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HILDEGARD® 
orgonový akumulátor 

 
S orgonovými energiemi bionového záření 

(podle Wilhelma Reicha) 
 
 
 
 
 
 
 sluneční kolo           hvězdný čtyřstěn  koncentrické kruhy 
 
 

 
 
 
 

Účinnost mnohých metod alternativních věd nemohla být dosud s použitím postupů 
klasické školní vědy prokázána. Toto platí také pro přístroj, který je popsán v této 

brožurce. 
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Energie orgonového akumulátoru HILDEGARD® 
 

Orgonová energie podle Dr. Wilhelma Reicha 
 
  sbírá, 
    zesiluje, 
       „akumuluje“ 
 
  „bionová energie“ = orgonová energie, kterou objevil a  

prozkoumal Wilhelm Reich 
 

Energie slunečního kola 
 
Čtyři pole slunečního kola se střídají ve své pravotočivé a levoto-
čivé polaritě a představují čtyři potence -D7, +D14, -D21 a +D28 
(podle Adolfa a Edity Traunbauerových). 
 
Sluneční kolo, pravotočivá „mužská“ expanzivní energie 
v levotočivé „ženské“ dostředné energii. V této rovnováze existuje 
hmota jako „organizovaná energie“. Sluneční kolo, silový symbol 
disciplíny, bezpečí a řádu. 
 

Energie hvězdného čtyřstěnu 
 
Energie polarit, symbolů a orgonová energie harmonizují 
v orgonovém akumulátoru Hildegard® kosmickou energii dopadají-
cí svisle na Zemi a slabší reflektovanou energii Země. 
 
Síla „svaté geometrie“, harmonie vzájemně se rovnovážně protí-
nající mužské a ženské energie. 
 
Hvězdný čtyřstěn je považován za symbol „svobody 
v odpovědnosti“. 
 

Energie a substance země a hvězd 
 
… z energeticky bohatého minerálního prášku a vždy jednoho 
prášku z drahokamu pro každou hlavní čakru 
 
… hornicky vytěženy na „silových místech“ 
 
… vhodné k tomu, aby absorbovaly pomocí interference škodlivá 
záření země a naopak vydávaly pozitivní sílu země 
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Orgonový akumulátor Hildegard®  
 

Technické údaje: 
 

Rozměry: šířka: 37 cm, výška: 8 cm, délka: 49 cm 
 
Hmotnost: 12,5 kg 
 
Provedení: celodřevěný, chráněný proti vodě a vlhkosti, uzavřený 
 
Typ dřeva: buk 
 
Skladba: 7 desek železného plechu, žárově pozinkované 

5 desek z přírodní plsti, 5 mm 
3 desky se symboly (sluneční kolo, hvězdný čtyřstěn, koncentrické kru-
hy) 
1 vrstva energetického prášku a prášku z drahokamu 
1 skleněná deska, 8 mm 

 
 

Skladba orgonového akumulátoru Hildegard®  
 

 
- sklo, 8 mm 
 
- symbol „hvězdný čtyřstěn“ 
- žárově pozinkovaný železný plech 
- vlasovitá přírodní plst 
- žárově pozinkovaný železný plech 
- vlasovitá přírodní plst 
- žárově pozinkovaný železný plech 
- vlasovitá přírodní plst 
- žárově pozinkovaný železný plech 
- vlasovitá přírodní plst 
- žárově pozinkovaný železný plech 
- energetický prášek  
- vlasovitá přírodní plst 
- žárově pozinkovaný železný plech 
 
- symbol „sluneční kolo“ 
- žárově pozinkovaný železný plech 
 
- symbol „koncentrické kruhy“ 
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Orgonová energie 
 
 
V mnohých starých kulturách byla or-
gonová energie známa a částečně  
i používána. Další názvy pro tuto ener-
gii jsou např. bioenergie, Vis vitae, vi-
tální energie, Od, životní energie, Pra-
na, Chi a mnohé další. Bohužel ještě 
není možné tuto energii s pomocí exis-
tujících přístrojů školní fyziky 
v současné době měřit.  
 
Orgonovou energii nemůžeme zachytit 
pouhými našimi pěti smysly - stejně tak 
to ale nejde také u dalších tří velkých 
energií, a sice u elektrické, magnetické 
a gravitační. 
 
