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Z historie
Psychoanalytik a psychiatr Wilhelm Reich se ve tři-

cátých letech minulého století zabýval životní energií, kterou 
nazval orgon. Věděl, že někteří lidé mají méně této energie 
a proto jsou nemocní. Zkonstruoval kabinu která fungovala 
jako orgonový akumulátor. Stěny kabiny byly zhotoveny 
z vrstev organických materiálů střídaných s vrstvami kovu. 
Propouštělo to energii jedním směrem - dovnitř. Úspěšně 
léčil i „nevyléčitelné“ pacienty s rakovinou. V devadesátých 
letech minulého století se k principu vrátil astrofyzik Karl 
Hans Welz a zjednodušil a zdokonalil systém orgonového 
zařízení. Místo komory zhotovil příruční transformátor. Tak 
vznikla dnešní podoba orgonitů - silných transformátorů 
energií z širokého okolí, kterou transformuje a čistou od ne-
gativně působících škodlivých složek technických energií 
dnešní civilizace a jiných zařízení, odráží zpět do prostoru.

V základě je to směs kovových třísek zalitých v prys-
kyřici. Pryskyřice energii přitahuje do sebe ale zároveň je 
odrážena třískami. Tím vzniká velmi rychlý a chaotický po-
hyb energie. Další z důležitých vlastností orgonu je, že při 
každém odražení se zvyšuje jeho vitální kvalita či frekvence 
nebo čistota, takže při opuštění tělesa orgonitu má mnohem 
vyšší kvalitu. V přírodě se totiž jen zřídka vyskytuje ve své 
nejvyšší kvalitě a v prostředí kde působí člověk se svou 
technikou už vůbec ne.

Orgon, dá se říct, je otec magnetismu a elektřina 
jeho dcerou. Další to důležitá vlastnost. Má přímé spojení 
se svými dětmi podobně jako právě elektřina a magnetis-
mus mezi sebou. Vždy spolu provází veškerý život. Vysvět-
lení je jednoduché – orgon je médium pro vznik a šíření 
elektromagnetismu. Podobně jako vzduch je médium pro 
šíření zvuku. Orgon = Éter, všem učencům navzdory, kteří 
si snad myslí, že EM (elektromagnetické) vlnění se kosmem 
šíří prostřednictvím ničeho.

Kupříkladu technické elektromagnetické záře-
ní poškozuje kvalitu orgonu. Podobně pro orgon iritující 
jsou nepřirozené chemikálie v ovzduší (smog, chemtrails) 
i ve vodě. Radiace je v tomto mnohem horší a není problém 
s ní dosáhnout doslova smrtících podmínek, kdy orgon 
zpomalí svůj pohyb až k nule a je pro život velmi negativní 
(deadly orgone – DOR). O tom se přesvědčil sám Reich při 
jednom ze svých pokusů, kdy do akumulátorové místnosti 
přinesl vzorek Radia. Orgon lze „umrtvit“. Je to jeho další 
krajní stav. Lze to popsat tak, že jeho vnitřní pohyb ustane 
a on ztuhne.

Živé organismy jsou přímo závislé na jeho kvalitě 
a při nízké kvalitě či koncentraci nejsou schopné správně 
pracovat. Nemoci a dysfunkce se dostaví záhy. Chaotickým 
odrážením se o třísky získává orgon svou původní pozitivní 
aktivní zářivou podobu (positive orgone – POR), což aku-
mulátor vzhledem ke svému principu nedovede. On prostě 
jen do sebe z okolí natahuje energii a je mu jedno jakou 
kvalitu ta energie má. Klidně i mrtvou. To je taky příčina proč 
jsou v současnosti akumulátory i nebezpečné a ve městech 
nepoužitelné (bez orgonitu uvnitř).

Orgonit tedy funguje jako nepřetržitě pracující 
transformátor poškozené energie z okolí na pozitivní a tím 
neutralizuje primární příčinu škod páchaných EM smogem, 
chemikáliemi a radiací.

