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Uporaba orgonske energije je
vse bolj priljubljena. Lani smo
pisali, kako jo je mogo~e upo-

rabiti pri zatiranju {kodljivcev v sadov-
njaku jabolk. [lo je za slovenski poskus,
ki se bo morda letos nadaljeval s posku-
som »preganjanja« komarjev v Italiji. Gre
za ve~je naprave in celo vrsto informa-
cij, tokrat pa smo iz literature izbrali ne-
kaj primerov doma~e, ne preve~ zah-
tevne uporabe malih orgonskih seval- nikov, kakr{ne je mogo~e dobiti tudi

pri nas. ̂ lanek nam je pripravil magis-
ter Davorin [najdar, ki na vabilo na{e
revije predava o smotrni rabi orgons-
kih sevalnikov.

Uporaba orgonskega sevalnika se
opira na dejstvo, da ta sevalnik nima

nobenih {kodljivih u~inkov na ‘iva bit-
ja. Torej tudi ne na {kodljivce pri

ljudeh, ‘ivalih ali rastlinah.
[kodljivci oziroma zajedav-

ci imajo po svoji naravi nizke
vibracijske frekvence in majhno

energijsko vrednost.
Zato moramo za
njihovo odstra-
nitev okrepiti vi-

bracijsko frekven-
co in optimirati ener-

gijsko vrednost vi{jih
organizmov, na katerih
se {kodljivci pojavljajo.

Torej ne u~inkujemo
na {kodljivce, marve~
na organizme, ki jim

{kodo povzro~ajo. Tako

na primer sadike sadja, zelenjave ali
cvetja preventivno obsevamo z orgon-
skim sevalnikom in ustreznimi osnovni-
mi orgonskimi celicami, ki so ‘e sestav-
ni del osnovne opreme sevalnika.

^e pa je zajedavec ‘e napadel rastli-
no, njegov »vzorec« (uni~en zajedavec
ali ‘e pripravljena informacija iz uni-
~enega zajedavca) postavimo v posodo
orgonskega sevalnika in z njim rastlino
obsevamo neposredno ali pa radioni~no
s pomo~jo fotografije.

PRENOS INFORMACIJ
Orgonsko energijo z ustreznimi vhod-

nimi informacijami ali brez njih lahko
prena{amo prek orgonskega sevalnika
na ljudi, ‘ivali ali rastline ne le nepo-
sredno, pa~ pa tudi radioni~no. Pojem
radionika sestavljata besedi radiacija in
elektronika. Radionika je skupen izraz
za diagnosticiranje in terapijo ‘ivih bitij,
ki niso neposredno prisotna. Tvorec na-
~ela radionike je ameri{ki zdravnik dr.
Albert Adams, rojen leta 1863, ki je znan
po mnogih revolucionarnih odkritjih,
med katere sodi tudi radionika.

Z orgonskim sevalnikom lahko radi-
oni~no obsevamo tudi ‘iva bitja, ki niso
neposredno navzo~a.

Vse ‘ivljenjske oblike – ljudje, ‘ivali,
rastline in zemlja – imajo skupno ener-
gijsko polje. (Natan~neje se o tem lahko
pou~ite iz knjige Polje: po sledeh nevidnih
sil v vesolju). Vsako ‘ivo bitje pa ima tudi
svoje lastno, povsem individualno ener-
gijsko polje (avro), ki je edinstveno ka-
kor prstni odtis. To individualno ener-
gijsko polje seva vsaka celica v ‘ivem
bitju, kar pomeni, da je prisotno tudi v
vsakem posameznem vzorcu ‘ivega bit-
ja, kot je kapljica krvi, las in podobno.
Pri analizi in uravnove{anju na daljavo

Preventivna in kurativna raba orgonskega sevalnika

Frekvence zoper {kodljivce
Orgonski sevalnik nima

nobenih {kodljivih
u~inkov na ‘iva bitja,

torej tudi ne na {kodljivce
pri ljudeh, ‘ivalih ali

rastlinah.

Davorin [najdar, magister
elektrotehnike, bo v Ljubljani
vodil seminar o uporabi
orgonskega sevalnika ~etrto
soboto v aprilu.
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opravimo sinhronizacijo ali uskladitev
energijskega polja med vzorcem in nje-
govim »lastnikom«.

Pri obsevanju vzorca z orgonskim se-
valnikom in orgonskimi celicami vzorec
slu‘i kot oddajnik zdravilne informacije,
ki se z minimalnim ~asovnim zamikom
prenese na lastnika vzorca, kjer tudi de-
jansko deluje. Preprosto povedano, vzo-
rec in njegov lastnik sta kakor oddajnik
in sprejemnik pri radijskem aparatu,
kjer vzorec in lastnika vzorca povezuje
nosilna frekvenca.

Obstaja {e en pomemben pogoj za
funkcioniranje radioni~nega prenosa:
vzorcu moramo posredovati minimal-
no koli~ino orgonske, ‘ivljenjske ener-
gije, da njegovo polje lahko deluje kot
oddajnik. Isto na~elo velja tudi pri elek-
tromagnetnih valovih: brez energije
prenos radijskih valov ni mo‘en. Orgon-
ski sevalnik oddaja na vzorec vibracije
iz posode in orgonsko energijo.

UPORABA ORGONSKEGA
SEVALNIKA NA @IVALIH

Uporaba orgonskega sevalnika ni
omejena samo na ljudi in rastline, tem-
ve~ deluje tudi na ‘ivali. Te so po celi~ni
in organski sestavi podobne ljudem, za-
to jih tudi tako pogosto uporabljajo v
medicinskih raziskavah za preizku{anje
novih zdravil, raziskovanje neznanih
bolezni in podobno. @ivali trpijo in ~uti-
jo podobno kot ljudje, zato v orgonski
terapiji zanje veljajo ista na~ela.

Naj navedemo nekaj rezultatov upo-
rabe orgonske energije v Nem~iji, o kate-
rih so poro~ali na sre~anju ljudi, ki se
ukvarjajo z uporabo orgonskih sevalni-
kov.

• Nek konjerejec je imel velike te‘a-
ve z mladim, pla{ljivim konjem. Radi-
estezijske raziskave so pokazale, da je
bil konj psihi~no povsem razrvan, osla-
bel pa mu je tudi vid; iz tega razloga se

Z orgonskim sevalnikom je mogo~e vplivati na ljudi, rastline in seveda tudi na `ivali. Znani
so primeri vpliva na tekmovalne konje.

FREKVENCE ZOPER {KODLJIVCE

NARO^ITE SI ZDRAVJE
POKLONITE GA PRIJATELJEM
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Pesticidi
  Novorojen~ki s hormonsko motnjo

Vnetje se~il
  Ko lulanje pe~e

Pomlad
  Alergije na pohodu

Obremenitveni zlom
  Ko po~ijo kosti

Du{evne bolezni
  120 milijonov depresivnih ljudi

Zdravila proti bole~inam
  Varna le kratek ~as

Dojenje
  Dojen~ka hranimo, kadar ‘eli

Test
  Kdaj je driska nevarna?

Huj{ajmo z Zdravjem
  Gibanje je igra

Ko‘a
  Materinega znamenja
  ne odstranjujemo z laserjem

Joga
  Tega ne prebavljam!

Rekreativni tek
  Prvi izziv: pet kilometrov

Prehrana
  Hamburger ali jabolko

Mikrobi
  Jaz in 100 milijard mikrobov

Mladi in zdravje
  Reciklirana {ola




