hoge kwaliteit

Om een alomtegenwoordige onevenwichtigheid van vetzuren in ons lichaam op te heffen en zo snel mogelijk gezonde cel-
membranen te herstellen (contact via Chi-Balance GmbH met de expert: Thomas Zschauer)

5. Bescherming tegen ziekmakende straling van allerlei aard / gezond levensenergieveld

a) Cosmic Tower: volledige bescherming tegen elke (!) vorm van ziekmakende energie en opbouw van een zeer 
gezond levensenergieveld (meer info: Kanaal "Cosmic Tower" op Telegram en de 2 korte video's hier: 
https://www.youtube.com/watch?v=99PYvwJRA3Q  (deel 1) en https://www.youtube.com/watch?v=221U4PHbotI  (deel 2)
b) Hanger voor bescherming tegen 5G onderweg: Svetl-hanger dames of heren van Nikolai Levashov (Chi-Balance GmbH)

6. Schumann-3D-System (informatiemateriaal en bestelling via Chi-Balance GmbH)

� à  mogelijk 15%-25% - toename van levensenergie in b.v. 10 min.
� à  zuivering van de extracellulaire matrix; zeer effectieve ontgifting van het hele lichaam.

7. 5 zeer interessante Harald Thiers interviews (thema gezondheid) op YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=BsZjNL7jR60 Harald Thiers: "Hinter den Kulissen Teil 4 Gesundheit I." 
https://www.youtube.com/watch?v=wTKtONJJV4c Harald Thiers: "Hinter den Kulissen Teil 6 Gesundheit II." 
https://www.youtube.com/watch?v=aThuLXP9g30 Harald Thiers: "Hinter den Kulissen Teil 9 Gesundheit III."
https://www.youtube.com/watch?v=NG8rolrBg_g Harald Thiers: "Hinter den Kulissen Teil 12 (11.03.20) - Gesundheit IV."
https://www.youtube.com/watch?v=qs9CG-3b_D4 Harald Thiers: Teil 5 / 5 "Gesundheit - so einfach erklärt wie nie zuvor".

Name Range / Reach Dimension
H/W/D in cm Weight in kg Pedestall

H/W/D in cm
Price

(incl. VAT (DE))

CT Mini 7,5 meter ø,
for travel 16 / 4,5 / 4,5 Approx 0,23 N.A. € 498,00

CT 15 12 meter ø, 
for travel 15 / 9 / 9 Approx 0,77 N.A. € 698,00

CT 25 Ca. 60 meter ø, minimal 
protection for a house 25 / 10 / 10 Approx 1,60 N.A. € 951,00

CT 35 Ca 200 meter ø, good protection for a 
house, 6x stronger than the CT 25

35 / 12 / 12 Approx 3,20 N.A. € 1.465,00

CT 75 700-1.000 meter ø, perfect protection 
for a house, 6x stronger than the CT 35

75 / 15 / 15  Approx 12,00 4 / 30 / 30 € 3.546,00

CT 120 Minimal 20 km ø 120 / 18 /18 Approx 25,00 5 / 40 / 40 € 7.500,00

CT 180 Minimal 110 km ø 180 / 25 / 25 Approx 45,00 6 / 50 / 50 € 10.998,00

CT 220 800 km ø 220 / 36 / 36 Approx 150,00 6 / 70 / 70 € 14.998,00

CT 250 1.000 km ø 250 / 36 / 36 Approx 155,00 6 / 70 / 70 € 15.998,00

CT 220



Om altijd aan de veilige kant te staan wanneer de blootstelling aan straling blijft toenemen, is het beslist raadzaam de Cos-
mic Towers te kiezen die een aanzienlijk sterker energieveld hebben dan "alleen" die apparaten die energetisch minimaal 
noodzakelijk zijn voor de desbetreffende toepassing!

De specificaties van het bereik zijn afhankelijk van het aantal en de intensiteit van de storingsbronnen in uw omgeving.

