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28509E           SABOTEURS OR NEW AGE FANATICS ? 
                        By Paul Fauvet 
  
Maputo, 7 May (AIM) – The four people accused by the Mozambican police of using a supposedly 
“highly corrosive substance” in an attempt to sabotage the Cahora Bassa dam are in fact members of 
a lunatic fringe group called “Orgonise Africa”. 
  
The four have now been named as Georg Ritschi (a German architect), Carlos Silva (a Portuguese 
hotelier), Tino Phutheso (a Botsanan aircraft pilot), and Joseph Ngusato (a South African self-styled 
“prophet”). 
  
There was nothing clandestine about this group’s visit to the Cahora Bassa lake. They advertised it on 
their Internet websites, where they called the journey “Operation Paradise”. 
  
“Want to come on our next Zambezi expedition, April 2009?”, asked Georg Ritschi on an “Orgonise 
Africa” blog.  “Our next big expedition will be the continuation of our last great water gifting effort on 
the lower Zambezi”, said Ritschi.  
  
What can they possibly be talking about?  Orgonise? Gifting?  
  
It turns out that Orgonise Africa is a band of dedicated followers of the Austrian psychiatrist Wilhelm 
Reich, who died in an American jail in 1956. Reich did some valuable work on human sexuality in the 
early part of his career, but in his later years switched his political allegiance from left to right, and 
showed signs of mental illness and paranoia. 
  
He claimed that he had discovered a universal form of energy which he called orgone. This energy – 
undetected by science both then and in the 52 years since Reich’s death – was responsible for 
everything from the weather to gravity and the formation of galaxies. Reich built machines called 
orgone accumulators which were supposed to concentrate orgone energy. This would be a good thing 
since, according to Reich, illness and diseases are caused by insufficient orgone. 
  
The United States Food and Drug Administration (FDA) correctly described the orgone accumulators 
as fraudulent, banned their sale and outlawed all “orgone therapy”. Which was why, after he defied the 
injunction obtained by the FDA, Reich ended up in jail. 
  
Reich’s sexual libertarianism, his heterodox scientific and medical theories, and his apparent 
persecution by US government agencies turned him into something of a father figure for the 1960s 
“counter-culture”, and for subsequent “New Age” cults. One of these, headed by a couple called Don 
and Carol Croft, spawned Orgonise Africa. 
  
The theory espoused by this group is that everything wrong with the planet is due to a lack of orgone. 
To set matters right, the dedicated followers of Wilhelm Reich, engage in “orgone gifting”. This 
involves dumping “gifts” of a substance called orgonite into the place – in this case, Cahora Bassa 
lake – that is to be cured of its orgone deficiency. 
  
So that is what the four arrested “saboteurs” were doing – heaving lumps of orgonite from a boat into 
the lake. 
  

mailto:j.hanlon@open.ac.uk


Could this do any damage to the dam or to the lake itself? Helpfully, enthusiasts for orgonite tell us 
how to make the stuff on their Internet sites. It is just a mixture of fiberglass resin, metal shavings, and 
the inevitable New Age crystal (as any New Age guru will tell you, crystals have immense and 
mysterious healing powers). 
  
What kind of metal? A site called organite.info tells us “Quarter-inch-wide aluminum curls are very 
common and very effective for use in orgonite, but any kind of copper, iron, brass (including brassed 
aluminum), bronze, nickel or even steel shavings will work fine. Just bring a bucket and some work 
gloves to a local machine shop and ask them if you can fill your bucket with metal shavings”. 
  
As for the crystal “Any funky, ugly, smokey pieces of quartz will work perfectly for orgonite field 
devices. You can usually find this grade of quartz crystal very inexpensively at most decent gem and 
mineral shops”. 
  
None of this stuff is remotely corrosive. Fish in the lake might object to a mouthful or fibre-glass, quartz 
and steel shavings, but it could not conceivably do any damage to the dam wall or turbines.  
  
In short, orgonite is worthless trash, and the only crime the four seem to have committed is that of 
dumping rubbish in the lake. 
  
