Praktisch Handboek

Orgonite
Een gift voor het leven

“The world order is only parasitic…so there’s no reason to fear them.
We are the ones in charge and it only takes a few people of conscience,
focusing on the solutions to problems, to turn things around.”
Don Croft
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Voorwoord
Het origineel kun je downloaden op www.transitieweb.nl via de link:
https://www.transitieweb.nl/beweging-movement/orgonite-maken-en-gifteneen-handleiding-en-achtergrond-pdf-nu-beschikbaar/
In 2004 las ik voor het eerst over orgonite. Het enthousiasme van de mensen in
combinatie met neologismen als ‘giften’, ‘towerbusters’ was intrigerend maar
ook enigszins bevreemdend. Het duurde tot in 2005 vooraleer ik met orgonite
aan de slag ging ‘om het eens uit te proberen’. Het was het begin van een
bijzondere ontdekkingsreis. Er is op het wereldtoneel ondertussen heel wat
gebeurd, en orgonite is actueler dan ooit.
Onder andere naar aanleiding van mijn recente artikels zijn er momenteel
tientallen mensen met orgonite aan de slag in Nederland en Vlaanderen. Dat is
prachtig nieuws! De versnelling in het ontstoren (giften) van zendmasten en
andere plekken is hard nodig. Mensen hebben gezondheidsklachten, en het
politieke circus dat momenteel bezig is rondom de coronacrisis gaat hard.
Gezondheid, vrije meningsuiting, recht op menselijke basisbehoeften staan
onder druk. Dit is de apotheose van een voorbereiding die reeds eeuwen aan de
gang is en die van achter de schermen gestuurd en ondersteund wordt door
zwarte magie.
Eerder dan ons te vermoeien met nutteloze discussies met nietsvermoedende
medeburgers, laten we het licht schijnen door de verdwazende invloed van die
zwarte magie weg te werken.
Eerder dan te wachten tot anderen ook wakker worden, trekken we de
gordijnen open zodat het licht binnenkomt.
Anderen overtuigen is een doodlopend spoor. Heb geen angst, maar steek ook
je kop niet in het zand. Er is actie nodig, intelligente actie: orgonite deponeren
bij zendmasten, scholen, en op andere plaatsen van belang.
Het gaat voorbij aan de conditionering die we allen met ons meedragen, want
het vergt een leap of conscience om dit als (een flink deel van) de oplossing te
zien voor wat er gaande is. Orgonite is de steen van David waarmee Goliath
een flinke slag zal worden toegebracht. We duwen de deur van de mentale
gevangenis steeds verder open.
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Omdat het wellicht niet lang meer zal duren vooraleer onafhankelijke sites
zoals Transitieweb zullen worden aangepakt (‘domestic terrorism’ is de term
die in de VS al de kop opsteekt voor alternatief geluid), heb ik op aandringen
van Fred een vrij uitgebreide pdf met informatie over orgonite samengesteld.
Het is een verzameling van instructies, artikelen, foto’s en
achtergrondinformatie geworden, min of meer in de haast bij elkaar geraapt en
geschreven, puttend uit mijn ervaring. Het is ruim voldoende als informatiebron
voor de aanstormende Etheric Warrior.
Of u nu pas begonnen bent met giften, nog aan het inventariseren bent, of al
jaren gift, ik ben vrij zeker dat u er nuttige info in zult terugvinden die nergens
anders te vinden is. Als het in dit document niet staat, is het niet van cruciaal
belang. Niet dat ik alle antwoorden heb, maar dat is niet nodig om nuttig werk
te verrichten. Met orgonite hebben we ze bij hun kloten, zoveel is duidelijk.
Het zijn prachtige tijden
Ga aan de slag, en geniet: dit zijn prachtige tijden! Deze info over subtiele
energie is ongewenst door the powers that be, maar is de kennis van morgen.
Maak van de gelegenheid gebruik om je weer sterk en krachtig te leren voelen,
wetend dat je het verschil maakt en niet langer afhankelijk bent van iets dat
buiten jezelf moet veranderen. Het is ook een prachtige kans om je weer te
verbinden met de subtiele energie, die overal in en rondom aanwezig is.
Zij gebruiken een miljarden kostende geheime infrastructuur om mensen ziek te
stralen en te brainwashen? Ze ontkennen, maar wij maken die op vreedzame
wijze onschadelijk.
Zij sproeien de lucht vol chemtrails? Ze ontkennen, maar wij zetten een
orgonite cloudbuster in onze tuin.
Zij doen aan satanisme? Ze ontkennen, maar wij doen de invloed teniet van hun
zieke rituelen.
Zij zijn van plan om deze ongewenste kennis te bannen van internet? Wij
maken een pdf en laten geïnteresseerden alles downloaden.
Dr. Dirk Verelst

“Trouble is just another word for fun.” - Don Croft
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Boven links en rechts: Een Cloudbuster in de tuin zet in de wijde omgeving geblokkeerde
levensenergie ofwel DOR (Deadly ORgon) en hyperactieve energie met een ‘scherpe’ en
‘splijtende’ structuur ofwel oranur om in vitale levensenergie.
Onder: een greep uit het assortiment van ALOHA Orgonite.
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A. Ingrediënten orgonite (zelf maken)
Voor orgonite om werkzaam te zijn, moet het bestaan uit 3 componenten:
1. Metaaldraaisel of –snippers (kleine stukjes metaal).
- In de metaalverwerkende industrie ontstaat het afval waarmee wij aan
de slag gaan. Aluminium, ijzer, messing of koper afkomstig van
draaibanken, schaafsel. Het komt niet zo nauw. Het meest gebruikt is
aluminium omdat je daar het makkelijkst en goedkoopst aan kunt
komen. Het is ook licht. Draaisel ziet er spiraalvormig of krulvormig uit,
schaafsel zijn kleine stukjes. Als je bij de ijzerboer (oud metaal-handelaar
of afvalverwerkend bedrijf) of plaatselijk metaalverwerkend bedrijf
vraagt naar aluminiumdraaisel, wordt doorgaans naar een container
gewezen. Enige wat niet interessant is zijn lange slierten, want je moet
het ook nog in een bakje kunnen stoppen. Vermijd deze, die achteraf
opknippen lijkt misschien in een dappere bui nog een goed idee, maar is
het niet. Kleine krullen zijn ideaal. In de container zelf zakt het kleinere
spul vaak naar de bodem, dus je kunt schiften en best met een
handschoen (of voorzichtig zonder) graaien om je niet te snijden. Neem
een vuilniszak of wat emmers mee en stop die vol zodat je even verder
kunt. Je betaalt doorgaans iets van 5 euro per kilo.
- Koper of messing mengen door het mengsel zorgt ervoor dat het
uiteindelijke product iets krachtiger is, dus als het vlot verloopt kun je
daar ook nog naar vragen. Je betaalt vooral voor koper wel de
hoofdprijs, dus je gebruikt het om een beetje mee te strooien in je
mengsel, niet als basismetaal. Maar het is niet noodzakelijk.
- Er zit soms wat vet of olie op het aluminium/metaal, dat is geen
probleem. Je hoeft het niet te drogen.
- Het online zoeken naar een metaalverwerkend bedrijf of
afvalverwerkend bedrijf en daar langsgaan is vaak een psychologische
drempel. Er zijn vrij veel bedrijven waar je draaisel kunt gaan halen,
meestal hoef je niet ver te reizen. En doorgaans zijn de mensen aardig
als je vertelt dat je voor een hobbyproject wat aluminium nodig hebt en
daarvoor wil betalen. Tik ‘metaalbewerking’ in in Googlemaps.
7
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‘Afvalverwerking’ kan ook. Soms hebben de metaalverwerkende
bedrijven een contract met een vaste afnemer, dan bestaat de kans dat
je elders moet zoeken.
- Schuursponsjes opknippen is in principe mogelijk, net als
aluminiumpapier, nagels of plaatmetaal opknippen. Maar het is
inefficiënt en ik raad het af. Het kost in verhouding veel te veel tijd en je
zult gefrustreerd raken door het gepruts.

2. Een kwartskristal.
- Hiervoor wordt meestal bergkristal gebruikt, amethist kan ook. Ik raad
aan om het bij 1 van deze twee te houden.
- Sommige mensen willen graag andere mineralen toevoegen aan hun
orgonite, ik doe dat zelf niet en raad aan dat te bewaren voor
persoonlijke stukken die je niet voor giften gebruikt. Keep it simple. Wil
je toch per sé hematiet, shungiet of een ander mineraal toevoegen, zorg
er dan wel voor dat je er niet zo veel in stopt dat er fors minder plek is
voor het metaal.
- Het hoeft geen mooie dubbeleinder te zijn, zelfs breeksel is ok om in je
orgonite te verwerken. Met een hamer een groot stuk kristal stukslaan
kan de kristallen energetisch beschadigen.
- Koop ze in bulk zodat het goedkoop blijft.
- 1 –4 cm lengte zou ik ruwweg als maat aangeven, zijn de kristallen
kleiner dan doe je er een paar. Gebruik geen poeder of zand. Zijn de
kristallen groter, gebruik die dan voor de HHG of in een iets grotere mal
(groter dan standaard muffinpan).
- Mineraliengrosshandel heeft B-kwaliteit per kilo
http://www.mineraliengrosshandel.com/Bergkristalle/Kristalle-perkg/Bergkristalle-Nadelquarze-B-Qual-1-kg::294748.html
- Op E-bay China verkoopt men kristallen ook in bulk. Als je niet boven de
20 euro totaalwaarde bestelt, betaal je geen inklaringskosten. Kies in de
instellingen als land China (of pas het land aan in ‘advanced’ naast de
searchbutton) en zoek dan ‘bulk crystal’ of ‘quartz bulk’. Voorbeeld:
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https://www.ebay.com/itm/1-2lb-Natural-Clear-Quartz-Crystal-PointsTerminated-Wand-Healing-ReikiBulk/392834089727?hash=item5b76bc82ff:g:XCgAAOSwtVde3ss4
www.orgonita.eu verkoopt ook quartz in bulk
https://www.orgonita.eu/chips-cuarzo-amatista-amathyst-quartz-chips
Of je zoekt zelf een goed(koop) alternatief

3. Plastic giethars,
- polyester (evt. epoxy) is vloeibaar plastic. Bestaat uit 2 vloeibare
componenten (hars plus verharder). Bij mengen wordt een chemische
reactie in gang gezet en verhardt de vloeistof. Alles wat in de vloeistof zit
(metaaldraaisel en kristal) wordt na uitharden zo ingebed in een blokje
plastic. Het uitharden duurt een paar uur, afhankelijk van de
hoeveelheid verharder die je toevoegt en de verwerkingstemperatuur.
- Gebruik geen bijenwas, gips (plaaster) of suiker in plaats van plastic. Het
werkt niet: je kunt er geen zendmasten mee ontstoren. Het zou ook te
snel ontbinden. Het werd en wordt vaak opgevoerd als ‘ecologisch
alternatief’ voor ‘toxisch plastic’. Trap hier niet in, men probeert alles
om je af te houden van de gouden standaard. Sommige mensen doen dit
onbewust, uit drang naar originaliteit of misplaatst ecologisch
bewustzijn. De hoeveelheid orgonite-plastic dat in de natuur
terechtkomt is zeer klein, en het feit dat er een veel gezonder
energetisch klimaat heerst in de omgeving zorgt voor een versnelde
afbraak van allerlei gifstoffen. Kortom: de kosten-baten voor het milieu
liggen gigantisch in het voordeel van wél giften.
- De prijzen voor giethars verschillen nogal en het is de moeite om goed
prijzen te vergelijken vooraleer te bestellen. Ook grotere verpakkingen
zijn een goed idee (5 of 20 kilo). Met 1 kilo hars maak je ongeveer 12
towerbusters. De hars die ik zelf momenteel verkies is die van
Polyservice, die stinkt amper in vergelijking met sommige andere opties.
Vergeet de verharder niet mee te bestellen.
https://www.polyservice.nl/giethars/241-poly-pol-ps-230-giethars-1051.html

9
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Ingrediënten Orgonite maken
Hars, mallen, kristallen, koperdraad, mengbekers, roerstaaf en een zeil om op te werken.

10
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B. Hoe maken/koperen buizen
Eerst en vooral: orgonite maken is eenvoudig. Zelfs al bent u geen handige
Harry of Corrie, ontspan u en het kan niet misgaan :)
- De mal of gietvorm bepaalt de grootte en vorm van het uiteindelijk stuk
orgonite. In principe is elke vorm mogelijk, maar wel minstens het
volume van een standaard towerbuster (ronde muffin 2,5-3 cm dik en 67 cm doorsnede) gebruiken.
- Voornamelijk de grootte van het orgonite bepaalt de sterkte.
- Voor het giften: 2 vormen die klassiek als gouden standaard dienen: de
hockeypuckgrote towerbuster (kortweg TB) en kegelvormige HHG (Holy
Hand Grenade), die een extra koperen coil bevat en in totaal 5 kristallen.
Er is niets op tegen voor towerbusters een iets dikkere maat te kiezen.
- Towerbusters giet je in een muffinvorm: siliconen is ideaal, omdat je dan
geen wax of vet nodig hebt in de mal zoals bij de metalen of glazen
vormen en het verwijderen makkelijk gaat. Met 1 kilo hars maak je
ongeveer 12 standaard towerbusters. Na een paar uur uitharden kunnen
de orgonites meestal uit hun vorm verwijderd worden. Lukt dit niet
goed, wacht dan eerst nog wat langer, desnoods tot de dag erna. Als ze
er dan nog niet uitvallen (ik heb het nu over een metalen vorm), stop ze
dan in de diepvriezer. Met de hamer op de metalen mallen slaan is de
laatste mogelijkheid, maar als dat nodig is heb je wellicht de mal niet
goed ingevet, of te weinig verharder gebruikt, of de temperatuur was te
laag. In het ergste geval kun je (bij individuele stukken) het orgonite in
de houder laten en zo giften.
- Vooraleer we zo ver zijn moet het metaal, de kristallen en de hars plus
verharder samengevoegd worden. De hars moet eerst geactiveerd
worden: dat doe je door de verharder in de juiste hoeveelheid toe te
voegen aan de hars en dan goed te roeren. Wees niet te spaarzaam met
de verharder, volg de instructies van de fabrikant over hoeveel je nodig
hebt. Maar meestal zit er relatief te veel verharder bij, dus je kunt beter
iets te veel dan te weinig toevoegen. Goed mengen in een mengbeker,
buiten of in een goed verlucht ruimte, het beste op een plastic afdekzeil
of karton om de grond te beschermen. Je kunt het beste een masker
met filter opzetten tegen de toxische dampen. Veel mensen zoals ikzelf
zijn daar te dom en te lui voor. Foei! Na het samenvoegen heb je 30-60
minuten vooraleer de hars uithardt. De minimum
11
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verwerkingstemperatuur van hars is 15 graden Celsius. Is het buiten
kouder en wil je daar toch maken, dan kun je best de hars in de
woonkamer op temperatuur laten komen en dan mengen vooraleer die
de kans krijgt af te koelen.
- Als het aluminiumdraaisel ‘luchtig’ genoeg is, kun je het samen met het
kristal of de coil (HHG) eerst in de mal doen vooraleer de geactiveerde
hars eroverheen te gieten. Je hebt dan wel kans op vorming van
luchtbellen, dus met een staafje de vloeibare hars begeleiden of
‘aanduwen’ is een goed idee. Ik zou deze methode enkel gebruiken als
de slierten draaisel vrij lang zijn. Enkel dan is de volgende methode
minder handig: Meng eerst de hars goed met de verharder, en voeg dan
het metaal toe in dezelfde mengbeker, en roer tot je een soort halfvast
orgoniteslib krijgt. Dat kun je vervolgens in de mallen lepelen, en er een
kristal of de HHG-coil doorheen doen. Klaar.
- Voor een kegelvormige HHG gebruik je een cocktailglas als mal. De
laatste keer heb ik deze gekocht bij Blokker, maar misschien zijn er
goedkopere alternatieven. Een omgekeerde trechter van de Action die je
dicht tapet aan de onderkant is een goed alternatief. Je gebruikt voor
een HHG in totaal 5 kristallen en een centrale coil van koperdraad. Die
kun je rond een trechter winden, of met behulp van een coilwinder:
https://www.orgonita.eu/material-para-fabricar-orgonita-diy-orgonitematerial/molde-para-fabricar-espirales-single-coil-winder
- Een HHG is ongeveer even sterk als 4 tot 5 towerbusters, maar je hebt
minder hars nodig om het te maken. Het is wegens de coil wel
arbeidsintensiever, en sommige mensen giften zonder problemen enkel
met towerbusters.
- Sommige mensen worden onnodig onzeker als ze online het advies lezen
dat de verhouding hars en metaal 50/50 ‘moet’ zijn. Zorg ervoor dat er
na het uitharden zo weinig mogelijk plastic is ZONDER metaal erin, dan is
het goed. Veel van het commercieel verkrijgbare orgonite bevat weinig
tot geen metaal. Dat wil zeggen dat het weinig tot geen orgonitewerking heeft. De DOR wordt niet omgezet in gezonde chi, prana,
orgone. In de plaats daarvan zitten er dan veel kleurrijke mineralen, coils
of andere versieringen in. Leuk om te zien, en de droom van de ‘new
world order’. Geen metaal, geen orgonite-werking.
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- De koperdraad is gweoon installatiedraad zoals je die bij een bouwmarkt
kunt kopen (2,5mm2 is pima).

Een papje maken van aluminium en hars vooraleer het in de mal te deponeren is een goede manier
om luchtbellen te vermijden.
13
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De coil voor in de HHG. Het grootste kristal komt hierin met de punt naar beneden in de mal terecht.

Een HHG hardt uit, vier kristallen in een kruis in de bodem van de kegel, 1 kristal ingebed in de coil in
de punt van de kegel.
14
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Koperen buis
- Een ander basisattribuut is de koperen buis. 30 cm lang en 28 mm
doorsnede is ideaal om samen met een aantal towerbusters of een HHG
te begraven op plekken waar dat nuttig is. In het algemeen is dat het
geval als na het giften de omgeving toch onbevredigend blijft aanvoelen,
maar het is zeker niet standaard nodig bij het giften van normale
zendmasten of scholen. Je kunt eventueel het orgonitemengsel ook IN
de buis laten uitharden (1 uiteinde aftapen, 35mm is dan een handiger
diameter), inclusief een kristal en eventueel een koperen winding
daaromheen. Dan krijg je een ‘Earth Pipe’. Zelf doe ik die moeite niet, en
begraaf het orgonite gewoon tegen de koperen buis aan, die ik verticaal
liefst flink de grond in sla of dus met mijn voet.

C. Hoe(veel) moet je giften?
Idealiter voel of pendel je de benodigde hoeveelheid zelf. Denk niet te snel: “ik
kan dat niet”. Je kunt het nog niet. Maar het feit dat je je aangetrokken voelt
tot giften als je dit leest wil zeggen dat het met je intuïtie wel goed zit. Die kan
je nu met orgonite gaan verbeteren. Dus probeer zo vroeg mogelijk te voelen ‘vragen’ aan je lichaam – hoeveel er nodig is. Op je intuïtie leren vertrouwen is
niet altijd eenvoudig: soms krijg je de indruk dat er echt veel gegift moet
worden terwijl je dit niet verwacht. Bij twijfel gift je ‘te veel’.
De bedoeling is dat het orgonite dat je achterlaat er nog zo lang mogelijk ligt.
Begraven is altijd goed, maar liefst niet in het zicht van camera’s of te dicht bij
zendmasten, die worden sinds het in brand steken bewaakt, wellicht per
satelliet. Ik houd bij losstaande zendmasten meestal minstens een paar
tientallen meters afstand (max 300 meter, dus) en begraaf dan, liefst onder
beschutting van een bladerdek in de grond. Begraven is echter niet verplicht.
Soms kun je het ook in de bosjes gooien, maar probeer in te schatten of het
niet snel wordt weggeruimd. Op een autosnelwegparking is dat geen goede
tactiek, want die worden regelmatig helemaal opgeruimd. Maar heb je een
target die moeilijk bereikbaar is, dan kun je er bvb voor kiezen over een
omheining te gooien in de richting van de target waar ‘toch niemand komt’.
Echt professioneel kun je het maken door je orgonite met een spuitbus in

15
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camouflagekleuren te spuiten. Voor andere targets houd ik minder afstand: in
principe zo weinig mogelijk, zie desbetreffende paragraaf.
In het water gooien is een prima plan, water geleidt de subtiele energie erg
goed, en zeker als je wat krap zit met het bereik is het een goed idee om het
water te gebruiken. Stel een hoogspanningsmast staat in een wei vol koeien op
een paar honderd meter afstand. Dan is de greppel met water die in die
richting loopt een prima plek. Grachten in binnensteden, greppels langs
weilanden worden wel eens in de zoveel tijd leeggeruimd. Probeer een plek te
vinden waar de kans het kleinst is dat het verdwijnt. Rivieren worden ook af en
toe gedregd, maar vlak langs een meerpaal komen ze niet, bvb. Sommige
greppels worden leeggeschept en dan wordt het slik gewoon op de oever
gegooid in plaats van afgevoerd. Dat kun je zien. Soms is het beter vlak langs
het water in de grond te stoppen dan in het water zelf.
Soms is het niet gemakkelijk om een plek te vinden waar je kunt giften. In
steden is er vaak veel ‘beton’. Denk niet te snel dat er geen plek te vinden is.
Wees creatief. Het dodenmonument op het Damplein in Amsterdam is gegift
met een paar TB’s in de valse wand van het toilet in 1 van de café's. Wat ook
soms werkt is doodleuk een winkel binnenstappen en vragen of ze je orgonite
niet onder toonbank of in de kelder willen leggen.
Maar meestal komt het in Nederland neer op in de aarde begraven.
Plantsoenen zijn een goede plek. Liefst aan de kant van het perk, diep genoeg,
waar het niet bij de volgende doortocht van de gemeentediensten wordt
weggeschoffeld. Onder een heg, tussen de klimop,...
Doe niets illegaals. Dring geen verboden terrein binnen, maak niets stuk.
Orgonite is een intelligente en vreedzame manier van activisme. Het is ook niet
illegaal, tenzij een overijverige agent je zou willen bekeuren voor het gooien
van afval. Praat dan eventueel over geocaching en vraag of dat ook vervuiling
is. Het is mij nog nooit gebeurd. Wel zijn er soms burgers die vragen stellen, sta
die open en eerlijk te woord, worden ze agressief, draai je je om en ga je weg.
Je komt later nog wel een keertje terug. Een paar keer is het me gebeurd dat
de politie getipt was door iemand die me bezig had gezien. Een meewarige blik
bij het vertellen waarmee je bezig bent is het ergste wat je kan gebeuren.
Soms zijn er ook leuke gesprekken.
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D. De Targets
1. Zendmasten: 2G/3G/4G/5G
Dit zijn de kroonjuwelen van de new world order. Ze genereren gigantische
hoeveelheden Deadly ORgone (DOR), ofte slechte chi. Die is ‘nodig’ om de
onderstaande functies te vervullen, naast telecommunicatie. Ze worden
o.a. gebruikt voor
- Weermanipulatie: het hele antennepark kan beschouwd worden als 1
groot weermanipulatie-apparaat. In samenwerking met chemtrails, die
versneld verdwijnen in gegifte gebieden.
- Brainwashing, crowd control
- Stralingsaanvallen tegen de bevolking (corona).
- De DOR zorgt voor een depressieve sfeer en een minder ‘sprankelende’
atmosfeer.
Het is ook de belangrijkste target voor gifters, en het giften van een regio
begint met het onschadelijk maken van de zendmasten.
Zendmasten staan op gebouwen, kerken, op losstaande zendmasten of
hoogspanningspalen. Vooral in het begin is het even zoeken vooraleer je de
zendpanelen ziet, maar daar zul je snel heel goed in worden. In principe
probeer je de zendmasten visueel te spotten en niet blind te giften.
Op www.antenneregister.nl kun je de plaatsing van de zendmasten
terugvinden. In andere landen zijn er vergelijkbare websites. Hou er rekening
mee dat soms een antenne niet op de kaart kan staan, hoewel dat zeldzaam is.
Ze staan ook niet altijd precies waar ze zijn aangegeven op de kaart. Vooral in
het bos is dat soms vervelend. Googlemaps dan even op satelliet zetten is dan
een goed idee, dan kun je de masten zien staan. Zendamateurs zijn zeer low
priority en kan je rustig overslaan.
Zendmasten hadden voorheen genoeg aan 1 of 2 TB’s. Nu is dat minstens 5 of
6 TB’s. Standaard doe ik tegenwoordig (omdat ik HHG én TB heb in mijn
arsenaal) 1 HHG plus 2 of 3 TB’s met uitschieters tot 2HHG’s plus 1 TB voor de
vaak bij politie en brandweer aanwezige antennes ‘met drie pootjes’ en met
een groot transformatorhuisje ernaast. Heb je een KPN-gebouw met forse
mast in het centrum van je stad of dorp, dan doe je daar nog een koperen buis
bij. Je let dus op de grootte van de mast: het aantal zendpanelen, de grootte
17
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van de transformator die erbij staat. Deze laatste worden bij de nieuwste
masten onder de grond gestopt, dus dat is dan moeilijker te beoordelen. Soms
zie je slechts 1 zendpaneel op een gebouw. Dan is 3 of 4 TB’s misschien
momenteel wel ruim voldoende, maar soms worden er zendpanelen bij
geplaatst, daar wacht ik dus niet op.
Idealiter probeer je binnen een straal van 200-300 meter rondom de zendmast
je orgonite achter te laten. Zoals gezegd dus niet te dichtbij als het een
losstaande mast betreft.
Geraak je niet dichtbij genoeg, zoals dat in een havengebied soms het geval is,
of militair terrein, dan kun je omcirkelen, het aanwezige water gebruiken of
een koperen buis mee begraven met je orgonite in de richting van de target als
‘geweerloop’. Als je meer afstand moet bewaren of omcirkelen is het meestal
verstandig wat meer orgonite achter te laten.