COSMIC TOWER Grondbeginselen van de gezondheid (fysiek niveau)
Gezondheidsconcept door Harald Thiers

1. PH-waarde

a) alkalische ligbaden en voetbaden met:
1) Natron: 1-->10 kopjes verhoging/tub, www.golden-peanut.de 10kg ca. 15,- €
2) Zechsteiner Mg-Chloride vlokken (op internet: zak van 20 kg voor bv. 30,- €)

b) Boek:
"Natriumbicarbonaat - kankertherapie voor iedereen" (Dr. Mark Sircus)
Neem natriumbicarbonaat per lepel 2-6 theelepels/dag opgelost in water � Doel: pH-waarde 7,2-7,5 als 
gemiddelde waarde (fluctuatiemarge van bijv. 6,5-8,0)

2. Andere mineralen

a) ReMag - Magnesium ! (verkrijgbaar bij Chi-Balance GmbH, zie hieronder)
b) ReMyte - mineraaloplossing (Chi-Balance GmbH)
c) RNA Druppels = speciaal gerstegras (Chi-Balance GmbH) + gerstegraspoeder (Internet) / !let op: ik ga nog even 

navragen of deze druppels nog vermeld moeten blijven, in de folders die Harald mij meegaf was dit verwijderd...! 
    Dit is een noot van de vertaler.
d) verdere mineralen (vooral silicium, zink, enz., alsook bitterstoffen)

3. Vianesse

Darm, immuunsysteem, recycling van vitaminen, ontgifting van zware metalen, spieropbouw, aanmaak van alle enzymen 
+ hormonen (alle contactgegevens verkrijgbaar bij Chi-Balance GmbH; als u VIP-klant wordt (betekent o.a. levenslange 20% 
korting op de producten) is de aanvraagcode: 3557; het VIP-nummer van de sponsor: 200133505; achternaam van de sponsor: 
Balance)

4. Oliën / vetzuren van hoge kwaliteit

Om een alomtegenwoordige onevenwichtigheid van vetzuren in ons lichaam op te heffen en zo snel mogelijk gezonde cel-
membranen te herstellen (contact via Chi-Balance GmbH met de expert: Thomas Zschauer)

5. Bescherming tegen ziekmakende straling van allerlei aard / gezond levensenergieveld

a) Cosmic Tower: volledige bescherming tegen elke (!) vorm van ziekmakende energie en opbouw van een zeer 
gezond levensenergieveld (meer info: Kanaal "Cosmic Tower" op Telegram en de 2 korte video's hier: 
https://www.youtube.com/watch?v=99PYvwJRA3Q  (deel 1) en https://www.youtube.com/watch?v=221U4PHbotI  (deel 2)
b) Hanger voor bescherming tegen 5G onderweg: Svetl-hanger dames of heren van Nikolai Levashov (Chi-Balance GmbH)

6. Schumann-3D-System (informatiemateriaal en bestelling via Chi-Balance GmbH)

� à  mogelijk 15%-25% - toename van levensenergie in b.v. 10 min.
� à  zuivering van de extracellulaire matrix; zeer effectieve ontgifting van het hele lichaam.

7. 5 zeer interessante Harald Thiers interviews (thema gezondheid) op YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=BsZjNL7jR60 Harald Thiers: "Hinter den Kulissen Teil 4 Gesundheit I." 
https://www.youtube.com/watch?v=wTKtONJJV4c Harald Thiers: "Hinter den Kulissen Teil 6 Gesundheit II." 
https://www.youtube.com/watch?v=aThuLXP9g30 Harald Thiers: "Hinter den Kulissen Teil 9 Gesundheit III."
https://www.youtube.com/watch?v=NG8rolrBg_g Harald Thiers: "Hinter den Kulissen Teil 12 (11.03.20) - Gesundheit IV."
https://www.youtube.com/watch?v=qs9CG-3b_D4 Harald Thiers: Teil 5 / 5 "Gesundheit - so einfach erklärt wie nie zuvor".

