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Vreviji Misteriji smo ‘e nekaj-
krat pisali o orgonski energiji,
orgonitih in orgonskih topo-

vih. Tokrat s tega podro~ja predstav-
ljamo orgonske energijske obeske, ki
so od prej na{tetih orgonitov najmanj-
{i. Nosimo jih okoli vratu, v ‘epu ali
kot obesek za klju~e in s tem blagodej-
no vplivamo na svoje telo, du{o in psi-
ho. Ob prisotnosti energijskih obeskov
se negativna energija pretvarja v pozi-
tivno, s ~imer se ustvarja bolj uravnote-
‘eno, zdravo stanje ~loveka, ki temelji
na na~elu usklajene orgonske energije.
Kitajci to energijo imenujejo ~i, Japon-
ci ki, Indijci prana. Pri nas bi jo imeno-
vali eter ali kozmi~na energija.

Po znanstveniku Wilhelmu Reichu je
orgon eter, vseprisoten, univerzalen
ocean kozmi~ne energije, ki napolnjuje
in zaganja celotno vesolje, energijska
polja organizmov, vpliva na meteorolo{-
ke razmere v atmosferi Zemlje, galakti~-
ne premike. Reich se je v tridesetih letih
prej{njega stoletja povsem predal razi-

skovanju orgonske energije, jo analizi-
ral, usmerjal in tudi prakti~no uporab-
ljal. Na zahodu jo je raziskoval in prak-
ti~no uporabil tudi Nikola Tesla.

PREOBRA@ANJE
ENERGIJE

Orgonski energijski obesek je pripo-
mo~ek, ki ga lahko uporabljamo pri ust-
varjanju na{e sre~e in blagostanja ter pri
varovanju zdravja.

In kaj je v njih, da imajo tak vpliv na
~loveka? Smola, anorganski kovinski
delci, kremenovi in kvar~ni kristali ter
posebej, glede na namen dodani dragi
in poldragi kamni. Po izku{njah uporab-
nikov spodbujajo in uravnote‘ajo ~love-
kovo bioenergijsko polje, prina{ajo mir,
sre~o, ~ilost ter bolj uravnote‘eno in ve-
selo razpolo‘enje. Mnogi jih uporabljajo
za varovanje pred slabimi energijami,
vedno prisotnimi elektromagnetnimi
sevanji ter za samozdravljenje in urav-
navanje ~aker. Dobrodo{li so tudi kot
pomo~niki pri osebni duhovni rasti. Po-
magali naj bi pri odpravljanju zastojev
energije v telesu.

In kako privla~ijo orgonsko energijo?
Negativno oziroma nedefinirano

orgonsko energijo privla~i obesek, ki
tvori matriko, ujeto v smoli. Ta tok ener-
gije se usmeri skozi umerjeno bakreno
spiralo ter jo usmeri na kristale kremena
in razli~ne naravne materiale, ujete v
matriki, ki preobra‘ajo in spro{~ajo
nazaj v okolje pozitivno energijo oziro-

ma vibracijo, ki smo jo ‘eleli oddajati
oziroma privla~iti.

DELOVANJE
S pravilno kombinacijo kristalov v

energijskem obesku lahko na primer do-
se‘emo zdravljenje, aktivacijo in pove-
~evanje delovanja ~aker, da delujejo
ubrano in imajo potem ve~jo mo~. Obes-
ki osebi omogo~ajo, da je bolj pozitivno
usmerjena do okolja, bla‘ili naj bi telesne
bole~ine, privabljali blaginjo, ljubezen,
pomagali pri celjenju starih ran, »krpa-
nju« lukenj v avri, prina{ali za{~ito na
podro~ju energije, spro{~ali napetosti te-
lesa in subtilnih teles, pomagali pri laj{a-
nju negativnih miselnih vzorcev, spod-
bujali mirnost, pogum in vzdr‘ljivost v
te‘kih ‘ivljenjskih okoli{~inah in {e bi
lahko na{tevali.

Obesek nosimo okoli vratu, kot obe-
sek za klju~e ali pa v ‘epu. Njegova
struktura je tak{na, da se sami ~istijo; ~e
pa imamo ob~utek, da bi ga bilo dobro
o~istiti, ga speremo pod mrzlo teko~o
vodo in ga nastavimo polni luni ~ez no~.
Enkrat na mesec je priporo~ljivo tudi
polnjenje na soncu.

Predstavljamo orgonske energijske

Orgonske obeske mnogi
uporabljajo za

samozdravljenje in
uravnavanje ~aker.

KRISTALI, ORGON

Kristali preobra‘ajo in spro{~ajo v okolje pozitivno energijo

Sre~a, zdravje, ljubezen ...