Voorbeelden van zendmasten
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Zendpanelen op een kerk, Sint Willebrord. Worden vaak geschilderd in de kleur van het gebouw.
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Bij de ene locatie zijn de zendmasten eenvoudiger te vinden. Soms moet je goed kijken voor je de zendpanelen
spot. Rechts: Wehl, oktober 2020

2. Scholen
Sinds kort heerst er in en rond scholen (tot zo’n 150 meter eromheen) veel
DOR, die gegenereerd wordt door de nieuwste generatie WIFI. Laat 1 of
meerdere towerbusters achter, afhankelijk van de uitgestrektheid van de
gebouwen. Liefst zo dicht mogelijk in de buurt van waar je de wifirouter binnen
de muren verwacht. ‘Uitbraken’ in scholen kunnen zo vermeden worden, als
de zendmasten in de buurt ook gegift zijn.

3. Electriciteitscentrales
Electriciteitscentrales kunnen veel orgonite gebruiken, zeker als het een
kerncentrale is. Reken op een paar HHG’s of een zelfgemaakt stuk orgonite dat
nog groter is (je kunt een koperen buis in het orgonite stoppen als je het
maakt). Stop het in de grond met een koperen buis erbij, of plak de koperen
buis met ducktape vast aan wat orgonite vooraleer je het in het water in de
buurt gooit. Voor kerncentrales bewaar je best wat afstand, ga zeker niet naast
het hek in het zand staan scheppen.
20
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Windmolens (electriciteit) hebben ook een flink verziekend effect op de het
subtiele milieu. De windmolens bij mij in de buurt hebben allemaal een
koperen buis plus minstens 2TB’s gekregen.

4. Hoogspanningstransformators (van die hectaregrote ‘eindstations’)
Zijn belangrijke energetische plekken, en je moet daar altijd een koperen buis
mee begraven met minstens 1 HHG en wat towerbusters. Vaak zijn daar ook
zendpanelen aanwezig.

Emst
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5. Hoogspanningsmasten (zonder antennes)
Kun je ook giften. 2TB’s onder elke derde piloon is een goede hoeveelheid,
maar doe daar een HHG bij als er zendpanelen aan de pilonen hangen. Die zijn
niet altijd goed te zien, check of je kabels naar beneden ziet lopen, of of je
transformators ziet staan op de grond.

Raalte, oktober 2020. Hier met zendpanelen, dus 4 – 6 TB’s.
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6. Hoogspanningshuisjes
Terug te vinden in woonwijk, op industrieterrein of in het weiland (zo’n beetje
overal, dus). Een paar TB’s en een koperen buisje. Kan verrassend veel effect
hebben op de algemene ‘vibe’. Begraaf het ernaast. Als je blijvend met het
gevoel zit dat het nog beter moet kunnen in een bepaalde wijk, zijn dit goede
targets.

24

Orgonite - Praktisch Handboek

7. Begraafplaatsen
Bij begraafplaatsen kom je vaak toe met een paar TB’s, maar een koperen buis
is daar zeker ook op zijn plek. Voor een grote begraafplaats is het niet slecht te
omcirkelen met TB’s. Zo weinig mogelijk afstand houden. Geen doden
opgraven s.v.p.

Onfrisse symboliek op een hek van begraafplaats, België
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8. Kerken
Bij oude kerkgebouwen is een koperen buis met 2 of 3 TB’s aangeraden. Als de
begraafplaats ernaast ligt, dan idealiter tussen beiden in. Dit zijn zeer mooie
targets waarbij veel oud zeer en geschiedenis geheeld wordt. Bij grote kerken
doe je méér, denk aan 3 of 4 TB’s of zelfs een HHG bij de koperen buis. Bij de
kerktorenspits of de kant van het altaar zit je het dichtst bij de energetische
hotspot.

Terschelling.

Urk.
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9. Hoge spitse gebouwen of agressieve architectuur.
Als er geen antennes staan maar je bent toch ontstemd over het uitzicht, doe
dan 1 of 2 TB’s. Zijn het echt wolkenkrabbers of zeer grote gebouwen, kan een
koperen buis en wat meer orgonite op zijn plek zijn. Meestal zal er dan al een
andere reden zijn om te giften. Ook koepelvormige gebouwen of structuren
hebben een negatieve energetische invloed.

10.Vrijmetselaarsloges
Probeer deze van nabij te giften. Een koperen buis mag zeker. Gebruik
minstens 2 of 3 TB’s. Het zijn plekken waar een duistere energie heerst, die
gegenereerd wordt door de maconnieke rituelen en symbolen. Deze energie
zorgt voor een verharding en meer autoriteit in de energie van de
vrijmetselaar. Mensen zullen zich meer naar deze energie plooien, zich
onderdaniger gedragen, (en zelf zullen ze ook meer geneigd zijn zich
onderdaniger te gedragen ten opzichte van autoriteit). Dat wordt door henzelf
vaak ten onrechte geïnterpreteerd als een vorm van spirituele ontwikkeling.
Veel vrijmetselaars zijn zich hier niet van bewust, terwijl voor ieder zinnig mens
geheimdoenerij en elitair snobisme toch weinig vertrouwen zou moeten
inboezemen. Het is een vorm van hersenspoeling met een grote impact op de
gemeenschap omdat veel invloedrijke figuren zo onbewust gestuurd worden.
Je doet de gemeenschap een dienst deze invloed teniet te doen. Als je hun
tempel gift (die kun je op internet terugvinden (google ‘loge vrijmetselarij’),
werkt hun energetische brainwashing niet langer. Odd Fellows, Rozekruisers,…
er zijn meerdere geheime genootschappen die vaak wel dezelfde zwarte
symboliek gebruiken: alziend oog, twee pilaren aan de voordeur, checkerboard
vloer... Passer en kompas. Deze laatsten zijn zelfs terug te vinden op gravures
van duizenden jaar oude Chinese heersers.
https://nos.nl/artikel/2217603-gesloten-herenclub-de-zwanenbroeders-zet-na-700-jaar-de-luikenopen.html
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Je kunt vrijmetselaarssymbolen ook in het straatbeeld spotten, zoals deze passer in Groningen.

28

Orgonite - Praktisch Handboek

11.Kastelen
Mooie targets, de slotgracht ‘volgooien’ is een zeer voldoening schenkende
bezigheid... soms is een paar TB’s genoeg, soms is meer nodig. Soms ook
aanwezig: geometrische tuinen, vaak een rechte aanrijlaan, die niet zelden
passeert bij een begraafplaats of andere symbolische plek. Eeuwen aan
seksueel misbruik ligt soms verscholen achter de omheining. Zijn er draken of
andere verdachte symbolen te zien verdien je extra bonuspunten.
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Kasteel te ‘s Heerenberg. Het rechte tuinpad ligt in het verlengde van een kerktoren. Net zoals de
lange rechte Sint-Annastraat te Nijmegen, bijvoorbeeld.

12. ‘Kunst’, (triomf)bogen, obelisken, geometrische stratenplannen en
leylijnen...
Eens je leert rondkijken in de openbare ruimte met de ogen van een ‘Etheric
Warrior’ zul je al gauw geïntrigeerd raken door de hoeveelheid aan
afschuwelijk ‘kunst’ die er vaak op ronde punten, in parken, langs de waterkant
(zie ook foto’s artikel ‘Water and subtle energy’ verderop) en op andere
plekken te zien is. Dit zijn symbolen die daar onbewust of bewust zijn
neergezet en die de energie verzieken. Meestal is 1 towerbuster genoeg. Van
kortbij giften, maximaal enkele tientallen meters.
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‘Kunst’ op een rond punt te Rijssen, noteer het gebouw op de achtergrond
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Breda

(Triom)bogen en puntvormige of phallusvormige objecten staan meestal in
elkaars verlengde op een rechte lijn, vaak in een geometrisch stratenplan. Die
constellatie is een oude manier om de energie te corrumperen. De boog (of 2
pilaren) kan ook een moderne versie zijn, zoals op La Défense in Parijs. Voor
een zeer instructief voorbeeld verwijs ik naar de foto’s en het (Franstalige)
artikel verderop in dit document onder F.
Het is zeer nuttig om op de kaart en in het veld te speuren naar rechte lijnen
met daarop symbolen. Zo liggen in Hoch-Elten net over de grens bij Zevenaar
een kerk, twee pilaren en een enorme zendmast in elkaars verlengde op een
heuvel die de omgeving domineert, een energetisch belangrijk punt.
Maar daar houdt het niet op. Als je de rechte lijn vanuit Hoch-Elten doortrekt
verder Duitsland in, kom je uit in Kleve, in een kaarsrecht waterbassin dat langs
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de dierengevangenis - pardon Tiergarten – doorloopt in een rechte lijn, over
een aantal symbolen en tenslotte boven op de heuvel eindigt bij een andere
reusachtige zendmast. Oud en nieuw. Noteer ook op het stratenplan een
typische ronde plek met een heleboel paden die daar samenkomen, en de
‘Konigsallee’. Voorwaar een mooie target waar ik veel plezier aan beleefd heb.

Kerk Hoch-Elten
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Zendmast Hoch-Elten
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Waterweg aan de Tiergarten in Kleve, Duitsland. Bemerk de geometrische tuin links in de foto. De
waterweg ligt in een rechte lijn met eerder getoonde Hoch-Elten.

Allemaal op 1 rechte lijn, met boven in het bos...
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Deze obelisk, en nog verder de heuvel op...
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Deze beauty.
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Rotterdam bij het stadhuis, boog plus ‘phallus’-paal in elkaars verlengde
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Rechte lijn poort - kerk
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In Zutphen is een tijd terug gepoogd deze 4 meter hoge ‘Poort’ te laten
plaatsen (maquette op de foto) door het Gemeentebestuur (kosten 150.000
euro) bij het nieuwe havendok, en gericht naar de schoorsteen aan de andere
kant van de Ijssel in de typische constellatie. Ik heb de kunstenaar er per mail
over gecontacteerd, hem vrij neutraal geconfronteerd met de energetische
betekenis daarvan, en gevraagd of hij misschien vrijmetselaar was. Eerst
volgde er stilte, vervolgens ontkenning, en 2 dagen later een energetisch
aanval. Ik neem aan dat hij zijn Meester om raad gevraagd heeft. Liegen is
blijkbaar een deugd bij de Loge. Ik ben de toekomstige plek gaan giften en het
project is niet door de gemeenteraad gekomen.

De aanslag op Koniginnedag in Apeldoorn in 2009 gebeurde door een man die
zelf slachtoffer was van een geavanceerde brainwashtechniek. Op een
hoogenergetische dag, op een hoogsymbolische plek, reed hij zich zoals
geprogrammeerd te pletter tegen obelisk ‘De Naald’. Het was een satanisch
ritueel op klaarlichte dag, het stratenplan spreekt boekdelen. De Naald bevindt
zich in een rechte lijn voor het paleis en zit als een alziend oog boven op een
piramide die gevormd wordt door de grote verkeersassen die daar
samenkomen. John Kennedy is ook op zo’n plek vermoord. Apeldoorn was
toen al volledig gegift, maar na deze gebeurtenis moesten er tot mijn ergernis
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zeer veel masten opnieuw gegift worden. Het duurde even vooraleer ik de link
legde, maar toen ik de plek des onheils met een koperen buis en orgonite had
gegift, werden alle masten weer ‘gezond’. Er bestaat dus eenzelfde vorm van
subtiel energetische corruptie ten gevolge van satanisme en de verstoring die
door zendmasten veroorzaakt wordt. We gebruiken de overkoepelende term
DOR niet voor niets.

Ik heb hetzelfde fenomeen waarbij gegifte masten plots ongezond aanvoelen
nog een paar keer meegemaakt. Door op de kaart te kijken welke masten
uitgevallen zijn, kun je min of meer in het geografische midden de plek terug
vinden waar dan blijkbaar iets vreselijks heeft plaatsgevonden.
1 keer was dat in het Huis De Voorst in Zutphen, dat is een kopie van paleis Het
Loo in Apeldoorn, geschonken door Willem III. Het zijn ook altijd dezelfden...
Op het moment van schrijven is er op de site huisdevoorst.nl nog een
interessant filmpje te zien, waarbij er veel symboliek voorbijkomt. Huis de
Voorst ligt op een belangrijke energetische lijn die de energie van de rivier de
Berkel ‘kaapt’ en die helemaal doorloopt tot op de Veluwe. Blijkbaar is daar
een ritueel uitgevoerd waarvan ik de energetische repercussie dus kon
terugzien in de weliswaar gegifte, maar weer slecht aanvoelende zendmasten.
Nadat ik de plek des onheils via deductie had geïdentificeerd en gegift
(koperen buis noodzakelijk), werden de zendmasten weer gezond.

De lange rechte lijn die naar Huis De Voorst loopt via de Voorsterallee,
passeert een begraafplaats. Er zijn nog meer symbolen terug te vinden
vooraleer deze lijn min of meer eindigt in Lochem in een vreemd labyrint langs
het kanaal. Een ervaren gifter weet meteen waar hij of zijn aan toe is, en graait
in de rugzak naar een mooie towerbuster. De kerk in Almen inclusief crypte ligt
ook precies op deze lijn, alsook de ‘Staringkoepel’ langs de Berkel.
De andere richting uit vanuit Huis De Voorst kom je een ronde toren tegen aan
de andere kant van de provinciale weg. Ronde constructies zoals ook molens
zijn ook ‘tools’ die werden en worden gebruikt door mensen die er duidelijk
over hebben nagedacht. Voor mensen die hier meer over willen weten, of die
op zoek willen naar leuke targets, is dit een dankbaar onderwerp. Heilige
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geometrie, Franse koninginnen die vreemde priesters geld betaalden om
ergens in the middle of nowhere een ronde toren neer te poten, …

Ronde torens zijn een goede target, zeker als ze zich zoals hier in Zeddam op een heuvel bevinden.

Ik dwaal wat af. Zeer interessant detail: aan de voet van deze toren in Zutphen
die dus op deze lijn staat: een kunstwerk dat zomaar een rivier zou kunnen

42

Orgonite - Praktisch Handboek

uitbeelden. Toeval bestaat niet. De lijn van Huis De Voorst is weer terug te
vinden in het stratenplan in De Krim op de Hoge Veluwe (Krimweg).
Subtiele energie in de natuur beweegt zich traag en meanderend doorheen het
landschap, zoals bijvoorbeeld in een rivier. Subtiele energie op een lange
rechte weg, spoorbaan of kanaal ‘verhardt’ en heeft een negatieve
energetische invloed op de omgeving. Die lijn kun je onderbreken en dus
‘healen’ met orgonite, en dat doe je het best op plekken waar je symbolen
terugvindt. Dat heeft dus effect op de energie verderop de lijn.
(Onder F. staat er een Engelstalig artikel over water en subtiele energie.)

Een laatste voorbeeld van wat ik zelf een ‘fallout’ (van gegifte masten) heb
gedoopt: In Arnhem heb ik hetzelfde fenomeen kunnen herleiden tot een
overlijden van iemand in een hoogspanningscabine. Zoals eerder reeds
aangegeven staan die vaak op belangrijke energetische plekken. Het sterfgeval
is door de politie onderzocht, misschien routine, misschien toch iets anders?
We zullen het nooit weten. In ieder geval was de gebeurtenis traumatisch
genoeg om invloed te hebben in de wijde omgeving. Ik zag dat er in ArnhemZuid verschillende zendmasten niet meer goed aanvoelden en ging op zoek
naar de verstoring. Ik kwam op de juiste plek uit door ‘hoogspanning’ en
‘Arnhem’ te googelen.
https://www.gelrenieuws.nl/2016/02/man-dood-na-werkzaamhedenhoogspanning-arnhem.html
Vervolgens zag ik dat de plek kon overeenkomen met de uitgevallen
zendmasten, én dat het aan een evident energetisch lange rechte weg lag in
Arnhem Zuid (Marasingel).

13.Datacenters
Dit zijn gebouwen die als gigantische serverruimtes fungeren. Als je iets opslaat
in de ‘cloud’ zit het in zo’n gebouw. Dit lijken mij strategisch belangrijke
doelen, aangezien er heel veel van ons leven via computers verloopt. Een HHG
lijkt me op zijn plaats. Heb je nog koperen buizen, dan zijn die hier ook welkom
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of/en maak gebruik van water dat eventueel in de buurt is. Veel van die
datacenters staan in en rond Amsterdam. Je kunt ze op deze kaart
terugvinden:
https://www.dutchdatacenters.nl/map/
Verder zijn er grote Google en Microsoft datacenters respectievelijk in
Eemshaven en naast de A7 in Noord-Holland, afrit 11 Medemblik
Er is een nieuw reuzedatacenter gepland in Zeewolde, Amazon, Apple worden
genoemd. Verwerf eeuwige roem door deze te gaan giften!

Datacentrum te Apeldoorn

14.Overheids- of publieke instellingen
Politiebureau’s, ziekenhuizen, rechtbanken, gemeentehuizen, parlement,
belastingdienst. Deze hebben allemaal zeer vaak al antennes of andere
giftbaarheden in de buurt.
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Gerechtsgebouw
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15.Militaire basissen
Lastig te giften, want het is verboden terrein. Er staan vaak nochtans
belangrijke targets: militaire antennes. Er zit weinig anders op dan het terrein
te omcirkelen met orgonite, koperen buisjes kun je eventueel horizontaal mee
begraven wijzend naar de basis, maar ook verticaal of schuin richting het
terrein is een goed idee. Koper trekt de subtiele energie aan en vergroot het
bereik en de kracht van het orgonite dat je mee begraaft. Koperen buizen
verticaal de grond in hameren is vooral van belang bij:

16.Militaire ondergrondse basissen
Het bestaan hiervan is moeilijk aan te tonen. De meest betrouwbare getuigenis
en aanwijzing is die van Phil Schneider, die herhaalde moordaanslagen
overleefde tot hij uiteindelijk toch is vermoord. ‘CIA-agenten die uit de biecht
klappen’ zijn tegenwoordig populair op complotsites. Ik klasseer die bijna
allemaal zonder pardon als fake. Als je het mij vraagt liggen de enige CIAagenten die uit de biecht klappen over geheime en belangrijke topics op het
kerkhof. Net zoals Phil Schneider. Ik raad aan 1 of meerdere video’s van hem te
kijken of te downloaden voor ze binnenkort wellicht zullen verdwijnen. Het is
niet makkelijk hem te horen praten over dingen die zo vreemd lijken dat ze uit
een science fictionfilm lijken te komen, maar gelukkig voor ons gifters kunnen
we er wel wat mee.
In Nederland zet ik mijn geld op ondergrondse militaire basissen in Eindhoven,
Garderen/Nieuw Milligen, Utrecht, Groningen en misschien Den Helder. Die in
Eindhoven strekt zich minstens uit van onder het militaire deel van de
luchthaven tot in het Park Meerland, waar verschillende steencirkels staan,
opgezet met stenen die dezelfde (ET) energetische signatuur hebben als de
hunebedden of graancirkels. Ook de grote ovale omheiningen rond de
grasvelden daar vind ik frappant. Toen ik daar in januari 2020 ging giften heb ik
ze gefotografeerd, maar de foto’s waren achteraf van mijn telefoon
verdwenen, wellicht door de mensen die mij daar vanuit een bestelwagen
gadesloegen. In het centrum van Eindhoven staat het Evoluon, in de vorm van
een vliegende schotel. Ook in Utrecht staat zo’n vreemd ‘vliegende schotel’gebouw niet ver van het station. In Utrecht ligt de ondergrondse basis thv De
Bilt/Bilthoven als ik een gok mag doen. Ook het RIVM met sommige zeer
vreemde personages ligt daar.
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In Den Helder staat zeker een radarantennebol die nog orgonite behoeft. (in
De Bilt staat trouwens ook zo’n bol – gegift door Edwin).
In Groningen krijg ik mijn vinger er niet op waar we moeten zijn met ons
orgonite, misschien net ten zuiden van de stad?