Doubtless the arrests of the four will confirm Orgonise Africa in its conspiratorial mindset. They believe 
that the world is run by a sinister, occult elite, which they sometimes refer to as the Illuminati. The real 
illuminati were an 18th century German secret society, but the term has become abused (sometimes 
with anti-semitic overtones) to refer to an imaginary sinister cabal that is supposed to be manipulating 
world politics. 
  
According to the Orgonise Africa website “an effort for total control and domination by a small “elite” of 
barren entropy minded people is being carried forward on all levels of human existence: Spiritual, 
mental, material, financial, political and military.  
The foundations of this “elite’s” hypnotic spell over humankind are to be sought in its occult, ritualistic-
satanic orientation and secret society network”. 
  
They resurrect the hoary claim that the pyramid shown on the back of the dollar bill is a “symbol of 
occult rule” and claim that a conspiracy is afoot “to move the world from a polycentric world of diversity 
to a ‘One World Government’ in a ‘New World Order’”. 
  
They don’t like cell phones either, and claim that “the ubiquitous microwave transmitters, sold to the 
populace as necessary for cell phone communications play a major role in the undeclared war against 
humankind”. 
  
Orgonise Africa declares that its mission is “to reverse the negative effects of entropic technology and 
secret bio-chemical warfare” on Africa. Its strategy is to lay down organite and orgone devices so as to 
“neutralise at least most of the entropy transmitters in one country and other obvious sources of 
negative energy such as battle fields, ritual murder sites, prisons, police stations and Masonic lodges”. 
  
Two things need to be said about this. First, it is nonsense. There is no such thing as “negative 
energy”, just as there is no such thing as orgone. Equally imaginary are entropy transmitters and 
entropic technology. (Entropy is the scientific term for the amount of disorder in a system. There are 
no technologies designed to increase entropy). As for “secret bio-chemical warfare”, there hasn’t been 
any in Africa since the end of apartheid. 
  
Secondly it is fairly harmless nonsense. The only damage done by meaningless waffle about “entropic 
transmitters” and “negative energy” is to the credibility of those who push such pseudo-scientific 
garbage. It has no capacity to destroy dams or anything else in the real world. 
(AIM) 
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31509E      POLICE CONTRADICTIONS IN CAHORA BASSA CASE 
  
Maputo, 8 May (AIM) – The four members of the New Age cult “Orgonise Africa”, detained in the 
western Mozambican province of Tete, were not arrested on charges of sabotage, according to a Tete 
police source cited in Friday’s issue of the independent newsheet “Mediafax”. 
  
Last Tuesday, at a press briefing in Maputo, the national police spokesperson Pedro Cossa claimed 
the four had been dumping a “highly corrosive” product in the Cahora Bassa lake, in an attempt to 
damage the giant turbines of the Cahora Bassa hydroelectric dam.  
  
This story was uncritically swallowed by most of the Mozambican press, and by Maputo stringers for 
foreign media such as the BBC. 
  
But Reginaldo Domingos, the spokesperson for the police in Songo, the town above the dam, told 
“Mediafax” that the note written in the district police command accuses the four of navigating on the 
lake without authorisation, and of dumping into its waters chemical products which could endanger the 
lives of people and wild animals. Not a word about sabotage. 
  
“Mediafax” also talked to the Portuguese member of the quartet, Carlos Silva, who accepted that it 
was a mistake to put a boat on the lake without authorisation. (However, this boat broke down – and 
when the four were found dumping the mysterious substance into the lake, they were not on their own 
boat, but on a fully authorised vessel, owned by the company Khuza, traveling to Zumbo, some 300 
kilometres west of the dam). 
  
Silva also accepted that the four should have informed the Mozambican authorities of the purpose of 
their visit. The material they were putting in the lake, he said, was orgonite, which would merely give 
“positive energy” to the water, and hence to the dam. 
  
“Orgonise Africa” is inspired by the demented theories of the Austrian psychiatrist Wilhelm Reich, who 
claimed that he had discovered a universal form of energy that he called orgone, which could cure 
disease, and overcome all other ills in the world. 
  
