
 

 orgone overgang hanger 

Deze orgone overgang hanger balanceert de energie in het energieveld van 
de drager en zorgt voor balans tijdens de overgang. 

Deze hanger is vooral bedoeld voor diegene die veel last hebben van de 
overgang, de hanger zorgt voor een heilzame energetische omgeving. 
 
De energie die deze hanger uitstraalt heeft op de Bovis schaal een waarde 
van: ca. 316.000  
 
De hanger is geprogrammeerd met de midlife-crises energie, energie van 
God, en de energie van het stuitchakra. 
  
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. 

Tanzaniet: 
Is een steen met een hoge vibratie, het activeert een verbinding van het 
basis-chakra naar het kruin-chakra, stimuleert het keelchakra. 
Het kristal helpt u uw eigen zelf te manifesteren, inplaats van dat u probeert 
aan de normen van anderen te voldoen. 
Deze steen verdrijft lethargie en brengt onderdrukte gevoelens en emoties 
aan de oppervlakte. 
Het is een creatieve steen die de geest weer terugvoert naar zijn doelen, het 
verlicht stress. 
Het versterkt het immuunsysteem, herstelt cellen en goed voor hart, milt, 
alvleesklier en longen. 
Het herstelt, versterkt en reguleert de bloedvoorziening. 
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. 
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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. 
Amethist 
Zeer krachtige en beschermende steen met een spirituele vibratie, het 
beschermt tegen psychische aanvallen. 
Heeft grote genezende en reinigende krachten en bevordert spiritueel 
bewustzijn. Het kalmeert en stimuleert de geest. Het stimuleert het 
geheugen en de motivatie om realistische doelen na te streven. 
Moedigt onzelfzuchtigheid aan en ondersteund de ontwikkeling van de 
intuïtie en vergroot geestelijke gaven. 
Het stimuleert spijsvertering en het immuunsysteem. 
Het stimuleert het keel- en kruincentrum, reinigt de aura, zet negatieve 
energie om. 

Aquamarijn: 
Kalmerende energieën van de steen verminderen stress, het harmoniseert de 
omgeving, biedt steun aan iemand die gebukt gaat onder 
verantwoordelijkheden. 
Het kan oude, zelfvernietigende programma’s doorbreken. Het kalmeert de 
geest, filtert informatie die de hersenen willen binnendringen. 
Het heft blokkades in de communicatie op en bevordert zelfexpressie. Het 
verlicht angsten en vergroot de gevoeligheid. 
Het beschermt de aura en brengt de chakra’s op 1 lijn, zorgt voor harmonie 
tussen lichaam en geest. Het harmoniseert de hypofyse.
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