
Orgon Tachyon 
Metalen schaafsels zoals aluminium, ijzer, koper ed worden in giethars 
gegoten en gevormd samen met ons speciaal Tachyon mengsel ( SiO2 
= gemalen Bergkristal + een katalysator) en daarna uitgehard. 

Door de combinatie van polyesterhars (organisch) en metalen 
schaafsels (anorganisch) in gietsstukken te verwerken eventueel samen 
met edelstenen en kristallen bekom je een orgon accumulator en 
generator die etherische energie aantrekt uit de omgeving en ook de 
negatieve energie (DOR) en omzet naar positieve energie (OR) en weer 
uitstraalt naar de omgeving.

Onze Orgoniet combineren wij nog eens extra met ons speciaal 
ontwikkelt Tachyon mengsel ( SiO2 = gemalen Bergkristal + een 
katalysator) waardoor onze orgoniet stukjes nog eens extra de nulpunt 
en orgon energievelden genereert. Orgoniet liefhebbers voelen dan ook 
het verschil met de gewone orgoniet en dat orgon-tachyon veel krachtiger werkt en aanvoelt. 

Er zijn dan ook vele eigenschappen en praktische mogelijkheden met Orgon Tachyon.

Eigenschappen Orgon Tachyon 

– Versterkt, ondersteund, hersteld en onderhoud de levensenergie 
van alle levende wezens.

– Transformeert aangetrokken negatieve energie (DOR) en zet 
deze om naar positieve energie (OR) en straalt deze weer uit 
naar de omgeving.

– De negatieve energievelden rond de mens (aura) en in de (woon 
en leef) omgeving worden door de orgon en tachyon 
getransformeerd naar een positief ondersteunend energieveld. 

– Brengt balans in lichaam en geest, versterkt het menselijk 
energiesysteem de aura en meridianen.

– Wanneer orgon en tachyon de levensenergie-velden in mens en omgeving laat stromen is 
harmonie, gezondheid en balans een natuurlijk gevolg.

– De negatieve invloed van technologie en electromagnetische velden werken de natuurlijke 
levensenergievelden van mens en omgeving tegen en kan worden opgelost door orgon en 
tachyon.

– Een tamelijk grote hoeveelheid Orgon Tachyon kan een volledige woning zuiveren van 
negatieve energie. Een kleine hoeveelheid bij je dragen voor bescherming van je 
energiesysteem (aura) voor als je buitenhuis bent of op reis.

– Blokkades, angsten en trauma's (ook uit het verleden) blokkeren de levensenergie en worden 
door orgon tachyon weer vrijgemaakt, verwerkt en getransformeerd naar een volgende stap 
in groei en ontwikkeling.
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– De positieve orgon en tachyon versterken het levensgeluk, harmonie en welzijnsgevoelens 
en heeft een invloed op onze positieve zelfontwikkeling, geeft ons zelfvertrouwen en een 
gevoel van levensbestemming.

– Negatieve gedachtenvormen en depressie worden getransformeerd naar positiviteit.
– Verbetering van sfeerinvloeden in woning zoals entiteiten, negatieve energie van 

gebeurtenissen, ..enz.
– Heeft ook een positieve invloed op de kwaliteit van lucht. (Dr.Willem Reich deed testen met  

cloudbusters en orgone machine's om regen te maken of wolken te verdrijven.)

Praktische mogelijkheden met Orgon Tachyon

– Neutraliseren van tal van elektromagnetische invloeden van 
apparaten zoals GSM, Dect telefoon, microgolf, computers, 
routers, WIFI, UMTS, Bleutooth, alle electro huisapparaten, 
zonnepanelen, enz...

– Orgoniet Tachyon ingraven bij planten, volkstuinderij, 
bomen, ...enz om de groei en bio- energie van organisch 
materiaal te ondersteunen, brengt betere oogst. Bescherming van 
de planten tot op cellen en blauwdruk (specifieke info van de 
plant) niveau. 

– Healing tools voor aura, Chakra's , meridianen, te zuiveren, 
balanceren, herstellen en harmoniseren. Tools voor meditatie en 
zuiveren van ruimten.

– Orgoniet Tachyon om het landschap energetisch te verbeteren 
door ingraven of plaatsen bij GSM mast torens, bij elektro-
transfo-cabines, nabij hoogspanningsmasten, vijvers, 
waterwegen,..enz.

– Verbetering van de landbouwkwaliteit: plantages, serres, 
boomgaarden, bosbeheer, wateropslag, veevoederopslag, 
voedselopslag, vervoer, ..enz

– Plaats orgoniet tachyon nabij of in de; wagen, koelkast, 
voedselbewaarkast, waterleiding, meterkast, bij de PC, internet, 
telefoon, stookolievat, stookketel, luchtfiltersysteem, aquariums, 
kattenbak, ...enz.

– Bij de slaapplaats, maar bouw het langzaam op, de aura reinigt 
zich gedurende het slapen.

– In de nabijheid van zieken (-huizen) om healing en processen te 
ondersteunen.
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