According to “Orgonise Africa”, the problems of Africa are caused by a lack of orgone. They can 
provide a miraculous cure by dumping orgonite in strategic places such as the Cahora Bassa lake.  
  
Orgonite is a mixture of fibre-glass resin, metal shavings (iron, steel, copper or any other metal), and 
quartz crystals. This stuff is mixed into cone shaped moulds. The cones are then placed at the sites 
where “negative energy” is to be defeated.  
  
The terms used by “Orgonise Africa” may sound scientific, but are in fact the opposite – there is no 
such thing as orgone, and energy does not come in positive and negative forms. What the group is 
doing is a modern version of casting out demons, and has nothing in common with any scientific 
endeavour. 
  
 In water the organite cones will soon dissolve – but there is nothing corrosive about any of the 
components. There are plenty of bits of quartz and metal on lake beds all over the world, and some of 
the boats on the Cahora Bassa lake are made of fibre glass. 
  
Could the fibre-glass resin at least be described as toxic? One chemical engineer, Alberto Tsamba, 
cited by the independent daily “O Pais”, thought that  dissolved resin might have a long term effect on 
aquatic fauna. However, the small amount placed in the lake (170 cones, according to the police) 
would suggest that this threat is minimal. 
  
Some of the press that was so eager to condemn the four as saboteurs in the wake of Cossa’s press 
conference is now having second thoughts. On Wednesday “O Pais” had screamed “Four foreigners 
try to sabotage Cahora Bassa”. By Friday this paper had calmed down, and its front page headline 
admitted “Doubts about sabotage are increasing” 
  



“O Pais” has claimed that the group told the police they had received three million dollars for their 
exhibition. Yet even if the police figure of 500 kilos of orgonite is correct, this mixture of what is 
essentially rubbish could hardly have cost hundreds let alone millions of dollars.  
  
Their car was equipped with state of the art communications equipment, including satellite phones and 
a Global Positioning System (GPS). Expensive yes, but not three million dollars. 
  
According to Maputo’s second daily paper “Noticias”, the Cahora Bassa district court legalized the 
detention of the four on 28 April. According to their lawyer, Herminio Nhantumbo, the four did not have 
the slightest intention of sabotaging the dam. 
  
The key to the case, he suggested, lay in the chemical composition of orgonite. Was it indeed a 
substance that could possibly corrode the dam? “The backbone of this case lies in the results of the 
analyses which the country hopes will be announced shortly”, said Nhantumbo. 
(AIM) 
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Maputo, Sexta-Feira, 8 de Maio de 2009:: Notícias  
EDITORIAL 
UMA notícia pouco comum e mesmo estranha prendeu esta semana (e ainda vai prender por algum 
tempo, até que tudo fique esclarecido) as atenções de todos os moçambicanos, desde que se tornou 
pública pela voz das hostes policiais. E não é assunto para menos. Fala-se da detenção de quatro 
indivíduos estrangeiros e de diferentes nacionalidades surpreendidos a 20 de Abril a despejarem para 
a albufeira de Cahora Bassa uma substancia cuja finalidade seria, aparentemente, de sabotar a 
Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB), empreendimento económico de valor único para Moçambique 
e para os países da região, no que diz respeito ao fornecimento de energia eléctrica.  
  
