ORGONIT
En introduktion

Av Tomas

Orgonit, eller orgonit som upptäcktes runt millennieskiftet är en kombination av tre saker vars uppgift är att
omvandla energi från negativ till positiv i dess direkta närområde. Det är inte energi i den vanliga bemärkelsen
såsom värme- rörelse- eller elektrisk energi, utan orgon-energi, livskraftsenergi, chi, prana eller vad man nu vill
kalla det. Gamla civilisationer över hela världen hade egna ord och benämningar på denna energi som allt är
uppbyggt av. Det är energin som håller ihop materia och i som grund och botten hela universum består utav.
Energi kan existera i två olika former, positiv och negativ, eller som Wilhelm Reich, en pionjär inom detta område
valde att kalla det, POR (positive orgone) och DOR (dead orgone). POR står för ett fritt flöde av livskraft och
främjande av allt liv, energi med hög frekvens. Tillgång till positiv energi, POR, i stor mängd gör att naturen
fungerar på ett optimalt sätt, att balans och harmoni uppnås. DOR är själva avsaknaden av POR, stillastående och
död energi med låga vibrationer. Avsaknad av positiv energi leder till en nedbrytning av livsprocesser, sjukdom,
förstörelse och tillslut död hos alla levande organismer och varelser, människor och växter, djur och natur.
DOR är ett stort problem här på jorden. Det leder till att inget fungerar optimalt, att mänskligheten inte har
tillgång till energi vilket skapar kaos och problem, krig och svält. Vi är på god väg att ta död på oss själva. Lägger
man samtliga problem vi har på jorden i en stor kastrull och kokar bort det som inte är väsentligt, så kommer det
som är kvar på botten vara en brun sörja av för mycket DOR och för lite POR. Cancer är ett resultat av en felaktig
balans mellan DOR och POR i kroppen, en parasit som stjäl all livskraftsenergi. Jämför stora megastäder med
cancer, de är för jorden vad en cancersvulst är för människokroppen. De största källorna till DOR är idag
radiomaster, kraftledningar, kärnkraftverk etc då de avger elektromagnetisk och radioaktiv strålning. Denna
strålning hindrar energi att flöda fritt och är således ett problem. Att utsätta människor och djur för olika plågor,
såsom massakrer, offring, och olika typer av ritualer alstrar också DOR, så platser där sådant förkommer eller
förekommit är platser det finns mycket död energi. Platser med mycket miljöförstöring är platser det finns DOR i
mängder som behöver omvandlas.
Metaller reflekterar energi och organiskt (kolbaserat) material absorberar energi. Wilhelm Reich upptäckte under
1930-talet att en växelvis kombination av metall och organiskt material såsom trä eller plast samlar upp och
koncentrerar energi, vare sig den är positiv eller negativ. Han konstruerade en låda (”orgone accumulator”) av
växelvis plåt och glasfiberarmerad plast i tjocka lager, som han senare lät patienter med obotliga sjukdomar sitta i.
Lådan fungerade så att den koncentrerade energi (både positiv och negativ) från närområdet in i lådan. För att
undvika att lådan koncentrerade negativ energi var den placerad långt ute i naturen i Maine, USA, långt bort ifrån
närliggande källor till DOR. Under tiden en cancerpatient satt i lådan så blev patienten gradvis bättre och
tumörerna blev mindre. Men efter att behandlingen avbrutits återkom sjukdomen. Lådan hade nämligen inte
någon möjlighet att omvandla utan bara koncentrera och samla upp både positiv och negativ energi. Wilhelm
Reich var tydligen långt före sin tid och blev sedermera arresterad av FBI för sina uppfinningar och satt i fängelse
där han uppvisade förgiftningssymptom och dog 1957.
Det är här orgonit kommer in i bilden. En orgonit är en fortsättning på Wilhelm Reichs arbete och består av tre
saker, ett organiskt material, ett metalliskt material och en liten bit kvarts. Kvarts är ett mineral med en kristallin
struktur som vibrerar med mycket hög frekvens. Det är mycket stabilt i sin kemiska struktur och dess frekvens kan
inte förändras (detta utnyttjas i kvartsur) vilket innebär att energi i kristallens direkta närhet antar samma frekvens
som kristallen. När kristallen placeras inuti en mix av organiskt och metalliskt material har den en förmåga att
omvandla energin som plast/metallblandningen absorberar och reflektera tillbaks den som positiv energi till
närområdet.
Metallen som används är aluminiumspån, det organiska materialet är polyesterresin, en flytande plast som stelnar
om en härdare tillsätts. Den färdiga mixen av organiskt och metalliskt material får då en mycket stor sammanlagd
area, och ju större area, desto mer effektivt absorberar den energi. Varför man väljer just polyester som organiskt
material är för att polyester krymper när det härdar, vilket sätter ett enormt tryck på kristallen inuti blandningen.
Kvarts tillsammans med några få andra material får piezoelektriska egenskaper när de utsätts för tryck vilket
innebär att det bildas en elektrisk spänning över kristallens positiva och negativa del. Detta ”aktiverar” orgoniten.
Energiomvandlingen avtar aldrig och när en orgonit väl härdat så måste den förstöras för att den ska sluta fungera.
Att använda någon annan härdplast än polyester (såsom epoxy eller enkomponents spackel) rekommenderas inte
då andra plaster inte krymper lika mycket.

