Info o orgonskih topovih
Jani-čistilec sveta
Izdelujem in prodajam orgonske topove, TB-je, HHG-je... Da se ne mučim in
vam pišem njihovo uporabnost vam bom prilepil nekaj linkov, katere preglejte
in me kontaktirajte, če boste zainteresirani.
Slike in razlaga tega, česar se bojimo. Vam izgledajo slike poznano?!!?
Nekaj o orgonu!
Tako zgleda orgonski top, le da veliko ceneje!!!
Tako zgledajo TB-ji!!!
Tu si poglejte nekaj video posnetkov o orgonu!!!
Na tem forumu pa boste izvedeli marsikaj zanimivega o orgonskih izdelkih in
kako delujejo!!!
Če vas po pregledanih linkih še kaj zanima ali imate kakršnokoli drugo
vprašanje ali naročilo mi pišite ali me pokličite na 040/170 066 - Jani

Orgonski Topovi [galaksija.com]
Orgonski top na vodu, Orgonski top [Don Croft verzija], Sveta Ručna Bomba –
SRB ili HHG
[Holi Hand Grenade], Razbijači Tornjeva - RT ili TB [Tower Busters]
http://www.galaksija...onskitopovi.htm

Orgonski top [Izdelava]
http://tinyurl.com/392vja8
or [.pdf eBook]
http://www.darujmo.s...bid=141&mid=594

Orgonski top [homemade]
"Sam sem izdelal orgonski top po navodilih g.Mete Hočevar in iz dosedanjih
izkušenj lahko povem, da deluje in v tem časovnem obdobju ni bilo pri nas
toče."
http://www.nenavadno...opic,713.0.html

"Napravil sem orgonski top po načrtih, ki so bili objavljeni v reviji Misteriji,
sedaj me pa zanima, kako ugotovim ali top deluje. Mogoče mi lahko kdo, ki ima
že izkušnje s tem svetuje. Že v naprej hvala za odgovor."
"Glede delovanja topa je precej očitno, kdaj začne delati. ... Vendar včasih traja
nekaj časa, da se *vklopi* v okolje. Pri meni je v začetku bilo precej *ubogo*
vse skupaj, sčasoma pa deluje vedno bolj in ta *vedno bolj* gre potem kar
naprej in naprej. Čiščenja je vedno več, počutje vedno boljše. No, bom videla
kako bo naprej. ... Imam ga šele od junija in kar se mene tiče, je to
adrenalinski šport. Učinki so prepričali celo precejšnje skeptike in malce
vzvišene opazovalce, ki
jim je na obrazu pisalo: *No, saj Meta je čisto prijazna punca, ampak v glavi
pa. ...* Sedaj je vse skupaj precej, precej drugače.
Na predavanju januarja bom pokazala svoje posnetke nastajanja luknje. ...
Zavedam se, da bi bilo imenitno imeti kamero in snemati nastajanje, vendar
tega pa še nimam.
Glede kristalov še to, potrebno jih je izolirati od cevi. In sama izolacija lahko
služi tudi za podporo kristalu, ki ga tako lahko dvigamo ali spuščamo. ... Moj
top je začel delati bolje, ko sem kristale dvignila nekako do 30 cm nad raven
orgonita. ... To je kar dobro upoštevati. ... Drugače pa malo potrpljenja in
veliko opazovanja. ..." [Meta, 01. December 2006]

"Kameno strelo sem kupil v Kranju v trgovinici Tretje oko, kjer se dobijo tudi
izdelki iz mineralov. Bakrene cevi in spojke sem kupil v Merkurju v Naklem,
poliestersko smolo pa v Colorjevi trgovini v Medvodah. Aluminijeve ostružke
sem dobil pri nekem orodjarstvu, kjer obdelujejo aluminijeve odlitke. Matrico in
ostale lesene dele sem pa sam izžagal iz deske. ..."
http://dn.mojforum.si/dn-about282.html

Poliesterska smola [dobavitelj Konem Color Ozeljan d.o.o.]
Dobavitelj : Konem Color Ozeljan d.o.o.
Ozeljan 53 b, 5261 Šempas, Slovenija
Tel.: +386 5-30-79-800, Fax: +386 5-30-79-817
E.mail: konem@konem-color.si

http://www.konem-color.si
http://www.konem-col...f/2810.0250.pdf
4cR GmBH [proizvajalec]
Dieselstrasse 10 -12
25813 Husum
Germany
Tel: +49 4841 99028 fax: +49 4841 99 29
http://www.4cr.de
Color trgovina v Medvodah [poliesterska smola], ...
http://www.color.si/sl/
Cene orgonskega topa
Jani: Naj pa še objavim novico, da sem našel nekoliko ugodnejšo ceno smole
(samo še tantrine povezave preverim), kar pomeni, da bo "proizvodnja" stekla.
Okvirna cena klasičnega orgonskega topa bi tako bila:
7-10 litrov smole (odvisno od vedra) 8,5x11€= 93€;
bakrene cevi 1,8 metra x 6 x 7,17€ (cenik štern) = 77€;
kristali kamene strele + bakreni dodatki+ kovinski opilki + trdilec za smolo =
cca 30€.
Torej končna cena materiala za orgonski top bi bila nekje okoli 200€ (lahko
prištejete po želji tudi kakšno nagrado za izdelovalca )
Seveda so možne tudi nekoliko manjše različice, katerih cena bi bila nižja,
vendar pa bi bila manjša tudi njihova moč.
Več informacij 040/170 066 - Jani

Vprašanje: kdo pa aktivira orgonski top? nekje sem prebrala da je dobro da
delamo mrežo po slo, da se topovi ne križajo, da morajo biti pravilno
postavljeni, pa me zanima kako ste povezani z meto oz. Miranom Vučkom?
lp
Jani: Z Meto se občasno slišiva z g. Vučkom pa nimam kontakta. Orgonski
top se aktivira sam, ne potrebuje dodatne aktivacije. Neke znanosti okoli
postavljanja topov ni, ker tudi če se "križajo" ne bo nič narobe, ker sevajo
dobro-orgonsko energijo. Glede mreže je pa nekaj drugega. Dobro bi bilo, da bi
se čim večji del Slovenije "pokril", ker bi tako izničili delovanje chemtrailov oz.
"kemikalij", ki jih chemtraili vsebujejo.

