
ORGONITY.eu PRO ZDRAVÍ 
 
CO JE ORGONIT a JAK FUNGUJE? Není to kámen, je to odlitek z: 
organikum (pryskyřice, palmový nebo včelí vosk, vlna) – přitahuje energie,  
anorganikum (očištěné kovové hobliny) – odráží je zpět do prostoru, 
křišťál   - výrazně harmonizuje a neutralizuje procházející energie,  
šungit – k funkci orgonitu není nutný ale výrazně jí také napomáhá >>> 
další kameny – obohacují procházející energie svým charakterem 
 
CO ORGONIT DOKÁŽE? Výrazně zbavuje své okolí disharmonických vlivů: 

- elektrosmogu (vyhladí charakter elektromagnetických polí - wi-fi, mobilních a jiných vysílačů, domácí rozvody, vysoké napětí) 
- geopatogenních zón (hodně neutralizuje vliv tektonických poruch a protékajících pramenů – ideální je, na nich ale nespat!)  
- psychosomatických zón (redukují vliv energií ze stresů, emocí, strachů, napětí, nervózních klientů nebo šéfů) 
- vitalizuje a harmonizuje prostory (nabíjí své okolí životní pránou, velmi vhodné pro oživení, zjasnění, feng-shui atd.) 

Lidé se lépe vyspí a uzdravují, nachází pohodu a uvolnění, protože organismus (i rostlin, zvířat) přestane být blízko orgonitu tolik zatížený. 
Pokud se nemůžete fyzicky zcela vyhnout geopatogenním zónám, mobilním vysílačům, wi-fi sítím od sousedů, pomůže kvalitní orgonit! 
Doporu čujeme k posteli, do kapsy, do kancelá ře, na zahradu, všude s sebou kv ůli vysíla čům a mikrovlnám... V prvé řadě se ale 
vyhýbat škodlivým místům a vyzařování, protože orgonit ani jiný „odrušovač“ nedokáže odbourávat škodlivé vlivy na 100%.  
 
Je potřeba orgonit (křišťál uvnitř) čistit a nabíjet? Naprosto ne. Narozdíl od běžné praxe s kameny, které je po čase vhodné "očistit" tekoucí vodou a 
"nabít" na sluníčku (individuálně dle kamene), orgonit (není kámen) není potřeba nijak nabíjet. Principielně se totiž jeho obsah stále vitalizuje a 
harmonizuje sám včetně vnitřních kamenů vlivem protékající životní prány. Pořídíte si tedy věc, která funguje stále a bude trvale pomáhat svému okolí a 
přirozeně a jednoduše ozdravovat prostředí kolem, bez dalších nákladů a bez nutnosti jakéhokoliv ošetření a péče. V orgonitu navíc neulpívají žádné 
negativní energie, od kterých by bylo potřeba orgonit čistit. Křišťál v orgonitu procházející energie pouze neutralizuje (charakter) ve smyslu rozdílných 
vlnových délek. Tak, jako tibetská mísa harmonizuje prostory či člověka, ale ne tím, že by do sebe negativní energie stahovala, stejně tak orgonit jen 
harmonizuje své okolí a neshromažďuje negativní energie. Neexistují zde jednoznačně „negativní“ ani „pozitivní“ energie, jde o charakter a míru 
disharmonického působení na buněčný systém, ale nazývat vůbec energii nebo prostředí jako negativní a špatné, je relativní a zavádějící. 
 
