MINERAŁY DO BUDOWY ORGONITÓW:
MINERAŁY
KRYSZTAŁ GORSKI/
KWARC

KOLOR
WSZYSTKIE

PODSTAWOWY DRÓŻĘDNY
TAK
TAK

EFEKT
Skupia i kieruje energię w orgonicie.
Można go programowad mentalnie.
Podstawowy minerał do wyrobów TB i
HHGs, nadajników, sukurs punch,
chembusters, maszyny Radionics i innych
urządzeo orgonitowych. Kryształ Górski
jest najlepszym minerałem.
Dostosowującym się i przetwarza każdą
szkodliwą energie na POR bez względu
na jej rodzaj, kolor, częstotliwośd.
Poprawia ogólne działanie orgonitu.
Podnosi wydajnośd i reaktywnośd
orgonitu. Może byd stosowany do
regulacji gęstości orgonitu.

KRYSZTAŁGÓRSKI/
KWARC-DROBNY lub
PROSZEK

WSZYSTKIE

NIE

TAK

SELENIT

BIAŁY
NIEBIESKI
KREMOWY

NIE

TAK

SELENIT DROBNY lub
PROSZEK

BIAŁY
NIEBIESKI
KREMOWY

NIE

TAK

CYJANIT KRYSZTAŁ

FIOLETOWY
NIEBIESKI
SREBRNY
BIAŁY

TAK

TAK

Skupia energię, i kieruje energią w
odgonicie .Jest możliwe zastąpienie
kwarcu w TBS i HHGs, pod
warunkiem, że kryształy będą miały
kolor energii w zakresie częstotliwości
niebieskim lub fioletowym.
Tworzy zaskakująco ostrą energiię
głównie w zakres niebieskiego
promieniowania. Przydatny do
czyszczenia. Podobny do selenitu
nieco bardziej ostry i silniejszy wpływ
oczyszczający. Czasami, przechowuje
program ale, parametry programu są
ograniczone do harmonicznych
częstotliwości barwy mineralu.

CYJANIT KRYSZTAŁ

FIOLETOWY
NIEBIESKI
SREBRNY
BIAŁY

NIE

TAK

Poprawia ogólną funkcjonalnośd
orgonitu. Podnosi wydajnośd i
reaktywnośd orgonitu. Może byd
stosowany do regulacji gęstości

Zabarwia energie na określone kolory.
Ma właściwości uzdrawiające. Przydatny
do czyszczenia i ożywczy . Można go
programowad. Podobne efekty do
cyjanitu, ale trochę bardziej łagodny.
Poprawia ogólną funkcję orgonitu.
Podnosi wydajnośd i reaktywnośd
orgonitu. Daje pewne zabarwienie i jest
przydatny do uzdrowienia i oczyszczenia.
Może byd stosowany do regulacji gęstości
orgonitu.

orgonitu. Zachowuje większośd
właściwości kryształów cyjanitu.
CYTRYN KRYSZTAŁ

ZŁOTY
BIAŁY
ŻÓŁTY
CZERWONY

TAK

TAK

Skupia i kieruje energią w orgonicie.
Możliwośd zastąpienia kwarcu w TB i
HHGs, pod warunkiem, że
wyjściowy kolor częstotliwości kryształu
to złoty, żółty i niekiedy czerwieny,
w zależności od warunków powstawania
im ciemniejszy kolor tym lepszy. Może
byd programowany.
Czasami jednak parametry programu są
ograniczone do tych harmonicznych
zależnych od zabarwienia. Przydatny do
oczyszczania i ożywczy.
Poprawia ogólną funkcjonalnośd
orgonitu. Podnosi wydajnośd i
reaktywnośd orgonitu. Może byd
stosowany do regulacji gęstości
orgonitu. Daje zabarwienie orgonitu. Daje
ładną ciepłą energię.

CYTRYN DROBNY lub
PROSZEK

ZLOTY
BIAŁY
ŻÓŁTY
CZERWONY

NIE

TAK

AMETYST KRYSZTAŁ

FIOLETOWY
NIEBIESKI
BEZBARWNY
ZŁOTY

TAK

TAK

Skupia i kieruje energią w orgonicie.
Możliwośc zastąpienia kwarcu w TB i
HHGs, pod warunkiem,że
kolor kryształu jest fioletowy im
ciemniejszy tym lepszy z odcieniami
zlotymi. Przydatny do uzdrowienie, a
w różdżkarstwie do oczyszczenia.
Może być programowany.
Czasami jednak parametry programu
są ograniczone do harmonicznych
zabarwienia kryształu. Przydatne
także w selfsearching.

AMETYST DROBNY
lub PROSZEK

FIOLETOWY
NIEBIESKI
BEZBARWNY
ZŁOTY

NIE

TAK

Poprawia ogólną funkcjonalnośd
orgonitu. Podnosi wydajnośd i
reaktywnośd orgonitu. Może byd
stosowany do regulacji gęstości
orgonite. Posiada niektóre właściwości
kryształów ametystu w orgonicie.

