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Relação de Componentes para a Fabricação de Orgonties

Minerais para Orgonites

Mineral Cor Primário Secundário Efeito

Quartzo Cristal Todas x x

Quartzo em pó Todas x

Selenita Branco, Azul, Creme x

Selenita em pó Branco, Azul, Creme x

Cianita Cristal x x

Cianita em pó x

Citrino x x

Citrino em pó x

Concentra e direciona a energia do orgonite. Aceita a inserção de programas para modular 
a energia. Componente básico de Tbs, HHGs, Chembusters, máquinas radiônicas e outros 
aparelhos orgônicos Como cristal mestre, ou primário, responderá a qualquer tipo de ener-
gia orgone, independente da sua cor ou da frequência.

Melhora todas as funções do orgonite. Aumenta a produção, a capacidade de resposta de 
energia e pode ser usado para ajustar a densidade do orgonite.

Fornece coloração para o orgonite. Útil para a cura, limpeza e revigorante. Efeitos seme-
lhantes a Cianita, mas mais suaves.

Melhora todas as funções do orgonite. Aumenta a produção, a capacidade de resposta e 
pode ser usado para ajustar a densidade do orgonite. Oferece uma coloração diferente e é 
útil na purificação e cura.

Violeta, Azul, Prata, 
Branco

Focaliza e direciona a energia dentro do orgonite. Um substituto viável para Quartzo em 
TBs e HHGs, com a condição de que modula as cores de saída para o intervalo Azul e Vio-
leta. Produz uma energia surpreendentemente acentuada considerando que é na sua mai-
oria na faixa Azul. Útil para a limpeza. Semelhante a Selenita  mas com mais influência na 
limpeza. Mantém um programa algumas vezes, mas os parâmetros são limitados aqueles 
em harmonia com a coloração do mineral.

Violeta, Azul, Prata, 
Branco

Melhora todas as funções do orgonite. Aumenta a produção, capacidade de resposta e 
pode ser usada para ajustar a densidade do orgonite. Mantém a maioria das propriedades 
da Cianita.

Dourado, Branco, Ama-
relo, Vermelho

Focaliza e direciona a energia dentro do orgonite. Um substituto viável para Quartzo em 
TBs e HHGs, com a condição de que modula as cores de saída para o dourado, amarelo e 
alguns tons de vermelhos. Mantém um programa algumas vezes, mas os parâmetros do 
programa são limitados aqueles em harmonia com a coloração do mineral. Útil para a lim-
peza e revigorante. Útil também para auto-análise.

Dourado, Amarelo, 
Vermelho

Melhora todas as funções do orgonite. Aumenta a produção, capacidade de resposta e 
pode ser usada para ajustar a densidade do orgonite. Oferece também uma coloração di-
ferente e dá uma sensação agradavelmente quente para a energia.
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Ametista x x

Ametista em pó Violeta, Azul, Dourado x

Quartzo Rosa x x

Quartzo Rosa em pó x

Smoky Quartzo x x

Turquesa Azul x

Hematita Preta, Branco x

Lapis Lazuli x

Granada Vermelho x Fornece coloração para o orgonite na faixa do vermelho. Tem sinergia com a Ametista.

Violeta, Azul, Branco, 
Dourado

Focaliza e direciona a energia dentro do orgonite. Um substituto viável para Quartzo em 
TBs e HHGs, com a condição de que modula as cores da saída para o intervalo Violeta e 
Dourado. Útil para a cura, para a adivinhação e para a limpeza. Mantém um programa al-
gumas vezes, mas os parâmetros do programa são limitados aqueles em harmonia com a 
coloração do mineral. Útil para adivinhação e também para auto-análise.

Melhora todas função da orgonite. Aumenta a produção, a capacidade de resposta e pode 
ser usado para ajustar a densidade da orgonite. Dá alguns dos efeitos da ametista ao or-
gonite.

Rosa, Branco, Verme-
lho, Violeta

Focaliza e direciona a energia dentro do orgonite. Um substituto viável para Quartzo em 
TBs e HHGs, com a condição de que modula as cores da saída para o intervalo Vermelho, 
um vermelho claro, como o rosa. Energia calmante e cura, surpreendentemente suave, 
considerando que é na sua maioria na faixa vermelho. Mantém um programa algumas ve-
zes, mas os parâmetros do programa são limitados aqueles em harmonia com a coloração 
do mineral. Revigorante.