Orgonski
obeski za pozitivne odnose in ljubezenOrgonski obeski za blagostanje
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obeske po njihovem prevladujo~em vpli-
vu. Po ob~utku izberemo, kateri orgonit
bi nam v danem obdobju, trenutku naj-
bolj odgovarjal. Nekateri prisegajo tudi
na uporabo ve~ obeskov. Pono~i jih lahko
odlo‘imo na no~no omarico, pri ~emer
nam je najbolj{i kompas in smernik na{
lasten notranji ob~utek.

ZA BLAGOSTANJE
Orgonski obesek za blagostanje vse-

buje razli~ne kombinacije kristalov, med
njimi rde~i jaspis, avanturin, citrin, kre-
men, kameno strelo in anorganske ko-
vinske delce.

^e ga imamo ob sebi, nam obnavlja
telesno, du{evno in duhovno mo~, nas
prizemljuje, odvra~a od negativnih oko-
li{~in, privablja v na{e ‘ivljenje materi-
alne dobrine. Pomaga pri »raztapljanju«
vsakodnevnih energijskih blokad in v
na{e ‘ivljenje privablja veselje, spro{~e-
nost in voljo do dela.

Hkrati krepi na{ imunski sistem, po-
maga laj{ati razli~ne vrste bole~ine,
zaustavlja krvavitve, {~iti srce ter poma-
ga zaceliti sr~ne rane. Blagodejen je tudi
pri te‘avah z o~mi, spodbuja sanje in
~isti blokade.

ZA LJUBEZEN
Orgonski obesek za pozitivne odnose

in ljubezen ima v sebi razli~ne kombi-
nacije kristalov, med njimi ro‘evec, ahat,
kremen, hematit, kameno strelo ter
anorganske kovinske delce.

Deluje tako, da spodbuja pozitiven
odnos v medosebnih razmerjih, pomaga
pri prebolevanju izgub, odpu{~anju,
vra~a nam ljubezen do samega sebe, v
odnosih vzpostavlja ubranost, odpravlja
negativne lastnosti, kot so ljubosumje in
bes, pomaga odpu{~ati ter poudarjat
‘enstvenost.

Vzpodbuja regeneracijo telesa, bla-
godejno vpliva na srce, o‘ilje, ‘iv~ni
sistem, ledvice, pomaga pri celjenju ran,
zdravljenju glavobolov in migren.

ZA RAVNOVESJE
Orgonski obesek za spodbujanje rav-

novesja med srcem, umom in du{o vse-
buje razli~ne kombinacije kristalov,
denimo ametist, amazonit, lapis lazuli,
kremen, kameno strelo, turkiz in anor-
ganske kovinske delce.

S svojim delovanjem odpira vrata do
duhovnih modrosti in v nas vzpodbuja
stik z bo‘ansko ljubeznijo. Pomaga nam
razumeti ‘ivljenjske izzive in nas vzpod-

buja, da si postavimo cilje, ki jih lahko
dose‘emo. V nas krepi frekvence miru,
nas osvobaja od ‘alosti, tesnobe in stra-
hu. Na telesni ravni bla‘i glavobole in
migrene ter deluje proti kr~em.

ZA SRE^O
Orgonitni obesek za sre~o vsebuje

razli~ne kombinacije kristalov ‘ada,
kremena, kamene strele, tigrovega o~esa
in anorganskih kovinskih delcev.

Na nas deluje tako, da v na{e ‘ivlje-
nje prina{a ob~utek sre~e, duhovno kre-
pi osredoto~enost in nas jasno usmerja
k cilju. Krepi intuitivno mo~ in varuje
pred psihi~nimi napadi. Pove~uje samo-
zavest ter odpravlja strahove.

ZA ZA[^ITO
Obesek, namenjen ozemljitvi in za{-

~iti, vsebuje razli~ne kombinacije krista-
lov ~rnega turmalina, kamene strele,
sne‘nega obsidiana, turkiza in anorgan-
skih kovinskih delcev.

Deluje tako, da nam ozemljuje du-
hovno energijo, pove~uje du{evno vital-
nost, uravnove{a korensko ~akro, pre-
pre~uje psihi~ne napade in zmanj{uje
vplive sevanj. Bla‘i negativne vplive
okolja in negativnih misli. Pomaga pri
ozemljitvi, pove~uje samozavest ter
uravnava energiji jin in jang.

A. D.

Orgonske obeske lahko naro~ite v
spletni trgovini Misteriji.si ali po
telefonu 051/307 777.

Orgonski obeski za ozemljitev in za{~ito

Orgonski
obeski
za ravnovesje med srcem, umom in du{o

Orgonski obeski za sre~o

SRE~A, ZDRAVJE, LJUBEZEN ...