Naam Reikwijdte Afmeting
H/B/D in cm

Gewicht in kg Sokkel
H/B/D in cm

Prijs
Incl Duitse BTW

Cosmic Tower 
mini

Meerdere meters rond 
lichaam 

16 / 4,5 / 4,5 Ca. 0,23 --- € 498,00

CT 15 appartement ca 80 m2, 
en voor onderweg

15 / 9 / 9 Ca 0,77 --- € 698,00

CT 25 Ca. 60 m ø eengezins-
woning

25 / 10 / 10 Ca. 1,6 --- € 951,00

CT 35 Ca 200 m ø, groter huis 35 / 12 / 12 Ca. 3,2 --- € 1.465,00

CT 75 700-1000 m ø 75 / 15 / 15  Ca. 12,00 4 / 30 / 30 € 3.546,00

CT 120 Minstens 
20 km ø

120 / 18 /18 Ca. 25,00 5 / 40 /40 € 7.500,00

CT 180 Minstens 
110 km ø

180 / 25 / 25 Ca. 45,00 6 /50 / 50 € 10.998,00

CT 220 800 km ø 220 / 36 / 36 Ca 150,00 6 / 70 / 70 € 14.998,00

CT 250 1000 km ø 250 / 36 / 36 Ca 155,00 6 / 70 / 70 € 15.998,00

Om altijd aan de veilige kant te staan wanneer de blootstelling aan straling blijft toenemen, is het beslist raadzaam de Cos-
mic Towers te kiezen die een aanzienlijk sterker energieveld hebben dan "alleen" die apparaten die energetisch minimaal 
noodzakelijk zijn voor de desbetreffende toepassing!

De specificaties van het bereik zijn afhankelijk van het aantal en de intensiteit van de storingsbronnen in uw omgeving.

COSMIC TOWER Basic principles of health (physical level)
Health concept by Harald Thiers

1. pH-value

Alkaline baths and footbaths with: 
a) Natron: 1 to10 cups increment / tub,, www.golden-peanut.de 10 kg ca. € 15,-
b) Zechsteiner Mg-Chloride flakes (on the internet: bag of 20 kg for  € 30,-)

or
c) Take sodium bicarbonate per spoon 2-6 teaspoons/day dissolved in water.

Purpose: pH value 7.2-7.5 as average value (fluctuation margin of e.g. 6.5-8.0).

2. Other minerals

a) ReMag - Magnesium! (available from Chi-Balance GmbH, info@chi-balance.de)
b) ReMyte - mineral solution (Chi-Balance GmbH, info@chi-balance.de)

3. Vianesse

Gut, immune system, recycling of vitamins, detoxification of heavy metals, muscle building, production of all enzymes + 
hormones. If you become a VIP customer by www.Vianesse.com (means, among other things, lifelong 20% discount on 
products) the application code is: 3557; sponsor's VIP number: 200136717; sponsor's last name: Ros 

4. High quality oils/fatty acids.

In order to eliminate a pervasive imbalance of fatty acids in our bodies and restore healthy cellular membranes as soon
as possible (contact via Chi-Balance GmbH with the expert: Thomas Zschauer)

a) Cosmic Tower: complete protection against any (!) form of pathogenic energy and creation of a very healthy life
energy field (more info: Channel "Cosmic Tower" on Telegram and the 2 short videos on the You Tube channel of
Harald Thiers: Project Cosmic Tower part 1 and 2

b) Pendant for protection against 5G on the go: Svetl pendant ladies or gentlemen by Nikolai Levashov (Chi-Balance
GmbH)

6. Schumann-3D-System
.
The Schumann resonance is a biodynamic energy system based on rhythmic vibrations stimulate the self-healing
capacity of our body through the spine. There is a better lymph and blood supply to the intervertebral discs and to all
organs and tissues of the body, so that waste products are better removed. The resonance has an immediate relaxing 
and positive effect on the mood.
Further information:  info@chi-balance.de / rob@selfcreation.nl

a) ‘Hinter den Kulissen’ Teil 4, Teil 6, Teil 9, Teil 12
b) ‘Gesundheit - so einfach erklärt wie nie zuvor’
c) Harald Thiers of Cosmic Towers in conversation with Patricia Mensink.