Vissa sidor på nätet uppmanar folk att gjuta orgoniter med gips istället för polyester. Det fungerar givetvis inte, gips
är inget organiskt material. Det förekommer också sidor på nätet där gjutningar som knappt inte innehåller någon
metall utan bara kristaller, lite koppartråd, glitter och transparent härdplast kallas för orgonit. Inget ont om dessa
vackra skapelser men de fungerar INTE till det vi hade tänkt att använda dem till. Orgonit är i första hand inget
konstverk utan en ”apparat” som fyller en funktion. Man kan göra riktigt snygga orgoniter för personligt bruk som
funkar bra och är fina att se på men då bör man se till att de åtminstone innehåller lite metallspån för att fungera.
Vill man gjuta orgoniter för ett speciellt syfte och t.ex lägga i andra stenar eller kristaller är det upp till var och en,
orgonit förstärker stenarnas egenskaper. Men att lägga in extra saker i orgoniter man tänkt använda ute i fält är
absolut inte nödvändigt. Håller man sig till de tre ingredienserna så är effekten mer än tillräcklig.
En orgonit med en storlek på endast 100ml (minsta rekommenderade storleken) har
förmågan att neutralisera enorma mängder död energi inom en cirkel med 4-500 meters
radie. Placeras en eller flera orgoniter strategiskt vid en radiosändare eller mobilmast så
har de förmågan att omvandla all energi runt denna till positiv. Omvandlingen gör att
denna strålkälla inte längre alstrar någon död energi, utan istället strålar ut positiv energi
med hög frekvens. Det är således bättre att lägga en orgonit bredvid en strålkälla än att
stänga av den. Kommunikationen som sändaren förmedlar påverkas dock INTE, du får
inte sämre täckning på mobilen bara för att du har en orgonit i närheten. Orgoniten
neutraliserar endast de negativa effekterna av den elektromagnetiska strålningen.
Omvandlingen sker vid källan och inte vid orgoniten. Effekten av en orgonit kan inte
mätas med konventionella mätinstrument utan måste helt enkelt upplevas för att kunna
med säkerhet få reda på vilken effekt den har. Det enda vettiga sättet att ”testa” orgonit är
att tillverka ett gäng för småpengar och börja experimentera.
Det kan ske på olika sätt och här är några exempel:
•

Växt-experiment där två eller flera krukor med samma växt odlas under likartade förhållanden, där den
ena har en orgonit placerad i krukan och den andra inte. Den med orgoniten i växer allt som oftast
starkare och friskare, producerar mer skörd och kräver mindre näring än referensväxten.

•

Psykologiska experiment där orgonit placeras intill ställen där människor mår generellt sett dåligt, såsom
institutioner, fängelser, sjukhus o.s.v och förändringarna tillåts att observeras över tid. Du kommer se att
sakta men säkert blir människor gladare och mår bättre. Vissa personer är känsliga och känner ”något”
direkt när en orgonit hålls i handen, andra inte.

•

Is-test där man fryser vatten i två glas, ett med en orgonit under och ett utan, och skillnaden i utseendet på
isen observeras. Man bör testa att frysa in ett glas utan orgonit under först, innan man har placerat en
orgonit i frysen (eller ens varit nära), då effekten kan kvarstå en tid efter att orgoniten tagits ur skåpet.
Eller att man placerar en orgonit på ett ställe man misstänker utsätts för
stark elektromagnetisk strålning, t.ex en mobiltelefonmast eller ett
ställverk. Är det en stark källa till DOR och närområdet inte fått
påhälsning av orgonit innan så är det inte alls ovanligt att du efter en
liten stund kan se en direkt förändring i atmostfären ovanför till det
bättre. Att det bildas ett blått hål i en mulen himmel ovanför en
neutraliserad mobilmast är mycket vanligt förekommande och alla som
använder orgonit kan berätta om dessa fenomen.

