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OPIS I ZASADY UŻYWANIA ZESTAWU REGENERACYJNEGO KOCA ORGONOWEGO 
 
Spis treści: 
1. Opis koca orgonowego 
2. Skład zestawu koca orgonoweg 
3. Instrukcja używania zestawu koca orgonowego: 
     - w wersji do przykrywania się 
     - w wersji położenia na kocu (opcja) 
4. Instrukcja stosowania osobistego zapisu intencji  
 
 
 

 
1. OPIS REGENERACYJNEGO KOCA ORGONOWEGO 

wymiary koca: dł. 155 cm x sz. 67 cm,  
grubość: ok 4-5 cm 
waga: 2,95 kg 
 

2. W SKŁAD  ZESTAWU REGENERACYJNEGO KOCA ORGONOWEGO WCHODZI: 
 3 warstwy koca z wełny 100% owczej Merynos 

 2 warstwy wełny stalowej 

 tunel - wszywka i obramowania spinające koc, wszystko z wełny 100% 

 8 kamieni szlachetnych (średnie i duże kamienie szlifowane), zestaw na harmonizację czakr: kryształ 
górski,  ametyst, sodalit, kwarc różowy, tygrysie oko, karneol, hematyt, jaspis;  wszystkie kamienie są 
wszyte w tunel-wszywkę 

 6 małych kamieni nefrytu i 6 małych kamieni turmalinu 

 indywidualny zapis intencji 

 wahadło Izis Makro 
 
 

3. INSTRUKCJA UŻYWANIA ZESTAWU REGENERACYJNEGO KOCA ORGONOWEGO: 
Koc używać i trzymać z dala od urządzeń domowych przyłączonych do gniazda zasilania prądem zmiennym tj. 
telewizorów, komputerów przenośnych, kuchenek mikrofalowych, świateł fluorescencyjnych i innych 
elektromagnetycznych i radioaktywnych elementów i urządzeń silnie wydzielających promieniowanie.  
Nigdy nie należy używać koca elektrycznego razem z orgonowym.  Koc może być przechowywany na świeżym 
powietrzu, pod przykryciem w celu uzyskania większego ładunku. 
Koca nigdy nie należy prać, ani czyścić na sucho, ponieważ stalowa wełna rdzewieje. Może być czyszczony przy 
pomocy wilgotnej gąbki. 
Sugerujemy lekkie i  przewiewne, najlepiej z  naturalnej tkaniny ubranie do leżenia pod kocem. 
Koc orgonowy może służyć do przykrywania osoby leżącej lub można kłaść się na nim.  
 

W wersji do przykrywania: 
Górę koca można rozpoznać po tym, że ma wszyty w wszywce od krawędzi górnej kamień - kryształ górski, 
przyporządkowany do czakry korony, a dół koca po kieszonce na zapis intencji. 
Dołączone do zestawu wahadło Izis Makro wspiera funkcje samooczyszczania i współdziała z kamieniami i 
zintegrowanym rzędem wibracyjnym. 
Wahadło Izis Makro umieścić na wysokości kolan pomiędzy rozsuniętymi lekko nogami osoby leżącej (dla 
kobiet sugerujemy umieścić główką wahadła ze sznurkiem w stronę ciała a końcem w stronę stóp, dla 
mężczyzn sugerujemy umieścić wahadło  odwrotnie, tj, końcem wahadła w stronę ciała a główkę wahadła ze 
sznurkiem w stronę stóp). 
Zapis intencji umieścić w kieszonce wszytej w koc orgonowy w dolnej części koca (ok 148 cm od góry). 
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Sugerowany czas leżenia pod kocem ok. 30-40 min (może być nawet 2 x dziennie, w zależności od 
indywidualnego samopoczucia). 
 
Po zakończonej sesji pod kocem, zapis intencji wyjąć z kieszonki i naładować przez kilka sekund poprzez 
trzymanie kartki pomiędzy rękami (jedną ręką od góry, drugą od dołu, pośrodku rysunku). Po czym można 
umieścić własne zdjęcie pośrodku kartki z zapisem intencji, zawinąć i umieścić w kieszonce koca orgonowego. 
Wahadłem można wykonać kilka ruchów nad kocem -ruchem prawoskrętnym. 
Wahadło umieszczamy na kocu obok kieszonki z zapisem intencji  (końcem wahadła w stronę dołu koca). 
 