Je polyesterová pryskyřice vhodné organikum? Ano ve smyslu uhlíkových vazeb, shodných s organiky přímo přírodními, jako jsou včelí vosk, 
stromová pryskyřice. Struktury uspořádání řetězců uhlíku přitahují okolní energie stejně, jako původem přírodní organikum. Pryskyřicové orgonity 
desítky let fungují po celém světě a nejčastěji byly odlévány právě z polyesterových pryskyřic, protože je to levnější varianta pro účel "giftování" - 
obdarovávání vysílačů (oblíbená činnost proti elektrosmogu – levný orgonit giftéři pokládají k vysílačům). Současné epoxidové pryskyřice již neobsahují 
ftaláty a ty lepší mají potravinářský atest pro styk s pitnou vodou (na vyžádání). Pokud chcete např. umístit mé pryskyřicové orgonity do džbánu s vodou 
aby byla harmonizována, výrobce pryskyřice doporučuje povrch důkladně omýt vodou s octem nebo s kyselinou citronovou. Zbavíte se tím také bakterií a 
mastnoty, která saháním na orgonit ulpěla (informujte se na typ pryskyřice a pozor na jiné výrobce). Stačí však umístit vedle nádoby s vodou. 
 
Jaká je historie orgonitů? Původní vynález Reichova akumulátoru orgonu pochází ze třicátých let: více vrstev skelné vaty a vlny mezi pláty plechu 
přitahuje orgonovou energii, životní pránu. Pobyt v komoře z takovýchto stěn již po půl hodině osvěžil a vitalizoval pacienty W. Reicha. Manželé 
Croftovi v 90tých letech nahradili ploché pláty přímo směsí organického a anorganického materiálu – pryskyřice a kovových hoblin. Paní Croftová, vidící 
auru a tyto energie, přidala do směsi křišťál a viděla vylepšený účinek – že křišťál dokáže přítomné energie neutralizovat. Zahájili celosvětový gifting – 
obdarovávání zdraví škodlivých vysílačů těmito „TB“ – Tower Buster - orgonity jednoduchými, aby se eliminoval elektrosmog v okolí.  
V roce 2007 jsme vyvíjeli voňavé orgonity ze včelího vosku s aktivnějším vitalizujícím charakterem. Následně orgonity z palmového krystalického vosku, 
mající pohodovější relaxující chladivý charakter, vhodný více do ložnice, na klidný spánek. V roce 2010 jsme vymysleli filcovaný orgonit - má ve svém 
středu a vrstvách organické vlny zafilcovaný křišťálek, na ten je za mokra filcovací technikou vrstvena přírodní vlna jako organikum a do těchto vrstev 
jsou přidávány kovové špony, coby anorganikum. Povrch zdobíme výšivkami a korálky bižuterie, aby byl tento filcovaný orgonit pěkný a použitelný jako 
přívěšek na mobil, na klíče, nebo hračka pro větší děti. Filcovaný orgonit má mnohem jemnější charakter a menší pracovní dosah, než orgonity ostatní - 
přibližně 1 metr od povrchu, dle velikosti. Aktuálně máme malé filcové andílky, časem snad i kouličky jako přívěsky k mobilu, do kapsy. Od roku 2011 
přidáváme tepané zlato a měď, které příjemně rozšíří a obohatí spektrum působení orgonitů. Od roku 2012 přidáváme ŠUNGIT, protože sám o sobě 
výrazně neutralizuje elektrosmog i gpz. Navíc zalitý v orgonitu už není třeba čistit a nabíjet, nešpiní v ruce a vliv orgonitu více rozptýlí a podpoří. Od roku 
2013 přidáváme i jantar, který sám o sobě jako přírodní organikum projasní a podpoří funkci orgonitu. Neustálé experimenty a zpětná vazba od klientů 
nám pomáhají zvyšovat kvalitu a objem zdravého působení našich orgonitů.  
 
Zruší orgonit geopatogenní zóny a odstíní elektrosmog? Ne. Orgonit nezruší původní pole jehož zdroj je v podloží, ani nezruší vysílání vysílače, 
mobilem se dále běžně dovoláme i s orgonitem u mobilu, protože orgonit neoslabí základní pole, ale neutralizuje charakter – snad rozdílné vlnové délky, 
jejichž efekt působil disharmonicky na živé tkáně a narušoval a destabilizoval biochemické procesy na buněčné úrovni. Orgonit tedy neutralizuje 
patogenitu a elektrosmog, také psychosomatiku - napětí, emoce, stresové energie. Ne na 100%, ale na podstatných cca 70% ano. 
 