Rosa, Vermelho, Claro 
Azul

Melhora todas função da orgonite. Aumenta a produção, a capacidade de resposta e pode 
ser usado para ajustar a densidade da orgonite. Dá uma sensação suave e amigável para 
a energia. Revigorante.

Dourado, Marrom, Ver-
de, Branco

Focaliza e direciona a energia dentro do orgonite. Um bom substituto para Quartzo em TBs 
e HHGs, com a condição de que modula as cores da saída para o intervalo vermelho, mar-
rons e dourado. Energia fortemente masculina. Útil para aprofundar-se e para proteção.

Calmante e curativa, útil para reduzir a dor e cura física. Energia feminina forte, boa para a 
cura e rebrota em muitos níveis. Alguma ação de blindagem mas mais útil para estimular a 
recuperação de lesões físicas ou energéticas. Forte sinergia com coral sangue e hematita. 
Aumenta a conexão de orgonite com a água.

Forte ligação à terra transmite uma "estabilidade" para a energia do orgonite. Aumenta a 
capacidade de orgonite para drenar energia negativa distante, aumentando a capacidade 
de fluxo médio de energia do dispositivo. Use como uma pedra de aterramento no lugar de 
um aterramento elétrico do orgonite à terra. Forte sinergia com muitos minerais, especial-
mente com a  Turquesa e Coral de Sangue. Um pouco revigorante.

Dourado, Azul, Verme-
lho, Violeta

Saída muito alta energia a partir desta pedra para uma variedade de usos possíveis. Po-
tente e vale a pena ler sobre ela em outros lugares. Revigorante. Útil para manifestação.
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Fluorita Azul, Verde, Violeta x

Mica Verde, Branco x

x

Azurita Azul, Branco, Violeta x

Malaquita Verde x

Ágata x x

Pérolas Dourado, Prata, Creme x

Vermelho, Verde x

Vidro Todas x x

Quartzito Branco, Todas x x

Quartzito em pó Branco, Todas x

Fornece coloração para a faixa do verde e, às vezes, para a faixa azul ou violeta. Rondas 
a sensação da energia. Com absorvendo Auxilia o orgonite a absorver um programa en-
quanto cura. Útil para a cura. Não é tão boa para armazenar programas e executá-los. Útil 
como um meio de transferência de assinaturas energéticas de um dispositivo para outro ou 
armazenando-os para uso futuro. Aumenta a conexão do orgonite com a água.

Melhora todas as funções do orgonite. Além de aumentar a produção e capacidade de 
resposta pode ser usado para ajustar a densidade do orgonite. Aguça a sensação da 
energia do orgonite. Pode ser usado como um componente orgânico. Fornece coloração 
verde para a gama alta. Oferece uma energia de limpeza.

Pedaços de terra pa-
ramagnética

Varia, Geralmente in-
clui Vermelho e se o 
espectro de uma altura 
variável.

Aumenta fortemente a produção média de orgonite. Fornece alguma ação de terra seme-
lhante a hematita, pirita e calcopirita. Aumenta a capacidade de resposta da orgonite à es-
timulação eletromagnética. Às vezes, revigorante, por vezes, calmante. Depende de terra 
real que está sendo utilizado.

Fornece forte coloração para as gamas de azul e violeta. Semelhante a Cianita na medida 
em que é um azul mais forte, não um azul suave. Sinergia forte com Malaquita.

Fornece coloração para a faixa do Verde. Forte sinergia com Azurita. Um tipo relativamen-
te acentuada de energia Verde, útil para a limpeza e revigorante.

Amarelo, Marrom, Dou-
rado, Branco

Focaliza e direciona a energia dentro do orgonite. Pode substituir o Quartzo em caso de 
emergência, mas tende a fluir mais lentamente do que se Quartzo quando foram usadas. 
Forte ligação com a terra e fogo, útil para algumas influências de proteção e blindagem.

Transmite uma adorável sensação suave. Útil para a limpeza e revigorante. Aumenta um 
pouco a conexão da orgonite com a água. Ajuda a ponte entre o fogo e a água.