Nikdo, ani žádný fyzik, nemůže podat 
přesnou definici těchto jevů. Pomocí 
měřících přístrojů lze sledovat nebo 
předvídat pouze jejich účinky. 
 
S jistotou jsou ve všech prapůvodních 
energiích obsaženy celé drobné sva-
zečky energií jemných částic. Orgono-
vá energie má jako jedna taková pra-
původní energie co dočinění přede-

vším s životními procesy. Ostatní tři 
energie nalezneme logicky především 
v oblasti technologie a techniky.  
 
Existuje stejně tak velké množství 
energetických forem nebo druhů jako 
chemických elementů. Nejsou ještě 
prozkoumány, ale přesto existují. 
 
Orgonová energie má pro naši dobu 
obzvláštní význam. Objevitel využitel-
nosti této energie, Wilhelm Reich, píše 
19. října 1959 svému tehdejšímu příteli 
Neillovi: „Nemůžeme si nárokovat mo-
nopol na orgonenergii. Ta patří kaž-
dému!“ 
 
Společnost Jentschura International 
GmbH staví svůj akumulátor podle 
podkladů převzatých od Wilhelma Rei-
cha, podle rozšířených průzkumů sa-
mostatného technologa Helfrieda Her-
manna a podle nejnovějších výzkumů 
a vývojových poznatků Josefa Loh-
kämpera.  
 

 
 

Účinky a vlastnosti orgonové energie: 
 
V nakladatelství „Zweitausendeins“ vyšla v roce 1995 v němčině kniha „Orgonový 
akumulátor“ Jamese deMadea. V této knize jsou popsány různé účinky a vlastnosti 
orgonové energie, které byly experimentálně prokázány: 
 
1. Je všudypřítomná, vyplňuje celý prostor.  
2. Je nehmotná; je základem pro veškeré životní jevy. 
3. Proniká všemi látkami, ale s různými rychlostmi. 
4. Spontánně pulsuje, expanduje, kontrahuje a pohybuje se podél kruhových vln. 
5. Lze ji přímo opticky a radiesteticky měřit. 
6. Orgonová energie má organizující účinky; podporuje stavbu životních struktur. 
7. Prokazuje silnou vzájemnou afinitu s vodou. 
8. Živoucí organismy ji přijímají společně s potravou, vodou, při dýchání a pokož-

kou. 
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Orgonová energie 
 

 
9. Jednotlivé orgonové energetické proudy nebo orgonové systémy se navzájem 

podněcují a přitahují. 
10. V orgonových energetických proudech je vyšší vlhkost a probíhá nižší odpařo-

vání než v okolí. 
11. Schopnost rušit a absorbovat magnetismus. 
12. Pocit svědění a tepla na povrchu pokožky. 
13. Vyvolává hlubší dýchání. 
14. Způsobuje zesílené klíčení, pučení, kvetení a tvorbu plodů u rostlin. 
15. Vyvolává zvýšenou sílu pole, náboje a integritu tkáně. 
16. Vytváří vyšší energetickou hladinu, větší aktivitu a životnost, posiluje obranné 

síly živoucích organismů. 
 

Účinky a vlastnosti symbolů 
 
Symboly byly vyvinuty ve vysokých lid-
ských kulturách, aby chránily nebo ob-
novily zdraví. Dobré symboly jsou nosi-
teli rezonance vyšších duchovních ro-
vin. Symboly mohou oslabovat nebo 
posilovat. Oslabující symboly označu-
jeme jako zdraví škodlivé.  
 
Podle Carla Gustava Junga je význam 
symbolů zakotven hluboko v podvě-
domí každého člověka. 
 
Mnoho běžných objektů v našem okolí 
obsahuje symboly, které většina lidí ani 
nevnímá. Jsou to často právě ty sym-
boly, které nás oslabují a negativně 
ovlivňují. Pomocí kineziologie lze kdy-
koliv demonstrovat, že všechny sym-
boly ovlivňují energetické systémy. 
 
Při pozorování nějakého posilujícího 
symbolu se indikační sval posiluje, za-
tímco při pozorování negativního sym-
bolu je oslabován. 
 