Detta är mycket imponerande när det bevittnas för första gången och är man snabb och placerar ut några stycken
vid flera olika närliggande strålningskällor så blir effekten av energiomvandligen mycket påtaglig. Djur och
speciellt fåglar har en tendens att gilla orgonit. Katter gillar att ligga och sova i närheten av orgoniter, höns lägger
gärna sina ägg i det hörnet där orgoniten ligger, och fåglar gillar att sitta i mobiltelefonmaster vars energi
omvandlats till positiv genom strategisk utplacering av orgonit. Fåglar sitter normalt INTE i mobilmaster på grund
av känslighet mot strålning men på senare tid när folk börjat neutralisera strålningen från dessa på egen hand så har
det blivit en allt vanligare syn.

Ställen som är i stort behov av orgonit är som tidigare nämnt radiomaster och mobilmaster som med hög
sändareffekt alstrar oerhörda mängder DOR över långa avstånd. Indikationer finns dessutom på att dessa master
ingår i ett massivt militärt system för dold global vädermanipulation där man med hjälp av avancerad teknik kan
styra stormar och jetströmmar över hela jordklotet. Med ett sådant här system i händerna på fel makter så är
konventionella vapen totalt överflödiga. Istället för att invadera ett land med fysisk militär, kan en angripare
artificiellt skapa en naturkatastrof som slår ut hela landet. På senare tid har det byggts upp kraftiga anläggningar för
upphettning av jonosfären med hjälp av mikrovågor på varje kontinent på jorden. Efter att dessa byggdes har
andelen naturkatastrofer ökat katastrofalt, och det är inte omöjligt att det finns ett samband. Finns det minsta lilla
misstanke om att ett sådant system existerar bör varje person med någon form av heder och medkänsla i behåll göra
vad hon/han kan för att stänga av det. Det är därför av största vikt att perforera grundfundamentet som dessa
krafter vilar på, nämligen DOR, och det arbetet görs enklast med orgonit vid källan till problemen.
En orgonit på en deciliter kan neutralisera alla negativa effekter av en medelstor sändarstation som har runt 10 vita
avlånga paneler monterade, om den placeras inom det rekommenderade avståndet på
4-500m. Är du osäker på om det räcker med en, eller om du misstänker att någon kan hitta den, kasta en eller två
extra. Större anläggningar kan behöva betydligt fler och kanske vid flera olika tillfällen och av olika personer. Om
du av någon anledning inte kan komma så nära objektet som ska neutraliseras som du önskar, omringa det med
flertalet orgoniter. Finns det vatten i närheten av ditt objekt så kasta i en i vattnet än att lägga en på land, då vatten
leder energi mycket bra och du uppnår större effekt med mindre antal orgoniter.
Inne i städer finns massor av saker som alstrar DOR och dessutom
sitter de vita sändarpanelerna monterade på hustak och är svåra att se,
därför kan det vara klokt att lägga ut orgoniter i ett rutnät över hela
stadskärnan. Då täcker du in allt som orsakar DOR i staden på ett
effektivt sätt, och du bör se stora resultat.
Andra ställen som bör tas i beaktning är kyrkor och kyrkogårdar,
gamla grav- och offerplatser, dricksvattendammar och vattentorn,
industriområden, militära anläggningar, radarstationer, brand- och
polisstationer, sjukhus, shoppingcentrum, äldreboende,
tidningsredaktioner och tv-bolag, skolor och ställen med förorenad
miljö och/eller hög brottslighet. Möjligheterna är oanade och när du
kommit igång med arbetet så kommer du upptäcka att fler och fler
platser/objekt i din närhet utstrålar negativitet/död energi och behöver
neutraliseras. Är du bra på att använda pendel eller slagruta så kan du
använda dessa som hjälpmedel för att hitta platser att neutralisera. När
du springer runt på skumma ställen och placerar orgonit, gör det med
intentionen att du gör något gott och agera inte misstänksamt om
någon undrar vad du håller på med. Berätta vad orgonit är för något
och vad det gör. Du begår inget brott om du inte är inne på någon annans mark.
Orgonit är med andra ord en fantastisk upptäckt som verkligen har kapacitet att föra mänskligheten framåt, bort
från fallerande system och in i en ny tid av välmående. Det behövs dock en insats från en liten del av befolkningen,
att vi som förstår vidden av problemet agerar, för att detta ska bli verklighet och för att vi ska kunna skapa
paradiset på jorden tillsammans.
Vi går runt i en konstant brist på positiv energi, och i det sömnliknande tillstånd vi kollektivt befinner oss i så ser
vi inte skogen för alla träd.... Vi har all kunskap och teknik i välden att skapa en hållbar värld, men vad väntar vi
på?