Bloodstone (Helio-
trópio ou Jaspe)

Energia muito masculina. Coloração na faixa verde e vermelho. Útil para busca da alma e 
superação de obstáculos. Tende a ser revigorante, talvez até demais para alguns.

Focaliza e direciona a energia dentro do orgonite. Um pobre substituto para o cristal de 
Quartzo mas útil como um meio de controlar o fluxo de energia dentro de um dispositivo, 
especialmente se facetado. Tende a dar a energia um pouco de um efeito de arredonda-
mento / amadurecimento, e dá alguma coloração do orgone se é vidro vermelho.

Focaliza e direciona a energia dentro do orgonite. Um substituto ligeiramente melhor para 
o Quartzo do que o vidro de corte, mas ainda não é tão bom quanto Quartzo. Recomen-
damos o uso de pelo menos 3X a massa que você faria se estivesse usando um cristal de 
Quartzo.

Melhora todas as funções do orgonite. Além de aumentar a produção e capacidade de 
resposta pode ser usado para ajustar a densidade do orgonite.
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Coral de sangue Vermelho x

Turmalina Vermelha Vermelho, Azul x Fornece coloração para o intervalo Vermelho. Mais suave do que granada.

Turmalina Verde Verde, Azul x Fornece coloração para o intervalo Verde. Energia suave e calmante.

Olho de Tigre x

Pirita em pedaços x

x

Metais para as Orgonites

Metal Cor Primário Secundário Efeito

Ouro x x

Cobre Todas, Azul, Vermelho x x

Bronze x x

Fornece coloração para o intervalo Vermelho. Forte sinergia com turquesa e hematita. A 
energia masculina suave para equilibrar o forte feminino de turquesa. Aumenta um pouco 
conexão da orgonite com a água.

Marrom, Dourado, 
Amarelo, Vermelho

Aumenta a capacidade de orgonite para drenar energia ruim que está longe, aumentando 
a capacidade de fluxo médio de energia de dispositivo. Use como uma pedra de aterra-
mento no lugar de um aterramento elétrico do orgonite à terra. Útil para manifestação e re-
pelir influências indesejáveis. Útil também para auto-análise.

Vermelho Escuro,  
Dourado, Branco, Preta

Aumenta a capacidade de orgonite para drenar energia prejudicial que está longe, aumen-
tando a capacidade de fluxo médio de energia de dispositivo. Use como uma pedra de 
aterramento no lugar de um aterramento elétrico do orgonite à terra.

Calcopirita em peda-
ços

Dourado, Vermelho, 
Azul, Branco

Aumenta a capacidade de orgonite para drenar energia prejudicial que está longe, aumen-
tando a capacidade de fluxo médio de energia de dispositivo. Use como uma pedra de 
aterramento no lugar de um aterramento elétrico do orgonite à terra. Suaviza a energia da 
pirita.

Dourado, Branco, To-
das

Altas frequências. Cura e elevação da mente. Cabeça nas nuvens. Útil para adivinhação, a 
procura da alma, superação de obstáculos, e é claro, purificação. Aumenta a resposta do 
orgonite à estimulação de intenção.

Faixa de resposta muito ampla de frequências. Aumenta fluxo de Orgone através do dis-
positivo por meio do aumento ação dinâmica na matriz do orgonite. Dá uma sensação sua-
ve para a energia. Forte sinergia com aço ou ferro.

Dourado, Prata, Bran-
co, Azul

Efeitos de alta e sutil. Muito potente, mas pode ser difícil para alguns a sentir. Bom para 
abrir espaço. Não é tão bom para o aterramento. Aumenta a resposta de orgonite à estimu-
lação intenção. Aumenta fluxo de orgone através do dispositivo, aumentando ação dinâmi-
ca dentro da matriz orgonite.
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Cobalto Azul Azul, Prata, Branco

Bronze***** x x

Alumínio Todas, Branco, Azul x x

Titânio Branco, Prata, Dourado x

Aço Azul, Vermelho, Preta x x

Ferro Vermelho, Azul, Preta x x

Bismuto Azul, Marrom x

Chumbo Preta, Prata x

Zinco Prata, Azul x

Pirita de Ferro x x

Calcopirita x x

Fornece forte coloração para a faixa Azul. Aumenta a conexão de orgonite à água. Aumen-
ta fluxo de orgone através do dispositivo, aumentando ação dinâmica dentro da matriz or-
gonite.