Další důležitý hráč v tomto procesu je krystal křiš-
ťálu, který se umisťuje do prostřed tělesa orgonitu a jeho 
transformační schopnost zvyšuje minimálně dvakrát. Pokud 
se křišťál před zalitím do pryskyřice nabije POR, má orgonit 
opět zhruba 2× vyšší účinnost, takže celkem 4×. Jak zná-
mo, velmi univerzální křišťál má sám o sobě dobré léčící, 
čistící a neutralizační schopnosti, ale musí se pravidelně 
energeticky čistit. V orgonitu se ale stává v podstatě samo-
čisticím.

Praktický výrobek je tedy směs organických a anor-
ganických složek, která se odlije do vhodné formy a po za-
tvrdnutí dochází její organickou složkou k intenzivnímu 
přitahování orgonu z okolí, zatímco anorganická složka 
má tendenci tyto energie odrážet zpět do prostoru. Třetím 
prvkem je nerost, většinou křišťál nebo růženín atd., který 
energii zesiluje a umožňuje programování orgonitu.

Wilhelm Reich mnohokrát zdůraznil, že orgon je 
vědomý a že disponuje inteligencí. Metafyzická intuice má 
fyzický základ. Bůh a kosmická energie jsou jedno a totéž. 
Není rozdílu mezi vědou a náboženstvím, vědou a uměním, 
fyzikou a psychologií.

Využití orgonitů
Neutralizuje negativní působení EM záření veškeré 

elektroniky, obrazovek, zářivek, trafostanic, vysokonapě-
ťového vedení a rozvodů elektřiny vůbec, rádiové vysílání 
všeho druhu - televize, rádia, mobilní telefony a jejich buňky 
(vykrývače), wi-fi , bluetooth, lokální vysílače. Lidé citlivý 
na monitory a zářivky je prostě shledají nadále neškodnými.

Čistí vodu. Voda v hrnku, vodní nádrže, rybníky, je-
zera, řeky, moře i oceány, i když u nich to bude trvat trochu 
déle:) Už jen zmizení nepříjemné chuti a zápachu u ne-
kvalitní studniční vody je zarážející. Pozorovatelný efekt je 
zprůzračnění vody v předtím kalné zelené vodě stojatých 
rybníků a nádrží všeho druhu. Citliví lidé poznají zlepšení 
ambientní okolní energie.

Čistí atmosféru od chemtrails, smogu, kyselých 
dešťů, jedovatého spadu všeho druhu. Dokonce uklidňuje 
bouře a vichr, jelikož bouře a černé mraky jsou v podstatě 
ohromná peřina DOR.

K uklidnění bouří se dá použít originální Reichův 
Cloudbuster, ale jen pokud vám nechybí smysl pro zodpo-
vědnost, vědomosti a pud sebezáchovy, jelikož vás to může 
přizabít. Cloudbuster umí na dálku z atmosféry stahovat 
orgon a vypouštět ho do proudící vody (řeka), respektive 
řeka si ho přes cloudbuster stahuje sama. Pokud namíříte 
do oblasti s DOR a dotknete se nechráněné kovové části 
zařízení, tak s sebou v lepším případě jen seknete a budete 
velmi bolestivě ochromeni a to i na několik týdnů.

DOR je extrémně toxický pro živé organismy. Or-
gonitová verze zařízení Chembuster je bezpečný, protože 
DOR není odváděn, ale přímo transformován a posílán zpět 
stejným směrem. Byl vynalezen právě za účelem zneškod-
nění chemtrails - jedovatého aerosolu tajně vypouštěného 
z letadel.

Velký význam při uzdravení atmosféry mají vodní 
plochy a stromy. Pokud „orgonizujete“ vodu, čistí se i at-
mosféra vysoko nad ní, jelikož zde stále probíhá výměna 
energie. Orgon není statický, vždy se hýbe, proudí přírodou, 
teče a vodou zvlášť je velmi přitahován. Stromy jakožto živé 
organismy fungují jako anténa, zesilovač. Pokud pod strom 
zakopete orgonit, tak mnohem účinněji čistí okolní vzduch.

Orgonit je instantní uzdravovač nejen lidí. Díky tomu 
že transformuje negativní energie, čistí a nabíjí tělo živou 
energií. Tělo potom má mnohem více energie na samoo-
pravné procesy, a pro uzdravení nezbytnou automatickou 
detoxikaci. Tím se tělo léčí samo bez vlivu nějakých pseu-
doléků. Pokud je orgonit v přímém kontaktu s tělem, výmě-
na energie je mnohem prudší a i vnímatelná a pro hodně 
citlivé jedince i na zadek posazující. I během pár minut se 
dostaví efekt potřeby se zhluboka nadechnout. Zvířata si 
s orgonitem nedělají hlavu a okamžitě pochopí jeho význam 
a užitek.

