
Orgonit 

Föredrag 

Orgonit är ett relativt nytt påkommet material som har egenskapen att kunna konvertera negativ 
energi i närområdet till positiv energi. Behovet av orgonit är stort i dagens moderna samhälle och 
min förhoppning med detta föredrag är att sporra fler till att börja intressera sig för detta ämne. 
Orgonit är något som möjliggör positiva förändringar i stor skala när det placeras på rätt ställen. Det
är uppbyggt av lätt tillgängliga ingredienser och är enkelt att tillverka själv. Man kan placera 
orgoniter strategiskt på platser med mycket negativ energi, vid t.ex radiomaster, sjukhus, skolor, 
områden med mycket kriminalitet. Det kan även om det placeras rätt användas för att omvandla 
jordenergilinjer och kryss. 

Jag kommer under föredraget lära ut grunderna i vad orgonit är för något, historian bakom orgonit, 
samt berätta om mina erfarenheter, och varför jag börjat tillverka och sprida ut detta material. Jag 
kommer mycket kortfattat gå igenom tillverkningsprocessen och vad en orgonit ska innehålla för att
vara effektiv. Jag berättar också vad man bör tänka på när man ska ut i fält och placera orgoniter 
och vad man kan förvänta sig för typer av effekter. Jag har tillverkat och spridit ut orgonit i ca 10 år 
och varit med om många intressanta händelser under tiden som jag kommer delge er under 
föredraget. Jag kommer också visa en hel del orgonitrelaterade bilder som jag tagit under årens 
lopp, samt efter föredraget svara på frågor. 

Det finns många olika typer av orgoniter med olika användningsområden. Jag kommer ha med mig 
de vanligaste typerna så ni får bekanta er med vad de har för egenskaper och även känna på hur de 
känns. 

 

Workshop 

För er som vill börja tillverka egna orgoniter finns möjligheten att delta i en av de två workshops 
jag kommer hålla. Jag kommer där ge en mera utförlig genomgång där ni får veta hur man tillverkar
de vanligaste typerna av orgonit, samt även lite tips och tricks jag lärt mig under åren så de som vill 
kan börja tillverka orgonit hemma utan allt för mycket huvudvärk. Jag kommer gå igenom vilken 
utrustning och vilka ingredienser som behövs och hur man får tag i allt. Helt enkelt räta ut många av
de frågetecken som normalt uppstår. Allt för att visa att det inte alls behöver vara krångligt att 
tillverka