Vermelho, Dourado, 
Azul, Vermelho

Semelhante ao bronze, mas um pouco mais baixo na escala. Aumenta a resposta de orgo-
nite à estimulação de intenção. Um pouco mais influência de aterramento que o latão.

Semelhante ao Cobre, mas abaixo do Cobre em termos de sensação da energia. Uma vas-
ta gama de resposta de freqüência e coloração. Forte sinergia com aço ou ferro.

Frequências muito elevadas, e energia relativamente acentuada. Bom para dissolver blo-
queios / limpeza / adstringente energia. Aumenta fluxo de orgone através do dispositivo, 
aumentando ação dinâmica dentro da matriz orgonite.

Proporciona estabilidade para a assinatura de energia do orgonite. Uma gama de resposta 
relativamente baixa. Fornece alguma influência de aterramento. Aumenta a capacidade de 
resposta de estimulação EM do orgonite.

Proporciona estabilidade para a assinatura de energia do orgonite. Faixa de resposta muito 
baixa. Fornece mais influência aterramento do que o aço. Influência aterramento. Aumenta 
a capacidade de resposta de estimulação EM do orgonite.

Aumenta fortemente a resposta de orgonite a estimulação magnética. Alguma influência de 
aterramento. Aumenta fluxo de orgone através do dispositivo, aumentando ação dinâmica 
dentro da matriz orgonite. Aumenta a capacidade de resposta da orgonite à estimulação 
de intenção.

Faixa de resposta muito baixa. Fornece alguma estabilidade para assinatura de energia de 
orgonite. Alguns sinergia com Cobre e Ouro.

Aumenta a sinergia entre metais magnéticos e não magnéticos. Forte sinergia com Cobre. 
Forte catalisador em termos de energia, bom para manifestação. Aumenta fluxo de orgone 
através do dispositivo, aumentando ação dinâmica dentro da matriz orgonite.

Escuro Vermelho,  
Dourado, Branco, Preta

Fornece um aterramento, nota estável para a forma de energia do orgonite. Suave e uma 
sensação um pouco mais próxima para a energia do que o aço ou ferro.

Dourado, Vermelho, 
Azul, Branco

Fornece algum aterramento e alguma ação amplificadora para a energia da forma do or-
gonite. Uma vez que é uma combinação de ferro e cobre, possui a sinergia entre esses 
dois metais na sua forma natural. Dá uma energia suave e agradavelmente potente se for 
utilizado sozinho, suaviza a saída e aumenta a gama de resposta a orgonite se for utilizado 
como um aditivo.
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Materias Orgânicos

Material Primário Secundário Comentários

Pitch **** x x

Cera de Abelha x x

Parafina em cera x Muito menos funcional no orgonite como primária do que a cera natural. Não sei porquê.

Cera de Carnaúba x Um pouco, misturado no produto dá uma pequena sensação de brilho.

Flúor x

Acrílico x

Resina Polyester x

Matéria vegetal x

Cabelo x

Pó de terra Para-
magnética

Varia, Geralmente in-
clui Vermelho ou mais 
alto se o espectro for 
de uma altura variável

Aumenta significativamente tanto a conexão do orgonite para a terra, e capacidade de res-
posta do orgonite à estimulação EM. Aumenta a capacidade de resposta à estimulação de 
intenção em alguns casos. Pode ou não pode realizar a sua própria assinatura de energia 
potente para a orgonite. Varia muito de lugar para lugar. Aumenta fluxo de orgone através 
do dispositivo, aumentando ação dinâmica dentro da matriz orgonite.

Energia suave sensação maravilhosa. Um pouco mais bonito que resina poliéster, mas 
menos duráveis. Melhor como primário do que secundário. Eu faço uma boa quantidade de 
material para fora do campo. Vai derreter no sol assim que deve ser mantido dentro de 
casa ou enterrados. É ideal para presentear água. Não se dissolve em água. Absorve bem 
a carga durante a cura. Forte ligação com a terra e a água.
O principal componente orgânico viável, se não o ideal. Produção de energia é inferior ao 
____ ou poliéster, e o dispositivo deve ser contido de alguma forma. Funciona melhor 
quando frio.