W wersji położenia się na kocu (opcja): 
Przed położeniem na kocu należałoby wyjąć z tunelu-wszywki wszystkie kamienie, następnie po położeniu  się 
na kocu można je umieścić na sobie, w miejscach odpowiadających czakrom. 
Górę koca można rozpoznać po tym, że ma wszyty w wszywce od krawędzi górnej kamień - kryształ górski, 
przyporządkowany do czakry korony, a dół rozpoznać po tym, że ma kieszonkę na intencję. 
Dołączone do zestawu wahadło Izis Makro wspiera funkcje samooczyszczania i współdziała z kamieniami i 
zintegrowanym rzędem wibracyjnym. 
Wahadło Izis Makro umieścić na wysokości kolan pomiędzy rozsuniętymi lekko nogami osoby leżącej (dla 
kobiet sugerujemy umieścić główką wahadła ze sznurkiem w stronę ciała a końcem w stronę stóp, dla 
mężczyzn sugerujemy umieścić wahadło  odwrotnie, tj.  końcem wahadła w stronę ciała a główkę wahadła ze 
sznurkiem w stronę stóp). 
Zapis intencji umieścić poniżej wahadła, pomiędzy stopami. 
Sugerowany czas leżenia  na kocu ok. 30-40 min (indywidualnie) 
 
Po zakończonej sesji leżącej na  kocu, zapis intencji naładować przez kilka sekund poprzez trzymanie kartki 
pomiędzy rękami (jedną ręką od góry, drugą od dołu, pośrodku rysunku). Po czym można umieścić własne 
zdjęcie pośrodku kartki z zapisem intencji, zawinąć i umieścić w kieszonce koca orgonowego.  
Wahadłem można wykonać kilka ruchów nad kocem -ruchem prawoskrętnym. 
Wahadło umieszczamy na kocu obok kieszonki z zapisem intencji  (końcem wahadła w stronę dołu koca). 
 
 

4. INSTRUKCJA STOSOWANIA OSOBISTEGO ZAPISU INTENCJI: 
 

Zapis intencji wykonany jest w formie rzędu wibracyjnego i stanowi całość z kocem orgonowym, dlatego: 
 
- w czasie odpoczynku z kocem orgonowym zaleca się umieszczanie złożonego zapisu intencji 
w kieszonce specjalnie dla tego celu wszytej w wierzchnią warstwę koca ( na wysokości ok. 
148 cm od góry koca)  
 
- po sesji z kocem zapis intencji naładować przez kilka sekund poprzez trzymanie kartki pomiędzy rękami (jedną 
ręką od góry, drugą od dołu, pośrodku rysunku) 
 
- kiedy koc nie jest używany do odpoczynku, dobrze jest położyć swoje zdjęcie na środek  rysunku do zapisu 
intencji, złożyć intencję i umieścić w kieszonce wszytej w koc na wierzchniej warstwie koca.  
W przypadku kiedy z koca korzysta rodzina, to taki złożony zapis intencji ze zdjęciem umieszczamy na kocu w 
dowolnym miejscu. 
 
Co zawiera zapis intencji w formie rzędu wibracyjnego? 
Mówiąc w skrócie zapis intencji w formie rzędu wibracyjnego służy do tzw "higieny energetycznej" danej 
osoby. Zapis intencji w wersji podstawowej aktywuje osobistą Merkabę i pole energetyczne, które stanowi 
naturalną ochronę każdego człowieka, i oczyszcza tzw. dynamicznie z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń (na 
poziomie fizycznym, energetycznym i informacyjnym) - oczyszcza ze wszystkich ingerencji zewnętrznych, z 
jednoczesnym uszczelnianiem aury, uzdrawianiem i regeneracją wszystkich klastrów (od ciała fizycznego, 
poprzez ciała subtelne i klastry energetyczne). Taki zapis intencji wykonany jest indywidualnie dla każdej osoby 
na podstawie diagnozy psycho-biometrycznej, zasad Medycyny Wielowymiarowej i technologii BioTreM. 