Znamená to, že vedle orgonitu senzibil naměří stejné "zóny"? Pokud se senzibil rozhodne hledat zóny, jak je zvyklý, najde jejich pole na svém místě. 
Stejně tak výskyt spodní vody atd. A stejně tak přístroje naměří nezměněnou velikost elektromagnetického (mobilního - mikrovlnného) pole – wi-fi, wlan, 
3G, 4G, Dect, UMTS atd.) Orgonit je nestíní ani neruší. Pokud některý výrobce tvrdí opak, vyhněte se mu - evidentně nerozumí podstatě. Orgonit však 
neutralizuje škodlivě působící charakter vlnění ve svém okolí. Pokud chce senzibil sledovat vliv orgonitu, musí se naladit například na detekování 
škodlivosti a disharmonie působících polí. Neměřit přítomnost zóny, ale její škodlivost! Teprve nyní přestane mít na stejných místech reakce, protože v 
daném místě v blízkosti orgonitu již takovéto špatné působení není. Orgonit zmírňuje škodlivý charakter všech polí v rámci své velikosti a dosahu.  
 
Záleží na velikosti, tvaru, barvě a složení orgonitu? Vliv barvy je vedlejší, ale vybereme si příjemnou barvu, podvědomě tu, kterou tělo potřebuje. Vliv 
tvaru je zanedbatelný, především záleží na celkové velikosti odlitku – orgonitu, a podle toho má daný orgonit dosah svého působení. Udávaný dosah je 
relativní, dle stupně zatížení prostor negativními vlivy. Orgonit působí i dále za udávaný dosah, ale postupně jemněji. Pokud je orgonit z pryskyřice, toto 
organikum je hodně intenzivní (ostřejší charakter) a je oblíbený především v použití pro elektrosmog (giftování), protože je nejvíce odolný k povrchovým 
mechanickým vlivům. Orgonit z vosku je samozřejmě méně odolný ve venkovním terénu než pryskyřice. Ale případnou odřenou a nalomenou hranu lze 
nahřát nad plamenem a snadno uhladit prstem. Voskové orgonity mohou i na letní sluníčko za okno, ale v automobilu za sklem při nejvyšších letních 
teplotách měknou, což jejich funkci nepoškodí. Mají jemnější energetické působení (nikoli slabší, ale jemnějším k živým organismům). Některé orgonity 
umí hodně člověka „držet v pozoru“, tedy jeho vědomí, což je někdy žádoucí a někdy zase ne. Pro činnost ano, pro spánek moc ne. Intuice při výběru 
orgonitu Vám jistě správně napoví a já poradím. Správný orgonit Vás harmonizuje do přirozeného a zdravého „středu“. Méně je někdy více – na žízeň 
stačí studánka, nepotřebujeme vodopád. Poznávejte vliv orgonitů – postupně. Vhodné a zajímavé je poznávat a střídat vliv voskového a pryskyřicového 
orgonitu, spolu s kameny, experimentovat a zkoušet nabíjení vody, jídla v lednici, vnímat je v různých rozdílných situacích a místech, viz TIPY. >> 
 