Dá uma confortável e amigável sensação morna para a energia quando misturado com or-
gonite base de poliéster. Pode ser usado para ajustar a densidade da orgonite.
Um sentimento um pouco mais suave ainda muito mais caro alternativa à resina de poliés-
ter.

O padrão básico contra o qual eu meço outros compostos orgânicos. Fornece alguma co-
loração de acordo com a química da resina. Absorve uma carga bem durante a cura.

Confere em diferentes graus a assinatura de energia das plantas utilizadas para a orgonite. 
Útil para reproduzir no orgonite os efeitos de diversas ervas. Recomendamos o uso de 
bem seca, matéria vegetal de forma uniforme e finamente  picado.

Pode ser utilizado para ligar permanentemente um corpo de orgonite a um indivíduo. É ne-
cessário cuidado. Útil para trabalhos por encomenda ou adaptar um dispositivo para um 
usuário específico.
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Sangue x

Poeira, barro x

Incenso x x

Açúcar x

Mel x x Adiciona um tom suave e de alta frequência a orgonite.

Carbono x Adiciona uma forte influência de aterramento a orgonite.

Fonte: An Introduction to Orgone Matrix Material – Jon Logan

**** - preciso de uma tradução para este item 

Arquivo original extraído da fonte acima mencionada

Minerals for orgonite:

Mineral Coloration Primary Secondary Effect

Quartz Crystal All a a

Quartz Powder All a

Pode ser utilizado para ligar permanentemente um corpo de orgonite a um indivíduo. É ne-
cessário cuidado. Útil para trabalhos por encomenda ou adaptar um dispositivo para um 
usuário específico.

Em pequenas quantidades podem ser usadas para ajustar a densidade. Aumenta a cone-
xão do orgonite à terra.

Pode ser usado para transmitir a assinatura de energia de um determinado incenso à or-
gonite, ou o cheiro.

Não tentei isso ainda, mas alguns estão relatando sucesso com açúcar (balas doces) 
como uma alternativa ao poliéster, semelhante ao pitch.

Traduzido por: Luis Felipe Ramos – lfcramos@gmail.com qualquer correção ou acréscimo por favor entre em contato.

Focuses and directs energy within the orgonite. Holds a program. The basic standby in TBs 
and HHGs, pulsers, succor punches, chembusters, radionics machines and other orgone 
devices. Is like the master crystal which will respond to some degree to virtually any orgone 
energy signature, regardless of color or frequency.

Enhances overall function of the orgonite. Increases the output and responsiveness of the 
orgonite. Can be used to adjust the density of the orgonite.

mailto:lfcramos@gmail.com
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Selenite Crystal White, Blue, Cream a

Selenite Powder White, Blue, Cream a

Kyanite Crystal a a

Kyanite Powder a

Citrine Crystal a a

Citrine Powder Gold, Yellow, Red a

Amethyst Crystal a a

Provides some coloration.  Useful for healing. Useful for cleansing and invigorating.. Holds 
a program. Similar effects to kyanite but a bit more gentle.

Enhances overall function of the orgonite. Increases the output and responsiveness of the 
orgonite. Provides some coloration and is useful for healing and cleansing. Can be used to 
adjust the density of the orgonite.

Violet, Blue, Silver, 
White

Focuses and directs energy within the orgonite. A workable substitute for quartz in TBs and 
HHGs, with the condition that it significantly colors the output into the blue and violet range. 
Produces a surprisingly sharp energy considering it is mostly in the blue range. Useful for 
cleansing. Similar to selenite bit more sharp and stronger cleansing influence. Holds a 
program sometimes, but program parameters are limited to those harmonic to the 
coloration of the mineral.

 

Violet, Blue, Silver, 
White

Enhances overall function of the orgonite. Increases the output and responsiveness of the 
orgonite. Can be used to adjust the density of the orgonite. Retains most of the properties 
of kyanite xtals.

Gold, White, Yellow, 
Red

Focuses and directs energy within the orgonite. A workable substitute for quartz in TBs and 
HHGs, with the condition that it significantly colors the output into golds, yellow and some 
reds, depending on how darkly colored the specimen is. Holds a program sometimes, but 
program parameters are limited to those harmonic to the coloration of the mineral. Useful 
for cleansing and invigorating. Useful also for self-searching.

