
Orgonszoba - Orgonenergia akkumulátor 

 

Az orgonenergia felfedezője Dr. Wilhelm Reich (1897-1957) osztrák származású orvos és 

pszichoanalitikus. 1939-ben kivándorolt az USA-ba és itt kezdte el a kísérleteit. 1941-ben 

bemutatta az eredményeit Albert Einsteinnek, aki ezeket határozottan figyelemre méltónak 

tartotta és bíztatta Dr. Reichet a kísérletek folytatására. 

 

Megfigyelte, hogy az élő szervezetekben és azok körül egy különleges energiamező sűrűsödik. 

Ez a mező mindenhol észlelhető, de az élő szervezetek közelében sokkal intenzívebb a 

jelenléte. 

Azt feltételezte, hogy ez az energiamező felelős az élet létrehozásáért és az élet egészséges 

körülmények közötti fenntartásáért, ezért nevezte el “orgon” energiának (orgon - organizmus: 

élő szervezet). 

 

Azok az anyagok, melyek élő szervezetből származnak (len- vagy kenderszövet, állati bőr, 

méhviasz, fa, stb.) nagy mennyiségű orgont bocsátanak ki magukból, míg a fémek eltaszítják 

maguktól ezt a mezőt. 

Ebből a megfigyeléséből származott az első olyan doboz, amely orgont volt képes sűríteni, 

akkumulálni: a doboz oldalai váltakozva szerves anyagból és fémlemezekből épültek fel.  

A doboz később szoba méretűre tágult, melyben beteg embereket kezelt. 

 

Így foglalta össze röviden a betegek kezelésével szerzett tapasztalatait: 

 

• Minden esetben nőtt a vitalitás, az életkedv, az aktivitás.  

• A betegek nyugodtabbá váltak, jobb hangulatba kerültek, csökkent a bennük lévő 

feszültség és sokkal pozitívabban tekintettek a jövőjükre. 

• A szervezet védekező ereje (az immunrendszer) aktívabbá vált, így a fertőzések 

látványosan gyorsabban gyógyultak meg. 

• A magas vérnyomás és a gyorsabb pulzusszám csökkent. A légzés mélyült és nyugodtabbá 

vált. 

• A sérülések, csonttörések, műtéti sebek gyógyulási ideje határozottan lerövidült. 

• A súlyos betegségeket, nagy műtéteket követő lábadozási időszak lerövidült, a betegek 

gyorsabban szerezték vissza aktivitásukat. 

• A szervezetből a méreganyagok kiválasztása felgyorsult.  

• A kezdődő vagy nem túl előrehaladott állapotú daganatos betegek esetében a daganat 

mérete sok esetben drámaian csökkent vagy a daganat egyszerűen elmúlt. 

• Az előrehaladott állapotú daganatos betegek általános testi állapota javult, megszűnt a 

fájdalom, javult az étvágy, az élet hátralévő része határozottan élhetőbbé vált.  

 

Az orgon határozottan vonzódik a vízhez és abban könnyen feldúsul. 

 

Az orgonszobába helyezett víz néhány perc alatt feltöltődik és ezt a töltését megtartja néhány 

hétig. Így tulajdonképpen az orgonkezelést haza lehet vinni egy palack vízben, ha otthon 

minden nap fogyasztunk belőle 2-3 kortyot. 

Érdekesség: az orgonnal kezelt víz íze határozottan megváltozik, lágyabb, selymesebb lesz. 



 

Az orgonnak van egy ellensége is, ez pedig az elektromágneses sugárzás.  

 

Az orgonszobába nem szabad bevinni mobiltelefont, mert a belőle származó sugárzás 

roncsolja az orgonmezőt. 

Ugyanezen oknál fogva az orgonnal dúsított vizet nem célszerű mobiltelefon vagy 

mikrohullámú sütő közelében tárolni. 

 

Néhány híres ember, akiknek orgon akkumulátoruk volt/van és rendszeresen 

használták/használják:  

 

Orson Beam, amerikai színész 

Sean Connery, skót színész 

Allen Ginsberg, amerikai író és költő 

Jack Kerouac, amerikai novellista, 

Norman Mailer, amerikai novellista, író, színész 

Isaac Rosenfeld, amerikai író 

Jerome David Salinger, amerikai író 

William Steig, amerikai rajzfilmkészítő 

 