Zjistili jsme, že jedním z dobrých a 
velmi účinných symbolů je tzv. sluneč-
ní kolo, které používali již naši předko-
vé. Tento symbol je použit 

v akumulátoru Hildegard a získává zde 
harmonizující zesílení hvězdným čtyř-
stěnem. 
 
Mnoho faktorů, které na nás oslabují-
cím způsobem působí, jsou produkty 
technické revoluce: jedovaté látky, hluk 
našeho okolí, rafinované a nepřírodní 
potraviny v našich supermarketech, 
syntetické látky v našem oblečení. 
Energetické deficity, které takto vznika-
jí, má vyrovnávat právě akumulátor 
Hildegard. 
 
Vědecký manželský pár Adolfa a 
Edithy Traunbauerových vyzkoumal, 
že každé ze čtyř polí slunečního kola 
vykazuje rozdílné bioenergetické pů-
sobení, přičemž střed slunečního kola 
je neutrální. Bylo zjištěno, že tato čtyři 
pole odpovídají potencím -D7, +D14, 
-D21 a +D28 homeopatické řady po-
tencí.  
 
Podle našeho vlastního radiestetického 
měření zesiluje symbol hvězdného 
čtyřstěnu energetické účinky sluneční-
ho kola. 
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Orgonová energie 
Pozitivní energie koncentrických kruhů 
V nejnižší vrstvě symbolů je orgonový 
akumulátor Hildegard opatřen sedmi 
soustřednými kruhy. 

 
Akumulátor Hildegard 

používá tři symboly: 

 

 

   

 

sluneční kolo 

 

 

hvězdný čtyřstěn 

 

 

koncentrické kruhy 

Čárový kód, který se 
v současnosti pou-
žívá na velkém 
množství zboží, je 
vyhodnocován jako 
energeticky mimo-
řádně negativní. Po-
kládáme proto za 
důležité, použít co 
nejrychleji ochranná 
energetická protio-
patření. 

 

Čárový kód představuje rozložení veš-
keré formy. Tento symbol je výrazem 
bezcílnosti, neovladatelnosti, ztráty 
formy a energie. Tím se stává pravým 
opakem toho, co život představuje. 
 

Odpověď na tento problém se nazývá 
sedm koncentrických kruhů. Kruh je  
nejdokonalejší forma, stejně jako koule 
je nejdokonalejší těleso. 
 

Používáme síly sedmi koncentrických 
v sobě ležících kruhů k odstranění ne-
gativních rozrušujících energií čárové-
ho kódu resp. k jejich nahrazení pev-
nou, formující silou kruhů.  
 

V běžném životě si pomůžeme tím, že 
pole čárového kódu nahoře a dole po-
mocí vždy jedné kolmé čáry ohraničíme 
a tím toto pole opět „dostaneme do 
formy“. 

 

 
Energeticky bohatá strava 
Ve svatých písmech všech národů je 
napsáno, co má být potravou člověka: 
traviny, plody, semena a byliny.  

 

Dnes bychom k tomu dodali: ovoce, by-
liny, zelenina a semena. 

 

Tyto produkty mají být sklízeny poté, co 
dozrály na slunci a k jídlu mají být při-
praveny jako čerstvé.  

 

S takovouto stravou by se člověk mohl 
dožít 140 let a po celý život by byl 
zdravý, silný a krásný, plný sexuální, 
duchovní a duševní energie. 

 

Bohužel jsou v dnešní době mnohé 
druhy ovoce sklízeny zelené a před 
prodejem se nechávají uměle dozrát. 
 

Mnohé potraviny jsou navíc před uve-
dením do prodejního oběhu vystavová-
ny nukleárnímu ozáření, které drasticky 
odebírá energii. Nukleární záření je po-
žívání energie! 
 

Akumulátor Hildegard má přispět k to-
mu, aby našim potravinám byly dodány 
chybějící, jemně hmotné energie. Tyto 
energie byly z mnohých potravin ná-
sledkem různých forem ohřívání, suše-
ní, přidáváním konzervačních látek ne-
bo ozářením odvedeny. 
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Orgonový akumulátor HILDEGARD®  
 

Rozpad nebo hnití potravin se zpomalí 
a na delší dobu se může i zastavit, což 
odpovídajícím způsobem prodlouží ži-
votnost potravin. Ty jsou ale biologicky 
mrtvé, takže proto je také mikroby nebo 
hnilobné bakterie nenapadnou. I ty totiž 
potřebují k životu energii! 