1. ‘What is health?' / 2. ‘Water and Radiation’ / 3. ‘The Solution’

Naam Reikwijdte Afmeting
H/B/D in cm

Gewicht in kg Sokkel
H/B/D in cm

Prijs
Incl Duitse BTW

Cosmic Tower 
mini

Meerdere meters rond 
lichaam 

16 / 4,5 / 4,5 Ca. 0,23 --- € 498,00

CT 15 appartement ca 80 m2, 
en voor onderweg

15 / 9 / 9 Ca 0,77 --- € 698,00

CT 25 Ca. 60 m ø eengezins-
woning

25 / 10 / 10 Ca. 1,6 --- € 951,00

CT 35 Ca 200 m ø, groter huis 35 / 12 / 12 Ca. 3,2 --- € 1.465,00

CT 75 700-1000 m ø 75 / 15 / 15  Ca. 12,00 4 / 30 / 30 € 3.546,00

CT 120 Minstens 
20 km ø

120 / 18 /18 Ca. 25,00 5 / 40 /40 € 7.500,00

CT 180 Minstens 
110 km ø

180 / 25 / 25 Ca. 45,00 6 /50 / 50 € 10.998,00

CT 220 800 km ø 220 / 36 / 36 Ca 150,00 6 / 70 / 70 € 14.998,00

CT 250 1000 km ø 250 / 36 / 36 Ca 155,00 6 / 70 / 70 € 15.998,00

8. Interesting books

c) Dr. Mark Sircus: Sodium Bicarbonate –  Nature's Unique First Aid Remedy

7. Check out Harald Thiers You Tube channel for interesting interviews

a)  Radu Cinamar: Transylvanian Sunrise (Part 1)
       b) Prof. Gerald Pollack: The Fourth Phase Of Water

5. Protection against all kinds of pathogenic radiation / healthy life energy field



"Zolang de mens leeft, kan hij 
voor onbepaalde tijd

genezen worden!"

"As long as man lives, he can be healed 

indefinitely!" 

Misschien wilt u een lezing organiseren 
over het onderwerp - Cosmic Tower & 

Gezondheid?

We kijken uit naar uw telefoontje!

Chi-Balance GmbH
GF: Dipl.-Ing. Harald Thiers

Äußere Lauenstraße 31
02625 Bautzen

Kantoor: +49 (0) 3591 351 8200

Informatiemateriaal: info@chi-balance.de
Bestelling: bestellungen@chi-balance.de

Telegram kanaal "Cosmic Tower NL Openbaar"
https://t.me/CosmicTowerNL

Youtube kanaal Harald Thiers”

 

Contact details Harald Thiers
Dipl.-Ing. Harald Thiers
Äußere Lauenstraße 31

02625 Bautzen
Deutschland

+ 49 16093846323

Chi-Balance GmbH
Office: +49 (0) 3591 351 8200

Information: info@chi-balance.de
Orders: bestellungen@chi-balance.de

Telegram channel: "Cosmic Tower" https://t.me/s/cosmictower 
YouTube channel:  Harald Thiers

Contact details Netherlands en Belgium
E-mailadres NL: cosmictowernederland@gmail.com
Telegram channel NL: https://t.me/CosmicTowerNL

E-mailadres Belgium: CosmicTowerBelgie@protonmail.com
Telegram channel Belgium: https://t.me/CTBelgie

Contact details Europe
Telegram channel Europe: https://t.me/cosmictowereuropa




