Wat is een Orgonite

Orgonite is een combinatie van verschillende Kristallen, metaal en
polyestergiethars dat ervoor zorgt dat negatieve energie wordt aangetrokken en
deze weer omzet in positieve energie.
In de jaren ’30 van de vorige eeuw heeft Dr. Wilhelm Reich, grondlegger van de
orgone energie, ontdekt dat wanneer je fiberglas (organisch) combineert met
staalwol (anorganisch) dat er Orgon energie wordt aangetrokken van zowel de
positieve als de negatieve vorm.
Hij maakte kisten ( accumulators of Oracs) van dit materiaal en liet zijn
patiënten voor een bepaalde tijd hier in plaatsnemen om ze van hun klachten af
te helpen.
Deze bijzondere uitvinding werd in de doofpot gestopt, zijn apparaten werden
vernietigd en zijn bibliotheek met al zijn naslagwerk werd verbrand. Dr. Wilhelm
Reich werd gevangen genomen en belandde in de gevangenis waar hij in
Lewisburgh op 3 november 1957 overleed.
In de jaren ’60 werd Reich’s werk voortgezet door Russische wetenschappers.
Zij hebben de Westerse Wetenschap gestimuleerd het concept van universele
en onzichtbare energie te accepteren.
In 2000 heeft het echtpaar Don en Carol Croft ontdekt dat hetzelfde effect
met polyester giethars ( organisch materiaal) en metalen ( anorganisch)
hetzelfde resultaat gaf als de accumulators van DR. Wilhelm Reich. Door het
toevoegen van kwartskristallen, welke de eigenschap hebben om etherische
energie te verzamelen, te transformeren en uit te stralen werd de ontdekking
van Reich naar een ander niveau getild.
Giethars krimpt onder invloed van het verhardingsmateriaal, door dit inkrimpen
wordt het kwartskristal onder mechanische druk gezet, waardoor er een piezo –
elektrisch effect binnen het kristal optreedt, waardoor de werking nog meer
toeneemt.

Wat doet Orgonite

Een Orgonite werkt altijd en werkt continu. Het zorgt ervoor dat negatieve
energie en gedachten omgezet worden in positieve energie of gedachten. Het
zorgt voor bescherming tegen negatieve stralingen als o.a. van computers,
telefoons, WIFI. Het reinigt en brengt jou en je omgeving weer in balans. Het
helpt tegen slapeloosheid en nachtmerries. Het versterkt de kracht van de
edelstenen die erin zitten 50 tot 1000 maal. Het zuivert de atmosfeer en laad
water energetisch op. Het helpt mee bij het ontwaken en ontwikkelen van je
aangeboren spirituele zintuigen. Het helpt je af te schermen van prikkels.

