
Orgonite na prece ação Huna 

 

 Primeiro vamos entender o que é orgonite. É 
um poderoso transformador e gerador de bioenergia 
(chi, prana, energia vital, orgone, etc) conhecido na 
Huna como mana. Orgonite converte e refina a 
energia negativa no ambiente transformando em 
energia positiva. Geralmente utilizado para 
harmonizar e melhorar a energia dos ambientes, 
para proteger contra a poluição eletromagnética 
(televisões, computadores, ou perto de torres de 
celular, por exemplo). Pode ser utilizado em 
meditações e ou na prece ação, prática usual dos 
estudantes da Psicofilosofia Huna. Pessoalmente 

acredito que o orgonite concentra o quinto elemento, o éter. 

A substância matriz do orgonite é composta de três componentes 
básicos: 

• Orgânico com a função de atrair a energia;  
• Metálico com a função refletir energia a energia; 
• Cristal ou gemas com a função de modular a energia.  

Nas minhas pesquisas pela internet descobri 
muitos pesquisadores pioneiros nas pesquisas sobre 
bioenergia. O polêmico cientista Willhem Reich provou a 
existência do orgone/bioenergia. Também descobriu a 
capacidade de acumular o orgone com camadas 
alternantes de material orgânico e metálico. Utilizou sua 
descoberta nos processos terapêuticos, mudança de 
clima e em outras áreas.  

 A primeira referência do termo “orgonite” foi 
usada por Karl Welz que designou sua mistura de 
metal-resina-quartzo em meados da década de 90. 
Anos mais tarde, Don Croft fez experiências 
com acumuladores de Orgone pelo modelo de Reich, 
soube da Tecnologia de Welz através de um amigo e 
iniciou suas próprias experiências. No início, Don 
Croft não chamou a sua tecnologia “orgonite”, mas o 
termo foi ganhando uso por ser fácil e prático. O 

termo "orgonite" foi uma homenagem aos trabalhos de Reich.  

 



Prática 

 

Em minhas pesquisas uso o orgonite como coadjuvante no 
balanceamento dos chakcras, EFT, Hoo Ponopono e Prece Ação.   

Para ser didático usarei como referência o livro “O Caminho ao Eu 
Superior Segundo os Kahunas”, da nossa querida Kahuna Ceres Elisa da 
Fonseca Rosas, criando a sequência da prece ação em modelo de fluxograma. 

 

PRECE-AÇÃO HUNA OU RITO "HA" 

 

 

Baseado no fluxograma acima, indico as etapas onde é possível utilizar 
o orgonite:  

 

1 - Quadro Mental 

2 - Diálogo com o Eu Básico 

3 - Visualizar o fim ou resultado desejado 

4 - Diálogo com o Eu Superior 

5 - Sobrecarga de Mana 

6 - Relaxamento 

7 - Eu Básico dirige forma pensamento/quadro pelo cordão 
aka com sobrecarga de mana 

8 - Gratidão 



2 - Diálogo com o Eu Básico 
 
 Muitas vezes o Eu Básico fica bloqueado por memórias, crenças 
limitantes ou nós mentais/emocionais. São sentimentos que se instalam como 
um vírus, que impedem o Eu Básico de se comunicar com o Eu Superior. Para 
isso no processo de Kala, Hoo Ponopono ou EFT, use o orgonite. 
 
Pode ser utilizado da seguinte forma: 

• Kala - Identificado o bloqueio segure a orgonite entre as mãos e inicie 
um diálogo com seu Eu Básico, peça que ele remova o bloqueio ou 
bloqueios que impedem o fluxo de mana. Sinta que o mana do orgonite 
desfaz os bloqueios. Meu Eu Básico indica em qual parte do meu corpo 
existe um nó de energia (meridianos ou chakcras). Coloco o orgonite na 
parte indicada do meu corpo e relaxo. O Eu Básico avisa o tempo de 
permanência da orgonita no corpo. Isso vai depender da relação com 
seu Eu Básico! 

• EFT - Segure o orgonite em uma mão. Identifique o bloqueio. Faça três 
rodadas da técnica do EFT. Percebi que o processo da EFT fica mais 
rápido e eficiente. 

• Hoo ponopono - Segure o orgonite com as duas mãos, faça o processo 
do Hoo ponopono. É muito legal sentir a energia circular e o Eu Básico 
se nutrir dela. 

 
5 - Sobrecarga de Mana 

 No processo de sobrecarga de Mana segure o orgonite com as duas 
mãos, inclua além do mana da sua respiração a energia gerada pelo orgonite. 
Eu comparo isso ao uso de uma pilha comum e o uso de uma alcalina. É muito 
interessante! Pode se sentir no corpo um “plus” a mais. 

7 - Eu Básico dirige forma pensamento/quadro pelo cordão aka com 
sobrecarga de mana 

Na fase 7 continue a usar o orgonite enquanto o Eu Básico envia ao Eu 
Superior a forma pensamento ou quadro mental. Um fluxo muito intenso ocorre, 
além de um elevado sentimento de conexão com o Eu Superior. 

Bom, compartilhei algumas ideias com os amigos, espero que essas 
dicas possam contribuir nas pesquisas Huna. Use sua criatividade e intuição no 
uso do orgonite. É um mundo ilimitado de possibilidades, descubra você novas 
aplicações e compartilhe conosco. 

Agradeço esta oportunidade. 

Ha = Aloha + Mahalo a todos! 

Luiz Garavello 


