
Orgone olivijn hanger

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

De hanger is geprogrammeerd met de energie van Apachetear, Olivijn, 
Toermalijn, Bergkristal en de energie van God

De intentie van deze hanger is om te zuiveren.

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.

Periot/peridot/olivijn:
Beschermde steen en krachtige reiniger, het verwijdert en neutraliseert 
vergiften op alle niveau’s, zuivert de verfijnde en fysieke lichamen en de 
geest,  opent , reinigt en activeert de chakra’s van hart en zonnevlecht en 



verwijdert ‘oude bagage’. Zorgen, schuld of obsessies worden opgeruimd.
Het heft negatieve patronen en oude vibraties op, zodat er ruimte komt 
voor een nieuwe frequentie. Het verlicht jaloezie, wrok en woede en 
vermindert stress, vergroot zelfvertrouwen. Motiveert groei en helpt 
noodzakelijke veranderingen door te voeren, het scherpt de geest en opent 
nieuwe bewustzijnsniveaus.Het versterkt de stofwisseling en is goed voor de
huid, een goede steen voor hart, thymus, longen, galblaas, milt, 
darmkanaal, ogen en maagzweren.

Apachetranen/apachetears:
Is een mildere vorm van zwart obsidiaan. De steen beschermt de aura en 
neemt negatieve energie in zich op. Het helpt bij angst, blokkades, oude 
pijnen en traumatische ervaringen. De steen verbetert de opname van 
vitamine C en werkt goed bij spierkrampen.
Obsidiaan:
Is gesmolten lava, een snel en krachtig werkende steen.
Stimuleert de ontwikkeling en vormt een schild tegen negativisme.
Biedt een aardend koord vanaf het basis-chakra naar de aarde, absorbeert 
negatieve energieën uit de omgeving, geeft kracht in tijden van nood.
Versterkt de doelgerichtheid van de ziel, verwijdert energieblokkades, 
verlicht spanning. Het verankert de geest in het lichaam. Zorgt voor 
helderheid van geesten heft verwarring en hinderlijke overtuigingen op. Het
helpt te ontdekken wie u werkelijk bent.
Het geeft inzicht in de oorzaak van een ziekte, stimuleert de spijsvertering, 
ontgift en heft blokkades en spanningen.