É, de facto, um assunto delicado e sensível, como aliás sublinhou o Chefe de Estado quando se 
pronunciou pela primeira vez sobre o caso, com que todos devemos lidar com toda a 
responsabilidade, sem animosidades, privilegiando uma séria investigação policial e à altura que o 
assunto em si impõe.  
Como outra coisa não seria de esperar num caso desta natureza, as informações vindas de todos os 
lados correm à velocidade de cruzeiro e em alguns momentos com uma forte carga contraditória. Da 
própria HCB chegam-nos dados de diferentes fontes de informação, cada uma com a sua posição 
sobre o caso. Por exemplo, há quem sustente que apesar de se dizer que foram arremessados para 
a albufeira cerca de 130 quilos da estranha substância, a qualidade de água, depois de submetida a 
análises laboratoriais continua a ser a mesma de há 30 anos. Outros há ainda que fincam a pés 
juntos que a substância em causa é extremamente tóxica e nociva para a infraestrutura. Ainda nesta 
mesma questão e no esforço pela busca da verdade, a Polícia diz ter já recorrido a laboratórios 
especializados quer a nível interno, neste caso concreto ao Laboratório da Engenharia de 
Moçambique, quer no exterior, na África do Sul. 
Sendo compreensível que até provas em contrário devemos inocentar os quatro cidadãos 
estrangeiros de envolvimento num crime político e económico de tamanha envergadura, que, em 
última análise, atenta contra a segurança e soberania do Estado moçambicano, é bom que se diga 
aqui e agora que há muita coisa anómala a rodear todo um comportamento e postura do grupo, para 
não falar da composição e apetrechamento tecnológico da viatura com que se fazia transportar. 
Certamente que não caberá na cabeça de ninguém que para uma passeata de turismo que o levaria 
até à HCB o quarteto precisaria de se munir de uma viatura equipada até com sistemas de 
transmissão, via satélite, entre outras coisas não habituais a um turista comum. 
Julgamos tratar-se de uma demasiada e estranha bondade que, tal como chegaram a dizer os 
suspeitos, venham ao país ajudar a melhorar a qualidade da energia produzida naquela hidroeléctrica 
sem que nunca antes tal qualidade tenha sido questionada. 
À primeira vista, não seria de estranhar a existência de forças hostis ao desenvolvimento e existência 
de Moçambique, tendo em conta os vários interesses, confessados ou ocultos. Bastará recordar que 
a importância que este empreendimento representa para vários sectores, inclusive do mundo político, 
económico e financeiro, terá contribuído para que o processo negocial da reversão da HCB para o 
Estado moçambicano tenha se arrastado por mais de duas décadas. Estas forças nunca aceitaram 
de ânimo leve tal reversão.  



Para além disso, recordamo-nos da pujança e do contributo da HCB no sector energético da região. A 
África Austral, no geral, debate-se com um grande défice de electricidade e uma possível sabotagem 
da hidroeléctrica a colocaria num caos, o que de certeza interessaria a alguns sectores que nunca 
nos viram com bons olhos. Entre eles estariam os que, vezes sem conta, se pronunciaram contra a 
realização do Campeonato do Mundo de Futebol na vizinha África do Sul, em 2010. 
Não pretendemos com estas conjecturas influenciar o curso das investigações e muito menos tomar 
uma posição definitiva sobre um assunto que, ao que tudo indica, ainda fará correr muita tinta. 
Quanto à Justiça, o mais importante, julgamos nós, não é discutir a sorte dos quatro suspeitos. É, 
acima disso, saber o que está por detrás da sua acção.  
É também nossa expectativa que as autoridades directamente envolvidas nas investigações encarem 
o caso com responsabilidade e serenidade que o assunto exige, que sejam mais articuladas no 
tratamento e abordagem da questão, uma vez estarmos perante um assunto muito sério e que 
belisca com a soberania nacional, ou seja, um assunto de Estado. 
 
Maputo, Sexta-Feira, 8 de Maio de 2009:: Notícias  
Arremesso de produto tóxico na HCB: Legalizada prisão dos suspeitos 
O TRIBUNAL Judicial do Distrito de Cahora Bassa, no Songo, em Tete, legalizou no passado dia 28 
de Abril a prisão de Gorj Beutshe Reischil (alemão), Carlos Miguel Cordeiro de Jesus da Silva 
(português), Anpa Joseph Ngwato (sul-africano) e Tino Tshacmo Phnphego (tswana), acusados de 
lançar um produto químico tóxico, vulgarmente conhecido por orgonite, numa ocorrência havida na 
primeira semana de Abril último, nas águas da Albufeira de Cahora Bassa.   
  