Mohu si hned umístit orgonit k posteli? Zkušenosti ukazují, že na první noc je pro citlivějšího člověka vhodnější umístit orgonit dále od sebe. Pokud jej umístíte hned 
na noční stolek, možná díky přílivu vitální energie neusnete. Není na tom nic divného: každé tělo má určitý energetický potenciál a vibrace. V přítomnosti orgonitu se tělu 
uleví od všech patogenních disharmonických vlivů a prostor je nabíjený životní pránou. Tělo někdy ani nepotřebuje upadnout do spánku a nabírá si energii "přímo" od 
orgonitu. Člověku jen přijde divné, že neusne. To platí první den - dva dny. Potenciál těla se rychle zvýší (hladiny se srovnají s orgonitem) a další noci můžete orgonit 
přiblížit i blíže k sobě a zjistíte, že naopak ihned usínáte, spíte hlubším spánkem, více si odpočinete a jste svěží a odpočatější a vitálnější. Bodejď by ne: Koupete se celou noc 
v lázni harmonizované životné prány. Lze to nazvat i procesem léčení. Samozřejmě že každý člověk je energeticky, i svojí životní poutí a citlivostí individuální. Někteří lidé 
tolik citliví nejsou a zvládnou příval energie orgonitu hned z nočního stolku. Pokud má někdo nemocné srdíčko, je rozumné orgonit nejdříve vyzkoušet ve větší vzdálenosti 
(tj. nechat jej na sebe působit velmi jemně). Běžně stačí mít středně veliký orgonit položený pod postel – zneutralizuje všechna pole kolem i nad postelí. Pokud jej umístíme 
na noční stolek, lépe pořeší i elektrosmog, přicházející od lampičky, budíku, kabelů a jiných zdrojů, který většinou v celé oblasti polštáře způsobuje horší spánek atd. 
 
Mám orgonit umístit "na patogenní zóny"? Důležitější je, umístit jej do Vaší blízkosti, aby jeho účinek měl ten největší vliv tam, kde spíte, nebo 
pracujete. Nemusíte orgonit umístit přímo na zóny, kde by překážel. Stačí jej umístit na blízký nábytek, on si  již  na celou místnost postupně "dosáhne". 
Do práce se hodí plochý silnější kulatý orgonit do kapsy, nebo větší dekorační na pracovní stůl, aby Vás stále chránil a neutralizoval škodlivé okolní vlivy. 
 
Kam je nejvhodnější orgonity umístit? Všude tam, kde trávíte nejvíce času a také do ložnice, tam, kde spíte. Orgonit nejen že škodlivé vlivy hodně 
neutralizuje, ale také nabíjí své okolí životní pránou – částicemi, které W. Reich objevil a nazval jako Orgon. V určitém měřítku je tedy podobné, když 
jste v blízkosti orgonitů, jako když jste ve zdravém lese, překypujícím svěží životní pránou. Orgonity jsou proto vhodné i v dětských pokojích a kdekoli. 
  
DALŠÍ  TIPY K POUŽITÍ: 
  

LEDNI ČKA:  V koupených potravinách zůstávají disharmonické energie od nazlobených skladníků, prodavačů, davu lidí; většinou mají 
„běžně“ nízké vibrace, stres atd. Nakonec na několik dní potraviny zavřeme do ledničky ke kompresoru a elektrosmogu a takto ovlivněné 
pak konzumujeme. Pokud umístíme do ledničky vedle potravin orgonit, kamkoliv aby nepřekážel, on to vše bude stále neutralizovat, 
včetně psychosomatiky (energie myšlenek dotyčných lidí, kteří přišli s potravinami nějak do styku). Velmi citliví lidé vědí, o čem píši. 
Charakter energií i aura potravin se výrazně projasní a zbaví disharmonií. Osvěží se a budou zdravější pro konzumování a lepší chuťově. 
  

PŘÍRODA:  Orgonity výrazně napomáhají ekologii životního prostředí – ozdravují jej a podporují zdravý růst a vývoj rostlin a vegetace.  
  

ZAHRÁDKA:  Orgonity nabíjí své okolí zdravou vitální pránou a zbavují působení geopatogenních a jiných oslabujících zón, proto se 
rostlinkám daří výrazně lépe dle velikosti a dosahu orgonitu. Výborné je orgonit umístit zcela, nebo částí, do hlíny, protože její vlhkost 
ještě více napomáhá vlivu orgonitu.  Ve světě jsou uváděny pokusy a měření – rostliny někdy rostou a plodí téměř dvojnásobně. 
  