 

Je to právě jemná látková energie, kte-
rá svými vysoce frekvenčními signály 
řídí miliardy životních funkcí probíhající 
v našem těle.  

 

Jemná látková energie z vysoce hod-
notných potravin byla dřívějším kultu-
rám a civilizacím denně k dispozici a 
umožňovala lidem dosahovat vysokých 
duchovních, kulturních a tělesných vý-
konů. Pohled na dnešní civilizaci a 
zdravotní stav lidstva nám ukazuje, že 
tyto energie dnes už nejsou vůbec ne-
bo jen minimálně využívány. Z někte-
rých se dokonce přetvořením staly jedy. 

 
Často se lidé pokouší vyrovnat deficit 
jemných látkových energií modlitbami 
nebo meditací. Nelze ale takto obchá-
zet problémy, které musí být řešeny 
v jejich vlastní rovině! Je nutné dodat 
každé tělesné úrovni přírodní energie a 
látky v takovém rozsahu a množství, 
jaké tato úroveň požaduje. 

 

I nejmenší příměsi jedovatých látek 
v potravinách zničí ihned nejvyšší stup-

ně jemných látkových energií, které 
jsou zde obsaženy již tak jen ve velmi 
malém množství. Tyto nejvyšší energe-
tické stupně se starají o zachování na-
šich myšlenkových a duševních sil. A 
pokud nejsou k dispozici, potom to po-
chopitelně dělat nemohou! Každé te-
pelné zpracování většinou zničí jemný 
látkový energetický náboj, který je 
v potravinách obsažený, následkem 
vyvolaného kmitání molekul. 

 

Vědecká bádání dokazují, že děti koje-
né mateřským mlékem jsou inteligent-
nější než děti, které byly vyživovány 
z láhve. Důvod tohoto jevu leží zcela 
jistě v tom, že mateřské mléko na rozdíl 
od umělé výživy obsahuje vysoké 
množství jemných látkových energií. 

 

Staré německé přísloví říká výstižně: 
„Svoji inteligenci nasál s mateřským 
mlékem“. 

 
Nevhodnou výživou, např. požíváním 
ovoce a zeleniny, která byla sklizena 
nezralá, požíváním výrobků z obilí, kte-
ré nebylo dostatečně prosluněno a také 
konzervovanou a tepelně zpracovanou 
potravou se člověk stává nejen nemoc-
ným, ale i hloupějším a ve svém gene-
tickém dědictví je nenávratně po celé 
generace poškozován. 
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Orgonový akumulátor HILDEGARD® 
 

 

Vzhledem k tomu, že v potravinách je 
stále méně jemných látkových energií, 
a ty, které jsou ještě k dispozici vyka-
zují stále častěji poruchy a otravy, zdá 
se nutné právě tyto energie v potravi-
nách, které požíváme, zesilovat. 

 

Akumulátor Hildegard je zkonstruován 
jako kondenzátor a vytváří kmitání 
ve vysokém poli v závislosti na povětr-
nostních podmínkách až 6 metrů i více. 
To bylo radiesteticky prokázáno. 

 

Ve střídajících se vrstvách pozinkova-
ného železného plechu a přírodní vla-
sovité plsti (organické hmoty) probíhá 
energetický transport, který může ne-
hradit energetické deficity, které potra-
viny utrpěly. 

 

Když položíte ovoce, zeleninu nebo 
např. chléb na dobu jedné až dvou ho-
din na akumulátor Hildegard, jemné 
látkové energie v potravinách se 
v maximálním možném měřítku doplní. 
Přitom každý produkt sám optimálně 
omezí množství této přijímané energie. 
Proto může být na akumulátoru umís-
těn libovolně dlouho. 

 

Je zajímavé, že všechny tuky jsou vý-
bornými zásobníky jemných látkových 
energií. Jedna láhev jedlého tuku musí 
být na akumulátoru až tři dny, aby olej 
dosáhl maximálního energetického po-
tenciálu. 