Rostliny orgonit rády a rostou výrazně rychleji do vět-
ších výšek, rozměrů, plodnosti a zdraví. Tento efekt se ale 
omezuje jen na pár metrů od orgonitu díky ionizaci vzduchu 
kolem. Pokud jsou rostliny propleteny kořeny nebo větvemi, 

dosah je mnohem větší. Díky posílení rostlin se tyto dokáží 
bránit proti napadení hmyzem, plísněmi, viry. Toto možná 
platí i pro včely.

Orgonit všeobecně zlepšuje a uklidňuje i „atmosfé-
ru“ doma a v sociálních prostorách všeho druhu. Všude 
kde jsou lidé. Jak známo, myšlení produkuje energii, kterou 
myslící člověk šíří kolem sebe. Tato energie zas ovlivňu-
je myšlení dalších lidí okolo. Orgonit transformuje nízkou 
energii vytvořenou nízkými myšlenkami a emocemi. Stres, 
strach, napětí, zlost, zášť, nenávist atd. To vše je kontinu-
álně odstraňováno z okolí. Projeví se změna v náladách 
lidí, větší uvolnění a radostnější nálada, harmonizace. Tyto 
emoce ale mohou být „vyháněny“ z lidí, kteří je v sobě dusí. 
Takže první efekt může vypadat dost opačně:)

V přírodě existují energetické víry vystupující ze 
země. Dá se říct, že jsou to akupunkturní body Země. Jejich 
velikosti jsou různé. Od malých co můžete mít na zahrádce, 
po obrovské se samozřejmě obrovským významem. Tyto 
víry jsou přirozenou součástí přírody. Hodně jich je slabých 
nebo ucpaných, nebo byli lidským konáním změněny tak, že 
mají pro okolní krajinu negativní vliv. Jsou negativní, točí se 
opačným směrem. Při vložení orgonitu na tento bod, který 
může být široký pár desítek centimetrů, se vír začne zpoma-
lovat a točit správným směrem. Tak jím může proudit mno-
hem více zemské energie s viditelným dopadem na okolí 
(pro všímavé lidi).Podobně orgonit dokáže zrušit negativní 
energetické víry, které na určitých místech vznikly z extrém-
ně negativních myšlenek nebo emocí lidí. Místa tragédií, 
vražd, válečných bojišť, hřbitovy, popraviště. Citliví lidé tyto 
místa velmi dobře vnímají a dokáží je poznat i když nemusí 
vědět co se tam vlastně stalo.

Posiluje vrozené psychické schopnosti. Dostává je 
na povrch a do vědomí. To se děje díky zvyšování osobní 
frekvence/energie lidí v kontaktu a prací s orgonitem.

Odpuzuje a zbavuje sil a motivace všechny ne-
gativní (predátorské) formy života. Hmotné i nehmotné. 
Stejně jako pozitivní bytost nemůže žít v negativní energii, 
tak negativní bytost nemůže být v pozitivní, protože je to 
pro ně krajně nepříjemné a bolestivé, zvlášť když je to nutí 
do duchovního probuzení, spojuje je to s jejich emocemi 
a svědomím a otevírá jejich srdce. Některé negativní víry 
fungují jako vstupní brány těchto bytostí do našeho světa. 
Toto není fantazie. Vír je průtok energie mezi dvěma systé-
my (realitami) o rozdílné hustotě nebo energetickém „tlaku“. 
Proudící energie dostane spin a tato rotace je zachována 
díky konstantnímu průtoku. Orgonit zastaví negativní rotaci 
a tím průchod zavře. I k tomuto účelu je úspěšně používán 
a je během půl hodiny schopen uzavřít stovky let funkční 
portál.

Geopatogenní zóny a negativní zemské dráhy har-
monizuje, dělá pozitivními.