KWARC RÓŻOWY
KRYSZTAŁ

RÓŻOWY
BIAŁY
FIOLETOWY
CZERWONY

TAK

TAK

Koncentruje i kieruje energią w orgonicie.
Możliwośc zastąpienia kwarcu w TB i
HHGs, pod warunkiem, że kryształ
ma zabarwienie czerwone im bardziej

KWARC RÓŻOWY
DROBNY lub PROSZEK

RÓŻOWY
LEKKI NIEBIESKI
CZERWONY

NIE

TAK

KWARC DYMNY

ZŁOTY
BRĄZOWY
JASNO ZIELONY

TAK

TAK

TURKUS

NIEBIESKI

NIE

TAK

HEMATYT

CZARNY
BIAŁY

NIE

TAK

LAPIS LAZULI

ZŁOTY
NIEBIESKI
CZERWONY
FIOLETOWY

NIE

TAK

GRANAT

GRANATOWA
CIEMNO NIEBIESKI
CZERWONY

NIE

TAK

tym lepiej i im więcej przepuszcza
swiatla czerwonego niż różowego
Łagodząca i kojąca energia, zaskakująco
łagodny biorąc pod uwagę, że jest to
częstotliwośd głównie w czerwonym
zakresie promieniowania. Możliwośd
programowania, ale parametry programu
są ograniczone do tych harmonicznych
zabarwienia minerału. Ożywczy.
Poprawia ogólną funkcję orgonitu.
Podnosi wydajnośd i reaktywnośd
orgonitu. Może byd stosowany do
regulacji gęstości orgonitu. Daje
przyjemną , przyjacielska, gładką energię.
Ożywczy.
Koncentruje i kieruje energią w orgonicie.
Możliwośc zastąpienia kwarcu
w TB i HHGs, pod warunkiem, że kryształ
jest znacznie zabarwionyw czerwieni i
brązie oraz złotym kolorze.
Zdecydowanie emanuje męską energią.
Przydatne do medytacji i ochrony.
Łagodzący i kojący, przydatny do redukcji
bólu i uzdrowienia fizycznego.
Emanuje silną kobiecą energią, dobry dla
uzdrowienia i odnowy na wielu
poziomach . Niekiedy wykazuje
właściwości ekranujące lecz bardziej
przydatny do stymulowania
odnowy po urazach fizycznych lub
energetycznych. Silna synergia z
koralem i hematytem. Zwiększa
energetyzowanie wody przez orgonit.
Silne połączenie z ziemią nadaje
"stabilności" energii w
orgonicie. Zwiększa pojemnośd oraz
przepływ energi w orgonicie
Można go użyd jako uziemienie zamiast /
oprócz elektrycznego uziemienia
orgonitu do ziemi. Silne współdziałanie z
wieloma składnikami /mineralnymi
zwłaszcza IMO turkusem i koralem
czerwonym. Nieco ożywczy.
Bardzo wysoka moc energii tego
kamienia. Nawet za duża aby stosowad w
orgonitach. Warto przeczytad o
właściwościach tego minerału. Ożywczy i
objawiający.
Zapewnia zabarwienie czerwonym
zakresie drgao. Synergia z ametystem.