Ondergrondse militaire basissen liggen naar het schijnt op 1 tot 2 kilometer
diepte. Dat is dus te ver voor orgonite zónder koperen buis. Maar met
verschillende 28 mm of 35mm koperen buizen en bijhorend orgonite kunnen
we er wel ‘bij’. Ook is het belangrijk water(plassen) in deze omgeving te giften
(Don Croft beweerde dat deze vaak als koelvijvers gebruikt worden), en
natuurlijk alle zendmasten. Dus woon je in de buurt van deze plekken, sla
koperen buizen verticaal de grond in en begraaf die met telkens minstens een
HHG. Een koperen buis met ducktape aan een flink stuk orgonite (voor de
gelegenheid extra groot gemaakt) vastmaken en dan het water in is ook een
goeie. Je kunt de koperen buizen eventueel ook in het uithardend orgonite
plaatsen. Om de ondergrondse basis in Eindhoven volledig te giften zal het
nodig zijn de regio daar van minstens 15 orgonites (HHG) plus koperen buis te
voorzien.
Phil Schneider Deadmen Tell No Tales

phil schneider
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Samengevat:
Al deze targets samen liggen met elk hun vorm van DOR als een soort
energetisch deken over de maatschappij, in de grond, in de lucht. Deze
satanische DOR-vibe weerhoudt de mensheid ervan zijn hoogste pad te
bewandelen. In de plaats daarvan is de geschiedenis een aaneenrijging ven
oorlogen, machtshebbers en onderdrukten, onnodig menselijk leed. Enkel de
spelers en het decor veranderen, maar niet het toneelstuk. Deze satanische
energie wordt onbewust en bewust onderhouden en blijft zich manifesteren
doorheen het gedrag van de mensen en 'het Lot’. Het is als een parasiet die in
en aan ons kleeft en die we met zijn allen in stand houden omdat we erdoor
verdwaasd worden. Maar omdat we er ons nu van bewust zijn, kunnen we als
een volleerd aikido-beoefenaar deze slechte energie in de omgeving en dus
onszelf ombuigen in iets goeds en voor een betere toekomst zorgen. Door op
zo veel mogelijk plekken orgonite neer te leggen, leggen we samen de
energetische basis voor een prachtige toekomst.
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E. Je eigen huis, micro- versus macroniveau, het wiel niet
opnieuw uitvinden
Orgonite kan vanzelfsprekend ook gebruikt worden om je eigen huis mee ‘op
te schonen’. Dan belanden we bij onderwerpen gaande van woonbiologie, over
wateraders en Hartmannlijnen tot Feng Shui.

De grote kracht van orgonite ligt in het opheffen van grove verstoringen, op
macroniveau. Het is veel minder geschikt om een huis energetisch te
finetunen.

Orgonite kan ervoor zorgen dat mensen beter slapen, je kunt er fijn mee
healen of mediteren, en soms zijn er spectaculaire effecten, maar het is geen
cure-for-all. Er zijn op de markt heel veel verschillende producten verkrijgbaar
die op andere manieren werken en soms veel beter een bepaalde verstoring
wegwerken. Let op voor blind geloof in 1 zaligmakende oplossing. Je kunt van
je kelder geen fijne woonplek maken door het vol te leggen met orgonite.
Orgonite lost niet alles op, maar het is wel een ideale manier om wereldwijde
tirannie energetisch te bestrijden. Alle bovengenoemde targets zijn zeer goed
geschikt om met orgonite aan te pakken.

Veel mensen die voor het eerst met orgonite in aanraking komen, willen
vooraleer ze praktisch aan de slag gaan eerst ‘zeker weten dat het werkt’, of
‘alles volledig begrijpen’. Maar het onbekende leren begrijpen vergt het
durven loslaten van oude kennis en onbevangen gaan experimenteren. Anders
riskeer je het wiel opnieuw te willen uitvinden en het kind met het badwater
weg te gooien, gebaseerd op oude, verkeerde of onvolledige
veronderstellingen. Nog voor je begonnen bent.

Mensen giften al 20 jaar, dat heeft een reden. Orgonite is goedkoop, efficiënt,
en nodig. De basisformule werkt prima en behoeft geen upgrade.
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Je zult door ervaring op te doen met orgonite stappen zetten in je begrip over
subtiele energie, en oude kennis leren plaatsen. Maar de maatschappij heeft
mensen nodig die nu hun handen uit de mouwen steken: op het terrein
zendmasten, scholen giften in plaats van vanuit een soort redderscomplex in
de garage op zoek te gaan naar die éne mensheid reddende oplossing.

Dus ja, leg wat orgonite in je huis, bij de wifi of bij de microgolfoven mocht je
die nog gebruiken (zeer slecht). Je kunt eventueel op de hoekpunten van je
stukje grond een TB in de grond stoppen. Wil je graag persoonlijk orgonite
maken, prima. Maar vergeet alsjeblieft niet de omgeving te giften. Dat is het
allerbelangrijkste, ook voor jezelf!

Een orgonite cloudbuster in je tuin zetten is de krachtigste manier om je huis
met orgonite te upgraden, en waarmee je niet alleen jezelf maar ook de ruime
omgeving helpt. Zie ook pagina 172

Vanzelfsprekend belet niets je om je huis of je lichaam ook met andere
producten te beschermen of te behandelen.

Lees ook A master craftsman is able to restrict himself (Goethe)
Onder H. pagina 75
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F. Strategie
Orgonite giften is een serieuze zaak. Daar bedoel ik mee dat je je ervan moet
bewust zijn dat je hard tegen zere schenen stampt. Je social credit score zakt er
ongetwijfeld meteen mee tot onder nul.
In de loop der jaren heb ik veel vreemde gebeurtenissen zien voorbijkomen.
Verzoeken van wildvreemden of ik mee op zee wilde gaan giften (en dan
overboord slaan – ik heb feestelijk bedankt). Infiltratiepogingen en mollen die
de orgonite-forums verziekten en twijfel probeerden te zaaien. Don Croft heeft
zijn site Etheric Warriors al vrij vroeg veranderd in een op invitatie only-forum.
Een vriendin van me die ook giftte en die als humanistisch counselor werkte in
een Penitientiaire Instelling moest bij haar baas komen en die vertelde haar
doodleuk dat ze moest opletten met de sites die ze thuis bezocht (we schrijven
2006!). En passant liet hij ook nog even flarden uit vertrouwelijke gesprekken
voorbijkomen, om haar te laten weten dat alles werd opgenomen.
Ik houd het kort, want kan nog wel even doorgaan...

Om kort te gaan: onderschat het niet, en wees op je hoede.
Gift bij voorkeur alleen of met mensen die je vertrouwt.
Mensen suggereren soms een organisatie van gifters op te richten.
Don Croft zei daarover: “Welcome to the unorganisation!”, en was er trots dat
veel gifters niet eens wisten wie Don Croft was. Of nog: "Je richt ook geen
vereniging op van mensen die lucifers gebruiken.”
Wiilhelm Reich zei: “Organisation is death.”
Maak van giften geen cult, houd het praktisch. Wees je bewust van je
verantwoordelijkheid en de sérieux van je taak.
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G. Betrouwbare verkopers
Ik raad mensen aan om orgonite eerst zelf te maken. Het klinkt vreemd, maar
het is bijna een initiatie de ingrediënten te verzamelen en dan zelf je eerste
baksels te maken. Maar goed, voor sommige mensen is dit niet haalbaar. Houd
er rekening mee dat zelf maken, vooral in grote hoeveelheden, tot de helft of
meer goedkoper uitvalt. Heb je een schuur, dan kun je af en toe een
bakochtendje houden waarbij je dan 100 TB’s giet of zo. Kun je weer even
verder.
Ik voeg toch een korte lijst met betrouwbare verkopers toe. Er zijn er meer,
maar daar zitten zeker ook verkopers bij die bewust of onbewust slecht spul
verkopen.
- Hier in Europa is Francisco van www.orgonita.eu favoriet. Hij verkoopt
field orgonite, en ander hoogwaardig orgonite voor een amper te
kloppen prijs.
- In Zuid-Afrika zit Georg Ritschl met zijn vrouw Friedrike, een man die zijn
strepen al meer dan verdiend heeft. Op www.orgoniseafrica.com vind je
een mooi aanbod van persoonlijk orgonite, jammer genoeg zijn zijn
prijzen voor het field orgonite de laatste jaren te hoog geworden (hij zit
met fluctuerende verzendkosten). Sinds 2002!
- Andy Schwarm van www.ctbusters.com was de allereerste orgonite
verkoper ooit, en verkoopt prachtige en krachtige powerwands, die zeer
nuttig zijn bij het verdedigen tegen etherische aanvallen zoals gifters die
vaak te verwerken krijgen.
- En last but not least, de site van Carol Croft en Don Croft
www.crystalinsights.net en www.worldwithoutparasites.com Mocht je
de top of the line beschermende orgonite pendant willen en een stuk
geschiedenis, bestel je de Harmonic Protector van Carol. Jammer genoeg
kampt Carol met gezondheidsproblemen, en zijn veel van haar
producten momenteel out of stock.
- Orgon is Leven - Orgonite
Voor verdere informatie en het aanschaffen van orgonite kun je ook
terecht bij Orgon is Leven. Stuur een mail naar orgonisleven@gmail.com.
Ze zijn op dit moment bezig met de professionalisering, waaronder een
website. Binnenkort (ook) meer informatie te vinden op
www.orgonisleven.nl
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H. Meer info
1. Online
• www.ethericwarriors.com site van wijlen Don Croft
Hier is zo’n beetje alles te vinden, inclusief twee boeken. Hij had een aparte
schrijfstijl, het is wonderlijk te lezen hoe alles gestart is.
• https://ethericwarriors.com/shop/
Sinds 2017 onderhoud ik de Facebookpagina en het Instagramaccount van
Etheric Warriors. Daar is ondertussen een grote hoeveelheid aan posts met
foto’s en artikelen verschenen. Interessant om inspiratie op te doen,
misschien.
• https://www.orgonisenederland.nl
De Nederlandse site van mijn vriend en gifter extra-ordinaire Edwin Westhoff,
inclusief instructies. Edwin doet een zeer verdienstelijke poging bij te houden
waar er overal al gegift is in Nederland. Echter, sinds het begin 2020 werd het
duidelijk dat de zendmasten méér orgonite nodig hebben dan voorheen. Of dit
te wijten is aan de komst van 5G of aan het ophogen van het vermogen
waarmee gestraald wordt, laat ik in het midden. Feit is dat we in 2020 zo’n
beetje opnieuw moesten beginnen om de aan straling gebonden
gezondheidsrisico’s teniet te doen. In het verleden is het vaak voorgekomen
dat ik werd gecontacteerd door mensen (blijkbaar AIVD/MIVD) die zogezegd
een deel van Nederland hadden gegift. Als ik dat dan op het terrein ging
controleren, bleek daar niets van aan. Het centraliseren van de gegifte masten
ligt dus gevoelig, omdat je mensen op hun woord moet geloven. Hoewel ik af
en toe met Edwin meekijk, kan ik niet instaan voor het 100% accuraat zijn. Ik
raad zelf aan zeker je eigen omgeving te doen, waarom het risico lopen. Ben je
goed met een pendel, dan kun je zelf testen of zendmasten nog gegift moeten
worden. Voorts staan op Edwins site alleen zendmasten, en niet de overige
nuttige targets.
https://orgoniseafrica.com/book/operationparadiseorgonite.pdf
Het boek van Georg Ritschl van Orgonise Africa, zeker de 50 eerste bladzijden
zijn interessant. Achteraan in het boek instructies.
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Youtube
Erg de moeite, meer uitleg door Don Croft en gifting videos met Andy:
https://www.youtube.com/user/CTBusters
Instructievideo’s op het kanaal van Georg Ritschl:
https://www.youtube.com/results?search_query=georg+ritschl
Leuke Instructievideo Edwin Westhoff van www.orgonisenederland.nl op zijn
kanaal
https://www.youtube.com/channel/UCdCOpLBH23uELDpiJjpf2Ug

54

Orgonite - Praktisch Handboek

2. Artikels afkomstig van Facebookpagina Etheric Warriors
Hieronder een selectie van artikels die ik de laatste jaren geschreven heb op de
Facebookpagina van Etheric Warriors, de site van de in 2018 overleden Don
Croft. Sorry, het is Engels en Frans, eventueel Google translate gebruiken.
- Learning to recognize psychic attacks as retaliation for (gifting) work
well done. belangrijk onderwerp
- No Fear! The art of trust and letting go.
- Musings: water and subtle energy (interessante foto’s)
- Gifting orgonite as a political activity met interessant
overzichtsschema
- A master craftsman is able to restrict himself (Goethe) probeer niet
het wiel opnieuw uit te vinden ;)
- Maconniek stratenplan Parijs, de foto’s spreken voor zich, eventueel
tekst door google translate halen. In het Frans
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Learning to recognize psychic attacks as retaliation
for (gifting) work well done.
Since ancient times, the people that pull the strings have used subtle energy
corruption to reinforce their power. This has allowed them to shape our world as
they see fit. When we gift, we heal places and the people that are under the influence
of this bad energy. More details on this elsewhere…
One of the most secret ways to eliminate individual opposition, beside outright
assassination of course, has been/is to use psychic attacks (black magic, voodoo, if
you like). By messing with the target’s subtle energy, they are able to promote
disease, accidents, or other 'coincidental' events.
Sometimes, renown healers admit they have been contacted by Secret Service
agencies to come make big bucks with them (for ex. Geoff Boltwood in his book 'The
Messenger') . Needless to say, only the ones with a true vocation and a sense of
selflessness end up resisting the call of easy money, which has to be paid for with ‘a
tainted soul’. Being psychic doesn’t automatically mean making spiritually righteous
decisions.
As a gifter, it is important to be alert and learn to recognize signs of being worked
upon by these voodoo people. It is possible to see/feel the signs in the aura or
elsewhere in the etheric body. But unless you are gifted psychically (don’t think too
fast you are not!), you are going to have to learn the hard way: when Life’s problems
seem to accumulate and come all together ‘synchronistically’, it is time to take a step
back and consider if someone is trying to sabotage you, so you won’t be able to gift
anymore (financial problems, health issues, diminished motivation).
Quite a few revolutionary famous people that obviously had became undiserable
because of their opinions, liveliness, and high public profile, died prematurely:
probably hastened by physical 'interference' (dying in a car crash), or by etheric
warfare (cancer, for ex.). To protect yourself you can do a lot worse than learn about
‘boosting’ on Dooney’s site: www.donebydooney.com/boosting/ . This will get you
acquainted with ‘tossing energy’, be it to neutralize an attacker/unwanted
situations, or get yourself together again by boosting yourself. Anyone can do this,
wether they feel the outcome or not. Dooney also offers online coaching in a chat
which I can highly recommend.
Practically: as soon as you start distributing orgonite, or do something that opposes
the powers that be in an important way, you will most probably become a target,
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and get your share of psychic attacks. Typically, a few days after a gifting run, you
will get ‘the treatment’. Don’t be naïve and ‘try to hide’, while gifting, I don’t think
this is possible, though making pictures with your cell phone during gifting or
boasting overtly online about your gifting efforts will increase the likeliness of being
attacked. The best time for them to attack you etherically seems to be shortly before
sunrise. Whenever you are experiencing persecution dreams, people trying to
murder you, this is likely your unconscious translating an etheric menace. I myself
can feel a slight tremble when they are working on me, and have learned to wake
myself whenever I get dreams like that. A helicopter trying to shoot at me is a
regular recurring theme. My unconscious apparently identifies the energy signature
of the helicopter visits (experienced by many gifters) and the psychic attacks as
related. If you manage to wake up, it is a great moment to start fighting back ‘live’:
picking up your favorite piece of orgonite and concentrating on the sender of the
bad vibes is a great way to ‘fight back’. If you only remember in the morning, or are
suspecting someone is harassing you, clearing your aura/chakra’s holding some
orgonite is a good way to repair the etheric damage they inflicted and to avoid
recurring unpleasantness poisoning your existence. Alternatively, you can check the
list of minerals to see which ones are protecting you against psychic attacks and use
them. Tiger eye, shungite, and a few others come to mind. Most of the vendors on
our recommended list on the main site sell pendants and personal pieces that offer
extra protection as well, but picking a standard TB that you like is a very good way
to start.
Becoming proficient at fighting back will also teach you about the more subtle
manipulations you can encounter in everyday life (personal relationships).
Cheers!
Dirk
“We’re not happy ‘till they’re not happy” Don Croft
"There is no proof. There are no authorities whatever. No president, Academy, Court
of Law, Congress or Senate on this earth has the knowledge or power to decide what
will be the knowledge of tomorrow. There is no use in trying to prove something
that is unknown to somebody who is ignorant of the unknown, or fearful of its
threatening power. Only the good old rules of learning will eventually bring about
understanding of what has invaded our earthly existence." Wilhelm Reich
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No Fear! The art of trust and letting go.
It is easy to lose your composure in these strange times. We all long for this situation
to pass quickly, and are convinced it’s just the other people that need to rapidly
wake up and lose their fear. But real life problems and solutions often do not follow
a logical course. In fact, in retrospect, many a times we find ourselves having
worried for nothing or having looked for solutions in the wrong place. And fear is
not a good advisor. In fact, this whole parasitic World Order thrives on fear. Fear is
it’s battery, because fear leads to irrational actions and convictions. Fear is also,
energetically speaking, shrinking/stagnant Life Energy that we should try to
remobilize in the environment and ourselves with orgonite.
We gifters and/or other ‘awakened’ people are not shielded from what goes on in
the Universe. The shrinking energy of fear finds ways to operate through us as well if
we don’t consider our convictions and thoughts carefully. True, we understand that
this ‘lethal dangerous virus’ is a figment of an overhyped propaganda machine. We
understand that wearing masks and socially distancing ourselves is ridiculous and
dehumanizing. We gifters and/or other ‘awakened’ people are not shielded from
what goes on in the Universe. The shrinking energy of fear finds ways to operate
through us as well if we don’t consider our convictions and thoughts carefully. So
fear will manifest itself in other thoughts and opinions, and more often than not, we
fall in the same old trap of trying to control the situation to diminish that fear. The
parasitic New World Order doesn’t care wether you are afraid of the virus or if
you’re afraid of a mandatory vaccine. As long as your are afraid of something,
everything goes according to their plan. Afraid of the way things are going right
now in the world, afraid of things getting even worse, worried about how far things
have already come on the way to dictatorship...
That is why the justice-crying conspiracy sites filled with shocking truths are - in a
way - part of the problem. Spreading fear and frustration, not solutions, is their
raison d’etre. Spending time finding the latest or most convincing conspiracy
argument to try to make other people finally see the truth and save the day is not
what is going to make any difference. On the contrary, the fear and frustration that
speak through your actions and words will spread like a virus!
Once you did your gifting job in your area and perhaps beyond, let go. Don’t replace
old dogmas with new ‘more spiritually advanced’ ones. Trust in the wisdom of the
Universe. Transforming of the energy of fear and frustration is what will shift the
tables in likely unforeseen ways. Try to remember how you came to understand the
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ways of the world: these precious key moments of sudden insight were not brought
to you by some bullying conspiracy truther. More often than not, they came to you
through slow cultivation of your own wisdom, wisdom that was perhaps
constructed upon the non- intrusive wisdom of others, people that did not infringe
on you. Try to be a beacon of calm and trust, THAT is what is going to inspire and to
infuse people with insight. We need to trust what a great man once called ‘the means
whereby’. The means whereby great changes can be achieved. Not by frantic acting
and doing, not by neurotically striving for a desired end, but by carefully choosing
the thoughts and actions we want to put energy in. Trusting the process... don’t
forget to enjoy Life and keep on gifting just to be on the safe side. ;)
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Musings: water and subtle energy
Water is a powerful vector/carrier for subtle energy/orgone, which is, in turn,
linked to our emotions, thoughts and actions.
Compare the emotion you get near an almost waveless sea (1), a slowly meandering
river or small/medium-sized waterfall (2), a long straight canal (3), and a very
rough sea (4).
Chances are you will associate these images with: (1) calm, (2) joy & energy, (3)
depression and (4) fright... or: (1) meditation, (2) summer pickpnick, (3) suicide and
(4) drowning, shipwreck or shark attack.
You could say the water is able to convey the energy that it holds in different ways,
ranging from agreable to menacing. Moving subtle energy=emotion, inside and
outside ourselves.
In our gifting work, we've learned to recognize targets that 'corrupt' the subtle
energy Wilhelm Reich called Life energy or 'orgone' (hence 'orgonite'). Reich called
this corrupted/deadening orgone: Deadly ORgone/DOR.
The cellphone towers with their many possible evil applications no doubt can be
classified as 'conscious' energy corruption, at least in the current world view most of
us hold. But when you start philosophizing, it is easy to get to the point where you
would question the existence of free will, causality, and even conscious intent
alltogether. That's why it is usefull in our work and maybe even in life in general to
develop a non-judgmental outlook. The 'wrong' you see in the world can be simply
viewed as an energy disbalance, fearful parasites trying to suck other life dry
because they have lost confidence in abundance and love long ago. Also, once you
start to learn to recognize energy processes or tendencies, it's much easier to 'let go'
of opinions and preconceived ideas, leaving the possibilty for Life to take it's most
effective and joyfull course. Water once more provides us with a beautifull
metaphor, one that has been often used in (popular) culture: life as a river. Water
that springs from A source does not take the shortest route from origin A to
destination 'C' (sea), skipping 'B'. 🙂 'B'eauty would be lost... Life's a river... not a
canal! Imagine a water droplet travelling in a river wanting to take the shortest
route to its destiny, the sea, instead of letting itself being taken by the flow in what
might seem to be 'the wrong direction'. It would soon find itself closer to shore,
slowed down and at risk getting stuck in the mud ending its voyage prematurely.
Game Over and try again after evaportaing into the rain cycle!
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I'm diverging, feeling a bit poetic today apparently, but the basic message was: once
you spot what we call 'targets' for our gifting, we can let go of what happens after we
put orgonite there. It is true people have been getting concrete results through
intentinal gifting around an unjust court case, for ex. (gifting laywer, judge, court
house and people involved) but the Universe works in mysterious ways, so gift and
move on is a good modus operandi.
We were talking about corruption of the subtle energy in relation to water...
Every gifter likes water near a target, because it offers a great spot for throwing
orgonite in and widening its range.
Many cities have been erected near life-bringing rivers. Given the powerful link
between (moving) water and subtle energy, it is no surprise we can see telltale signs
of corruption of, 'meddling with' the orgone near water if we know where to look.
Often, near the riverside, or on the sea-shore you will see pieces of 'art' that strike as
particularly aggressive or ugly.
These are placed there intentionally or unconsciously, but the result is the same:
the soothing calmness of the water is no longer inspiring people's heart and soul.
Instead, the energy exuding from the water gets excited by these pieces of 'art'. Like
a veil of harshness erected between the freeflowing life energy and the city's stage
where people live their lives, cut off from their easygoing gentle nature inside.
Moving cars or traffic near the riverside/sea have the same effect. Next time the
usual traffic is down near a the river, just go feel the difference.
In a way, the 'DOR'-ifying statues and art (see below) relate to people's 'character
armour': stiffening muscular habits and structural abnormalities that are the result
of forced adaptation to a non-loving and hostile environment.
I decided to illustrate with examples of a city called Deventer, where I used to live.
Check the pictures below. It is tempting to start fingerpointing at crazy artists
and/or freemasons that might have had their hand in these. But I would prefer
presenting g them today as 'symptoms' or externalized symbols of present day's
society's tendency to steer clear of any emotion that comes 'too close', hits home too
hard. I've witnessed personally one example of a piece of art that was NOT made
intentionally to corrupt energy, it just 'happened'. As mentionned above, it is an
interesting philosophical discussion where 'consciousness/free will' begins, if at all.
Most freemasons don't know what they are doing/channeling, for example, when
they are toying with their symbolism.
That being said, now that we understand what is happening, it is very rewarding to
gift these edifices. Sure enough, a river that is in the heart of the city is already a
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great spot to put a few HHG's, but once you learn to spot targets like the ones in the
pictures, it is good practice to put at least a towerbuster near them to recreate some
wonderful vibes.
text continues below
Objects symbolizing aggressive separation:
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Object symbolizing war and destruction
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Remnant of bombarded bridge, WW 2
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This one is a classic, alongside tanks
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Pointy metal objects
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Esoteric symbolism:

I don't know 'who' this is, but reptilian symbols are a classic
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For closing I just want to say a few words about canals. They often have an eerie
feeling, subtle energy that travels down a straight line gets 'harsh'. When this energy
'hits' a lock (two straigh pillars or a bridge holding the lock doors) the effect is even
more agressive. A great spot to throw some orgonite in the water!
Any comments/pictures welcome!
Cheers :)
Dirk

Long straight canal guiding subtle energy through the lock.
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Gifting orgonite as a political activity
Experience shows us this claim is often seen as irrational, grotesque, even to people
who are acquainted with orgonite. Key to the understanding of this deliciously
awkward and liberating concept is the notion that people are ‘embedded’ in an
etheric matrix, an ocean of subtle energy that is all around, in and through them. We
still prefer to call this etheric energy ‘orgone’, because Wilhelm Reich (who coined
the term) has taught us so well in understanding the functioning human being with
his irrational motives. The quality of the orgone has a direct effect on the human
animal and his conduct, emotions and thought processes. This omnipresent orgone
energy is the carrier of symbols, ideas that are merely the materialisation of a
specific type of energy, if you like. We think happy thoughts when the sun is shining,
and grow depressed when the cloudy overcast stays too long.
This morning I jotted down a chart that explains what we are doing and why, hope
this sheds some light to the situation at hand...