Os indivíduos ora detidos entraram no Songo no dia 3 de Abril e encontravam-se hospedados no 
lodge denominado Tiger, na albufeira, na posse de 500kg de orgonite e a sua detenção ocorreu na 
primeira quinzena de Abril, quando dois deles foram surpreendidos por um oficial do SISE afecto ao 
distrito de Zumbo, que junto viajava na embarcação da empresa Khuza, que faz o transporte fluvial ao 
longo da albufeira ligando Songo e Zumbo.  
Dados em nosso poder, indicam que dois indivíduos do grupo foram obrigados a usar a embarcação 
da “Khuza” devido a uma avaria da sua original embarcação que ficou atracada no lodge na 
companhia dos outros dois.  
Entretanto, contactado pela nossa Reportagem, Hermínio Nhantumbo, advogado de defesa dos 
arguidos, referiu que os indivíduos estavam no Songo ilegalmente para uma expedição apenas nas 
águas da albufeira de Cahora Bassa, mas sem a mínima intenção de sabotar a barragem. 
“A prisão destes indivíduos é legal porque foi executada por órgão judiciais competentes e, acima de 
tudo, já se encontra legalizada. A questão de momento é saber se de facto aquilo que se pensa e que 
anda a ser propalado será de facto substância que pode prejudicar e corroer a Barragem da HCB. A 
espinha dorsal deste processo está exactamente nos resultados das análises que todo o país, em 
particular, e o mundo, em geral, esperam que brevemente serão anunciados” – disse o advogado 
Nhantumbo. 
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Alegada sabotagem em Cahora Bassa 
Um filme muito mal contado 
Por equipa de investigação do SAVANA 
Quatro estrangeiros de barco na albufeira do Zambeze em Tete não são necessariamente uma 
conspiração para sabotar a HCB (Hidroeléctrica de Cahora Bassa), mas a polícia moçambicana, 
aparentemente, assim não pensa e decidiu criar um “facto internacional” sem sequer se preocupar 
em contactar a direcção do empreendimento. O SAVANA desvenda aqui uma parte da 
rocambolesca estória dos “guerreiros etéricos”, mas esperam-se animados episódios nos próximos 
dias. 
Ao que o nosso jornal apurou, o grupo sigilosamente detido durante 15 dias a partir do Songo - os 
guerreiros etéricos (etheric warriores) - tem várias páginas na internet onde profusamente anunciou a 
expedição para o rio Zambeze, local onde já havia estado em 2007. Na altura o grupo interrompeu a 
viagem em Kafue, na fronteira entre Zâmbia e Moçambique. 
O grupo em detenção, também identificado como “Orgonise Africa” é composto por Carlos Silva, um 
português ligado à hotelaria, George Ritschl, um arquitecto alemão vivendo na África do Sul, Tino 
Phutheso, antigo piloto militar do Botswana, e o sul-africano Joseph Aupa Ngusato, também identificado 
como “profeta”. 
Com o título “want to come on our next Zambezi expedition April 2009” (queres vir na nossa próxima 
expedição ao Zambeze em Abril de 2009), George Ritschl anuncia em pormenor todo o plano da viagem. 
Do que soubemos, a partir dos blogues privados dos “guerreiros etéricos” e de outras fontes, os quatro 
elementos fizeram todo o percurso de carro em território moçambicano até ao Songo, viajando nun Land 
Rover Defender com a matrícula TH73GP (da África do Sul), rebocando um barco de borracha com dois 
motores fora de borda. A fronteira no sul foi passada no início de Abril, repousaram em Vilanculos, tendo 
depois acampado na Gorongoza na noite de 9 para 10 de Abril. Antes de chegarem ao Songo, foram a 
Macossa colocar “os seus produtos”, pois um dos seus colaboradores descreve a zona “como um dos 