Orgonit zvyšuje vibrace lidí a jejich okolí. Je velmi 
pravděpodobné, že toto bude velké plus v budoucnu.
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- léčí a harmonizují negativní energie
- velice účinně odstraňují geopatogenní zóny všech typů
- vyzařují léčivé energie v širokém spektru frekvencí (vibrací)
- zvyšují duchovní úroveň lidí (jejich vibrace)
- pomáhají rovnat čakry a odstraňovat z nich bloky,
  čímž léčí základní příčiny nemocí
- čistí a léčí vodu, nahrazují spinování vody
- odbourávají jedovatý chemtrails
- harmonizují energie v přírodě

- ruční výroba, každý orgonit je originál
- speciální velmi silné magické symboly jsou tvořeny pod 
 vedením andělů a dalších duchovních průvodců
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Spojením harmonizujících vlastností klasických orgonitů a léčivých vlastností 
magických symbolů vznikly zázračné Magické orgonity zcela nové úrovně.
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Některé zdroje negativní životní energie:
Nejdůležitější negativní vnější zdroje jsou především

 radioaktivní spad, jež se k nám dostává z Japonska
 radarové systémy – povětrnostní radary

vojenské radary,radary řízení letového provozu
 vysílače, převaděče a opakovače TV a rozhlasu
 WIFI vysílače
 zařízení pro mobilní sítě BTS
 elektrárny
 výměníkové, transformátorové a předávací stanice
 elektrická vedení
 hřbitovy
 vojenská zařízení
 kasárna
 nemocnice
 silné elektromagnetické zdroje
 rentgeny a ostatní X-ray zařízení
 jaderné zdroje
 místa velkých neštěstí, bitev, havárií atp.
 obecně místa, kde se dějí věci zásadně ovlivňující lidské osudy

(např. soudy, ústavy, sídla vlády a jiných důležitých institucí...) atd.

Jak si pomoci pokud možno od většiny negativních energií? 
Některé můžeme vypnout. Jiné je třeba rušit orgonitovými 

zařízeními, podporujícími fyzické a duševní zdraví.

Naše výrobky
Složení
* polyesterová pryskyřice
* kombinace různých kovových pilin a špon
   (železo, hliník, mosaz)
* kameny - vždy několik křišťálů, může být
   přidán růženín, ametyst, achát, apod.
* dubové dřevo
* energetický magický symbol
* barevné glitry k obarvení pryskyřice

Pyramida klasická
Tento klasický tvar egyptských pyramid je velmi 

oblíbený. Pyramidy jsou vhodné pro léčení lidí a har-
monizaci energií v dosahu cca 20 m. Vibrační úroveň 1.

Pyramida vysoká
Stejně jako pyramidy klasické, jsou také urče-

ny pro léčení lidí a pro harmonizaci energií v dosahu 
cca 30 m (pokud bude pyramida proporcionálně větší, 
bude mít i větší dosah). Vibrační úroveň 2.

Tříboký jehlan
Platónské těleso - čtyřstěn, zastupuje živel 

oheň.  Září z něho nádherná opravdu velmi silná inten-
zivní energie, která vás rychle a téměř dokonale nabi-
je. Jeho hlavním účelem je léčení a dobíjení energie 
lidí či zvířat. Dosah cca 30 m. Vibrační úroveň 3.

Pětiboký jehlan
Účinnost těchto jehlanů je podobný jako u py-

ramid vysokých. Jako každý orgonit, jsou i tyto jehlany 
určeny pro harmonizaci energií a to v dosahu kolem 
25 m. Také pomáhají léčit lidi, ale jejich hlavním za-
měřením je regenerace přírody. Obsahují speciální 
magický symbol, který odstraňuje chemtrails z přírody 
a především léčí a čistí vodu, čímž nahrazuje spinová-
ní vody. Vibrační úroveň 2.

Každý z těchto orgonitů má jiné energetické 
zaměření a jiný účel, proto doporučujeme pro po-
krytí celého spektra energií jejich kombinaci.

Barva
Jednotlivé barvy mají jinou energetickou frek-

venci. Každá čakra v těle je spojena s určitou barvou 
a jak je známo, jednotlivé čakry působí a zásobují 
energií jiné orgány. Z toho důvodu každá jednotlivá 
barva působí na jiné orgány, na jinou část lidského 
těla. Pokud nevíte, jakou barvu vybrat, pak si vyberte 
tu, které vám první padne do oka. Věřte své intuici, 
svému vnitřnímu já.