MOBIL A PO ČÍTA Č: Negativní působení delšího hovoru (mobilu v blízkosti hlavy) zná asi každý a ti citlivější doslova trpí bolestmi 
hlavy a dalšími příznaky. Středně veliký orgonit poblíž na stole, nebo náš šungitový orgonit určený pro mobil, vlivy elektrosmogu snižuje. 
  

FENG SHUI:  Lidé i architekti se zabývají vhodným prouděním energií v prostoru. Orgonit je velmi účinný harmonizátor a přitahuje do 
svého okolí zdravou životní pránu a tím prostor výrazně vitalizuje a ozdravuje životní prostředí. Pokud vybíráte vhodný pozemek nebo 
dům, byt a jeho zařízení, chcete se zbavit únavy a prostory energeticky pozvednout, oživit a harmonizovat, orgonit je ideální řešení. 
Spolupracuji se zkušenými architekty, kteří na tyto důležité prvky dbají a v případě zájmu odborně poradí i vytvoří návrhy k realizaci. 
Měřím geopatogenní zóny i elektrosmog. Pro zdravé bydlení, těhotenství a děti rozhodně doporučuji i toto přesné měření, které provádím. 
  

OSVĚŽENÍ ORGONITU:  Není jej principielně potřeba od energií čistit, ani nijak nabíjet. Zjistili jsme však, že příležitostné opláchnutí  
orgonit osvěží, také po krátkém vyvětrání orgonitu na okenním parapetu nebo balkonu, je charakter energií mnohem svěžejší :-)  
  

MEDITACE: Orgonit prohloubí meditační hladiny. Podpoří uzemnění, ukotvení, relax, harmonizaci, „bytí ve svém středu a přítomnosti“. 
  

ORGONITY A VN ĚJŠÍ KAMENY:  Pokud přiložíte k orgonitu vnější křišťál nebo jiný kámen, výrazně posílí funkci orgonitu!!! A 
naopak – přiložením kamenů ke kvalitnímu orgonitu se vliv kamenů zesílí a „zviditelní“ a lépe je lze vybírat třeba na burze kamenů. 
  

VODA:  Navlhčenou rukou nad orgonitem pocítíte proudění jemného chladu (někdy tepla) od orgonitu. Orgonit položený vedle nádoby 
neutralizuje její obsah a nabíjí tekutinu, pevné jídlo i okolí životní pránou – úměrně velikosti orgonitu a křišťálů uvnitř a třeba také vně. 
ŠUNGIT: ve spojení s orgonitem velmi podpoří harmonizaci a „očistu“ prostoru, lépe se regeneruje organismus a opraví struktura vody. 
  

ZJEMNĚNÍ ENERGIÍ PRYSKY ŘICOVÝCH ORGONIT Ů: K orgonitu přiložíme kousek včelího vosku, jantaru nebo ovčí vlny. 
 
Žijeme ve velmi zatíženém životním prostředí, kde se sčítá vliv mnoha negativních faktorů. V rodinných domech a zvláště ve víceposchoďových domech nás všude 
obklopuje magnetické, elektrické a statické pole s různými vlnovými délkami. V poslední době ještě negativní mikrovlnná pole – mobilní, WIFI a jiných bezdrátových 
technologií a zařízení, nepočítaje armádní a bezpečnostní zařízení, radiolokátory a jiné vnější systémy. Doma - působení záření z televizorů, počítačů a dalších přístrojů 
přidává na patogenitě prostředí v němž žijeme, vedle trvalého působení agresivních vodních a geopatogenních zón. Využijme UNIKÁTNÍ ŘEŠENÍ - pomocí orgonitu. 
  