Enhances overall function of the orgonite. Increases the output and responsiveness of the 
orgonite. Can be used to adjust the density of the orgonite. Provides some coloration to the 
orgonite. Gives a nice warm feel to the energy.

Violet, Blue, White, 
Gold

Focuses and directs energy within the orgonite. A workable substitute for quartz in TBs and 
HHGs, with the condition that it significantly colors the output into the violet and gold range. 
Useful for healing, and for divining, and for cleansing. Holds a program sometimes, but 
program parameters are limited to those harmonic to the coloration of the mineral. Useful 
for divining. Useful also for self-searching.
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Amethyst Powder Violet, Blue, Gold a

Rose Quartz Crystal Pink, White, Red, Violet a a

Rose Quartz Powder Pink, Red, Light Blue a

Smoky Quartz a a

Turquoise Blue a

Hematite Black, White a

Lapis Lazuli Gold, Blue, Red, Violet a

Garnet Red a Provides coloration into the red range. Synergy with amethyst.

Enhances overall function of the orgonite. Increases the output and responsiveness of the 
orgonite. Can be used to adjust the density of the orgonite. Imparts some of the effects of 
amethyst xtals to the orgonite.

Focuses and directs energy within the orgonite. A workable substitute for quartz in TBs and 
HHGs, with the condition that it significantly colors the output into the red range, but a light 
red, more like pink. Soothing and healing energy, surprisingly mellow considering it is 
mostly in the red range. Holds a program sometimes, but program parameters are limited 
to those harmonic to the coloration of the mineral. Invigorating.

Enhances overall function of the orgonite. Increases the output and responsiveness of the 
orgonite. Can be used to adjust the density of the orgonite. Gives a people-friendly, smooth 
feel to the energy. Invigorating.

Gold, Brown, Green, 
White

Focuses and directs energy within the orgonite. A workable substitute for quartz in TBs and 
HHGs, with the condition that it significantly colors the output into the reds and browns and 
golds. Strongly masculine energy. Useful for diving and protecting.

Soothing and healing, useful for pain reduction and physical healing. Strong feminine 
energy, good for healing and regrowth on many levels. Some shielding action but imo more 
useful for stimulating recovery from injuries physical or energetic. Strong synergy with blood 
coral and hematite. Increases orgonite's connection to water.

Strong connection to the earth imparts a 'stability' to the energy from the orgonite. 
Increases orgonite's capacity to drain away harmful energy by increasing device's mean 
energy flow capacity. Use as a grounding stone in place of / in addition to electrically 
grounding the orgonite to earth. Strong synergy with many minerals, especially imo 
turquoise and blood coral. Somewhat invigorating.

 Very high energy output from this stone for a variety of possible uses. Too much to go into 
here. Potent and worth reading upon elsewhere. Invigorating. Manifesting.
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Fluorite Blue, Green, Violet a

Mica Green, White a

a

Azurite Blue, White, Violet a

Malachite Green a

Agate a a

Pearls Gold, Silver, Cream a

Bloodstone Red, Green a

Provides coloration into the green range, and sometimes into the blue or violet range. 
Rounds the feel of the energy. Assist orgonite with absorbing program while curing. Useful 
for healing. Does not hold and execute program terribly well, but stores an impression 
rather well. Useful as a means of transferring energy signatures from one device to another 
or storing them for future use. Increases orgonite's connection to water.

Enhances overall function of the orgonite. Increases the output and responsiveness of the 
orgonite. Can be used to adjust the density of the orgonite. Sharpens the feel of the energy 
from the orgonite. Can be used as an organic. Provides coloration into the high green 
range. An energy "astringent".

Paramagnetic Earth 
Chunk

Varies, Generally 
includes Red and up 
the spectrum to a 
variable height.

Strongly increases orgonite's mean output. Provides some grounding action similar to 
hematite, pyrite and chalcopyrite. Increases orgonite's responsiveness to electromagnetic 
stimulation. Sometimes invigorating, sometimes soothing. Depends on actual earth being 
used.

 

Provides strong coloration into the blue and violet ranges. Similar to kyanite in that it is a 
sharp blue, not a soft blue. Strong synergy with malachite.