vértices diabólicos” do pentágono que tem vindo a trazer desgraças para a região, como o são as cheias e 
as secas. Ritschl diz que demoraram 18 horas a percorrer “estradas horrendas” até ao Songo, onde 
acamparam no Ugezi Tiger Logde, uma estância turística erigida na albufeira, a cinco quilómetros do 
paredeão da barragem da HCB. Quando puseram o barco para rumarem ao Zumbo, os motores avariaram 
e os pistões griparam. Uma parte do grupo apanhou então o barco que liga semanalmente o Songo e o 
Zumbo através da albufeira. 
Segundo a polícia e declarações posteriores de Paulo Muchanga, o PCA da HCB, a detenção dos 
“guerreiros etéricos” ocorreu a 20 de Abril, no Zumbo, na extremidade oeste da albufeira, onde o grupo 
pretendia iniciar a actividade de “purificação” do vale do Zambeze. Entre os materiais que os “guerreiros” 
traziam havia um “interferidor de nuvens” destinado a provocar “boas vibrações” e melhorar os ciclos de 
chuvas e sólidos em forma cónica compostos por cristais, resina e fibra de polyester. Na versão da polícia, 
os estranhos foram detidos sob acusação de aremessarem produtos estranhos na albufeira da HCB, com o 
propósito de danificarem a estrutura da barragem e as suas turbinas. A polícia disse também que foram 
recolhidas amostras na albufeira para análises laboratoriais em Maputo. Porém, soubemos que os 
resultados foram negativos e o Presidente do Conselho de Administração da HCB disse que a empresa 
está a funcionar normalmente. Aparentemente, a operação policial não foi coordenada com a administração 
da HCB e Muchanga lamentou o facto da empresa não ter sido contactada para discutir o assunto, que está 
um enorme alarido na imprensa nacional e internacional. O SAVANA também apurou que os detidos 
estão a ser assistidos pelo advogado Hermínio Nhantumbo, habitualmente residente em Tete. 
Qual é objectivo do grupo? 
Ao que soubemos, a Orgonise Africa tem em vista fins pacíficos. Acredita que as cheias, secas e outras 
calamidades naturais são provocados pelas elites com uma agenda específica para o continente e que se 
escondem atrás da ajuda humanitária, o perigo de mudanças climáticas e o HIV/SIDA. Também acham 
que, Moçambique em particular, é alvo de uma grande ofensiva das forças da NATO. O grupo acha que as 
batalhas cruciais devem ser travadas em África e consideram-se guerilheiros pacifistas que pretendem 
tornar o continente africano mais agradável. 
Basicamente, o objectivo deles é reverter os efeitos negativos da tecnologia e armas bioquímicas em 
África. Argumentam que as altas tecnologias e armas são responsáveis pelas secas que afectaram o 
continente africano nos últimos três anos. Para alcançar estes objectivos, o grupo afirma que fez 
numerosas expedições em alguns países africanos, nomeadamente, Zimbabwe, África do Sul, 
Moçambique, Lesotho, Suazilândia, Bostwana, Namíbia, Uganda, Malawi, Zâmbia e Tanzania. 
Fazem notar que a estratégia das expedições é enterrar pelo menos uma pequena quantidade de TB, 
um produto que neutraliza os transmissores em “entropy” (termo não decifrável), que são fontes de 
energias negativas. Tecnicamente, o TB é um Towerbusters que pesa entre 100 a 120 gramas e é 
suficiente para neutralizar redes de celulares. 
Atiram igualmente TB na água. Acreditam que estes produtos ajudam a neutralizar energias negativas 
nas barragens, lagos, subestações e nas torres de celulares. Eles acreditam que, depois de um trabalho no 