 

Stejně tak, jak biologický materiál mů-
že na akumulátoru energii přijímat, tak 
ji může během času také ztrácet. To se 
stane např. tehdy, když je vystaven sil-
nému depolarizujícímu nebo elektro-
magnetickému poli. 

 

Obzvláště banány a jižní ovoce, ale ta-
ké rané odrůdy ovoce a zeleniny z oko-
lí Středního moře patří před konzumací 
na akumulátor, stejně jako voda, se 
kterou mají být připraveny polévky, 
omáčky a nápoje. 

 

Zajímavé také je, že voda přijme tím 
více energie, čím je čistší. Nejčistší 
vodou je voda destilovaná! 

 

Pro pokrytí potřebného přísunu energie 
není nutné, aby byly všechny potraviny 
důsledně požívány jako „nabité“. 
K tomu postačí určitá část denní stra-
vy, která se k tomuto účelu nejlépe ho-
dí. 

 

 

Následek tohoto „stravování z akumu-
látoru“ není jen lepší zásobení orga-
nismu jemně látkovými energiemi, ale 
také podstatné snížení množství poži-
tých potravin. Tělo si totiž ze stravy 
vezme jak atomy potřebné pro vlastní 
stavbu, tak i energii, která je nutná pro 
duševní a duchovní síly a ostatní ži-
votní děje v organismu. 
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Orgonový akumulátor HILDEGARD® 
 

Přemíra spotřeby potravin, ke které 
v dnešní době dochází, je prakticky vý-
hradně výsledkem nedostatku energie 
obsažené v těchto požitých potravi-
nách. 

 

Deficit v přívodu energie se snaží orga-
nismus kompenzovat pomocí pocitu 
hladu, a tím vyvolaného zvýšeného pří-
jmu potravin. Proti tomuto jevu nepo-
mohou přednášky ani varování či diety. 
Potřeba energie musí být za každou 
cenu uspokojena, v případě nouze  
i větším přísunem energeticky chudé 
potravy.  

 

V momentě, kdy bude naše strava po-
nechána v přirozené formě a zůstane 
tak energeticky plnohodnotná, budeme 
žasnout, jak malé množství potravy 
člověku může stačit! Zcela jistě bychom 
potom mohli energeticky bohatou po-
travou výrazně podpořit duchovní a tě-
lesný vývoj člověka. 
 

Výsledkem přijímání energeticky boha-
té stravy je mimo jiné také vznik pře-
krásné, velké a silné aury. 

 

Orgon je přirozený energetický tok, kte-
rý je aktivní u normálních a zdravých 
organismů. Akumulátorem Hildegard je 

tento tok zesilován. Zesílení můžete 
sledovat na straně 16 na Kirlianových 
snímcích před a po „nabití“ na akumu-
látoru. Toto nabití je vhodné jak pro 
ovoce a zeleninu tak i pro osivo, vodu 
na zalévání nebo řezané květiny ve vá-
ze. 

 

V dnešní době znečištěného vzduchu a 
kyselého deště, chlorované pitné vody 
a přehnojených polí bychom se měli 
znovu začít energeticky bohatě stravo-
vat! To by nás učinilo i citlivějšími k po-
třebám přírody. Byli bychom tak schop-
ni rozpoznat příčiny současného po-
škozování přírody a zajistit v této oblas-
ti zásadní obrat k lepšímu.  

 

Energetické složky potravin jsou přímo 
přijímány sliznicí a receptory patra úst  
a vedeny dál nekratší cestou k přísluš-
ným řídícím orgánům. 

 
My lidé jsme udělali tu chybu, že jsme 
se příliš vzdálili od přírodních, biologic-
ky vysoce hodnotných pokrmů. Poží-
váme dnes příliš velký podíl nepřiroze-
ných, tepelně zpracovaných potravin. 
Tím dochází ke stálému nedostatku 
jemných látkových energií, který musí 
být uměle vyrovnáván. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-9- 



zregenerovaný jako novorozeňátko 
 

 

Energetický tok „odshora dolů“ 
(podle Helfrieda Herrmanna) 

 

funkce 
 
 
Kosmos vysílá energie všech 
frekvencí a obou polarit pro 
éterické substance, pocitové 
tělo, mentální tělo a dodává 
člověku fyzickou bioformu jeho 
individuální matrice. 
 
