




Orgonit jest urządzeniem przeznaczonym do harmonizowania i transformowania negatywnej energii ze swojego otoczenia. 
Orgonit wciąga do siebie negatywną eteryczną (orgonową) energię ze swojego otoczenia i poprzez swój unikalny skład zamienia ją 
w pozytywną dla ludzkiej psychiki i zdrowia, życiodajną energię. Współpracuje z ogólnie dostępną i wszechobecną kosmiczną 
energią, którą pierwszy odkrywca orgomtowych akumulatorów, (z których później skonstruowano orgonity) austriacki psycholog 
i psychiatra dr Wilchelm Reich, nazwał ORGON. Twierdził on, że ta energia jest obecna we wszystkich żywych organizmach w 
całym wszechświecie. Dla cywilizacji Wschodu nie jest to żadna nowość, albowiem energia ta znana jest w Indiach pod nazwą 
prana, w Chinach jako chi, jeszcze w innych miejscach jako Qi, huna, energia odyczna lub energia eteru. Wiedzę o jej istnieniu 
wykorzystują różne nauki i filozofie takie jak na przykład Feng - Shui.   
 
Orgonit jest mieszanką żywicy organicznej i dużej ilości małych cząstek metalu i kryształów (kamieni leczniczych). Żywica 
organiczna wciąga do siebie ze swojego otoczenia energię pól elektromagnetycznych (promieniowanie), energia ta następnie odbija 
się i przyspiesza poprzez cząstki metalu. Proces ten prowadzi do oczyszczenia otoczenia orgonitu i do emisji pozytywnej, witalnej 
energii mającej wpływ na poprawę stanu zdrowia. Energia emitowana przez orgonit jest wzbogacana poprzez wibracje kamieni 
szlachetnych w nim zawartych. 
 
Orgonitom przypisuje się następujące właściwości:Pozytywny wpływ na Matkę Ziemię, ochronę środowiska, wszystkie żywe 
organizmy, faunę i flor ę, 
 
- Neutralizuje strefy geopatyczne, w wyniku zakłóceń integralności skał powstałych w sposob naturalny (uskoki tektoniczne, 
radioaktywność, cieki wodne, mokradła) lub sztuczny (sieci inżynieryjne) a mających niepożądane oddziaływanie na zdrowie 
człowieka, które mogą wpływać na bezsenność, zawroty głowy, zaburzenia rytmu serca, powstawanie nowotworów i innych 
chorób. 
- Neutralizuje i przekształca strefy psychosomatyczne, to jest negatywną energię z niskich uczuć i myśli. 
- Neutralizuje i przekształca smog elektromagnetyczny pochodzący z elektrycznych i elektronicznych urządzeń w naszym 
otoczeniu 
- Za pomocą wibracji kamieni szlachetnych i półszlachetnych przyczynia się do rozwoji; psychicznego a także rozwija 
pożądane umiejętności i cechy w człowieku. 
- Ma silne działanie ochronne, lecznicze i wzmacniające. 
- Poprawia sen i pomaga w bezsenności, 
- Harmonizuje i czyści wodę, 
- Przedłuża trwałość i jakość żywności, zwłaszcza owoców i warzyw 
 
Wpływa na zmniejszenie zużycia energii, na przykład obniża zużycie paliwa w pojazdach 