Malawi e na Zâmbia, recorrendo também a médicos tradicionais e videntes, conseguiram atenuar os efeitos 
das cheias nos dois últimos anos. 
HAARP 
Eles suspeitam que o envolvimento da HAARP (outro termo que não conseguimos decifrar), um 
programa de pesquisa de altas frequências activas na Aurora, este seja um dos factores que contribuiram 
para cheias catastróficas em África. Afirmam que a HAARP actua com o beneplácito das organizações 
como a ONU e a NATO. 
“Usam termos como ajuda ao desenvolvimento para financiarem essas organizações, como a HAARP, 
para controlorar o mundo”. Consideram a HAARP, como a última arma de conspiração. 
“Quando essas organizações criam problemas atribuem culpas ao aquecimento global, ao SIDA, secas e 
ciclones”, justificam. 
Assim, a Orgonise Africa diz que anda pelo continente a combater este tipo de males. Para tal recorrem 
a um sistema denominado CB-Cloud Buster, que consiste em seis tubos de cobre de 28mm, organizados 
numa base circular. Possuem uma altura de 1800 mm. São montados numa base de orgonite (o composto 
que eles criaram para difundir boas vibrações). Usam também baldes normais de casa como moldes. Cada 
tubo tem um cristal montado no topo. O cristal amplifica a energia dentro do perímetro abrangido. Afirmam 
que já houve efeitos positivos que foram observados numa distância de 150km, depois de se montar um 
CB. 
Conversas com Friederike 
O SAVANA teve acesso ao blog privado da organização, onde são mantidos diálogos entre George 
Ritschl, o arquitecto, ora detido e responsável do grupo e a sua esposa Friederike. Ela está na África do 
Sul, onde o casal possui um escritório de arquitectos com endereço físico, telefone e fax estampados na 
internet. Conta Friederike que Ritschl foi interpelado por seis polícias a oeste do Songo. Após algumas 
perguntas, a polícia mandou-o de volta para o logde onde estava hospedado. No dia seguinte foi 
interrogado por militares, que falavam inglês e eram mais simpáticos. “Eles queriam-no prender. Mas foram 
persuadidos pelo dono do “lodge” que lhes disse para deixarem o George e o carro na estância turística. 
Levaram os documentos dele e algumas amostras de “orgonites” (os cones sintéticos) para análises 
laboratorias. Ele permaneceu no local. Havia planos evidentes para os fazer desaparecer, não se sabendo 
para onde. Mas agora eles foram detidos. Passaram o fim-de-semana na cadeia e nada vai mudar”, relatou. 
Disse ainda que estava em permanente contacto com o advogado do grupo. Pelos contactos diários, há 
indicação que os detidos têm acesso fácil a celulares, (rádio e computadores ligados a satélite antes da 
prisão). 
“Falei com o George. O maior problema agora é que a polícia afirma que eles puseram um material 
corrosivo na barragem. O juiz de instrução não estava de acordo com a estória que a polícia contava, mas 
não admitiu fiança. Tentei fazer uma análise do material para mostrar que é inofesivo, mas perdi tempo, 
porque as pessoas com quem falei não tinham nenhuma ideia por onde começar e que parâmetros aplicar. 
A história causou um grande reboliço que até chegou aos ouvidos do presidente (Guebuza). A polícia vai 
fazer de tudo para não perder credibilidade”, escreveu Friederike, no blog do grupo. Acredita que a solução 
do problema é apenas uma questão de tempo. 
“Acabei de falar com o advogado. Diz que um grupo de técnicos acaba de chegar a Tete e trás 
resultados dos teste de ” orgonite”. Parece que amanhã (quinta-feira, 7 de Maio) será o dia decisivo e vou 
poder falar com George e ele me explicará melhor. O George teve uma febre à noite e a perna está a darlhe 
problemas, parece que é a celulite. Há dois anos que não sentia dores”, sublinhou. 
Um bloguista que acessou a página do grupo e manteve uma conversa com a esposa de Ritschl diz que 
o juiz não tem como levá-los à barra do tribunal. Apenas os pode acusar de colocar lixo na albufeira, porque 
o produto que foi deitado no lago é inofensivo. 
“A resina de poliyester em orgonite é usada em barcos e estes andam na água. E qual é o problema de 
por resina na água”, questiona. 
A expedição dos “guerreiros etéricos”, segundo um mapa divulgado na net, deveria “purificar” o 
Zambeze do Zumbo até ao Chinde, prosseguindo depois por mar em direcção à Beira e a Vilanculos. 