Provides coloration into the green range. Strong synergy with azurite. A relatively sharp 
kind of green energy, useful for cleansing and invigorating.

Yellow, Brown, Gold, 
White

Focuses and directs energy within the orgonite.  substitute for Quartz in a pinch, but tends 
to flow more slowly than if quartz were used. Strong connection to earth and fire, useful for 
some protective/shielding influences.

Imparts a lovely smooth 'creamy' feel to the energy hahaha. Useful for cleansing and 
invigorating. Increases orgonite connection to water somewhat. Helps to bridge between 
fire and water.

Very masculine energy. Coloration into both green and red ranges. Useful for soul- search 
and overcoming obstacles. Tends to be invigorating, perhaps too much so for some.
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Glass All a a

Quartzite White, All a a

Quartzite Powder White, All a

Blood Coral Red a

Tourmaline Red Red, Blue a Provides coloration into the red range. Gentler than garnet.

Tourmaline Green Green, Blue a Provides coloration into the green range. Gentle and soothing energy.

Tiger Eye a

Pyrite Chunk a

Chalcopyrite Chunk Gold, Red, Blue, White a

Focuses and directs energy within the orgonite. A poor substitute for quartz xtal, but useful 
as a means of controlling energy flow within a device, especially if faceted. Tends to give 
the energy a bit of a rounding/mellowing effect, and gives some coloration of the orgone if it 
is colored glass.

Focuses and directs energy within the orgonite. A slightly Better substitute for quartz Than 
Cut Glass, But still not as good as quartz. Recommend using at least 3X the mass you 
would if you were using Quartz Xtal.

Enhances overall function of the orgonite. Increases the output and responsiveness of the 
orgonite. Can be used to adjust the density of the orgonite.

Provides coloration into the red range. Strong synergy with turquoise and hematite. A 
gentle masculine to balance the strong feminine of turquoise. Increases orgonite 
connection to water somewhat.

Brown, Gold, Yellow, 
Red

Increases orgonite's capacity to drain away harmful energy by increasing device's mean 
energy flow capacity. Use as a grounding stone in place of / in addition to electrically 
grounding the orgonite to earth. Useful for manifestation and repelling unwanted influences. 
Useful also for self-searching.

Dark Red,  Gold, White, 
Black

Increases orgonite's capacity to drain away harmful energy by increasing device's mean 
energy flow capacity. Use as a grounding stone in place of / in addition to electrically 
grounding the orgonite to earth.

Increases orgonite's capacity to drain away harmful energy by increasing device's mean 
energy flow capacity. Use as a grounding stone in place of / in addition to electrically 
grounding the orgonite to earth.  Gives a rounder, smoother feel to the energy than pyrite.
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Metals for orgonite:

Metal Coloration Primary Secondary Effect

Gold Gold, White, All a a

Copper All, Blue, Red a a

Brass a a

Cobalt (in blue glass) Blue, Silver, White

Bronze Red, Gold, Blue, Red a a

Aluminum All, White, Blue a a

Titanium White, Silver, Gold a

Steel Blue, Red, Black a a

Iron Red, Blue, Black a a

High frequencies. Healing, and lifting of mind upwards. Head in the clouds. Useful for divining, soul-searching, 
overcoming obstacles, and of course purification. Increases orgonite's response to intent stimulation.

Very wide response range of frequencies. Boosts flow of orgone through device by increasing dynamic action 
within orgonite matrix. Gives a smooth feel to the energy. Strong synergy with steel or iron.

Gold, Silver, White, 
Blue

High and subtle effects. Quite potent, but may be difficult for some to feel. Good for clearing. Not so good for 
grounding. Increases orgonite's response to intent stimulation. Boosts flow of orgone through device by 
increasing dynamic action within orgonite matrix.

Provides strong coloration into the blue range. Increases orgonite's connection to water. Boosts flow of orgone 
through device by increasing dynamic action within orgonite matrix.

Similar to brass but a bit lower on the scale. Increases orgonite's response to intent stimulation. A bit more 
grounding influence than brass.

Similar to copper but a second to copper in terms of the feel of the energy. A wide range of frequency response 
and coloration. Strong synergy with steel or iron.