För att göra orgoniter i muffinsstorlek behöver
du:
•
•
•
•

•

Polyesterresin (härdplast)
Härdare till polyester
Frässpån i aluminium
Muffinsform i silikon eller i plåt med
non-stickbeläggning eller små
dricksglas
Kvartskristaller, hela eller i bitar, en
per form

Polyesterresin brukar finnas i allt från 0,5kg
burkar till 204L fat. 20kg kostar ca 1000:- hos
en grossist. Polyester används till att armera
glasfiber med så företag som säljer produkter
till glasfibertillverkning eller tillverkar saker i
glasfiber (t.ex båtar, kemtankar, pooler,
spoilerkit till bilar) har polyester. Biltema har
10kg för runt 700kr. Polyester är lite mer lättflytande än sirap och först när ca 2% härdare tillsätts så blir det hårt
som hårdplast, så köp härdare på samma ställe som du köper polyester. 10 kg polyester brukar räcka till mellan 100120 st orgoniter och lite mindre än 100ml härdare går åt till 10kg polyester.
Frässpån kan du köpa eller få gratis om du
frågar hos mindre metallskrotar, mekaniska
verkstäder eller fabriker som bearbetar (fräser)
aluminium. Sådana företag finns i varje svensk
stad och ofta också på mindre orter. Håll utkik
efter ganska fint spån i jämn storlek, ca 310mm i spånstorlek. Alla metaller går bra men
aluminium är att föredra då det brukar skänkas
bort gratis, är lätt att få tag i, och rostar inte.
Vanligt järn är inte bra då det rostar men i
nödfall funkar även det. Mässing och i
synnerhet koppar är enligt många bäst, men
skänks sällan bort och tillgängligheten är låg,
så dessa är det sista alternativet. Svarvspån med
långa spiraler vill du inte ha, inte heller så fint
metallpulver att blandad polyester inte kan
rinna igenom.
Skål nr 1 innehåller svarvspån, detta är alldeles
för grovt och kommer inte att fungera bra.
Skål nr 2 innehåller spån som är på gränsen till
för fint. Detta funkar men är jobbigt att hantera då man måste röra ner det i polyestern.
Skål nr 3 innehåller bra spån i storlek 5-10mm. Det är lätt att arbeta med och polyestern rinner igenom lätt med
minimal omrörning.
Skål nr 4 innehåller också bra spån men här krävs att man petar lite för att få bort luftbubblorna längst ner i
formen.