Orgonové, éterické, astrální, 
mentální a další energie. 
 

▼ 
 
Tyto energie jsou „srolovány“ 
a mění se na nosiče informací, 
které se uloží do energetic-
kých oblastí žláz. 
 

▼ 
 
Materiální oblasti žláz přemění 
informace na hormony. 
 
 
 
 

▼ 
 
 
Orgán se řídí podle daných 
chemických poselství hormo-
nů a paralelně zaslaných nebo 
již dříve došlých pokynů po-
cházejících z mozku.  
 

▼ 
 
Orgány odevzdávají „palivo“ 
pro práci svalů a vylučují 
škodlivé odpadní látky. 

hladina, úroveň 
 
 
Plaqy sbírají kosmic-
kou energii. 
 
 
 
 
 
 
 
 

▼ 
 
Čakry způsobují a 
ovlivňují transformaci. 
 
 
 

▼ 
 
Žlázy produkují hor-
mony. 
 
 
 
 

▼ 
 
 
Orgány vyvolávají re-
flexy a podněcují lát-
kovou výměnu.  
 
 
 

▼ 
 
Svaly vykonávají práci. 

účinek 
 
 
Velikost a druh energetic-
kých tělísek se odvíjí od 
genotypů, záření půdy, 
stravy a duševního stavu. 
 
 
 
 
 
 

▼ 
 
Na této úrovni je účinná 
duchovní léčba a akupunk-
tura. 
 
 

▼ 
 
Na úrovni žláz je účinná 
např. homeopatie a léčba 
magnetismem, pomocí kte-
rých lze korigovat chybnou 
činnost. 
 

▼ 
 
 
Na této úrovni pracuje alo-
patický lékař, který vyrov-
nává chybnou činnost. 
 
 
 

▼ 
 
Na této úrovni pracuje chi-
rurg nebo chiropraktik.  
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Nabití orgonovou energií 
 

Kirlianova fotografie umožňuje sledovat 
energetický rozdíl mezi ovocem před a 
po nabití. 

 
Nabití během noci 

(zjištěno Josefem Lohkämperem, Kleve) 
potraviny   počet Bovi před nabitím   počet Bovi po 

nabití 

rozinky     5.500  10.000 

sýr Brie     5.500  11.000 

banány     4.500  10.500 

jablka     8.000  15.500 

pšeničná mouka   7.000  16.000 

rýže     7.000  14.000 

minerálka Gerolsteiner 11.000  17.500 

čokoládové pečivo   3.500    7.000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Energetický náboj dosahuje u zdravé-
ho člověka cca 6.500 až 7.000 jedno-
tek Bovi. Potraviny a pochutiny s níz-
kým energetickým nábojem je nutné 
považovat za pohlcovače energie.  

 

Pouze potraviny s nábojem větším než 
7.500 jednotek Bovi jsou schopné 
energii dodávat.  

 

Pro různé potraviny platí následující přibližné doby nabití na 
akumulátoru Hildegard: 
 
chléb    2 hodiny 
máslo    24 hodin 
vejce     6 hodin 
tuky     48 hodin 
zelenina   2 hodiny 
zeleninová šťáva  3 hodiny 
obilí, celozrnné  2 hodiny 
obilné vločky   2 hodiny 
pivo     3 hodiny 
mléko    3 hodiny 
sýr     3 hodiny 
konzervy   48 hodin 
pitná voda   8 hodin 

mléko pro děti  2 hodiny 
minerální voda  4 hodiny 
ovoce    2 hodiny 
ovocná šťáva  2 hodiny 
oleje     48 hodin 
saláty    3 hodiny 
semena   5 hodin 
řezané květiny  10 hodin 
jižní ovoce   3 hodiny 
plnotučné mléko  3 hodiny 
víno     2 hodiny 
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Nabití orgonovou energií 
 
Regenerace rostlin na orgonovém akumulátoru 
 
Zvadlá růže byla zachráněna před odpadkovým košem a během 9 hodin na orgon 
akumulátoru znovu rozkvetla. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1: Zvadlá růže    Obr. 2: O tři hodiny později 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3: O šest hodin později  Obr. 4: Po devíti hodinách růže znovu kvete 
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Orgonový energetický tok „trubice v trubici“ 
 

Vnější trubicí protéká proud levotočivý dostředný vzhůru, ve vnitřní je proud pravoto-
čivý expanzivní směrem dolů. Dostředná a expanzivní síla jsou v rovnováze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
Orgonový energetický tok 
 
Zkoumáním přírody zjistíme, že orgo-
nenergetický tok protéká dvěma směry 
současně resp. proti sobě a okolo sebe 
navzájem. Toto protékání probíhá 
v mikrojemných trubičkách, které pro-
bíhají celým vesmírem. 
 