Energetický magický symbol
Do dna orgonitu zaléváme energetický symbol, 

který několikanásobně zvyšuje jeho energetický výkon 
a především podstatně rozšiřuje možnosti využití or-
gonitu.

Původní symbol byl vytvořen pro léčení a rušení 
geopatogenních zón. Z něho byl vytvořen zcela nový 
a podstatně silnější symbol, který má široké a velmi 
univerzální použití. Většinou jej lidé umísťují v ložnici 
nebo na místa, kde se často zdržují a nosí jej stále 
u sebe v kapse nebo v peněžence. Je to velmi silný 
zdroj léčivé energie a spolehlivě odstraňuje vše nega-
tivní. Pracuje s velmi širokou škálou energií, takže ka-
ždému člověku dokáže zprostředkovat právě ten druh 
energie, který právě potřebuje. Pokud energie vnímáte 
a umístíte nad symbol ruku, tuto energii ihned ucítíte.

Tento symbol je umístěn ve všech větších or-
gonitech a v pyramidách. Do pětibokých jehlanů zalé-
váme speciální magický symbol zaměřený pro čištění 
a léčení přírody. Tříboký jehlan obsahuje symbol pro 
léčení lidí a zvířat a dobíjení jejich energie.

Programování
Když vytvoříme nový orgonit, pracuje pouze 

cca na 40 až 50 procent. Je třeba jej naprogramovat 
za určitým cílem. Poté se ihned zvýší účinek ke 100 
procentům. Programování je velmi jednoduché, stačí 
orgonit poprosit, například „prosím, aby jsi mi stále čis-
til moje tělo od všech škodlivin“. Možná se divíte, ale 
funguje to skvěle.

Umístění
Malé orgonitky můžete nosit při sobě v kapse, 

nebo připevnit na klíče. Někdo je nosí na krku na ře-
tízku nebo na kůži. Nebo je možné si je umístit někde 
na svém pracovišti v zaměstnání pro harmonizaci 
energií a rušení negativních záření z elektronických 
přístrojů.

Pyramidu nebo jehlan je vhodné umístit v pro-
střed domu či bytu, kdy je schopen svým dosahem 
obsáhnout všechny prostory. Pokud orgonit zakopete 
do země nebo ponoříte do jezírka, jeho dosah i účinek 
se podstatně zvýší. Je to dáno tím, že země i voda 
jsou oproti vzduchu vynikající vodiče energie. Navíc 
pokud umístíte orgonit ke kořenům stromu, pak strom 
funguje jako anténa a dosah se opět několikanásobně 
zvýší.

Vibrační úroveň
Čím vyšší je číslo vibrační úrovně, tím vyšší je 

frekvence vibrací energie, která z orgonitu vychází. 
Nejvyšší vibrační úroveň 4. má Mer-ka-ba, jejíž ener-
gie cítí téměř jen lidé na hodně vysoké duchovní úrov-
ni. Pokud nosíte u sebe orgonit s vyšší vibrační úrovní 
(což jsou všechny orgonity s magickým symbolem), 
vaše tělo má snahu vyrovnat se jejich frekvenci a tím 

se zvyšují i vaše 
osobní vibrace, 
vaše duchovní úro-
veň.

Negativní zdroje v domácnosti
 mobilní telefony
 zářivky
 úsporné žárovky
 katodové (CRT) obrazovky
 klimatizace
 mikrovlnné trouby
 indukční varné desky
 přijímače digitálního vysílání
 domácí elektronika
 zařízení s bezdrátovou komunikační techno-

logií (WIFI, Bluetooth, bezdrátové alarmy ...), 
atd.

Čakrové orgonity jsou speciální výrobky, které jsou 
určeny především pro rovnání čaker a čištění energe-
tických drah,  meridiánů.

Mer-ka-ba znamená světelné tělo duše. Někdy bývá 
nazývána jako Mistrovská pyramida nebo také jako 
vůz vzestupu.

Jana a Milan Vojtíškovi
Brdo 68, 509 01 Nová Paka

www.lastura.cz
vojtiskova.jana@seznam.cz

tel. 732 182 967
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Chcete nakupovat naše orgonitky do svého obchodu? Kontaktujte nás, domluvíme se na velkoobchodní slevě a další spolupráci.


