
Orgone onyx hanger

Deze orgone onyx hanger balanceert en reinigt de energie in het 
energieveld van de drager.

De energie die deze hanger uitstraalt heeft op de Bovis schaal een waarde 
van: ca. 470.000 BE (= Bovis Eenheden)

De hanger is geprogrammeerd met de energie van Onyx, Toermalijn, 
Bergkristal, Rozenkwarts en de energie van verheerlijking.

De intentie van deze hanger is om te verwerkelijken.

Voor het gebruik van de hanger dient deze eerst geactiveerd te worden, dit 
kan gedaan worden door hem in de hand te houden en je eigen energie 
voor tenminste 20 sec. erdoor heen te laten stromen.

Bergkristal:
Is een krachtige genezer en energieversterker, reguleert energie.
Versterkt de spierspanning en beschermt tegen straling.
Het bevordert concentratie en ontsluit het geheugen.
Het stimuleert het immuunsysteem en brengt het lichaam in evenwicht, het 
harmoniseert alle chakra’s en brengt de verfijnde lichamen op een lijn.

Toermalijn (zwart):
Beschermt tegen elektromagnetische smog, straling.
Het aardt energie en vergroot de fysieke vitaliteit. Het moedigt een 
positieve houding aan ongeacht de omstandigheden. Het versterkt  het 
immuunsysteem en creëert een verbinding met het basis-chakra.

Rozenkwarts:
Belangrijk kristal voor het hartchakra, het zuivert en opent het hart op alle 



niveau’s en zorgt voor innerlijke genezing en eigenliefde.
Het kalmeert en stelt gerust.
Er is een bewustzijn dat de strenge en harde natuur overheerst wordt door 
een zachtere en vriendelijke natuur.
Trekt liefde aan en in bestaande relaties stimuleert het vertrouwen en 
harmonie.
Het verlost van zorgen, het bevrijdt onderdrukte emoties, verdriet en vult 
verlies aan.
Versterkt de bloedsomloop en het fysieke hart, ondersteunt het 
genezingsproces van de nieren.

Onyx :
Geeft kracht, steun en doorzettingsvermogen, helpt doelen te bereiken.Het 
maakt standvastig en verantwoordelijk en stimuleert zelfverwezenlijking
Stimuleert analytisch denken, logica, concentratie en helpt om een nuchtere
en realistische houding aan te nemen.
Geschikte steen voor mensen die makkelijk afgeleid of beïnvloed worden.
Fysiek heeft onyx een positieve werking op het gehoor, het zenuwstelsel, 
het immuunsysteem, het gebit, botten en de voeten.