Tumregeln är att ju större sammanlagd area på spånet, desto effektivare orgoniter (till en viss gräns då räckvidden
kan bli lidande om spånet är för litet.. Om du verkligen inte hittar metallspån så kan du klippa sönder
aluminiumburkar eller skurbollar i metall man har till att rengöra grytor. Metallspån från verkstäder brukar vara
kladdigt av skärvätska och vatten, så om spånet inte är speciellt torrt så bör du torka och/eller skölja det först. Skölj
i ett durkslag med varmt vatten, häll av och låt torka i solen, i ugn eller under värmefläkt. Är det för mycket vatten
eller olja i spånet så kommer det att bubbla upp till ytan när polyestern härdar, vilket är fult och skapar porer i
slutprodukten.
Muffinsformar i silikon eller plåt med 12st i varje har nästan varje större mataffär. För att underlätta att polyestern
släpper från formen så bör man använda ett smörjmedel i formen såsom ett tunt lager hårdvax till bil eller
silikonspray. Används silikonformarna behövs inget smörjmedel. Hittar du inte såna så kan du använda i princip
vilket glas som helst, vanliga små dricksglas som du fyller till 1dl ungefär duger. En orgonit bör vara minst 100ml
för att vara effektiv.
Kvartskristaller köps lätt på internet till
bulkpriser. Sök på ”wholesale quartz” så hittar
du en del. Det finns många säljare på tradera
och ebay som säljer kristaller. Till orgoniter
som skall användas ute i fält räcker det med
kristaller med storlek på ca en centimeter. Har
du en större kristall så kan du lägga den i en
duk och krossa den till flera små med en
hammare. Det behöver inte vara en tydlig
spets, kvartsbitar man hittar ute i naturen
duger gott att använda ute i fält. Butiker som
säljer stenar och kristaller har kvartskristaller
och dessa butiker finns lite överallt i sverige,
sök på nätet så kommer de fram.
Vill du komma hyfsat billigt undan så kan du köpa ett ametist- eller eller citrinkluster hos en kristall/stenaffär, bryt
sedan sönder eller krossa klustret så att du får massa små kvartsbitar. Kvarts är ett av världens vanligaste mineral så
det bör inte vara några problem att hitta, men ska du ha mycket kristaller så kan det bli dyrt om du köper från fel
ställen. Rosenkvarts funkar bra och är billigt. Akvarieaffärer kan ha stora bitar man kan krossa.
När du plockat ihop alla grejer du behöver, gå ut på balkongen/i garaget/utomhus där det är bra ventilation. Detta
är viktigt då polyester avger otrevliga ångor som inte bör andas in, och härdaren är inte heller speciellt trevlig.
Plasthandskar är ett krav, du vill inte ha polyester på huden. Använd gärna andningsmask med gasfilter mot
organiska ångor, andningsskydd för partiklar och damm gör ingen nytta då gaserna passerar igenom dessa. Skydda
underlaget med tidningar eller dylikt, för spiller du polyester på bordet går det inte att få bort när det härdat. Vill
du få bort spill som ännu ej härdat går det med en trasa indränkt i aceton. Se till att polyestern håller
rumstemperatur innan du börjar arbeta och vänd dunken upp-och-ner ett par gånger för att blanda innehållet.
Mät upp en liter polyester i en kanna. Oljekannor i PP-plast är bäst då
polyester inte biter sig fast så lätt och du kan få bort det från kannan när
du använt den ett par gånger. Mät upp 20ml härdare (använd mätglas eller
5ml teskedsmått i metall). Hur mycket härdare du ska använda beror på
omginvingstemperatur. Är det varmt ute så kan du använda lite mindre
och är det kallt så använd lite mer, mellan 1,8-2,2% ungefär. Är det runt
15-20 grader så kör på 20-25ml per liter. Har du i för mycket (speciellt om
man gör större gjutningar) så utvecklas en massa värme och din orgonit
kan spricka, och har du i för lite så tar det för lång tid att härda (eller inte
alls), samt att mindre krympning uppstår. Är du osäker så kör på
20ml/liter. Använd mätglas eller köksmått i rostfritt stål.
Häll härdaren i kannan med polyester och rör runt i ca en halv minut tills det har blandat sig. Kort därefter
kommer du se att polyestern ändrar färg något. Då har det börjat härda och du har cirka en halvtimme på dig innan
det börjar stelna.

Häll blandad polyester upp till hälften i alla formar. Häll i så många
formar som du tror du klarar göra på en halvtimme, jag brukar göra 4st
formar med 12st i varje på en gång.

Lägg lite spån i varje form och låt det sjunka till botten, rör runt om det
behövs. Lägg sedan en kristall i mitten av varje form.

Fyll på med mer spån upp till kanten och täck allt med polyester, peta lite
med en metall- eller träpinne så att polyestern tränger in överallt. Låt
härda (gärna i solljus) tills det mesta av den otrevliga lukten försvunnit, nu
behöver inte längre några skyddsåtgärder vidtas. Slå av överblivet
polyester från puckarna och slipa/fila om du tycker det är nödvändigt. De
kan få riktigt vassa kanter och om man ska kasta dem långt så är det en
fördel att slipa dem.