When gifting we put orgonite around sources of Deadly ORgone (DOR) because they
are causing people to behave and reason along irrational and imprisoning lines. A
large part of our conduct and motivation is unconscious: we don’t know why we do
the things we do. We want to do the right thing so badly, but very often we don’t,
even despite the fact that we sometimes know what really IS the right way to act.
But for the most part, after due consideration, we will have to admit that we DO NOT
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know what is the right way to act. Life isn’t a trip from A to Z using the shortest
(most logical) way, and neither is social change. Doing ‘the wrong thing’ might turn
out to be the right thing after all. Tapping into the wisdom of the etheric is not easy,
and often we don’t because of fear or conditioning. On a population level, this makes
for governments, rules, public and political opinions that are detrimental to our and
almost everybody’s well-being, freedom and joy in the long run. At the end of the
day, the road to hell is paved with good intentions, if we don’t take a step back to see
the larger picture once in a while.
It is a big mistake to think we are mainly ‘combatting the illuminati’. True, we are
opposed to their idea of a perfect prison world where every step you take is
monitored and/or punished. But the largest part of the battle is fought on the
‘unconscious scene’, so to speak. Why do you think the powers that be are so
obsessed with dark magic? Because their army of It is a big mistake to think we are
mainly ‘combatting the illuminati’. True, we are opposed to their idea of a perfect
prison world where every step you take is monitored and/or punished. But the
largest part of the battle is fought on the ‘unconscious scene’, so to speak. Why do
you think the powers that be are so obsessed with dark magic? Because their army
of conscious wrongdo-ers is so small, they desperately need the sheeple to walk and
act wrongdo-ers is so small, they desperately need the sheeple to walk and act
unconsciously in the desired direction, which can be obtained by manipulating the
etheric wind that is blowing through their hearts. Wilhelm Reich called this
irrational behaviour that maintains the vicious circle of the ills of the world
‘Emotional Plague’. “Man limps characterogically when the natural self-regulating
life expressions are suppressed from birth.”
So we as gifters, instead of adhering to a political party or voicing pronounced
opinions, just take a bag full of orgonite and do our part of the job in our part of the
world. We turn people from unconsciously dependent, malevolent, distrusting,
fearfiul (see chart for a longer but not even an exhaustive list) into unconsciously
compassionate, freethinking, trusting, responsible and independent beings! We
lean back and let the Big Intelligence sort it out all by itself! We are feeding the Good
Side (the Jedi if you like) in everybody, and starving and transforming the Shadow
Side in everybody. This is done by remobilizing the stagnant, dead(ening) orgone
and reverberating the harsh and aggressive subtle energy in and around us. Turning
‘DeadlyORgone into PositiveORgone’ with one small flick of the wrist (Orgonite
towerbuster flies through air...).
Cheers!
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A master craftsman is able to restrict
himself (Goethe)
When you embark on your orgonite journey, there are some pitfalls. Today we look
at a few mistakes you can make.

If you had only one piece of orgonite, it should be the towerbuster or hhg
placed/buried besides the nearest cell phone antenna.
The main purpose of orgonite is to protect yourself and loved ones from the
harmfull effects of what Wilhelm Reich called DOR. And of course, if you are serious
about your love for humanity in general, your ambition should be to gift as many
antennas and other relevant targets as you can.
There are many approaches to subtle energy, and even Reich's views that were
handed down through his books and writings aren't complete. DOR comes in many
forms, depending on its source. You will learn to recognize the different aspects
yourself once you start gifting: stale , still, motionless. oppressive are but a few
adjectives that spring to mind. The energy of a graveyard is different from a
cellphone antenna, is different from a mason's temple or a nuclear power plant.
These different kinds of DOR all have in common that they can be rendered
inoffensive and even turned into a source of wellbeing by orgonite. Which permits
us to keep it simple. Our basic work rationale: orgonite mobilizes/transmutes DOR
into POR. (positive orgone)
All you need is simple, basic orgonite consisting of a crystal (quartz), polyester resin,
and metals shavings (we mostly use aluminium).
Keep.It.Simple.
The hardest part does lie in the simplicity. You will find beautiful orgonite pieces up
for sale all over the internet with bright colours, intricate coils, copper wiring or
even more exotic paraphernalia Some of these creations don't seem to have
aluminium or metal shavings in them, so you can see more clearly what's in it
perhaps. Compared to all that extravaganza, basic orgonite can seem a bit dull,
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boring, or even inferior. Other people will try to convince you to save money on
resin and go for 'enhanced micro-orgonite', or 'plasterite': replacing the resin by
cheaper plaster. If you are ecologically aware, you might fall for 'beeswax orgonite',
to avoid stinky, toxic polyester resin. Make no mistake: everything that deviates
from the simple basic formula plastic resin-metal shavings-quartz crystal IS
NOT orgonite. It might have interesting energetic properties, depending on what
coils, shapes or minerals were used, but it will not neutralise a cellphone antenna. It
is possible to leave out the crystal, but orgonite is more powerful with a quartz
family crystal in it. The crystal doesn't have to be expensive, even breakage will do.
Over the years, reliable people have had ample time to experiment a lot with all the
aforementioned different modifications, and none of them passed the test: put them
near a cellphone transmitter and nothing happens.

“How is it possible that so many people are mistaken?” you might ask. Why are
people messing up a simple, effective design? If you are thinking: saboteurs, you only
have one half of the answer. Indeed, the forces that be are working hard to dilute,
corrupt this simple solution to end tyranny. They have been at their dirty little tricks
for eons, and are coming close to their desired end: a global computerised
dictatorship, So the last thing they need is small folk with a bag full of orgonite
sabotaging their hightech technotronic transmitters, and taking down the DOR
energy grid they meticulously put in place to keep the masses in check.
You will find a lot of vendors offering 'orgonite' online, but if you take a closer look,
you don't see any metal shavings. The more clever fakers are selling basic orgonite
that looks like the original product, but is still defective. If you are new to all this,
either stick to making it yourself first (recommended), or check our list of
trustworthy sellers on the main site. Of course, some people DO make orgonite that
is both beautiful and effective at the same time. (see picture above)
But it is too simplistic to attribute all the 'mistakes' out there to only saboteurs. In
the end, there is a saboteur in each one of us. Out of unconscious fear (Wilhelm Reich,
we hear you!) for the DOR mobilising in our own bodies, we can be our own
saboteur. There is a part in you that 'doesn't want it', that will do anything to hold
you back from gaining more liberty, freedom, and insecurity: letting go can be hard.
You think you might have a better idea still, or your ego pushes you to become an
even more advanced orgonite guru. This is often seen in new age aficionados. Think
mass meditation on key dates. A lot of new age is brainwash to send people in the
wrong direction again once they embarked on their 'spiritual journey'. Once you
swallowed too much of this, you'll become an unconscious agent of the dark side
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yourself, wearing a white new age love and peace robe, and promoting your own
stunted version of orgonite. We see a lot of orgonite messiases around who don't gift
at all, but do have fancy websites showing off their (admittedly very nice) creations
that contain no or not enough metal shavings, or 'improved' orgonite with overly
complicated copper wiring, coils resulting in aggressive pieces. It is possible to mess
up a basic orgonite piece. Using minerals is acceptable, but don't overdo it. Intricate
mixtures are hard to master, and you don't need them for gifting tower busters or
HHG's.
-

Did I mention to keep it simple?

PS For some reason, willing or unwilling saboteurs often make spelling mistakes
using the word 'orgonite', or use alternative names instead. This might be to not
promote the very word in search engines, or perhaps there is another more
symbolic reason to not use the correct term. Seems like the will to distort and/or
evade the basic message even has a linguistic component. Popular are: organite,
oregonite.
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Maconniek stratenplan Parijs, de foto’s
spreken voor zich, eventueel tekst door
google translate halen.
Le saviez-vous? Le grande axe historique à Paris a été conçu par la franc-maçonnerie pour
manipuler la population énergétiquement dans la peur et la soumission. De la magie noire, et
bien des membres de la franc-maçonnerie ne se rendent même pas compte, eux-mêmes, sauf
aux rangs supérieurs.
Ce grand axe commence (ou finit) à La Défense avec La Grande Arche de la (!)Fraternité et les
cimetières (!) entourants de Neuilly et Puteaux. Nous trouvons la constellation classique (mais
dont la function énergetique est méconnue) de symboles phalliques et arches, allignés tout le
long du trajet. L’energie subtile est accéléré dans cette ‘voie rapide’ qui est le grande axe, et elle
accumule et dissipe de la negativité tout le long de son chemin, surtout à chaque fois qu’il
percute les maintes obelisques (symbole phalliqe donc) et arches, jusqu’au Louvre, où se trouve
la piramide (autre symbole energetique), installé par Mitterand, 33ième degrée maçonnique.
Macron, pendant son inauguraton se trouvait devant cette piramide avec les bras en l’air, ainsi
formant compass et équerre, plus on peut discerner ‘loeuil qui voit tout’ au sommet de la
piramide, tout comme dans la roue sur la place de la Concorde.
Hasard? Non. Cette constellation peut etre trouvée dans le monde entier. A Marseille, par
exemple, on trouve la même chose: Arenc (batiment ‘phallique’)-porte d’Aix- colonne á
Castellane (autrefois obélisque) - obélisque et cimetière de Mazargues.
Sans cette manipulation énergétique, il serait beaucoup plus difficile de diriger les masses et de
faire accepter par la population des mesures qui vont à l’encontre de leur intérêt.
Depuis 2000, des gens désintéressés qui ont compris cette manipulation se sont mis a contreagir avec intelligence. Avec des petits blocs ‘d’orgonite’ on peut neutralizer, voire renverser
l’énergie maléfique dont ils ont tant besoin pour maintenir leur position de force, Il suffit
d’enterrer ou cacher un petit bloc d’orgonite près des antennes portables (autre source plus
moderne de manipulation psychologique) ou des symboles anciennes pour faire un genre de
‘macro-acunponcture’ de la planète. Au debut ridiculisé par beaucoup, mais de ces jours cette
activité d’activisme environmental non-violente est adaptée par de plus en plus des gens
soucieux de améliorer l’energie ambient et renverser le processus de contrôle grandissant.
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I. Meer foto’s

Don en Carol Croft; zij zijn verantwoordelijk voor het ontstaan van het giften met orgonite
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Den Bosch
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Arles
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Nîmes
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Romeinse toren in Nîmes boven op een heuvel. Ander tijdperk, zelfde symbolen.

In het midden van dit soort radarbeelden staat:
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Dit soort antennes. Deel uitmakend van het antennepark waarmee het weer wordt beïnvloed. Dit exemplaar
staat in Vitrolles Marseille, op een heuvelrug bij de luchthaven van Marseille. Een paar honderd meter
verderop...
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J. Artikels Transitieweb
Giften met orgonite: negatieve straling
omzetten in positieve levensenergie

Alle protesten tegen de komst van 5G bleken aan dovemansoren gericht.
De infrastructuur staat er en wordt nu ingeregeld. Maar dat betekent
niet dat we verslagen zijn. Er is namelijk orgonite, een heel eenvoudig
zelf te maken materiaal dat negatieve straling van zendmasten omzet in
positieve levensenergie.
5G is in gang getrapt en de weerstand ertegen heeft weer plaats gemaakt voor
berusting. Berusting in de dwaasheid en in de door geld en macht gedreven
raderen der besluitvorming.
Een nieuwe groep van stalingszieke mensen wordt bij het afval van de
psychiatrische aandoeningen gezet, of met een andere ‘echte’, reeds bestaande,
of nieuwe aandoening gediagnosticeerd.
Veel mensen voelen nochtans de invloed van de sinds eind vorige eeuw
opgezette zendmasten, en een hele resem van al dan niet werkzame gadgets
wordt aangeprezen en verkocht ‘als bescherming tegen straling’.
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Ik vergelijk die gadgets graag met een kogelvrije vest: als er op je geschoten
wordt, is het beter ze bij je te hebben, maar je kunt wel een pijnlijke drukwonde
overhouden, en je moet hopen dat er niet op het verkeerde deel van je lichaam
geschoten wordt, of met zwaar geschut.
Ook ben jij de enige die er (beperkt) baat bij heeft. Het geweer en de kogel
onschadelijk maken vóór die laatste zijn gevaarlijke snelheid bereikt heeft zou
een veel beter idee zijn. Niet alleen jezelf, maar iedereen in je buurt gezond(er)
houden…
Een gift aan de maatschappij
Rond het jaar 2000 begonnen Don en Carol Croft met het ‘giften’: onschadelijk
maken van zendmasten die toen als paddestoelen uit de grond schoten. Ze
gebruikten daarvoor orgonite: een vloeibare polyesterhars uitgehard in een
muffinvorm, met daarin vermengd metaalsnippers en een kwartskristal.
Een gift van jou aan de maatschappij, te begraven of deponeren in de buurt
(ruwweg maximaal 300 meter ervandaan) van een zendmast, waarna de
effecten van deze eenvoudige fysieke handeling al snel gevoeld en geobserveerd
kunnen worden door iedereen die zich ervoor openstelt. Enkel de nog tentatieve
uitleg is ‘hocus-pocus’.
We zijn 20 jaar verder ondertussen, Don Croft is jammer genoeg in 2018
overleden, maar in zijn kielzog is er een nog steeds relatief onbekende
‘underground’ beweging ontstaan van mensen die vaak niet eens zijn naam
kennen.
Atmosferische effecten
Deze onderzoekende mensen hebben zelf lang genoeg hun vooroordelen opzij
kunnen zetten, en zijn versteld komen te staan over de effecten van het werken
met orgonite. Veranderingen in het wolkendek (verschijnen van cumuluswolken,
of zogenaamde sylphs), het oplichten van de atmosfeer, een gevoel van kalmte
en rust zijn nog de minste van de vaak dramatische ‘confirmaties’.
Allemaal bevestigingen van het feit dat we als enkeling voor het eerst in een
periode van duizenden jaren een wapen hebben tegen het occultisme dat onze
planeet al zo lang in zijn greep heeft en vormt.
Een ‘mooi’ voorbeeld van hoe achter de schermen wordt gemanipuleerd door
zwarte magiërs, is het terrein waarop het VN-hoofdkwartier in New York is
gebouwd. Dat werd geschonken door de Rockefellers: voorheen stond daar… een
slachthuis.
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Dat is geen toeval: de energie van al dat dierenleed heerst daar nog, en
beïnvloedt de beslissingen die door de aanwezigen worden genomen. Daar een
stuk orgonite in de East River gooien heeft misschien al iemand gedaan, en
daarmee op subtiele maar belangrijke manier bijgedragen tot een andere sfeer
en besluitvorming.
Mobiele infrastructuur is een realiteit
Maar de kroonjuwelen van de NWO zijn inderdaad de zendmasten, en het is een
vergissing te denken dat 3G en 4G er nog wel mee door kunnen. Het lijkt me
niet onmogelijk dat vroeg of laat 5G ‘er toch niet door komt’ of wordt ‘uitgezet’,
maar enkel een naïeveling zou geloven dat de kous daarmee af is.
De infrastructuur staat er, en kan worden gebruikt door een groep van
malevolente individuen die opereren binnen bestaande machtsstructuren, niet in
de laatste plaats binnen de veiligheidsdiensten.
Een mooi voorbeeld daarvan is dat ‘orgonite’ niet terug te vinden is op
Wikipedia… Op ‘WiCIApedia’ zoals Don het noemde, wordt het doodleuk
verwijderd als je probeert het erop te zetten.
Ook zijn er sinds het begin pogingen geweest om te proberen de kernboodschap
te bezoedelen: polyesterhars vervangen door suiker, bijenwas e.d. De markt is
tegenwoordig overspoeld door kleurrijk orgonite, waar amper of geen
metaalsnippers in zitten (dus niet werkzaam!).
Maak het orgonite zelf
Dit format laat me niet toe nog meer in
detail te treden. De basisboodschap is dat
in deze vreemde tijden er een vreedzame
oplossing is voor de immer groeiende
dictatuur, die in het begin vreemd aandoet
door zijn eenvoud.
Met behulp van orgonite wordt de ‘orgone’
(zoals Wilhelm Reich de levensenergie
noemde die overal en ook doorheen
levende wezens opereert), tot rust
gebracht, en het op dictatoriale wijze
misbruiken ervan verhinderd. Het orgonite
zet negatieve, verharde chi, prana,
orgone… om in positieve levensenergie.
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Andere nuttige maar momenteel secundaire ‘targets’ naast de zendmasten zijn:
kerken, begraafplaatsen, kerncentrales, grote logge, koepelvormige,
puntvormige of fallusvormige gebouwen, ‘kunst’ zoals die vaak in parken en op
ronde punten staat, vrijmetselaarsloges.
Ik hoop u met dit korte artikel nieuwsgierig te hebben gemaakt en misschien wilt
u zelf in actie komen: uzelf, uw familie en uw omgeving beschermen en een
duwtje in een gezonde, onafhankelijk denkende en vrijheidslievende richting
geven.
Ik zou aanraden eerst zelf orgonite te maken in plaats van het te kopen. Een kilo
hars kost ongeveer acht euro, daarmee maak je twaalf ‘tower busters’,
hockeypuckgrote schijfjes die in een muffinpan gegoten kunnen worden.
Tot vóór het opzetten van 4G+ en 5G of het meer intensief aanzetten van 3G
was 1 of 2 tower busters per zendmast genoeg. Momenteel is zeker bij de
grotere masten minstens 5 stuks nodig. Een alternatief is een grotere ‘HHG’
gebruiken in combinatie met tower busters, of leren pendelen zodat je kunt
testen hoeveel er nodig is voor een bepaalde mast.
Ga intelligent te werk
Gift eerst de masten rondom je huis, en vervolgens alle masten in je eigen
habitat. Voor meer info is er de site van Don Croft www.ethericwarriors.com,
waarvan ik de Facebookpagina en Instagramaccount beheer.
Via die twee laatste kanalen kunt u me eventueel ook contacteren voor vragen.
Dat kan ook via het reactie-formulier helemaal onderaan deze pagina.
Ik besluit met twee citaten, die voor mij de kernboodschap overbrengen:
“Orgonite disables humanity’s enemy, the occult/corporate world in ways that
have to be witnessed to be believed, which is why we stress doing the work
rather than relying on argument or persuasion to get people’s support.” – Don
Croft
“If we here on earth are undergoing a threat to our existence by way of desert
development, it is imperative to concentrate on the measures to be taken if any
are available, to meet the menace intelligently.” – Wilhelm Reich
Instructies voor het zelf maken
Hieronder twee duidelijke, korte video’s van Orgonise Africa met instructies.
Goede informatie over het zelf maken en over orgonite in het algemeen vind u
ook op de website Etheric Warriors.
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Liever aanschaffen?
Als u liever koopt, dan is dit een overzicht van aanbevolen leveranciers.
In Europa is www.orgonita.eu betrouwbaar, goed en goedkoop (ongeveer 2 euro
per tower buster, af te nemen per 50 of 100 stuks). Maar kijk zeker ook op
orgoniseafrica.com en www.ctbusters.com.