Orgonity v dnešní podobě vynalezli manželé Don a Carol Croftovi, částečně pan Weltz, kteří nadále šíří návody k jejich výrobě, aby co nejvíce nadšenců 
mohlo orgonity používat a třeba i sami si vyrobit, a pomoci harmonizovat životní prostředí. Proto je na internetu velký počet instruktážních videí a návodů na 
výrobu (vyzkoušejte google). Rozdíly jsou pouze v typu a kvalitě orgonitu. Nikdo jiný si tedy nemůže patentovat a přisvojovat jakýsi monopol na výrobu. 
  

Na tyto orgonity se vztahuje záruka  dle b ěžných obchodních podmínek platných norem zákoníku ČR. Ve smyslu povrchového opot řebení 
orgonitu je t řeba si uv ědomit, že pokud je orgonit z vosku, nebo p řírodní vlny, je podle toho náchylný na od ěrky nebo hrubší povrchy, které 
povrch orgonitu naruší – nikoli funk čně. Chraňte orgonit p řed pádem z v ětší výšky, voskový orgonit p řed vyšší teplotou než cca 60°C (nap ř. 
automobil v lét ě). Také před menšími d ětmi, které do barevného vonícího vosku cht ějí kousat :) Pokud by Vám orgonit skute čně nevyhovoval (jste 
extrémn ě energeticky citlivá osoba), samoz řejmě se dohodneme na zp ůsobu vrácení pen ěz a nebo vým ěny například za menší orgonit. Up římným 
cílem je Vaše spokojenost  a pokud by tím m ělo být vrácení pen ěz, je to zcela v po řádku. A ť Vás naše orgonity t ěší a chrání Vaše zdraví a pohodu! 
 
PROVÁDÍM měření geopatogenních zón, tektonických zlom ů, pramen ů a změření intenzity elektrosmogu a radiace:  
Plánujete stavět či kupovat dům, měnit byt? Snažíte se otěhotnět? Pokud budete mít zájem o konkrétní přeměření geopatogenních zón pomocí mé virgule, 
připravte si kopii půdorysného plánu domu či pozemku, do kterého přesně zakreslím barevně průběh všech zón a vlivů a hodnot přístroji změřeného 
elektrosmogu. Podle zákresu si můžete i za čas znova vyhodnocovat, v kterém místě přebývat a spát. K tomuto poradenství ukáži také orgonity a především 
jejich rychlý vliv na omezení patogenity prostředí v němž žijete. Celé to většinou trvá podle velikosti měřené plochy a složitosti zakreslování cca 2hodiny se 
vším vysvětlením souvislostí. Mimo Brno a Prahu bude potřeba si mne většinou přivézt, ušetří mi to čas a citlivým velmi drahým přístrojům životnost. Nabízím 
také přesné zaměření intenzity profesionálním spektrálním analyzátorem až do 18GHz vysoké frekvence. Kdo žije v blízkosti elektrického vedení, mobilních a 
jiných vysílačů, měl by si zkontrolovat hodnoty elektrosmogu dlouhodobě poškozujícího zdraví. Odhalíme ohrožující vysílače a zdroje, porovnáme změřené 
intenzity v jednotlivých pásmech ihned se současnou normou a s preventivní salzburskou normou pro zdraví, mohu zpracovat výslednou celkovou zprávu 
atd. Zjistěte, o čem se běžně nemluví, čemu býváme vystaveni a vyhněte se tomu. Od srpna 2013 také kontroluji zatížení prostředí radioaktivitou – 
kalibrovaný přístroj naměří hodnoty gamma záření a alfa a beta částic. Není ale určen přímo pro měření radonu před stavbou. Na míru radiace, která nás 
obklopuje i v přírodě, má vliv především podloží, kosmické záření a umělé zdroje. V dnešní podivné době je vhodné kontrolovat i radioaktivitu. 
Více o měření, o geopatogenních zónách, elektrosmogu a jejich měření, radiaci a působení na mých stránkách: www.elektrosmog-zony.cz  
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