
Orgone dumorturiet hanger

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

De hanger is geprogrammeerd met energie van Lapis Lazuli, Hematiet, Versteend 
hout, Dumorturiet, Bergkristal, de energie van moeder Aarde en de energie van 
God.

De energie die deze hanger uitstraalt heeft op de Bovis schaal een waarde van: 
ca.  434.000 BE

De intentie van deze hanger is heelheid.

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.

lapis lazuli:
Schept evenwicht in het keelchakra, verlicht stress en zorgt voor diepe vrede, 
bezit een zeer grote sereniteit.
Het harmoniseert de fysieke, emotionele, geestelijke en spirituele niveaus.
Het moedigt ons aan het leven in eigen hand te nemen, het onthult de innerlijke 
waarheid, stimuleert zelfbewustzijn en staat zelfexpressie toe zonder 
terughoudendheid of compromissen.
Het helpt de waarheid onder ogen te zien en haar lessen te aanvaarden.
Het schept liefdes- en vriendschapsrelaties en helpt gevoelens en emoties uit te 
drukken.
Het verlicht pijn, vooral die van migraine, helpt bij depressies, is goed voor 
ademhalings- en het zenuwstelsel en de keel, strottenhoofd en schildklier.

Hematiet:



Aardend en beschermende steen, harmoniseert lichaam, ziel en geest. Heeft een 
krachtig Yang-element en brengt de meridianen in balans. Het lost negativisme op
en voorkomt dat negatieve energieën de aura binnendringen.
Het herstelt vrede en harmonie voor het lichaam. Vergroot zelfrespect en 
overlevingsdrang, versterkt de wilskracht en geeft zelfvertrouwen, heft 
zelfbeperkingen op. Het bevordert concentratie en verbetert het geheugen en 
oorspronkelijk denken

Versteend hout:
Is een aardende en kalmerende steen met een zachte werking.
Bevordert de connectie met de aarde en vermindert heimwee.
De steen kalmeert, zorgt voor een goede sfeer en gevoel van welzijn, goed voor 
een nuchtere houding, concentratie en beheersing.
Stimuleert de stofwisseling en gaat overgewicht tegen.

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.

Dumorturiet:
Zorgt voor een positieve instelling, maakt vrolijk, optimistisch en ontspannen. Het 
helpt je de regie over je eigen leven nemen en bevordert zelfvertrouwen, 
assertiviteit, geeft moed en bevordert eigenliefde.
De steen helpt in moeilijke situaties, bij gevoelens van paniek, angst en stress en 
om dwangmatige gedragspatronen te doorbreken. Het is daarom een goed 
hulpmiddel om van een verslaving af te komen. De steen helpt ook bij 
overgevoeligheid en verlegenheid. Het bevordert organisatievermogen, 
taalvermogen en concentratie. Spiritueel maakt de steen contact met gidsen en 
engelen makkelijker. Fysiek is dumortieriet nuttig bij misselijkheid, overgeven, 
krampen en diarree, kolieken, huidirritaties, hoofdpijn en epilepsie.   