Kristali v orgonskem topu se nekako tako čistijo kot polnijo z orgonsko energijo
hkrati. Ker je baza "tvorec" orgonske energije, ki je že sama po sebi dobrodejna
in očiščuje oz. pretvarja negativno energijo v pozitivno (dost na hitr povedano),
kristalov ni potrebno čistiti. Kljub temu, pa nekateri enkrat na leto vzamejo
kristale iz cevi, jih energetsko spraznejo, programirajo in jih nato vstavijo nazaj.
Jaz sicer ne vidim potrebe po tem vendar, če že kdo želi to početi ni prav nič
narobe. Bi mu pa svetoval, da si prebere kakšno knjigo Tadeja Pretnerja
(mimogrede so vse izjemne!) o tem kako se programirajo kristali. Njegova
tehnika mi je daleč najboljša in efektivna.
V topove, ki jih izdelujem jaz dodam tudi ametiste (da ostanejo kristali kamene
strele "crunchy"), citrine, herkimer diamante in obsidiane.
Slika modre orgonske energije

Pozdravljen!
Poveži se tudi z Miranom, saj on in Meta tudi sodelujeta! Miran ima pregled nad
razdaljami med CB-ji! Prehuda koncentracija ni OK!
Lp, DIY Addict
JANI: Kolikor je meni poznano sploh ni problema, če so CB-ji
postavljeni kilometer eden zraven drugega. Sem se o tem posvetoval
z nekaterimi zelo odmevnimi ljudmi iz "orgonskega sveta". Dobro ni
samo, če se kopičijo na enem mestu (recimo, da bi naredil več CB-jev
in jih imel recimo v garaži).
CB - cloud buster - orgonski top

Pomurci z orgonsko energijo proti toči
Orgonski top ima domet 12 kilometrov
21. avgust 2010 ob 13:05
Beltinci - MMC RTV SLO
Zadnja leta je pokrajino ob Muri prizadelo več neurij s točo, ki je
močno sklestila pridelek. Prebivalci Beltincev so se zato odločili, da
proti naravi nastopijo z naravo, z orgonskim topom.
Pomurskim županom je sicer pred dnevi uspelo podpisati dogovor z letalskim
centrom v Mariboru, ki bo odslej pazil na pomursko nebo, a Pomurci so vseeno
stvari vzeli v svoje roke. Orgonski top, ki sta ga doma
postavila Blanka in Tomas Čeh, naj bi nebo očistil nevihtnih oblakov v
polmeru 12 kilometrov, je za TV Slovenija poročal Boštjan Rous.
"V to moraš verjeti"
Orgonskih topov, ki so sestavljeni iz kamene strele, opilkov in šestih bakrenih
cevi ter naj bi razbijali nevihtne oblake, je v Sloveniji že več kot 50, a jim
uradna znanost še ne daje veljave. "Moraš verjeti v to in potem ima učinek. Če
pa to postaviš kar tako, zato da maš, pa ni učinka," je pojasnil bioenergetik
Alfred Primorc.
Orgonska energija naj bi bila temeljna življenjska sila, ki je bila dolgo poznana
le ljudem, ki so bili v stalnem stiku z naravo. Nekateri znanstveniki pa so
ugibali, ali je orgonska energija morda univerzalni eter, energija, ki poganja
vesolje. Znanstveno je idejo orgonske energije opredelil psihoanalitik Wilhelm
Reich v 30. letih prejšnjega stoletja.
Reich je dejal, da orgonska energija napolnjuje celotno vesolje, je povsod in je
breztežnostna. Odkril je tudi način, kako zbirati oziroma akumulirati to energijo
iz atmosfere. Orgonska energija naj bi krepila imunski sistem, izboljšala
prekrvavitev in dvignila raven energije posameznika.

Kdaj bodo prvi rezultati delovanja topa?
Po mnenju njenih uporabnikov orgonska ali življenjska energija, ki naj bi
razbijala nevihtne oblake, tako pozitivno vpliva tudi na življenje ljudi. "Tudi
ljudje se bolje počutimo, na vrtu rasteta zelenjava, trava, vse je lepše in
boljše," pravi prebivalec Zgornjega Gradu Mihael Pirnat. "Harmonizira naše
nebo, da je lepše, da ne pride do neurij, da ne pride do toče. Tam, kjer imamo
topove, ni neurij s točo," je zatrdil Pirnat.
Ker gre za naravni proces, ki potrebuje svoj čas, je treba tudi na rezultate boja
z orgonskim topom počakati. "Pozivam vse, da spremljajo okolico, opazujejo, in
bodo videli, kakšne so spremembe," je dejala lastnica enega takih topov Blanka
Denko Čeh. Župan Beltincev Milan Kerman o vplivih orgonskega topa meni: "Če
bo to zdaj boljša obramba oz. dvojna, potem sem za to."

Orgonskih topov, ki so sestavljeni iz kamene strele, opilkov in šestih bakrenih
cevi ter naj bi razbijali nevihtne oblake, je v Sloveniji že več kot 50, a jih uradna
znanost še ne priznava.
Foto: MMC RTV SLO