Du bör nu ha fått fram minst 12st orgoniter av enklaste modell, eller Tower Busters (TB) som de kallas. Börja med
att neutralisera din egen närhet först. Du behöver all hjälp du kan få när du väl börjat med detta. Lägg därför en TB
i varje hörn på ditt hus/lägenhet. Placera ut på elcentralen, wifi-routern, inkommande vattenledning etc. Arbeta
sedan utåt från ditt hem med att lägga en vid varje radiomast i närheten. Lantmäteriets ”Gröna kartan”
(Terrängkartan) är en mycket god hjälp att ha med sig på orgonit-äventyr då de flesta radiomaster finns utmärkta
och fornminnen, gravplatser, kyrkor, kraftledningar etc finns också med.
Detta är bara en av flera olika grundtyper av orgoniter man kan göra. Nästa
variant är HHG, Holy Handgrenade (namnet kommer från Monthy
Python), som är en konformad eller pyramidformad pjäs med 5st
kristallspetsar i som är betydligt kraftfullare än en TB. Denna absorberar
DOR från omgivningen ner i spetsen och dumpar ut det som POR vid
marknivå.
En annan viktig är Earth Pipe som består av ett runt 30cm långt metallrör,
och kristall omsluten av minst 100ml orgonit-mix. Kristallen kan man linda
med koppartråd och orgonitmixen ska inte fylla hela röret, bara delvis.
Röret bankas ned i marken med den tomma rörändan och kristallens spets nedåt för att absorbera DOR ifrån
underjorden och dumpa ut det som POR ovanför marknivå. Denna är mycket effektiv att använda om man
misstänker att det finns underjordiska installationer som alstrar DOR såsom underjordiska bergrum där det huserar
teknisk utrustning. Ett exempel är ovanför nedgrävda dricksvattenreservoarer.

En Cloudbuster är en annan variant. Det är en vidareutveckling av apparaten som Wilhelm Reich använde för att
temporärt skapa regn i den amerikanska öknen i början av 1950-talet. Det består av 6st 2-3m metallrör i
sexkantsformation nedstucket i 10L orgonit-mix. I varje rör finns en dubbelspetsad kvarts och i orgoniten ett gäng
vanliga kristaller eller kristallkross. Rör leder orgonenergi i rörets riktning, och ju längre rör desto längre räckvidd.
Cloudbustern drar DOR högt upp ifrån atmosfären och omvandlar det till POR vid marken. Det finns texter på
nätet som uppmanar till att vara försiktig när man sätter upp och använder en cloudbuster så att den inte orsakar
negativa väderfenomen. Detta är inte sant och gäller bara den ursprungliga typen av cloudbuster som Wilhelm
Reich byggde utan orgonit där energin istället jordas ut i närliggande vattendrag.
Alla orgoniter fungerar passivt, effekten avtar aldrig och de behöver inte jordas. Men man kan även göra aktiva
apparater som producerar orgonenergi (skalärvågor) som man använder interaktivt. Aktiva apparater är ett bra
hjälpmedel att ha med sig när man är ute på uppdrag, speciellt om man ska besöka något större/viktigare objekt. De
består av en stor kvartskristall runt vilken man lindat en speciell spole (mobius coil). Spolen pulsas av en
fyrkantsvåg med 15hz DC. Man kan använda en s.k zapper att pulsa spolen med eller så bygger man en enkel och
billig (100-200kr) krets med hjälp av instruktioner på nätet. Vill man öka effekten så gjuter man in den med
orgonit i ett grovt kopparrör tillsammans med ametist och andra lämpliga tillsatser. Dessa apparater fungerar
förvånansvärt effektivt och kan användas ihop med din egen kropp och ditt eget sinne för att åstadkomma olika
former av beskydd, göra dig osynlig för teknisk och psykisk övervakning, avvärja attacker och angripare etc.
Det är fritt fram att experimentera själv, detta är ingen absolut sanning, bara mina och andras erfarenheter
nedskrivet i text. Oavsett hur fel du gör kan du inte göra en orgonit som gör skada.
Instruktioner hur man bygger de andra orgoniterna samt pulskretsen kommer att komma i en uppdaterad utgåva.
Mer information om orgonit hittar du på http://www.ethericwarriors.com
Det är det mest seriösa forumet för folk över hela världen som arbetar med att sprida ut orgoniter.
Exempel på leverantörer av polyester:
Biltema: http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Polyester-och-Epoxi/Polyester-36075/
JARA-Plast, Göteborg: http://www.jaraplast.se
Byggplast & Båtprylar, Stockholm: http://www.byggplast-batprylar.se/
BHP Glasfiberprodukter, Malmö: http://www.bhp-glasfiberprodukter.se/
För att komma i kontakt med mig angående frågor, synpunkter på denna text eller förslag om förbättringar, skicka
e-post på t.fritiof at gmail.com
LYCKA TILL

Bild tagen av Silvio (på ethericwarriors.com) i Italien