Dit artikel is gepubliceerd op transitieweb.nl d.d. 13 oktober 2020
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Zendmasten, corona en orgonite
Arts Dirk Verelst durft het onomwonden te zeggen: “Je loopt corona op
door langere tijd in de buurt van gevaarlijke zendmasten te verblijven.”
In dit artikel legt hij uit hoe je deze dreiging met behulp van orgonite
voor jezelf en je bredere omgeving kunt afwenden.
Na de introductie die ik vorige week schreef over orgonite (*) lijkt me de tijd
onderhand wel aangebroken om man en paard te noemen, wars van enige
schroom of valse bescheidenheid.
Van bij het begin van de corona-crisis leek het me evident dat ‘5G’ een perfecte
verklaring zou bieden voor het politieke circus dat zich het laatste half jaar
inderdaad heeft ontvouwen. Veel politieke agenda’s zijn zoals gepland, of uit
opportunisme, in een stroomversnelling terechtgekomen. Maar ik heb willen
wachten tot ik in het veld voldoende bevestiging had teruggezien vooraleer deze
veronderstelling onderbouwd en dus ongegeneerd te kunnen uitspreken.
Iedere zendmast is gevaarlijk
In het vorige artikel heb ik er reeds op
gewezen dat het fout is te denken dat
enkel 5G betrokken is: 3G en 4G zijn niet
onschuldig en vormen de ruggegraat van
het huidige toxische antennepark.
Vandaar dat ik het in de rest van het
artikel meestal zal hebben over
‘zendmasten’ in het algemeen. Op foto 1
hieronder zie je hoe de gevaarlijkste
masten eruitzien, maar in principe moet
elke zendmast als gevaarlijk worden
beschouwd. Veel masten zullen de
komende tijd nog worden geüpgraded.
In het begin is het niet altijd even
gemakkelijk de zendpanelen te spotten.
Zie foto 2.
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Een verboden onderwerp
De suggestie dat 5G betrokken zou zijn bij deze pandemie werd ogenblikkelijk
en zonder aarzelen van tafel geveegd door ‘experts’ die nochtans sindsdien vaak
genoeg het argument ‘we kennen dit virus nog helemaal niet’ gehanteerd
hebben om de draconische maatregelen te rechtvaardigen.
Ze weten niet waar het gevaar vandaan komt, maar weten wel met grote
stelligheid waar het níet vandaan komt. Van vooringenomenheid gesproken,
zeker gezien het feit dat de tijdlijn met de uitrol 5G volledig klopt.
Er zijn zeker ook wetenschappelijke argumenten terug te vinden voor het
schadelijk karakter van de in overdrive verkerende technologische
vooruitgangsdrang.
Zoals u zelf misschien gemerkt hebt hebben ook Google, Facebook en de media
de link tussen 5G en corona tot verboden onderwerp gebombardeerd. Tot iets
voor mensen die in de platte aarde-theorie geloven, met een alu hoedje
rondlopen en hun kennis vergaren op fake news-sites.
De PCR-test die het virus opspoort, is vergelijkbaar met een magneet die in een
bak met water metaal opvist als het erin aanwezig is.
Het metaal in kwestie is een tot virus gebombardeerd stuk RNA, een molecule
die ook in een normaal mensenlichaam aanwezig is. De fabrikanten van die
testen hebben op aangeven van onderzoekers een
bepaalde RNA-sequentie ‘corona’ genoemd.
Ondertussen is er al een verhaal opgedoken dat de
sequentie van het betreffende RNA overeenkomt met
een stuk DNA op chromosoom-8. De suggestie dat de
PCR-test een stuk lichaamseigen RNA oppikt dat is
vrijgekomen uit door straling geasfyxieerde cellen is dus
helemaal niet zo gek.

Foto 2: zendpanelen zijn soms moeilijk te spotten
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Intellectuele eerlijkheid
Maar ik wil geen theoretische discussie of betoog starten dat dan door één of
andere ‘top-viroloog’ van tafel wordt geveegd omdat er inderdaad nog gaten in
zullen zitten. Een citaat van Wilhelm Reich is hier op zijn plaats:
” There is no proof. There are no authorities whatever. No President, Academy,
Court of Law, Congress or Senate on this earth has the knowledge or power to
decide what will be the knowledge of tomorrow. There is no use in trying to
prove something that is unknown to somebody who is ignorant of the unknown,
or fearful of its threathening power. Only the good, old rules of learning will
eventualy bring about understanding of what has invaded our earthly existence.
Let those who are ignorant of the ways of learning stand aside, while those who
know what learning is, blaze the trail into the unknown. “
Simpel gezegd: indien u intellectueel eerlijk bent, zult u moeten toegeven dat u
geen recht van spreken heeft indien u orgonite niet uitgebreid zelf heeft
uitgeprobeerd. Tussen blind aannemen en domweg verwerpen bevindt zich de
gulden middenweg van de wetenschappelijke methode: observeren -> (nieuwe)
hypothese formuleren -> testen en dan opnieuw, tot de logica al dan niet komt
bovendrijven.
Zonder mezelf op de borst te willen kloppen met mijn ondertussen 15 jaar
ervaring in het veld, kan ik toch enkel meewarig het hoofd schudden als mensen
zonder te weten waarover het gaat mijn verhaal meteen bij het grofvuil
plaatsen. Only empty cup can be filled…
Een klein groepje gestoorde geesten
Een groot intellectueel struikelblok dat bij sommigen een rol zal spelen om wat
volgt te plaatsen, is het feit dat het indirect het bestaan van een ‘complot’
suggereert.
De voorstelling die mensen daarvan hebben is echter meestal compleet
verkeerd. ‘Regeringen’ bedenken niet wereldwijd in achterkamertjes een
complot. Er is slechts een heel kleine groep van gestoorde geesten die de
touwtjes in handen probeert te houden en reeds zeer lang opereert binnen
bestaande machtsstructuren, ook en vooral met behulp van de
veiligheidsdiensten.
De rest van vaak goedbedoelende en niet beter wetende beleidsmakers doen
plichtsgetrouw mee met blijkbaar reeds jaren op de plank liggende draaiboeken
waarvan ze de oorsprong niet in vraag stellen.
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Om de boterham niet nog zwaarder te verteren te maken, zal ik het feit of
zendmasten intentioneel of per ongeluk voor corona zorgen zo veel mogelijk in
het midden laten.
Gevaarlijke straling met orgonite neutraliseren
Ik wil het graag hebben over de praktische oplossing voor het gevaar dat onze
gezondheid bedreigt.
Als we de media mogen geloven zijn er plaatsen op aarde waar er véél doden
zijn gevallen door corona. Er zijn voor zover ik het kan inschatten voldoende
betrouwbare getuigenissen van artsen die schrijnende gevallen hebben gezien,
net zoals er waarschijnlijk overdreven werd en wordt met het aantal
‘besmettingen’ om de paniek gaande te houden.
Mensen bang maken voor het onbekende en ze er een schuldgevoel over
aanpraten, is een klassieke manier om het volk te mennen, zie onder andere de
eeuwenlange aanpak van de Kerk. De kop in het zand steken temidden van de
kakofonie van verschillende geluiden die nu rondzingen is voor veel mensen
momenteel nog het enige alternatief waar ze zich goed bij voelen.
Ik heb het geluk dat ik tussen 2005 en 2018 in nauw contact heb gestaan met
de ondertussen overleden Don Croft, die samen met zijn vrouw Carol de eersten
waren (sinds 2000) om met behulp van het door Karl-Hanz Welz bedachte of
minstens herontdekte ‘orgonite’ (*), bronnen van gevaarlijke straling te
neutraliseren.
Een introductie daarover kunt u in hierboven reeds genoemde artikel
terugvinden.
Deadly Orgone
Kort: door stukjes zelfgemaakt of bij betrouwbare handelaars gekocht ‘orgonite’
te begraven in de nabijheid van gevaarlijke zendmasten (straal van 200-300
meter), wordt het risico dat deze masten corona veroorzaken tenietgedaan.
Een zendmast ‘giften’ (**) zorgt er niet voor dat die
niet meer gebruikt kan worden voor
telecommunicatie. Giften is geweldloos, vreedzaam,
niet illegaal, en het enige goede alternatief voor het
nutteloze en vanzelfsprekend strafbare in brand
steken (!) van zendmasten.
Foto 3: zendmasten giften met field orgonite

99

Orgonite - Praktisch Handboek

De zendmasten verspreiden wat Reich noemde ‘Deadly ORgone’ (DOR), een
gevaarlijke vorm van subtiele levensenergie die in de traditionele Chinese
geneeskunde (TCM) ‘Chi’ wordt genoemd.
Strikt genomen verspreiden zendmasten geen DOR, maar corrumperen ze de
aanwezige levensenergiesoep die zich in en om ons heen bevindt. Het gevolg is
dat cellen ‘stikken’, omdat DOR zuurstof opgebruikt.
Overigens zorgen mondkapjes ervoor dat we minder gemetaboliseerde DOR
uitblazen via onze longen, dat kan dus gevaarlijk zijn. Met excuus voor toch
weer een theoretische uitleg.
Mijn eigen observaties
Wat ik heb kunnen opmerken:
– In de gebieden in mijn buurt die ik gedurende de voorbije jaren voorzien heb
van orgonite, hoopte ik dat minder corona zou worden gemeld in kranten en
nieuws. Dat idee heb ik vrij snel moeten laten varen. Ook in gebieden waar bij
zendmasten al 1 of meerdere towerbusters (***), hockeypuckgrote stukjes
orgonite, waren begraven of in het water gegooid, kwam blijkbaar corona voor.
Ik ben telkens op mijn fiets of in auto gesprongen en gaan kijken wat er aan de
hand was op plekken waar er toch uitbraken gemeld werden. Daarbij waren
vooral de uitbraken in rusthuizen interessant, omdat die mensen niet van plaats
veranderen. I
In Bathmen in maart of april bemerkte ik voor het eerst de typisch benauwde
atmosfeer die ik gedurende de jaren heb leren herkennen door mijn werk met
orgonite: het ontstoren van zendmasten dus.
Ik heb toen in Bathmen een nieuwe zendmast – dus nog niet van orgonite
voorzien- gevonden, wat mijn initiële veronderstelling toch leek te staven. Na
het giften van de omgeving klaarde die zoals gebruikelijk op, en werden er geen
nieuwe gevallen meer gemeld.
De recente uitbraak in Bathmen was volgens contactonderzoek niet terug te
leiden tot een ‘besmettingsbron’.
Field orgonite: niet duur en zeer effectief
Tot drie keer toe in Voorst,één keer in Doetinchem, twee keer in Apeldoorn
(vleesverwerkend bedrijf, en patiënte die met straling gerelateerde klachten bij
een collega-arts consulteerde) heb ik vervolgens kunnen observeren hoe de
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gevaarlijke zendmasten eruitzien en hoeveel orgonite er uiteindelijk nodig is om
ze te ontstoren.
De 2G/3G/4G zendpanelen zien er meestal uit als langwerpige staande
luidsprekers. 4G+ en 5G, zoals die de voorbije jaren zijn geïnstalleerd vooraleer
onlangs te zijn aangezet, werken met kleinere vierkante kastjes die individueel
of achter de eerdergenoemde langwerpige panelen zijn gemonteerd. Zie foto 1.
Dit zijn de gevaarlijke combinaties, en jammer genoeg moet het klassieke advies
‘één of enkele towerbusters’ voor deze masten nu worden bijgesteld naar
minstens één kegelvormige HHG (****) en vaak nog twee of drie towerbusters
erbij, vooraleer ze onschadelijk gemaakt zijn.
De precieze hoeveelheid kunt u nog het beste zelf leren voelen of pendelen.
Nochtans blijft het qua kosten zeer behapbaar, vooral als u enkel uw eigen
leefgebied wil veiligstellen.
Als u in een gebied van één tot twee kilometer rondom uw huis kijkt, zult u
gemiddeld vijf tot tien zendmasten terugvinden op de site van het
Antenneregister. Méer in de stad, minder op het platteland.
Tussen de 50 à 100 euro aan materiaal volstaat als u het zelf maakt, of iets
meer al u het liever koopt. (www.orgonita.eu is in Europa een goede en
goedkope leverancier van betrouwbaar ‘field orgonite’)
Bescherm je hele buurt
Je loopt corona op door langere tijd in de buurt
van een gevaarlijke mast te verblijven. Iemand die
dus in een gegift/ontstoord gebied woont, kan wél
corona oplopen als die voor het werk gedurende de
dag in een niet beschermde/gegifte regio verblijft.

Voorbeeld: de veelheid van masten in Utrecht
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Omdat veel mensen aan de haal gaan met ‘persoonlijk’ orgonite dat er mooi en
gesofisticeerd uitziet, herhaal ik de vergelijking uit vorig artikel: Als er op je
geschoten wordt, is het veiliger het geweer onschadelijk te maken, dan een
sjieke kogelvrije vest te dragen, dat slechts beperkte bescherming biedt, aan
enkel jezelf.
Tegen corona is een orgonite piramide in je huis plaatsen ronduit onvoldoende.
Als je maar één stuk orgonite bezit, is de beste plaats daarvoor bij de
dichtstbijzijnde zendmast. Voor de prijs van een gekleurde piramide of hanger,
kan je meerdere zendmasten giften en de hele buurt 100 procent beschermen.
Is er een corona-uitbraak in uw buurt? Probeer de verantwoordelijke zendmast
te lokaliseren en maak hem onschadelijk met orgonite. Trek niet nodeloos de
aandacht, maar wees open en eerlijk over wat je doet, moest iemand vragen
waar je mee bezig bent.
Tot slot:
Ik acht het niet onmogelijk dat binnenkort veel méér mensen gaan sterven
doordat (en dan inderdaad intentioneel) de masten vol open worden gezet. Als
mensen met bosjes doodvallen, zal het huidige protest bijna geheel verstommen
en het draagvlak voor strenge maatregelen alleen maar toenemen.
Mijns inziens is het hoog tijd dat redelijke hoeveelheden burgers stoppen met
protesteren en zich concenteren op oplossingen.
Als voldoende mensen hun leefgebied, of zelfs hele dorp of stad van orgonite
voorzien, zal het moeilijker en moeilijker worden om de strikte maatregelen te
blijven verkopen, en vooral: er zullen niet onnodig doden vallen.

“Le microbe n’est rien, le terrain est tout.”
Dit zei Louis Pasteur op zijn sterfbed
(NB: een virus is geen microbe)
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Foto 4: gesigneerd boek van Don Croft
Noten
*orgonite: metaalsnippers in combinatie met een kwartskristal overgoten met
uithardend polyesterhars tot een stuk ‘ plastic’ ontstaat
** giften: orgonite neerleggen of begraven in de buurt van zendmasten en
andere bronnen van gevaarlijke straling, een ‘gift’ van jou aan de maatschapij
*** towerbuster: hockeypuckgroot stuk orgonite
**** HHG : kegelvormig stuk orgonite

Dit artikel is gepubliceerd op transitieweb.nl d.d. 20 oktober 2020
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POLITIE aan de deur vanwege een artikel?
Wellicht naar aanleiding van mijn artikel van een tijdje terug over
zendmasten en corona kreeg ik gisteravond rond een uur of negen de
politie (wijkagent plus collega) aan de deur. “Om eens te praten over
het coronagebeuren”. Eén of ander ‘informatiepunt’ maakt zich zorgen
over mij…
Ik zag vorige week het onderstaande filmpje al voorbijkomen.

En gisteren was het blijkbaar mijn beurt.
Nu ben ik qua intimidatie wel wat gewend, dus dit raakt me niet meer zo erg. Ik
verspreid orgonite sinds 2005 en heb mijn dosis surveillance, intimidatie en
voodoo (leg ik verderop uit) wel gehad.
Het is wel de eerste keer dat intimidatie openlijk en via ‘officiële’ weg gebeurt.
Het is voor mij de aanleiding te schrijven over wat anderen ook meemaken of
meegemaakt hebben, maar wat toch bij het grote publiek vooralsnog zeer
onbekend is.
Collectieve verdwazing
Toen ik in 2005 van Don Croft en via de verhalen online te horen kreeg dat
‘geheime diensten’ mensen die op grote schaal orgonite verspreiden komen
lastigvallen, kon ik dit maar moeilijk geloven.
Ik hoop dat ik door mijn verhaal hier te vertellen, ervoor kan zorgen dat
sommige mensen zich gesteund voelen (neen, u bent niet gek) en dat anderen
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misschien een beter inzicht krijgen in hoe ‘conspiracy’ werkt. Dat onderwerp is
echter vrij uitgebreid. Ik wil hier enkel aanstippen dat de meeste mensen die
‘complotdenken’ de fout maken te denken dat voltallige regeringen op grote
schaal in achterkamertjes erop uit zijn de bevolking te muilkorven. In
werkelijkheid speelt dit alles zich veel subtieler af (en zijn er veel minder ‘echte’
complotteurs).
Er wordt een soort collectieve verdwazing instandgehouden door middel van
‘zwarte magie’. Dat draait om brainwashtechnieken, mediamanipulatie, de
entertainmentindustrie… waardoor ons wereldbeeld en de keuzes die we maken
beïnvloed worden. Deze verdwazing zorgt ervoor dat er een bestendiging en
voortschrijden van een dictatuur plaatsvindt. Tegelijkertijd ‘ontwaken’ ook
steeds meer mensen geheel of gedeeltelijk uit deze verdwazing.
Stalking met helikopters
Wat er gebeurt als je als outsider buiten de lijntjes begint te kleuren en begint te
‘storen’ is dat je in het vizier van (minstens een sectie van) de
veiligheidsdiensten terechtkomt, in binnen- en buitenland.
In Nederland is dat bij mijn weten de AIVD en MIVD, maar ook binnen de politie
zijn er blijkbaar mensen met een ‘extra taak’…
De allereerste keer dat ik persoonlijk werd lastiggevallen was in 2005 door een
zware politieheli in Amsterdam, kort nadat ik het Damplein gegift had en
daarover online had gecommuniceerd. Die helikopter bleef mij langdurig en door
de halve stad (ik kwam met de fiets vanuit Westerpark) volgen, kwam steeds
lager vliegen en bleef uiteindelijk vlak boven het IJ hangen (ik was onderwijl op
het pontje naar Amsterdam-Noord).
Mensen vroegen zich intussen af wat er aan de hand was. Ik voelde me wel wat
opgefokt en onwerkelijk, Dit was immers waarover ik gelezen had.
Ik heb er uiteindelijk lang over gedaan vooraleer ik de werkelijkheid van het
fenomeen durfde te omarmen en erover te praten. Telkens als ik een
hoeveelheid zendmasten had ontstoord met orgonite (‘gegift’) kwam in de dagen
erna (een paar keer zelfs ‘live’ op het terrein) een helikopter ‘langs’.
Dit zijn meestal ‘Apaches’ als ik me niet vergis. Op YouTube staan (of stonden)
veel filmpjes van mensen die kort na of zelfs tijdens het giften of maken van
orgonite helikopters boven zich krijgen rondcirkelen. Die komen dan op het
terrein checken wat er met het subtiel energetisch veld gebeurt, of ze komen om
angst aan te jagen.
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Klik hier voor een voorbeeld van vorig jaar om u een beeld te geven hoe dat er
uitziet.
Intimidaties
Dit ‘heli stalking’ is in het begin zeker intimiderend, maar het went en
uiteindelijk helpt het ook om te weten dat je goed werk verricht hebt en dat
anderen dit ook meemaken.
Zoals Don Croft dikwijls zei: “we’re not happy untill they’re not happy”.
Het had ook nogal wat consequenties: in deze tijd is het voor iedereen duidelijk
dat camera’s en computers gehackt kunnen worden. Maar in 2005 was dat
helemaal niet evident of ‘common knowledge’. Het wilde zeggen dat ze louter op
basis van wáár welke masten ‘uitvielen’ (door mijn orgonite), geolocalisatiegegevens van draagbare telefoon en internetverkeer hadden kunnen afleiden wie
verantwoordelijk was en eens een lesje nodig had.
Gedurende een paar dagen in een periode van enkele weken stond er ook een
zwart geblindeerd busje een beetje verder in de straat, dat telkens als ik de fiets
nam tergend langzaam achter mij aan kwam rijden. Ik weet hoe het klinkt. Dat
is overigens vrij snel opgehouden. De boodschap was blijkbaar overgebracht
toen ik dat telkens met een brede grijns beantwoordde. Ik heb er achteraf altijd
spijt van gehad niet gewoon erop afgestapt te zijn. Maar goed zo’n held was ik
blijkbaar dan toch niet.
Die helikopterintimidaties komen trouwens ook voor bij andere mensen die
online of in boekvorm ongewenste informatie verspreiden. Dit is niet iets dat
alleen bij orgonite gebeurt.
Ik laat de helikopters nu voor wat ze zijn.
Voodoo
Wat er in de dagen of beter gezegd nacht(en) na zo’n helikopterbezoek vaak
gebeurt, is ook interessant maar veel minder ‘concreet’. De veiligheidsdiensten
hebben getrainde ‘psychics’ (helderzienden) in dienst die ongewenste figuren en
pioniers ‘bewerken‘. Doelwit zijn vaak ook artiesten die een te grote vrijheid en
of politiek incorrecte meningen ten toon spreiden. Ook politieke tegenstrevers
zijn wellicht het slachtoffer.
Met ‘bewerken’ bedoel ik het omgekeerde van ‘healen’. Je kunt op afstand het
etherisch veld (de aura) van iemand bezoedelen, ervoor zorgen dat deze
persoon makkelijker ziek wordt of persoonlijke problemen gaat ervaren,
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afhankelijk van wat zijn of haar zwakke plekken zijn. Ik noem dit vanaf nu
gemakshalve’ voodoo’, omdat dat een term is die iedereen begrijpt.
Gedurende jaren heb ik samen met onder andere Don Croft, Carol Croft, Laura
Weise (aka ‘Dooney’), Georg Ritschl, Andy Schwarm en een hoop andere
‘gifters’, wekelijks online healingsessies gehouden om die negatieve energie
weer teniet te doen bij elkaar.
Door de daders etherisch op hun beurt te bewerken pakten we ze terug, maar
dan met een healende intentie, die ik overigens niet ‘liefdevol’ wil noemen:
terecht boos zijn is niet per se ‘negativiteit’.
In zijn boek ‘Stem van de Bron’ (‘The Messenger‘) schrijft healer Geoff Boltwood
(‘Tareth‘) dat hijzelf gecontacteerd werd door een buitenlandse veiligheidsdienst
om voor hen te gaan werken.
Deze voodoo wordt doorgaans uitgevoerd kort voor zonsopgang, omdat dan de
aura blijkbaar het meest toegankelijk is voor negatieve beïnvloeding. Soms gaan
ze echter de hele nacht door en dit kan behoorlijk zwaar zijn.
De beste methode is eigenlijk ermee leren omgaan door ofwel ‘live’ terug te
vechten als je wakker wordt, ofwel ‘s ochtends je aura schoon te maken en ook
de veroorzaker wat energie te sturen. Na een tijdje komt dit in je systeem en
wordt het voor hen moeilijker en moeilijker om je te’ raken’.
Maar bij voortslepende gezondheidsproblemen, zich herhalende ‘pech’, financieel
of anderzijds, is het goed te beseffen dat dit het gevolg kan zijn van
beïnvloeding van buitenaf. Leren hoe je jezelf kan healen is essentieel.
Dit onderwerp is vrij uitgebreid en ik moet het hierbij laten om het allemaal
leesbaar te houden. Iemand als Frank Zappa bijvoorbeeld, was wars van elke
politieke schroom en overleed vroegtijdig aan kanker. De kans dat dit
bespoedigd werd door ‘voodoo’ is mijns inziens groot,
Er zijn andere voorbeelden van mensen die op hun manier te hard hun licht
lieten schijnen en vervolgens aan een soort ‘vloek’ ten onder gingen.
Dit zijn de twee belangrijkste manieren waarop je ‘last’ kunt krijgen, in mijn
ervaring.
Andere methoden
Maar er zijn er uiteraard nog veel meer. Ik wil er enkele noemen.
Ik ben ook bij herhaling online gecontacteerd door mensen die ‘vriendjes wilden
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worden’. Ik heb dit instinctief altijd afgehouden en uiteindelijk het standaard
psychologisch protocol ervoor leren herkennen dat ze hanteren bij het contact
zoeken. Door onbekenden uitgenodigd worden om op een zeiljacht op zee te
gaan giften klonk wat omineus…
Een vriend van me die giftte is wel ooit op ingegaan op zo’n
vriendschapsverzoek. Hij heeft door de ‘hulp’ van zijn ‘vriend’ (die hem vreemd
genoeg ooit heeft verteld dat hij voor de AIVD werkte) zware problemen
gekregen met de belastingdienst. Het laatste wat ik van hem weet is dat hij aan
zware psychotrope medicatie zit. Hij gift niet meer….target neutralised.
Een vriendin van me die orgonite verspreidde en in een penitentiaire instelling
werkte als humanitair counselor, werd op een dag bij haar baas geroepen en
kreeg doodleuk te horen dat ze moest opletten met het soort sites dat ze thuis
op haar computer bezocht.
Terloops werden haar ook details verteld uit vertrouwelijke gesprekken die ze
met gevangenen had gehad… ze was zo ontdaan dat ze daar niets op heeft
gezegd. Ze vertelde me dat het Openbaar Ministerie standaard alles afluistert en
dat ze daar bewijzen voor had. Zij heeft een tijdje nadien alle contact verbroken
en ik vraag me af wat er met haar gebeurd is.
Wat me brengt bij de meest botte methode: mensen vermoorden. Dit is niet iets
waartoe ze snel overgaan. Ik vermoed dat dit toch consequenties heeft die
sommigen ‘karmisch’ zouden noemen. Nochtans bestaan politieke moorden wel.
Gehersenspoelde robots die ongewild mensen vermoorden zijn een realiteit en
worden ook op grote schaal ingezet voor ‘terroristisch aanslagen’, om het vuile
werk op te knappen. Die blijken achteraf altijd al in het vizier van de
veiligheidsdiensten te zijn geweest, maar door ‘een blunder’ (altijd hetzelfde
verhaal) is er dan niets met de info gebeurd. In werkelijkheid hebben de
veiligheidsdiensten het laten gebeuren en het zelf mee georganiseerd.
Extra veiligheid
Een belangrijke reden om deze oude en nieuwe gebeurtenissen nu van me af te
schrijven is dat het ook wel deugd doet ermee naar buiten te treden. Ze zijn
doorgaans niet blij met ‘exposure’. Het is ook een extra veiligheid voor me, en
hopelijk een wake-up call of geruststelling voor veel mensen.
Het is ook best schrijnend dat sommige mensen het niet zoals ik allemaal een
plaats hebben kunnen geven. De daders kunnen of konden die intimidaties ook
gewoon uitvoeren, omdat iemand die zulke dingen meemaakt aan zichzelf zal
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beginnen twijfelen, en van zijn omgeving te horen zal krijgen dat hij of zij best
eens langs gaat bij de psychiater.
Er zijn er die door dit soort intimidaties bang weggerend zijn voor orgonite (of
waar ze ook mee bezig waren), en er zijn er ook die echt in de psychiatrie
verzeilen. Een psychiatrische brochure over psychose van pakweg 15 jaar
geleden leest zo ongeveer als de wikileaks van nu. Het is ondertussen geen
teken meer van paranoia dat je – binnen bepaalde grenzen – achter elke
computer of camera een ‘alziend oog’ vermoedt. Veel van de surveillance is
trouwens geautomatiseerd, met wellicht geavanceerde
spraakherkenningssoftware en dergelijke.
Daar houd ik het bij voor vandaag.