Orgonová energie protéká absolutně 
svisle na naši planetu a sice ze dvou 
třetin celkové intenzity orgonenergetic-
kého toku. Třetina protéká v opačném 
směru ze Země do kosmu. Přitom 
směřuje proud ve vnější trubici nahoru 
a ve vnitřní dolů.  
 
Svislý tok životní energie způsobuje 
vzpřímený postoj člověka a zvířat. Kvů-
li tomuto svislému toku stojí každý 
strom dokonce i na nejstrmějším svahu 
absolutně svisle. 
 
Je proto nutné dbát na to, aby orgo-
nový akumulátor stál na absolutně 
vodorovném podkladu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.: Kirlianova fotografie to dokazuje: Orgo-
nová energie protéká mikroskopicky jemnými 
trubičkami. Na obrázku je vyfotografován ko-
neček prstu. 
 
 
Stejně tak, jako se dynamický tok ži-
votní a jiných energií pohybuje mezi 
levotočivou dostřednou a pravotočivou 
expanzivní energií, je i staticky organi-
zovaná matérie v rovnováze mezi 
vnitřní pravotočivě expanzivní energií a 
vnější levotočivě dostřednou energií. 
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Orgonový akumulátor HILDEGARD® 
 
 
 

Jako fyzik, tedy muž, který 
celý svůj život věnoval 
střízlivé vědě, konkrétně 
zkoumání hmoty, nejsem 
jistě v podezření, že bych 
mohl být považován za ně-
jakého fantastu. A tak ří-

kám po svých výzkumech atomu ná-
sledující: 
 
Neexistuje žádná hmota sama o sobě. 
 
Veškerá hmota vzniká a existuje díky 
síle, která uvádí atomové částečky do 
pohybu a která je drží pohromadě  
v podobě miniaturního slunečního sys-
tému okolo atomu. Protože ale v celém 
vesmíru neexistuje žádná inteligentní 
ani žádná věčná (abstraktní) síla, mu-
síme vidět za touto silou vědomého in-
teligentního ducha.  
 
Tento duch je původcem veškeré 
hmoty. 

Ne ona (i když viditelná, ale pomíjející) 
materie je onou realitou, skutečností  
a pravdou; onou pravdou je neviditel-
ný, nesmrtelný duch. 
 
Protože ale nemůže existovat duch 
sám o sobě a každý duch patří nějaké 
bytosti, musíme nutně akceptovat exis-
tenci nějaké duchovní bytosti. Protože 
ale ani duchovní bytosti nemohou 
vzniknout samy ze sebe, ale musí být 
stvořeny, nerozpakuji se nazvat tohoto 
tajemného stvořitele stejně jako jej na-
zývaly staré kulturní národy na zemi  
v dřívějších tisíciletích: Bůh 
 
Prof. Max Planck* 
(nar. 23. dubna 1858 - + 4. října 1947) 
 
*významný německý fyzik a zakladatel kvanto-
vé teorie 
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Návod na ohraničení čárového kódu 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 6          6      6 
 
 
 
      = neohraničené resp. bezrámové zrušení jakékoliv formy  

 
                                                    
 
 

7 Koncentrických kruhů v Orgonovém akumulátoru 
symbol neutralizující toxický čárový kód 
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Orgonový akumulátor HILDEGARD® a jeho působení na auru 
 
 
 

   Před Po 10ti minutách na akumulátoru
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Výhradní distributor produktů P. Jentschura v ČR a SR: 

Střemchová 2473/4, 106 00 Praha 10 
Mobil: 00420 775 959 134 

E-mail: info@regenerujte.cz 
www.regenerujte.cz 

 
 