Very high frequencies, and relatively sharp energy. Good for dissolving blockages / clearing / energy astringent. 
Boosts flow of orgone through device by increasing dynamic action within orgonite matrix.

Provides stability to the energy signature of the orgonite. A relatively low response range. Provides some 
grounding influence. Increases orgonite's responsiveness to EM stimulation.

Provides stability to the energy signature of the orgonite. A very low response range. Provides more grounding 
influence than steel. grounding influence. Increases orgonite's responsiveness to EM stimulation.
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Bismuth Blue, Brown a

Lead Black, Silver a

Zinc Silver, Blue a

Iron Pyrite a a

Chalcopyrite Gold, Red, Blue, White a a

Organics for orgonite:

Organic Primary Secondary Comments

Pitch a a

Strongly increases orgonite's response to magnetic stimulation. Some grounding influence. Boosts flow of 
orgone through device by increasing dynamic action within orgonite matrix. Increases orgonite's responsiveness 
to intent stimulation.

Very low response range. Provides some stability to energy signature of orgonite. Some synergy with copper 
and gold.

Increases synergy between magnetic and non magnetic metals. Strong synergy with copper. Strong catalyst in 
energy terms, good for manifestation. Boosts flow of orgone through device by increasing dynamic action within 
orgonite matrix.

Dark Red,  Gold, White, 
Black

Provides a grounding, stable note to the energy form the orgonite. Gentler and a bit rounder feel to the energy 
than steel or iron.

Provides some grounding and some uplifting action to the energy form the orgonite. Since it is a combination of 
iron and copper, it possesses the synergy between these two metals in its natural form. Gives a pleasant 
smooth and potent energy if used alone, mellows the output and increases the response range of the orgonite if 
used as an additive.

Paramagnetic Earth 
Powder

Varies, Generally 
includes Red and up 
the spectrum to a 
variable height.

Strongly increases both the orgonite's connection to the earth, and the orgonite's responsiveness to EM 
stimulation. Increases the orgonite's responsiveness to intent stimulation in some cases. May or may not carry 
it's own potent energy signature to impart to the orgonite. Varies greatly from place to place. Boosts flow of 
orgone through device by increasing dynamic action within orgonite matrix.

 Wonderful smooth feeling energy. A bit nicer than polyester resin, but less durable. Better imo as a primary 
than a secondary. I make a fair amount of stuff out of pitch. Will melt in the sun so must be kept indoors or 
buried. Is ideal for water gifting. Does not dissolve in water. Absorbs a charge well during curing. Strong 
connection to earth and water.
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Beeswax a a

Paraffin Wax a

Carnuba Wax a A little mixed into the pitch gives it a bit 'brighter' feel.

Flour a

Acrylic Plastic a A somewhat smoother feeling yet much more expensive alternative to polyester resin.

Polyester resin a

Vegetative Matter a

Hair a

Blood a

Dirt a In small amounts can be used to adjust the density. Increases the orgonite's connection to earth.

Incense a a

 A workable if not ideal organic primary. Energy output is less than pitch or polyester, and device must be 
contained somehow. Works better when cold.

 Much less functional in orgonite as primary than natural wax. Dunno why.

Gives a warm, comfortable, people-friendly feel to the energy when mixed with polyester based orgonite. Can 
be used to adjust the density of the orgonite.

The basic standby against which I measure other organics. Provides some coloration according to the chemistry 
of the resin. Absorbs a charge well during curing.

Imparts to varying degrees the energy signature of the plants used to the orgonite. Useful for reproducing in 
orgonite the effects of various herbs. Recommend using well dried, evenly and finely shredded vegetative 
matter.

Can be used to permanently link a body of orgonite to an individual. Caution advised. Useful for custom work or 
tailoring a device to a specific user.

Can be used to permanently link a body of orgonite to an individual. Caution advised. Useful for custom work or 
tailoring a device to a specific user.

Can be used to impart the energy signature of a given incense to the orgonite, if not always 
the smell.
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Sugar a

Honey a a Adds a soft, high frequency overtone to the orgonite.

Carbon a Adds a strong grounding influence to the orgonite.

Have not tried this myself yet, but some are reporting success with sugar (hard candy) as an alternative to 
polyester, similar to pitch.
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