Dit artikel is gepubliceerd op transitieweb.nl d.d. 14 november 2020
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Tips en trucs om zelf aan de slag te gaan
met orgonite

Verschillende soorten Tower busters
Naar aanleiding van mijn recente artikels over orgonite zijn er mensen
geïnspireerd geraakt om zelf hun eigen leefomgeving en die van hun
omwonenden gezonder te maken. Dat is natuurlijk fantastisch.
Het hoort ook bij de omslag die nu gaande is: we moeten het heil niet
verwachten ‘van bovenaf’, maar zelf de handen uit de mouwen steken
en zo bijdragen aan een betere toekomst.
Er is maar een relatief kleine groep van mensen nodig om het tij te doen
keren, dus waarom zou je wachten op de achterblijvers?
Ik heb nog een ander artikel klaarstaan dat meer uitleg geeft over hoe orgonite
verspreiden een invloed heeft op het gedrag van de bevolking. Maar ik denk dat
het belangrijker is om het eerst concreet te houden, voor diegenen die zelf aan
de slag willen.
Dus hieronder een reeks tips en trucs die met de ervaring zijn komen
bovendrijven.
De basisbestanddelen van orgonite zijn:
1. metaalsnippers, of -draaisel
Meestal wordt aluminium gebruikt, maar ijzer, messing of koper (duur) kan ook.
In het begin is dit misschien een psychologische drempel, want waar moet je dat
in godsnaam vandaan halen? Maar er zijn best véél metaalverwerkende
bedrijven. De kans dat u er verschillende vindt in een straal van 10 tot15
kilometer is niet klein.
Recyclebedrijven (metaal) verzamelen het ook. Je vraagt beleefd of je voor een
‘knutselproject’ een zak aluminiumdraaisel mag hebben of kopen. Neem een
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plastic zak of vuilzak mee om het in te doen en wat geld om eventueel de
raderen wat te smeren. De krullen van het draaisel zijn liefst niet te lang, anders
moet je dat later nog allemaal losknippen. Het is onhandig om die lange slierten
in de vorm te krijgen waar je de polyesterhars in gaat gieten.
Het metaal is noodzakelijk voor de werking van het orgonite!!! Er wordt
momenteel veel ‘orgonite’ verkocht dat er prachtig uitziet: doorzichtige hars, en
allemaal kleurrijke mineralen en tierlantijntjes, maar met weinig of zelfs geen
metaal erin. Dat is dus niet werkzaam. Het orgonite dat we gebruiken om te
giften hoeft er ook niet mooi uit te zien, dus er is geen enkele goede reden om
het aluminium (metaal) te beperken. Tot de rand vullen, die gietvorm!
2. polyester giethars
Online te bestellen, maar let op de prijs. Bij Polyservice.nl betaal je voor vijf kilo
inclusief verharder en verzendkosten ongeveer 50 Euro. Gebruik uitsluitend
plastic hars. Dus géén bijenwas, suiker, gips of een ander alternatief: dat werkt
niet. Deze ‘ecologische alternatieven’ worden vaak actief gepromoot door
mensen die niet blij zijn met wat we doen met écht orgonite.
3.Voeg een kwartskristal toe
Dat hoeft geen sjieke dubbeleinder te zijn, breeksel of 2de keus kristallen
werken net zo goed. Sommige mineraalwinkels en new age-winkels verkopen dit
los en anders is Ebay China een goede keus (wijzig instellingen in ‘China’). Daar
koop je 150-200 kristallen van 1 tot 3 centimeter in bulk voor nog geen vijftien
Euro inclusief verzendkosten. De instructies kun je terugvinden in dit artikel.
Pas op voor niet-werkende alternatieven
Luister niet naar mensen ‘die een beter idee hebben’. Maak geen ‘microorgonite’ om hars te sparen. Gebruik geen speciale bestanddelen waarmee
orgonite ‘krachtiger’ zou worden en je ‘minder nodig hebt’. Je hebt gewoon een
zekere hoeveelheid kwalitatief goed basisspul nodig.
Het is ook absoluut niet nodig extra mineralen toe te voegen, hoewel het zeker
leuk is om voor mooiere stukken daarmee te experimenteren. Het is mogelijk
slechte combinaties te maken, zeker als je gaat werken met ingewikkelde coils
bijvoorbeeld.
Het is goed te beseffen dat er online mensen actief bezig zijn om de
basisboodschap in twijfel te trekken en te proberen je een ander niet-werkend
alternatief aan te smeren. De wondere wereld van MK-Ultra (*) is dan niet ver
meer. Houd je aan de basisingrediënten en je kunt niets mis doen. En onthoud:
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persoonlijke stukken zijn leuk, maar giften (actief orgonite verspreiden bij
targets) is wat de maatschappij nodig heeft.
Plekken om te giften
De hoofdtargets momenteel zijn zeker de 3G/4G/5G zendmasten, maar er zijn
andere nuttige plekken om orgonite te begraven. In de buurt van agressieve
architectuur, puntvormige of koepelvormige gebouwen of monumenten,
kerncentrales en elektriciteitscentrales, hoogspanningsstations, begraafplaatsen,
kastelen, vrijmetselaarsloges, kerken en moskeeën, rechtbanken, politiebureaus,
ziekenhuizen, gevangenissen, ‘kunstwerken’ die je in parken, op ronde punten of
langs het water ziet staan of die deel uitmaken van een symbolisch stratenplan
(lange rechte wegen).
Meest tot de verbeelding spreken zijn misschien wel de ondergrondse militaire
basissen zoals bijvoorbeeld in Eindhoven (onder en nabij het vliegveld). Ik heb
vanavond ook hier in mijn stad voor het eerst een schoolgebouw gegift dat plots
slecht aanvoelde, en waarvan iemand me vertelde dat er kinderen ziek waren
geworden. Het valt niet uit te sluiten dat de nieuwste generatie Wifi-technologie
of smartmeters hier voor iets tussen zitten.
Targets opsporen
Je oren openhouden en de lokale krantenartikelen lezen is een goede manier om
targets op te sporen. Daar waar je voor de zware verstoringen zoals zendmasten
en kerncentrales zonder aarzelen rustig enige afstand kunt bewaren, en dit zelfs
best doet om geen onnodige aandacht te trekken, is het voor monumenten en
kleinere bronnen van verstoring zaak om zo dicht mogelijk bij de target te
komen.
Als dat niet mogelijk is (geldt ook voor antennes) dan kun je het doel eventueel
met wat towerbusters omcirkelen of een koperen buisje van 25 tot 30
centimeter mee begraven en als een geweerloop richten naar de target.
Je kunt ervoor kiezen om het orgonite te begraven (handschepje meenemen), of
het gewoon in de bosjes te gooien. Ook in het water droppen is een (erg leuke)
mogelijkheid. De basisbedoeling bij het kiezen tussen deze mogelijkheden moet
zijn dat het er over honderd jaar nog ligt.
Grachten en beken worden schoongemaakt en soms wordt het slib afgevoerd,
dus hou daar rekening mee. Het is vaak beter het vlak náást het water te
begraven met een schepje, diep genoeg zodat het niet in een grasmaaier terecht
komt. Bloembakken kunnen nuttig zijn, maar de planten of de volledige bak
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worden vroeg of laat vervangen. Als je echt geen plek vindt om het orgonite
neer te leggen, wat in de stad soms het geval is, dan stap je op goed gevoel een
winkel binnen en vraagt of ze je orgonite in de kelder, op zolder of achter de
toonbank willen leggen.
Op de Facebookpagina en Instagrampagina van Etheric Warriors (de site van
Don Croft) staan veel foto’s van targets, het is erg nuttig daar eens doorheen te
scrollen.
Als je (nog) niet gevoelig bent: overweeg een cursus pendelen. Dat kan helpen
bij het vinden van targets en/of de juiste hoeveelheid orgonite die je nodig hebt
Houd je aan de wet en neem geen risico’s. Giften is niet illegaal, net zoals
geocaching dat niet is. Je hoeft je dus nergens voor te schamen of
ongemakkelijk over te voelen. Maar probeer de aandacht niet nodeloos te
trekken. Anders bestaat de kans dat de politie op aangeven van een ‘bezorgde
burger’ die je nummerplaat heeft genoteerd komt vragen wat je doet. Of dat je
orgonite wordt weggehaald. Gift niet te dicht bij de zendmasten of plekken die
worden beveiligd met camera’s. Begraaf geen spul op privéterrein, en dring
nergens binnen. Behoeft dit betoog?
Mochten er vreemde dingen gebeuren tijdens of na het giften: geen paniek!
Observeer en leer.

Verschillende soorten HHG’s
Hoeveel is nodig?
Tegenwoordig zijn voor een middelgrote alleenstaande zendmast minstens vijf of
zes towerbusters (ronde schijfjes orgonite) nodig. Je kunt ook kiezen om HHG’s
te maken of te kopen. Eén HHG komt ongeveer overeen met vijf towerbusters.
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Ik gebruik voor de zwaardere masten momenteel één HHG plus twee of drie
towerbusters. Dat is behoorlijk veel, maar met half werk schiet niemand op.
Voor de kleinere targets als monumenten en gebouwen is een of twee
towerbusters vaak genoeg.
Voor hoogspanningsstations, kastelen, begraafplaatsen, kerken en ook andere
hoogenergetische plaatsen is het zéér nuttig een koperen buisje van 25-30
centimeter (doorsnee 2-3 centimeter) verticaal in de grond mee te begraven
met je orgonite. Dat zorgt ervoor dat het orgonite beter werkt en verder reikt in
het verlengde van het buisje.
Voor het giften van ondergrondse militaire basissen is het zelfs onontbeerlijk,
omdat die diep onder de grond zitten en je er anders niet geraakt. Je kunt het
orgonite ook IN de koperen buisjes laten uitharden: dat wordt in het
giftersjargon Earth Pipes genoemd. Ikzelf doe die moeite niet en begraag het
orgonite gewoon tegen de buis aan.
Water heeft net als koper de eigenschap subtiele energie goed te geleiden en is
eigenlijk een perfecte manier om te giften. Maar houd dus rekening met het
baggeren. Don Croft beweerde dat sommige waterbekkens gebruikt worden als
koelvijvers voor ondergrondse installaties. Af en toe orgonite gooien in een
vijver die je niet zint is zeker OK.
Na het giften van een target is er een periode van een dag of twee waarin een
soort ‘ontploffing’ plaatsvindt die je kunt leren voelen en die vaak ook in de
wolken of in de atmosfeer te zien is (wolkendek breekt open, cumuluswolken
ontstaan of het gaat regenen). Met die ontploffing bedoel ik dat plots grote
hoeveelheden DOR die op de plek van het giften aanwezig was wordt omgezet in
positieve, gezonde energie door het orgonite. Na een dag of twe, drie is de
grootste hoeveelheid DOR meestal wel omgezet en treedt er een nieuw
evenwicht in. Als je echt belangrijke targets gift kan deze periode veel langer
duren.
Verschil orgone en orgonite
Tenslotte nog kort iets over Wilhelm Reich en zijn orgone accumulators, omdat
dit online vaak verkeerd wordt uitgelegd. Reich noemde de subtiele biologische
energie waarnaar Freud al was beginnen zoeken ‘orgone’, wat volgens hem
zowel verwees naar ‘organisme’ als ‘orgasme’.
Door deze (her)ontdekte orgone te bestuderen (lees: ‘The Cancer Biopathy’)
kwam hij tot de ontdekking dat hij deze kon concentreren in een accumulator,
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een soort kast waarbij de wanden meerdere lagen van afwisselend organisch
materiaal en metaal bevatten.
Het probleem was en is dat Reich accumulatoren de orgone concentreren, maar
de kwaliteit van de orgone niet veranderen. Toen hij begon te experimenteren
met radioactief materiaal ontstond in en rond zijn labo een ‘DOR-crisis’. DOR
staat voor Deadly ORgone.
Doordat er in onze maatschappij overal bronnen zijn van ‘DOR’ (televisie,
mobieltjes, computerschermen, wifi, magnetron,…) is het mijns inziens
onontbeerlijk momenteel orgonite te gebruiken IN de accumulator.
Wilhelm Reich heeft nooit met orgonite gewerkt. Orgonite is ook geen
accumulator, maar een transformator. Het zet DOR om in weer gezonde orgone.
Zijn ‘cloudbuster’ lijkt misschien op een orgonite cloudbuster/chembuster, maar
werkt fundamenteel anders. De eerste die bij mijn weten (en zonder kristal) de
orgonite-matrix heeft gebruikt is Karl-Hans Welz.
Orgonite is ook geen ‘orgone generator’ zoals soms wordt beweerd of
geadverteerd. Het genereert geen orgone, maar verandert de kwaliteit van de
aanwezige orgone.
Succes en have fun!
(*) Mind controlled individuen met speciale opdrachten in het kader van geheime
operaties.

Dit artikel is gepubliceerd op transitieweb.nl d.d. 28 november 2020
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“Trouble is just
another word for
fun”.
Don Croft
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Loskomen uit het veld van verdwazing
Wat door velen wordt beschouwd als ‘een groot complot’ is in
werkelijkheid veel meer de uitwerking van een veld van verdwazing dat
ons allemaal beïnvloedt, stelt Dirk Verelst in deze bijdrage. Weliswaar
zijn er heimelijke machtshebbers die vanuit achterkamertjes opereren,
maar volgens hem kunnen zij alleen maar effectief zijn bij de gratie van
het bestaande, negatieve veld. De kernvraag is daarom hoe dit veld
instandgehouden wordt en hoe we daaraan kunnen ontsnappen.