FLUORYT

NIEBIESKI
ZIELONY
FILETOWY

NIE

TAK

MIKA

ZIELONY
BIAŁY

NIE

TAK

CZĘŚCI
PRAMAGNETYCZNEJ
GLEBY/RUDY METALI

Różnie, Ogólnie
obejmuje Red and up
Widmo do
zmiennejWZROST

NIE

TAK

AZURYT

NIEBIESKI
BIAŁY
FIOLETOWY

NIE

TAK

MALACHIT

ZIELONY

NIE

TAK

AGAT

ZIELONY
BRĄZOWY
BIAŁY

TAK

TAK

PERŁA

ZŁOTY
SREBRNY

NIE

TAK

Zapewnia zabarwienie orgonitu na kolor
zielony ,a czasem niebieski lub fioletowy .
Emanuje dużą energią. Można go użyd
jako pochłaniacz niechcianych
programów/niebezpiecznych programów
podczas utwardzania orgonitu. Przydatny
dla uzdrowienia. Nie jest bardzo dobry
do programowania lecz po mimo to
przechowuje dany progrm. Korzystny
jako środek przenoszenia programów
dedykowanych/energii z
jednego urządzenia do drugiego lub jako
nośnik ich do późniejszego
wykorzystania. Zwiększa
energetyzowanie wody przez orgonit.
Poprawia ogólną funkcję orgonitu.
Podnosi wydajnośd i
reaktywnośd orgonitu. Może byd
stosowany do regulacji gęstości
orgonitu. Wyostrza czucie energii z
orgonitu. Może byd stosowany jako
składnik organiczny. Zapewnia energię
barwy w zakresie wysokich zielonych
częstotliwości.
Energia "ściągająca".
Zdecydowanie zwiększają średnią moc
orgonitu . Zapewniają pewne uziemienie.
Działanie podobne do hematytu, pirytu i
chalkopirytu. Zwiększenie reagowaniea
orgoniteu na fale elektromagnetyczne.
Czasami orzeźwiający, czasem kojący.
Zależy od rzeczywistej ziemi jakiej się
używa.
Zapewnia silne zabarwienie orgonitu w
zakresach niebieskiej i fioletowej energi,
jak również barwy. Podobnie do cyjanitu,
z tym, że jest ostro niebieski. Silne
współdziałanie z malachitem.
Zapewnia zabarwienie w zielonym
zakresie. Silna współdziałanie z Azurytem.
Stosunkowo ostry rodzaj zielonej energii i
użytecznych do oczyszczania. Ożywczy.
Koncentruje i kieruje energią w orgonicie.
Może równie skutecznie zastępowad
Quartz, ale na ogół energia płynie wolniej
niż w przypadku kwarcu.
Silne połączenie żywiołów ziemi i ognia,
przydatnych dla niektórych do ochronny /
osłony przed wpływami.
Nadaje pięknye płynne "kremowe"
poczuie przepływu energii poprawia

KREMOWY

KRWAWY KAMIEN
(HEMATYT)

CZERWONY
ZIELONY

NIE

TAK

KWARCYT

BIAŁY I RÓŻNE
ODCIENIE

TAK

TAK

KWARCYT PROSZEK

BIAŁY I RÓŻNE
ODCIENIE

NIE

TAK

CZERWONY KORAL

CZERWONY

NIE

TAK

CZERWONY
TORMALIN

CZERWONY
NIEBIESKI

NIE

TAK

ZIELONY TORMALIN

ZIELONY
NIEBIESKI

NIE

TAK

TYGRYSIE OKO

BRĄZOWY
ZŁOTY
ŻÓŁTY
CZERWONY

NIE

TAK

KAWAŁKI PIRYTU

CIEMNO CZERWONY
ZŁOTY
BIAŁY
CZARNY

NIE

TAK

nastrój. Przydatny do oczyszczania i
ożywczy. Nieduży wpływ orgonitu na
wodę. Pomaga zlikwidowad konflikt
między ogniem i wodą.
Bardzo męska energia. Zabarwienie w
zakresach zielonej i czerwonej
częstotliwości. Przydatney w
poszukiwaniach duszy i pokonywaniu
przeszkód. Bywa orzeźwiający, czasami
za bardzo dla niektórych osób.
Koncentruje i kieruje energią w orgonicie.
Jest lepszym zamiennikiem
kwarcu niż szkło, ale nadal nie tak dobry
jak kwarc. Zaleca się użycie kwarcytu
trzykrotnie wiecej w objętości orgonitu a
niżeli kwarcu.
Poprawia ogólną funkcję orgonitu.
Podnosi wydajnośd i
reaktywnośd orgonitu. Może byd
stosowany do regulacji gęstości
orgonitu.
Daje zabarwienie energii w zakresie
czerwonej czestorliwości drgao energii.
Silna współdziałanie z turkusem
i hematytem. Łagodna męska energia
zrównoważona z silną energią kobiecości
turkusu. Zwieksza energetyzowanie i
współpracę orgonitu z wodą.
Daje zabarwienie energii w zakresie
czerwonej czestorliwości drgao energii.
Łagodniejsze niż granat.
Daje zabarwienie energii w zakresie
zielonej czestorliwości drgao energii.
Delikatna i kojąc energia.
Zwiększa zdolnośd orgonit do
przetważanie szkodliwych energii przez
zwiększenie pojemności urządzenia oraz
zwiększenia średniego przepływu
energii. Można użyd go jako uziemienia
/ w dodatku do elektrycznego uziemienia
orgonitu do ziemi. Przydatny do
manifestacji i odpychania niechcianych
wpływów. Przydatny także w
wspomaganiu duchowych poszukiwao.
Zwiększa zdolnośd orgonitu do
przetwarzania szkodliwych energii przez
zwiększenie pojemności urządzenia oraz
zwiększenia średniego przepływu
energii. Można żyd go jako uziemienia
/ w dodatku do elektrycznego uziemienia
orgonitu do ziemi.

SZKŁO

WSZYSTKIE KOLORY

TAK

TAK

Skupia i kieruje energię w odgonicie.
Bardzo słaby zamiennik kwarcu, ale
użyteczne jako sposób kontrolowania
przepływu energii w
orgonicie, zwłaszcza jeśli zastosowane
jest w warstwach zewnętrznych. Łagodzi
minimalnie energie oraz polepsza efekt
wizualny orgonitu, jeśli szkło jest
kolorowe.