Het veld van verdwazing is het gevolg van het corrumperen van het subtiel
energetisch veld (chi, orgone, prana) dat overal aanwezig is en dat verbonden is
met ons individuele en collectieve bewustzijn, maar ook met het onderbewuste.
In mijn eerdere artikels over orgonite heb ik uitgelegd dat sommige objecten en
locaties hotspots zijn van negatieve energie. Deze energie wordt door ons
opgepikt en beïnvloedt ons denken, onze emoties en ons doen en laten. Ik het
het vooral gehad over de 3G/4G/5G zendmasten, antennes voor mobiele
telefonie, die in werkelijkheid ook een aandeel hebben in weermanipulatie,
brainwashing en nog andere minder fraaie toepassingen.
Zenders van negatieve energie
Dit ‘negatieve veld’ is niet onlangs pas ontstaan. Het bestaat al zeer lang en
heeft er door de eeuwen voor gezorgd dat onze maatschappij geëvolueerd is tot
wat ze nu is. Er bestaan dus ook andere, oudere ‘zendmasten’ of ‘antennes’, die
ik hieronder zal beschrijven. Deze antennes kunnen we voor ons begrip ook
ZENDERS noemen. Voor mensen die the Lord of the Rings kennen: the Two
Towers die alle schepsels in de omgeving ‘slechter’ maken.
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De mensen die door deze zenders beïnvloed worden zouden kunnen worden
beschouwd als ONTVANGERS van deze slechte energie. De mens verwordt
daardoor tot een soort van biologische robot wiens gedrag en levensloop
uiteindelijk bepaald worden door de mate waarin de kwaliteit van deze energie
kan ‘aanhaken’ in hun wezen.
De maatschappij wordt in grote mate gestuurd door de negatieve energie die
achter de schermen door een zeer kleine groep van ingewijden al sinds
mensenheugenis bewust in stand wordt gehouden. Dat is uiteindelijk een vorm
van zwarte magie. De belangrijkste kenmerken van zo’n maatschappij zijn.
* Autoritaire, hiërarchische structuren.
* Een afwezigheid van medeleven; compassie maakt plaats voor een vorm van
leegheid en sadisme
* Controledrang en afkeer van individuele verantwoordelijkheid en vrijheid.
* Starheid, angst
* Een gestage evolutie naar een dictatoriale controlemaatschappij, inclusief
‘mark of the beast’.
Het New World Order veld
De link naar wat er zich nu allemaal afspeelt is makkelijk gelegd. Het is al wat
moeilijker in te zien dat we erin zijn opgegroeid en er zelfs mee zijn vergroeid.
Het is een illusie te denken dat we erboven kunnen staan. Wel kunnen we ervoor
zorgen dat we er minder door worden beïnvloed en onszelf leren betrappen op
‘dubieus gedrag’. Anders houden we het ‘New World Order veld’ mee in stand.
Draag jij in je emoties en handelen bij aan een veld van starheid en negativiteit?
Als jij bang bent voor een virus, of voor ‘de dictatuur die er aan zit te komen’,
dan ben jij een zender van angst. Als jij volledig in de oppositiestand zit, zonder
iets nieuws bij te dragen aan de maatschappij van morgen, draag jij bij tot
starheid.
Ik heb reeds aangegeven dat er mensen zijn die er blijkbaar baat bij hebben dit
negatieve veld in stand te houden. Zijzelf en hun gedrag worden erdoor gevoed,
versterkt, en zij zullen snel op de ladder stijgen van macht, aanzien en geld
omdat ze goed gedijen in zo’n onmenselijk klimaat.
Door mee te doen aan satanische rituelen, of minder spectaculair bewust of
onbewust initiaties te ondergaan in geheime genootschappen zoals de
vrijmetselarij, zullen ze hun eigen energetisch veld beter kunnen afstemmen op
wat er wordt ‘uitgezonden’ door de ZENDERS.
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Negatieve spirituele groei
Ik wil hier niet met een beschuldigende vinger wijzen naar elke individuele
vrijmetselaar, er zijn er ook veel die niet begrijpen waar ze mee bezig zijn. Ze
voelen zich groeien in hun persoonlijkheid tegenover mensen in hun omgeving
die zich ten opzichte van hun spontaan onderdaniger (‘respectvoller’) beginnen
te gedragen Dat kan verkeerdelijk worden geïnterpreteerd als een vorm van
zelfontwikkeling.
In werkelijkheid ondergaan vrijmetselaars door de verschillende symbolen en
rites die gebruikt worden een soort negatieve spirituele groei. Ze worden zelf
‘naar boven toe’ ook onderdaniger binnen hiërarchische structuren waarin ze
zich ook thuis voelen. Ze hebben een ring of power gekregen… zie weer Lord of
The Rings, en worden daardoor makkelijker beïnvloed door ‘het kwaad’. Ze
zullen ‘spontaan’ meer open staan voor autoritaire regels en controledrang.
Zo bouwen ze onbewust mee aan hun ‘Grand Oeuvre des Ages’, de New World
Order. De hele moderne architectuur met vierkante, hoekige en vaak agressieve
vormen is een voorbeeld van een grotendeels onbewust ‘instrument van
verdwazing’, omdat het het gedrag van de mensen op negatieve wijze
beïnvloedt, terwijl de meeste architecten ‘gewoon’ toepassen wat ze geleerd
hebben.
We hebben dus ZENDERS, ONTVANGERS en het daaruit volgende grotendeels
onbewust geïnspireerde GEDRAG van de mensen.
Het belang van krachtplekken
De alom aanwezige subtiele energie is op bepaalde plekken of momenten ook
sterker aanwezig, wat van belang is voor de intensiteit van de corrumperende
invloed van de ZENDERS. Het is veel nuttiger om een satanisch ritueel (of een
terroristische aanslag) uit te (laten) voeren op een hoogenergetische plek,
omdat dat het hele veld op die plek of op dat moment veel sterker zal
beïnvloeden.
Daarmee zijn we dan aanbeland bij het onderwerp van de zogenaamde heilige
plekken, leylijnen en dergelijke. Net zoals het bij acupunctuur op bepaalde
punten op het lichaam makkelijker is om de energie weer te doen stromen, is
het op bepaalde plekken op de aardbol makkelijker het energetisch veld te
beïnvloeden. Kerken, heiligdommen, hunebedden, piramiden, monumenten,
vrijmetselaarsloges, begraafplaatsen, hoogspanningsverdelers en kerncentrales
staan bijna allemaal op plekken waar de subtiele energie in sterkere mate
aanwezig is.
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Het is dus heel goed mogelijk dat je op die plekken (in een kathedraal
bijvoorbeeld) een religieus gevoel ervaart. Dat is echter ‘gewoon’ een
geobiologisch fenomeen. De grote hoeveelheid subtiele energie zorgt voor een
beleving van spiritualiteit. Door onder andere de puntvormige en koepelvormige
vorm van heiligdommen wordt de energie echter gecorrumpeerd.
De zogenaamde ‘gargouilles’ op kathedralen. inclusief diabolisch uiterlijk en
penissen in erectie staan daar ook niet voor niets. Het religieuze gevoel wordt
aldus gekanaliseerd in een vorm van autoritaire, hiërarchische en dogmatische
religie: de paus, de bisschop, de pastoor staan allemaal dichter bij God en
moeten de slaafse schapen leiden. Alles draait om geld en macht en er is een
groot gebrek aan onafhankelijkheid.
De zwartmagische plattegrond van Parijs
Het is interessant te zien dat dit alles al zeer lang bestaat. De maya’s die tijdens
een zonsverduistering (veel energie) boven op een piramide (op een
hoogenergetische plek) mensenoffers brachten aan de zonnegod, deden aan
zwarte magie.
De gehersenspoelde terrorist die mensen omverrijdt op Koninginnedag en
zichzelf te pletter rijdt tegen de Naald in Apeldoorn op een belangrijke
energetische dag en plek (bekijk het stratenplan!) genereert slechte energie die
terechtkomt bij de personen die in dit land het hoogst op de autoritaire ladder
staan. En het veld van verdwazing, depressie en slaafsheid is weer versterkt.
Op ronde punten, in parken, aan de rand van een rivier of op andere plekken
zien we ook vaak afschuwelijke en agressieve ‘kunst’, die de omgeving negatief
beïnvloedt.
Een laatste interessant voorbeeld is de historische as door Parijs: lange rechte
wegen versnellen en verharden de ‘ chi’ (subtiele energie) die ook nog eens de
negatieve indrukken oppikt van de op deze as aanwezige monumenten en
gebouwen die de hele stad ‘voeden’.
De constellatie obelisk (fallusvorm – groot verticaal object) die zich linea recta
achter een boogvormige (of koepelvormige) constructie bevindt is een
wijdverspreide manier om de energie negatief te beïnvloeden.
De as begint achter La Défense en zijn Grande Arche de la Fraternité (een term
die ook naar de vrijmetselarij verwijst) en passeert de begraafplaatsen (!) van
Neuilly en Puteaux.
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Ook in Marseille ligt aan het eind van de lange verkeersas door de stad een
kerkhof. U kunt op de foto’s in deze link volgen wat er allemaal nog op de as
door Parijs ligt: Arc de Triomphe met de twaalf straten, Place de La Concorde
met obelisk, Jardin des Tuileries met nog een Arc en een obelisk, en tenslotte de
piramide van het Louvre, erdoor gedrukt door Mitterand, een 33ste graad
vrijmetselaar.
Of deze piramide werkelijk 666 stukjes glas heeft zoals wel eens wordt beweerd
weet ik niet want ben er nooit aan toe gekomen ze te tellen. Noteer ook het
reuzenrad, dat er verlicht uitziet als de piramide met alziend oog en precies op
die lijn geplaatst is.
Het inbrengen van gezondmakende energie
Wat gebeurt er nu als we orgonite in de buurt van al deze ‘ZENDERS’
neerleggen? De gecorrumpeerde, starre subtiele energie die daar al zo lang
aanwezig is en de energetische fundering is van onze huidige maatschappij,
wordt dan omgezet in een liefdevolle, beweeglijke, gezond makende energie.
Door te giften haal je de energetische poten onder de stoel van de
machtshebbers vandaan. Je beïnvloedt ook indirect de hele bevolking, aangezien
die door deze vrijelijk stromende energie andere keuzes zal gaan maken en zich
onafhankelijker, verantwoordelijker en liefdevoller zal gaan gedragen. Je creëert
de best mogelijke energetische omstandigheden, en kunt vervolgens de details
overlaten aan het ‘Toeval’ of het ‘Universum’.
De ommekeer die momenteel bezig is in de maatschappij kan zich niet enkel op
‘intellectueel vlak’ voltrekken, anders krijgen we gewoon weer hetzelfde
toneelstuk met andere poppetjes die machtsposities bekleden. Dan zou dezelfde
gecorrumpeerde energie doorheen onze onveranderde psychologische structuren
gewoon op een andere manier tot uiting komen en er zou in de ‘grond’ niet echt
iets veranderen.
Door orgonite te verspreiden zorgen we ervoor dat de bevolking minder
makkelijk ‘aanhaakt’ bij dictatoriale manieren van denken.
Het veld van verdwazing kan met behulp van orgonite worden omgebogen tot
een veld van verlichting. Deze term kies ik niet zomaar. Het veld van verdwazing
zou misschien ook beter veld van verzwaring of onderdrukking kunnen heten.
Het veld van de onderdrukker en de onderdrukte…
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Deze woordkeus is ingegeven door de fysieke eigenschappen van de subtiele
energie (orgone, chi, prana). Zoals zo vaak verraadt onze taal een dieper begrip
van deze alom aanwezige maar wetenschappelijk niet aanvaarde energie.
Frodo en Sam hadden in The Lord of the Rings dus ook een stuk orgonite naar
de Tower of Orthanc kunnen brengen. Het spijt me als u geen fan bent van
Tolkien.
Weerzin bij de gevestigde wetenschap
Ik wil graag kort aanstippen waarom er zo’n problematische relatie bestaat met
de huidige wetenschap als het gaat over dit concept. Het heeft te maken met de
verbinding die ontstaat tussen studie-object en observator.
Hoe graag de wetenschapper ook objectief wil blijven, op het moment dat hij
zich verbindt met deze levensenergie, worden er onbewuste processen in gang
gebracht die het bestaan ervan weg willen redeneren, omdat er een vorm van
”introspectie’ optreedt, die niet altijd even gewenst is.
Het menselijke bewustzijn, oftewel de observator, is immers zelf een specifieke
vorm van geconcentreerde subtiele energie. Er treedt als het ware een vorm van
‘weerstand’ op, die ook bij therapeuten goed bekend is. Het ‘probleem’ wordt
onbewust uit de weg gegaan.
De andere pathologische vorm van omgaan met de subtiele energie als fysieke
realiteit, is het ‘zweven’. De levensenergie, die zoals gezegd verbonden is met
bewustzijn, maar ook het gevoel van ‘heiligheid’, ‘ verbondenheid’ en nog wat
van die termen wordt dan het onderwerp van religie. De subtiele energie wordt
dan buiten onszelf geprojecteerd, op een externe godheid of godheden. Wil u
hier meer over weten, dan beveel ik het boek’God. Ether, Devil van Wilhelm
Reich aan.
Subtiele energie en onze stemming
Terug naar verzwaring, onderdrukking en verlichting. Deze zijnstoestanden
komen overeen met werkelijke biofysieke eigenschappen van de subtiele
energie. Kort door de bocht: subtiele energie is verbonden met zwaartekracht en
aantrekking.
De kwaliteit van de subtiele energie bepaalt ook mede de richting van de
zwaartekrachteffecten. Als je ‘veel energie’ hebt, je levenslustig en opgewekt
voelt, bevat je lichaam veel gezonde subtiele energie. Je voelt je licht, soepel,
lijkt wel te ‘zweven’. Je weegt minder.
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Als je ‘down’ bent, voel je je terneergeslagen, depressief, onderdrukt. Allemaal
woorden die aangeven dat de richting, horend bij die emoties, ‘naar beneden’ is.
Dat hoort bij weinig, of bij een onderdrukte energie. Bij een kwaliteit van de chi
of orgone die zeer ‘verdwaasd’ is door het veld van verdwazing en verzwaring.
Als je kijkt naar de mensen die zich wél goed lijken te voelen bij deze zware
energie, dan spreken hun gelaatstrekken vaak boekdelen: afhangende
hoekmonden, neusplooien en oogplooien. Zij hebben de zware onderdrukkende
energie volledig geassimileerd. Hun hele wezen is doortrokken van een – bij hen
– verankerende kracht. Zij zullen zich in plaats van terneergeslagen juist
krachtig en stabiel voelen, omdat ze gevoed worden door de minder goed
geaarde en in hun levensenergie gefrustreerde medeburgers.
Energetisch gaat het hier om parasitisme, zou je kunnen zeggen. Klaus Schwab
die momenteel regelmatig voorbijkomt is een uitstekend voorbeeld. Ook een
groepsfoto van vrijmetselaars is een uitstekende manier om te kijken hoe het
gedurende jaren ondergaan van ‘verzwarende’ rituelen zijn tol eist. Het is ook
interessant te zien dat deze mensen vaak zware brillenglazen nodig hebben.
Deze mensen voelen zich door gezonde energie bedreigd in hun veilige laag-bijde-grondsheid, wellicht vergelijkbaar met het angstgevoel dat soms optreedt in
een kermisattractie.
Dit anti-zwaartekrachteffect kan in de natuur trouwens ook worden
teruggevonden in het ontstaan van bergtoppen, verdampend water en regen.
Atmosferische verzetsstrijd voor een vrije maatschappij
Samengevat: de reeds eeuwen heersende hiërarchische, dictatoriale vormen van
gedrag, opvoeding en organisatie van de maatschappij worden instandgehouden
door een ‘veld van verdwazing’.
Het veld van verdwazing is niets meer dan de natuurlijk aanwezige subtiele
energie die continu wordt gecorrumpeerd. Dit gebeurt op bewuste manier door
zwarte magiërs en geheime genootschappen en door ons allen in mindere of
meerdere mate onbewust omdat we in ons wezen vergroeid zijn met bestaande
psychologische structuren.
Maar sinds 2000 wordt er door vrije mensen ook op een bewust manier aan
witte magie gedaan met behulp van orgonite: door dat te begraven op plekken
waar het belangrijk is dat de invloed van slechte energie wordt omgezet in
goede creëren we de best mogelijke omstandigheden voor de ontwikkeling van
een vrije maatschappij zonder dat we ons over de details hoeven te
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bekommeren. Een maatschappij waarin autoritair opgelegde beperkingen
onnodig zijn, omdat mensen op onafhankelijke, verantwoordelijke en liefdevolle
manier met elkaar omgaan, waarbij ook weinig of geen begrip zal heersen voor
neurotische controledrang.
Op de Facebook– en Instagrampagina van Etheric Warriors kunt u illustratieve
foto’s bekijken. Misschien raakt u zelf wel geïnspireerd om mee te helpen.

Dit artikel is gepubliceerd op transitieweb.nl d.d. 22 december 2020
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Onze kinderen: de volgende slachtoffers van
de plandemie
Onder dekking van de eerste lockdown werden overal in het land
zendmasten gereedgenaakt voor 5G. Nu herhaalt dit beeld zich tijdens
de tweede lockdown. Dit keer, zo blijkt, zijn de scholen aan de beurt om
een ‘upgrade’ te krijgen in de vorm van nieuwe wifi-installaties. Gevolg:
onze kinderen lopen gevaar.
Een nieuwe mutatie van het virus (covid-21?) steekt de kop op en mediageile
virologen weten het nu al zeker: deze variant is besmettelijker voor kinderen!
Zijn het echt zulke genieën? Hebben ze een glazen bol?
Of kakelen ze van hogerhand ingefluisterde geruchten na?
Feit is dat we daaromtrent al heel wat predictive programming hebben mogen
horen de laatste maanden. Op een bepaalde manier zijn de mainstream media
een prima leverancier van informatie, als je maar weet hoe ze te interpreteren in
combinatie met andere bronnen.
Scholen krijgen ‘betere wifi’
Uit de VS kwamen vorige zomer via alternatieve media berichten over het min of
meer heimelijk installeren van geüpgrade wifi in scholen. Het zou daarbij gaan
om ’60Ghz’.
Hier in Nederland heb ik zo geen verhalen zien voorbijkomen, maar een paar
maand terug bemerkte ik wel dat het water in de vijver in de buurt ‘DOR’ was
geworden. ‘DOR’ staat voor Deadly ORgone, de term die Wilhelm Reich gaf aan
een gevaarlijke vorm van levensenergie, die voor ziekte kan zorgen.
Mensen die orgonite achterlaten bij bronnen van ‘DOR’ (antennes,
begraafplaatsen, elektriciteitscentrales etc) bezigen die term ook.
Ik ben zoals gebruikelijk op zoek gegaan naar de bron van die verstoring en de
meest voor de hand liggende oorzaak was de ernaast gelegen school, die
inderdaad ook slecht aanvoelde. Een dag later hoorde ik toevallig van een
collega-arts dat er in die school verschillende kinderen ziek waren geworden. Ik
heb toen die school voorzien van orgonite (met een paar towerbusters gaan
‘giften’).
Vrij dicht bij de gebouwen begroef ik een viertal stuks, verspreid over het vrij
grote terrein, waarna de slechte energie weer verdween. Ik ben sindsdien vaker
scholen gaan ‘checken’ hier in de buurt.
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We zijn nu enkele maanden verder, en ik heb meer en meer scholen ‘DOR’ zien
worden. Er is iets aan de hand…
Ontstoren van wifi-routers
Het plaatje klopt alweer: een frauduleus virusverhaal is terug te vinden op het
terrein in de vorm van toxische straling. Net zoals de corona-uitbraken tot
hiertoe konden worden gelinkt aan zendmasten.
Ik hoef hier geen herhaling te geven van de artikels die op TransitieWeb
daarover al zijn verschenen. Ik wil het graag houden bij de evidente conclusie:
de volgende coronagolf zal binnenkort plaatsvinden, als kinderen op school
massaal ziek zullen worden door recentelijk geüpgrade wifi-installaties in de
schoolgebouwen.
Tenzij u als lezer uw verantwoordelijkheid wil opnemen en de scholen bij u in het
dorp of de stad gaat ‘schoonmaken’ met orgonite, zal u wellicht ook in uw
omgeving verhalen gaan horen van zieke kinderen.
Door het ontstoren van zendmasten en deze schadelijke wifi-routers met
orgonite wordt voorkomen dat kinderen (en onderwijzend personeel) ziek
worden van de hoogfrequente straling. De biotechnologie daarachter is
gebaseerd op het feit dat de negatieve effecten van deze straling ‘gedragen’
moeten kunnen worden door de subtiele levensenergie die zich in en om ons
heen bevindt. Door deze subtiele energie schoon te houden met orgonite,
verhinder je dat.
Een prachtig afweermiddel
Ik ben op deze blogsite onderwijl inderdaad verworden tot de orgonite-prediker.
Dit vanuit de vaste overtuiging dat orgonite een prachtige manier is om voor een
flink stuk uit deze crisis te geraken, als maar voldoende mensen in hun eigen
leefomgeving hun ding gaan doen: zendmasten ontstoren, en nu dus ook
scholen.
Het is immers een illusie te wachten tot voldoende grote hoeveelheden mensen
‘wakker’ worden vooraleer er iets gaat veranderen.
Orgonite is eenvoudig en relatief goedkoop te maken en het is een geweldige
manier van empowerment tegen de technologische overmacht waarmee we te
maken hebben. Een indrukwekkend oorlogstuig als een forse zendmast voelen
omslaan nadat je een stuk orgonite in de buurt begraaft of in het water gooit,
wetend dat je daarmee honderden mensen behoedt voor ziekte, elektronische
brainwashing en weermanipulatie is een geweldig gevoel!
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Praktische aanpak
Ga na wáár er in je buurt allemaal scholen zijn. Als je gevoelig bent of kunt
pendelen, zal je er zeker vinden die niet goed aanvoelen. Waarschijnlijk staan
álle scholen op het programma voor ‘verbeterde wifi’, dus je kunt ook gewoon
‘blind’ aan de slag. Vervolgens begraaf je afhankelijk van de grootte van het
schoolterrein een aantal orgonite ‘towerbusters’: hockeypuckgrote stukjes
orgonite die je zelf makkelijk kan maken in een muffinpan. Het liefst dicht bij de
schoolmuren en waar je binnen de muren de wifirouters verwacht.
Het spreekt vanzelf dat het minder zin zal hebben als er vlakbij een zendmast
staat die je nog niet hebt voorzien van orgonite. Maar tot hiertoe is de jeugd
redelijk bestand gebleken tegen de invloed van de zendmasten die
grootschaliger werken.

Dit artikel is gepubliceerd op transitieweb.nl d.d. 4 januari 2021
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HIGH ALERT voor de Biblebelt: negatieve
berichtgeving wijst op targeting
Ze zouden zich onvoldoende aan de beperkende maatregelen houden en
een brandhaard zijn in de verdere verspreiding van ‘corona’. Zo worden
christenen in de Biblebelt tot zondebok gemaakt. De werkelijke oorzaak
van het hogere aantal zieken in deze gemeenten is dat zij het doelwit
zijn van een stralingsoffensief.
Van bij het begin van de coronasaga komen christelijke gemeenten regelmatig
negatief in de media. Artikels gaan over besmettingscijfers die maar niet willen
dalen en agressieve en
weerbarstige jeugd. Meestal zijn
deze berichten voorzien van
foto’s van kerkgangers in
zondagse kleding.
Voor de hoge besmettingscijfers
in christelijke kring worden
karikaturale redenen opgevoerd
als ’gezinnen met veel kinderen’
en ‘Urkers komen graag en vaak
bij elkaar over de vloer’ …in
tegenstelling tot de mensen in de
rest van Nederland.

Staphorst, De Lichtmis

‘Corona’ is een stralingsziekte
Om beter te begrijpen wat er aan de hand is, herhaal ik dat er bij de MIVD en/of
AIVD mensen achter de knoppen zitten van het toxisch antennepark dat als een
deken over onze maatschappij ligt en dat naar believen kan worden gebruikt als
stralingswapen.
Dat wil zeggen: men kan naar believen de zendmasten (en sinds kort ook
geupgrade WIFI-routers in scholen en wellicht ook elders) opendraaien,
waardoor de straling in een bepaalde regio of op plek – dit kan vrij gericht – fors
oploopt, met als gevolg dat daar meer mensen last krijgen van
coronasymptomen.
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Coronasymptomen die, zoals u ondertussen misschien al weet, overeenkomen
met de effecten van een verhoogde blootstelling aan gevaarlijke straling. Corona
is een stralingsziekte, en wordt op grond van politieke motieven ingezet voor het
doorvoeren van verschillende politieke agenda’s.
Dit gebeurt voor het grootste gedeelte niet met medeweten van beleidsmakers.
Zij zien ook maar een stukje van het geheel en krijgen informatie op zogeheten
need-to-know basis. Het is immers beter als de goegemeente overtuigd blijft van
het heersende virus-narratief.
Jarenlange ervaring in het veld
In mijn vorige artikels hebt u kunnen lezen dat mijn overtuiging dat corona een
stralingsziekte is niet gestoeld is op het lezen van één of andere ontspoord
complotverhaal online. Ik werk al vijftien jaar op het terrein met orgonite, en
heb acht maanden gewacht met het naar buiten komen van mijn observaties,
omdat ik geen loze beweringen wilde doen gebaseerd op enkel maar een
vermoeden.
De suggestie dat corona een stralingsziekte is,valt wel degelijk wetenschappelijk
te verdedigen, ondanks het feit dat dat idee vanaf dag 1 en nog steeds
regelmatig wordt weggezet als een van de pot gerukte veronderstelling.
Ik heb bij herhaling in het veld kunnen vaststellen dat corona’ hotspots’ steeds
plekken bleken waar er een bijzonder hoge stralingsbelasting heerste, die
verdween na het giften (achterlaten van orgonite).
Uitbraken indammen
Zoals ik heb uitgelegd zorgt het met orgonite onschadelijk maken van een
zendmast voor het verdwijnen van de mogelijkheid dat die in de omgeving voor
ziekte kan zorgen, vergelijkbaar met hoe een acupuncturist de ‘geblokkeerde chi’
weer doet stromen door op een bepaalde plek een naald in te planten zodat
ziekte verdwijnt.
Zo waren er bij mij in de buurt in Apeldoorn, Groenlo en Twello uitbraken in
vlees- en visverwerkende fabrieken. Voor wie op Transitieweb de posts volgt
over wat er en in de pijplijn zit in verband met voeding: vlees is op weg naar de
uitgang en ‘moet’ in ons dieet worden vervangen door genetisch gemodificeerd
laboratoriumvlees of door insecten.
Voorheen was de opgevoerde reden daarvoor vooral dat de CO2 voetafdruk te
groot zou zijn, maar nu dus ook omdat vlees en dieren ‘vies’ zijn en een bron
van infectie vormen.
129

Orgonite - Praktisch Handboek

De zendmasten in de buurt van genoemde plekken worden dus expres
opengezet zodat dit verhaal ‘echt’ lijkt: immers meer mensen worden dáár ziek.
In dit verband is het ruimen van besmette nertsen ook het vermelden waard.
Tendentieuze artikelen in de media
Terug naar de titel van dit verhaal: de reden waarom christelijke gemeenten
méér bestraald worden zodat daar méér mensen ziek worden, is omdat dat de
basis legt voor een karikatuur van ‘de vaccinatieweigeraar’.
De eerste tendentieuze artikels over de houding van christenen ten opzichte van
vaccinatie zijn al verschenen in de pers, en dit aantal zal alleen maar toenemen.
Er zijn immers grote groepen mensen die onderwijl begrepen hebben dat het
vaccin in het beste geval overhaast op de markt gebracht is en in het slechtste
geval een gevaarlijk biowapen is (bijvoorbeeld om mensen onvruchtbaar te
maken zodat Gates zijn wereldbevolking wat kan worden teruggedrongen).
In ieder geval is het animo in de bevolking niet van dien aard dat iedereen
enthousiast voor ‘de prik’ gaat. De laatste groep twijfelaars en weigeraars zal
over de streep moeten gehaald worden met dwang: de invoering van een
vaccinatiepaspoort wat voor extra rechten zorgt.
Niet-gevaccineerden worden dan een soort moderne melaatsen die niet meer
kunnen deelnemen aan de maatschappij. Daarbij zal het in eerste instantie zaak
zijn de sociale druk om toch een prik te halen zoveel mogelijk op te voeren.
Framing van vaccinatieweigeraars
Vandaar dat ‘de christenen’ nu al worden geframed als de typische niet meervan-deze-tijd-zijnde weigeraar van de vooruitgang. Vandaar dat de christelijke
gemeenten de volle laag krijgen. Ze moeten bij herhaling als ‘problematisch’ in
het nieuws komen, zodat dat in het collectieve gevoel indaalt als het probleem
dat de oplossing van corona tegenhoudt.
Als straks grotere groepen gevaccineerd zullen worden, zal dat nog meer worden
uitvergroot in de media, zodat de roep steeds luider zal klinken om een
verplichte vaccinatie voor deze groep van archaïsche burgers die zogezegd de
gezondheid van ons allen in gevaar brengen.
In het publieke debat zal de ‘simpele gelovige’ die vertrouwt op God in plaats
van de wetenschap worden opgevoerd als typevoorbeeld van de
vaccinatieweigeraar.
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Als tegenvoorbeeld zullen er in de media gemeentes voorbijkomen waar ‘bijna
iedereen gevaccineerd is’ en waar de zendmasten ‘uit’ zullen gezet worden.
Overigens acht ik het niet onmogelijk dat de rellen in Urk en de onrust in
Staphorst het gevolg zijn van technotronische ophitsing: de zendmasten grijpen
in op de subtiele energie, en die is verbonden met ons bewustzijn. Zendmasten
kunnen worden gebruikt voor brainwashing en het opruien van menigtes door
‘irritatie’ van deze subtiele energie.
‘Er hangt spanning in de lucht’ zegt men in de volksmond.
Stapeling van zware stralingsbronnen
Ik hoop dat u begrijpt dat het extra belangrijk is dat mensen met orgonite aan
de slag gaan in de Biblebelt. Daar zijn de meeste slachtoffers gepland. Deze
regio zal politiek misbruikt worden om er een algehele vaccinatieplicht door te
drukken.
Ik ben in mijn vorige artikels over orgonite uitgebreid ingegaan op hoe dat in
zijn gang gaat. Ik meende dat het belangrijk was het bovenstaande onder de
aandacht te brengen
Voor de mensen die mijn vorige artikel gelezen hebben: ik heb intussen in
Zutphen al de mij bekende scholen bezocht en gegift plus een flink aantal in
Deventer. In driekwart van de gevallen voelde de energie rond deze scholen
slecht aan door de recent geïnstalleerde wifi-routers.
Ik suggereerde net als andere oplettende bloggers online onlangs al dat de
jeugd binnenkort ziek zal worden door deze WIFI, en het ‘voorbarige’ gerucht
dat de Britse variant toch gevaarlijker is voor kinderen is dan ook makkelijker te
begrijpen. Daarvoor
moeten ze dan natuurlijk wel op school zitten. Vandaar dat na 8 februari de
scholen ‘zeker weer opengaan’ (dixit Hugo de Jonge).
De invloed van de schadelijke wifi-routers in de scholen reikt tot in nabijgelegen
huizen (circa 100-150meter). Of de geupgrade wifi-routers op zichzelf krachtig
genoeg zijn om mensen in het ziekenhuis te doen belanden of te doen overlijden
is nog niet duidelijk. Maar in gebieden waar de zendmasten nog niet ontstoord
zijn met orgonite (gegift) lijkt dit een evidentie: twee zware stralingsbronnen
gesuperponeerd zullen meer schade berokkenen dan zendmasten of wifi alléén.
Misschien is dat de reden voor de voorbarige aanname in de media dat de
nieuwe variant dodelijker is.
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Actie vereist
Om deze nieuwe fase in de plan-demie te doorkruisen is het ‘giften’ van de
complete Biblebelt – van Zeeland en Zuid-Holland,via de Utrechtse heuvelrug tot
voorbij Staphorst – sterk aan te raden. Dit is mogelijk met vijf of tien ‘gifters’ die
elk een deel van de Belt voor hun rekening nemen.
Moeilijk is het niet. De basisinstructies vind u hier op de website.

Headlines ter illustratie
Veel corona in biblebelt: negen van de tien coronabrandhaarden is christelijke
gemeente (Hart van Nederland)
Besmettingspiek op de Biblebelt, komt het toch door kerkbezoek? ‘Corona heerst
vooral onder de jongeren’ (De Gelderlander)
RIVM is bezorgd over corona op de Biblebelt. Oorzaak sociale contacten binnen
hechte gemeenschappen (Nederlands Dagblad)
Heeft het virus vrij spel in de Biblebelt? ‘Als je tegen vaccineren bent, sta je
hoger aangeschreven’ (Algemeen dagblad)
Het is allemaal de schuld van de Bible Belt (GeenStijl)

Dit artikel is gepubliceerd op transitieweb.nl d.d. 23 januari 2021
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Met orgonite maken we het verschil
We zijn op een gevaarlijk punt beland. Het draagvlak voor de in de
steigers staande verdere vrijheidsbeperkende maatregelen verdwijnt als
sneeuw voor de zon. De autoriteiten zullen iets moeten verzinnen om
het angstniveau hoog te houden. Dat kan door straling in te zetten. Met
orgonite kunnen we de schadelijke effecten daarvan neutraliseren.
De reacties van individuele burgers op Rutte’s aankondiging dat ‘het er niet goed
uitziet’ voor versoepelingen per 2 maart liegen er niet om. Mensen zijn op het
punt gekomen dat ze van plan zijn “niet meer mee te doen”.
Daarnet aan de kassa stonden we met drie van de vier klanten zonder
mondkapje aan te schuiven. Minder en minder mensen houden zich nog aan de
inderdaad belachelijke regels.
Derde golf door straling
Kunnen we straks dan weer op café en vakantie?
Als u dacht dat dit nu het einde betekent van de crisis, zit u ernaast. Want zoals
ad nauseamwordt aangekondigd: de derde golf komt. En het is maar een
kwestie van tijd of de cijfers zullen weer stijgen. En niet alleen zoals sommigen
geloven enkel door manipulatie.
Zoals in eerdere artikels uitgebreid toegelicht: corona is een stralingsziekte. En
wel één die door zieke geesten op commando en om politieke doeleinden wordt
veroorzaakt met het toxische antennepark dat als een deken over de
maatschappij ligt. Zendmasten en sinds kort ook geüpgradede wifi in scholen en
wellicht andere instellingen zullen binnenkort weer worden ingezet.
De rek is uit de oude strategie
Maar zelfs dat is ondertussen al te bekend om nog echt angst aan te jagen.
Mensen kennen het riedeltje nu wel: al een paar keer wordt hetzelfde spelletje
van achtereenvolgende uitbraken, lockdowns en versoepelingen gespeeld.
Dat gaat niet nog een keer werken. Als er niet snel een écht zware
gezondheidscrisis volgt, waarbij nu wél veel mensen ziek worden of sterven, is
het over en sluiten voor de aanstormende dictatuur. De groep mensen die “er
klaar mee zijn” is te groot.
Ze zullen met wat ‘beters’ moeten komen. Anders zullen ze het niet redden met
hun virusverhaal en hun afbraakpolitiek als voorbereiding voor de ‘Great Reset’.
En het zou naïef zijn te denken dat ze slechts tot in februari 2021 gepland
hebben en vervolgens hopen dat het lukt.
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Een somber vooruitzicht
En dat ‘beters’ zal zijn een veel zwáárdere stralingsaanval op de bevolking, met
óók zoals aangekondigd een hogere mortaliteit en méér ziekte bij kinderen. Dus
wat komt in de komende maanden zou zomaar een forse slachting kunnen zijn
zoals die blijkbaar op sommige plekken in het voorjaar van 2020 óók heeft
plaatsgevonden.
Als straks iedereen wél mensen kent die zijn overleden, en al helemaal als er
kinderen bij betrokken raken, dan zal de angst opnieuw toeslaan. De grote groep
mensen die nog wel in een virus gelooft, maar nu nog vinden dat de
maatregelen aberrant zijn of denken dat de cijfers puur verzinsel of minstens
gemanipuleerd zijn, zal het zwijgen worden opgelegd.
Nu nog twijfelende wetenschappers, goed menende activisten zullen straks óf
mee gaan geloven in het officiële verhaal, óf hardhandig worden weggezet als
een gevaarlijke groep gekken die er al sinds het begin van de crisis naast zat en
nu echt een probleem aan het worden is.
Helemaal murw gehersenspoeld zal ook de nu nog twijfelende groep overtuigd
raken van de onontkoombaarheid van de maatregelen. Tegenstanders en
alternatieve media zullen keihard kunnen worden aangepakt in het oververhit
emotioneel klimaat dat zal heersen.
Verplichte quarantaine enkel op grond van een vermoeden van besmetting,
kinderen die weggehaald worden bij ouders, er zijn genoeg nare vooruitzichten
voorbijgekomen de laatste tijd. Het feit dat daarvoor de wetgeving klaarligt of
wordt voorbereid voorspelt weinig goeds.
De genadeslag zal worden toegebracht aan de economie, en hun ‘Build Back
Better’ zal worden aangedragen als de ‘oplossing’ van een probleem dat ze zelf
gecreëerd hebben.
Hoe ver bent u mee?
Voelt u aan dat er iets niet klopt, leest u dit artikel omdat u zoekende bent,
maar bent u nog niet overtuigd van een ziek plan? Dan riskeert u straks weer te
vervallen in een angstpsychose die opzettelijk gecreëerd zal worden.
Gelooft u wel dat straling een rol speelt, maar blijft u toch nog passief afwachten
tot anderen de kastanjes uit het vuur halen? ‘Het zal mijn tijd wel duren’ was tot
hiertoe nog best een verdedigbare strategie, maar met het bovenstaande in
gedachten, zou het snel dichterbij kunnen komen dat ook u of een van uw
naasten getroffen wordt.
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Mocht u nog twijfelen aan het stralingsverhaal, lees eerdere artikelen hier op
Transitieweb of bekijk deze video van Martijn Vis eens.
Er is nog tijd
Ik verval niet vaak in emotionele uitlatingen, maar hoe walgelijk is dit allemaal.
Ik heb vandaag in Apeldoorn bijna de helft van alle basisscholen voorzien van
orgonite (gegift). Veel kinderen waren aan het buitenspelen. Het idee dat straks
opzettelijk veel kindjes ziek worden gestraald om er een politieke agenda door te
drukken is te erg voor woorden.
Toen ik weer thuis was, kwam er zoals steeds als ik blijkbaar goed bezig ben
geweest een helikopter een rondje intimideren boven mijn huis. Met orgonite
maken we dus het verschil. Het is fijn als u al zo ver mee bent dat 5G/WIFI en
corona verbonden zijn, maar ga alsjeblieft aan de slag in je eigen buurt met het
ontstoren van zendmasten en scholen.
Er is niet veel tijd meer vooraleer de maatschappij veel verder op slot gaat. We
hebben waarschijnlijk nog slechts een korte window of opportunity om de slag
die komt zo klein mogelijk te maken.
En als straks in een nog verdere geïmmobiliseerde bevolking de gegifte regio’s
gespaard blijven van stralingsslachtoffers, dan is dat een sterk signaal waar ook
anderen niet blind voor zullen zijn.
Lees of herlees vandaag nog mijn vorige artikels over orgonite en hoe het kan
helpen om uzelf en de mensen in uw buurt te beschermen. Ga aan de slag en
verzamel de ingrediënten om zelf orgonite te maken, of bestel het eventueel als
u dat niet ziet zitten.
Het is vijf voor twaalf.
Veel vragen die misschien bij u opkomen zijn al behandeld in vorige artikels of in
de bijhorende commentaren. Zie de lijst hieronder of klik hier. Leest u deze eerst
even door alstublieft om ons dubbel werk te besparen.
Er wordt gewerkt aan een standaarddocument in pdf-vorm waar alle info op één
plek te vinden zal zijn. Als dit document gereed is zal het op deze website
worden gepubliceerd.

Dit artikel is gepubliceerd op transitieweb.nl d.d. · 20 februari 2021
135

Orgonite - Praktisch Handboek

De lucht ontgiften met de orgonite
cloudbuster
Als een soort weerkanon in je achtertuin zorgt de orgonite cloudbuster
ervoor dat de atmosfeer zijn natuurlijke ritme kan terugvinden en
chemtrails ons niet langer kunnen afschermen van de deugddoende
zonnestralen.

De Facebookbanner van Etheric Warriors met sylph coulds
Koperen buizen vergroten het bereik
Net zoals we koperen buizen gebruiken om in de grond verder te reiken met de
werking van het orgonite dat we mee begraven, kunnen we die ook gebruiken
om de lucht te (ont)giften.
Daartoe heeft Don Croft eind 2000 de orgonite cloudbuster of kortweg CB
ontworpen, niet te verwarren met de cloudbuster van Wilhelm Reich.
Koperen buizen ‘reiken’ doorheen de subtiele energie in hun verlengde. Hoe
langer de buizen, hoe verder ze reiken, en hoe verder het orgonite zijn invloed
kan doen gelden: het omzetten van DOR in gezonde energie.
Eerst de zendmasten
Ik heb tot hiertoe in mijn artikels hier op TransitieWeb niet gepraat over de
orgonite cloudbuster omdat veel mensen in het verleden de neiging hadden er
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een te kopen of te bouwen en zich verder niet om de zendmasten te
bekommeren.
Een orgonite cloudbuster is met een emmer-grote orgonitebasis en zes koperen
buizen van 1 meter 80 een krachtig apparaat, maar daarin schuilt ook het
gevaar dat men denkt met zwaar geschut alles in één forse klap te kunnen
oplossen.
De zendmasten die overal verspreid staan, zijn óók zwaar geschut, dus zo lang
die nog werkzaam zijn, komt de volle werking van een orgonite cloudbuster niet
tot zijn recht. Als je de invloedrange van een CB pendelt, komt je uit op
tientallen kilometers. Als binnen die zone alle zendmasten óók gegift zijn, wordt
de hele subtiele atmosfeer op een fors hoger niveau getild, omdat de
zendmasten ook al uitgeschakeld zijn. Zie het als een soort verdubbelaar van je
giften.
Begrijp me niet verkeerd: een orgonite cloudbuster erbij is altijd een goed idee,
ook al bevindt die zich in niet-gegift territorium, maar dan is er een suboptimaal
effect.
Een band van slechte energie tussen ons en de zon
Zendmasten maken deel uit van een grote weermanipulatiemachine, en in
samenwerking met chemtrails en militaire antenne-installaties zorgen ze ervoor
dat er boven in onze atmosfeer een deken van DOR (slechte chi) hangt.
Het gevolg: regenwolken blijven in suspensie en we blijven verstoken van de
goede invloed van de zon. De zon die met haar stralen ook ‘het licht’ laat zien
aan vertroebelde of verwarde geesten. En daarvan zijn er momenteel een
heleboel.
Battle of the clouds
Als je op een namiddag tien tot vijftien zendmasten gift (ontstoort), gebeurt het
niet zelden dat het platte artificiële wolkendek openbreekt en er prachtige
cumuluswolken verschijnen. Of de regenwolken die door een artificieel
energiedeken in suspensie bleven hangen, gaan van enthousiasme over zoveel
mooie energie over in de vloeibare vorm.
Zeer apart om mee te maken, en ik heb me vaak laten vangen aan mijn
intellectuele weerstand om op mijn giftingtrips een paraplu mee te nemen.
In een gegifte regio met positieve energie verschijnen ook vaker zogenaamde
‘sylphs’. Ik heb ze zelf ‘pluimstaartwolken’ gedoopt wegens hun vorm en er zijn
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uiterst interessante foto’s op internet te vinden waarop het lijkt alsof deze
wolken chemtrails ‘opeten’. Een soort energetische ‘battle of the clouds’,
waarvoor je kunt supporteren met orgonite.
Het vergif dat in de chemtrails zit, kan door goede energie weer geneutraliseerd
worden. Voor mensen die regelmatig naar de lucht kijken: op dagen dat het erg
mooi weer is, blijven de chemtrails niet lang hangen, ze verdampen als het
ware. Met orgonite bevorder je dat proces.

Sylph verschijnt in openbrekend wolkendek na een middagje giften in Oss, december 2018
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Sylphs verschijnen tijdens het giften in aug 2019 te Nîmes, Frankrijk
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Sylphs verschijnen tijdens het giften in aug 2019 te Nîmes, Frankrijk

Het weer wordt gestuurd, droogte dreigt
Cloudbusters in een regio kunnen het verschil maken tussen wél en geen regen.
Het zou mooi zijn als meer mensen – idealiter in combinatie met het giften van
zendmasten in hun buurt – zouden besluiten te investeren in een orgonite
cloudbuster voor in de tuin of op het terras. Een bijdrage aan wat een netwerk
van cloudbusters en gegifte zendmasten zou kunnen worden.
Veel DOR heeft in essentie woestijnvorming tot gevolg: minder regen, meer
droogte. De tot vervelens toe herhaalde mantra van oppervlaktewater dat maar
niet wil stijgen, grote droogteperiodes die dreigen zullen voor de overheid straks
een argument zijn om te vertellen wanneer en hoe lang je mag douchen, en
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wanneer zelfs helemaal niet. Gebukt gaan onder een door chemtrails en
antennes gefaciliteerde onnatuurlijke warmte plus een verbod om nog water te
gebruiken is nu niet direct een fijn vooruitzicht.

Georg en Friedrike Ritschl doneren een cloudbuster aan een Zuid-Afrikaanse boer tijdens
de Karoo-desert giftingcampagne in februari 2020
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Doe mee
Maar zo ver hoeft het niet te komen. Het is waar dat de positieve effecten op het
weer vaak pas te zien zijn als in een regio quasi alle zendmasten gegift zijn.
Maar momenteel zijn veel mensen hard aan het werk hun orgonitesteentje bij te
dragen in hun stukje Nederland.
Met elke dag die voorbijgaat, winnen we terrein terug. Ik durf al te dromen van
luchten waarin chemtrails amper nog blijven hangen, gezonde zomerse
onweders die de drukkende warmte verdrijven en een einde aan het Verenigde
Naties-gezeur over waterschaarste.
Hoe fun is dit allemaal! Er worden miljarden belastinggeld weggesluisd naar
projecten als chemtrails, weermanipulatie. Maar met relatief kleine bedragen van
slechts hier en daar een pientere ziel kan het systeem als een kaartenhuisje in
elkaar vallen. We zijn op het punt aangebroken dat het kan gebeuren. Doe je
mee?

Zelf maken
Als je al wat ervaring hebt met orgonite maken, is een cloudbuster ook best
makkelijk. Gebruik alleen koperen buizen. Het is inderdaad prijziger dan andere
metalen, maar het maakt een enorm verschil.
Edwin Westhoff van www.orgonisnederland.nl heeft de instructies voor het
maken van een cloudbuster in het Nederlands op zijn website staan en heeft de
Amerikaanse maten omgerekend naar Europese.
De klassieke instructies op www.ethericwarriors.com zijn ook prima. Houd er wel
rekening mee dat je in Europa koperen buizen van 28 mm of 35 mm gebruikt.
Kopen
De site www.orgonita.eu biedt een goede en goedkope cloudbuster basis aan, je
moet dan enkel nog de 6 koperen buizen erop zetten (1m80 of 2m). Je bespaart
forse verzendkosten voor de koperen buizen.
www.orgoniseafrica.com Heeft cloudbusterbasissen, volledige cloudbusters
inclusief koperen buizen in 28 en 35mm die slim in twee delen komen, en ook
een doe het zelf-emmer, waar je enkel nog zelf hars moet bijdoen om een basis
te maken. Enkel de booster-HHG ben ik geen fan van.
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Extra info
https://www.quebecorgone.com/orgonite-effets-visibles-atmosphere-visibleeffects-atmosphere

Dit artikel is gepubliceerd op transitieweb.nl d.d. 26 februari 2021
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K. Over mezelf/nawoord
Ik werk sinds 2005 met orgonite en heb in binnen- en buitenland
duizenden stukken orgonite geplaatst. Zodoende heb ik een ruime
ervaring opgedaan in het veld, en heb de valkuilen leren herkennen,
alsook de wondere wereld der surveillance en intimidatie die door de
geheime diensten wordt gepleegd. Ik heb jaren bijgedragen aan het
Etheric Warriors forum vooraleer het in 2017 na de zoveelste hack en het
onder verdachte omstandigheden heengaan van onze security webmaster
werd omgebouwd tot een blogsite. Gedurende de jaren heb ik met Don
Croft talloze mails uitgewisseld en nieuwe inzichten gedeeld. In 2017 heb
ik Don aangeboden de Facebook- en Instagrampagina van Etheric
Warriors te verzorgen en dat doe ik tot op heden. Veel van de foto’s in dit
document komen daar vandaan.
In onze wekelijkse chatsessies met Dooney, Georg, Don, Francisco,
Francie, Carol en anderen leerde ik aanvallen met subtiele energie door
psychics herkennen en afslaan.
Het was een lange en eenzame weg, vooral na de dood van Don in 2018.
Maar de kennis die ik in die periode heb opgedaan is nodig voor de
toekomst, en ik ben blij dat ik die nu kan doorgeven.
Begin 2020, kort voor het uitbreken van de coronacrisis ben ik op
orgonite-safari geweest in Zuid-Afrika met Georg en Friedrike Ritschl. De
Karoo-woestijn giften was een unieke ervaring. Sommige plekken kregen
voor het eerst in 3 jaar regen, twee dagen nadat we er gegift hadden.

In het dagelijkse leven ben werkzaam als arts. Ik heb de opleiding tot
leraar Alexander Techniek voltooid, ben Feng Shui professional en heb het
boek van Dr. Seignalet ‘L’Alimentation ou la troisième Médecine’ uit het
Frans vertaald.

Dit document draag ik op aan Don en Carol Croft, en aan Wilhelm Reich.
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Mijn hartelijke dank en waardering gaat tenslotte nog uit naar Fred
Teunissen, die mij een podium biedt op Transitieweb en mij van
waardevolle feedback voorziet.

Cheers! Dirk.
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Orgonite
Een gift voor het leven

Meer informatie over orgonite en het aanschaffen ervan?
Stuur een mail naar orgonisleven@gmail.com
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