
 
 orgone Rhodizite kleine hanger 

Deze Rhodizite hanger reinigt en stimuleert de energie van de drager en 
zorgt voor opgewektheid  

De hanger is geprogrammeerd met de energie van opgewektheid 

De intentie van deze hanger is vrolijkheid. 

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. 
  
Herkimerdiamant: 
Geeft energie en bevordert de creativiteit. 
Vergemakkelijkt bevrijding en transformatie en brengt het doel van uw ziel 
naar boven. Behoort tot de krachtigste kristallen voor het reinigen van 
elektromagnetische vervuiling. 

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. 

Rhodizite: 
Rhodizite kristallen zijn erg klein, gemiddeld slechts ongeveer 3-4 mm groot, 
maar ze hebben een geweldige energie. 
Deze kleine stenen zijn beryllium aluminiumboraat kristal. 
De meeste van deze komen nu uit Madagaskar, hoewel ze oorspronkelijk 
werden gevonden in de Oeral in Rusland. Ze hebben ook sindsdien 
gevonden in Engeland en Wisconsin in de Verenigde Staten. 
De kleur van deze kleine kristallen zijn meestal ofwel geel, grijs, wit of 
kleurloos 
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Deze kristallen zijn meestal vrij klein, maar groot in dit geval is niet een 
probleem, omdat ze belichamen een krachtige energie en hebben vele 
indrukwekkende metafysische eigenschappen. 
Dit is een steen die geen negativiteit binnen haar trillingen heeft, noch is het 
zelfs neutraal, maar heeft ongetwijfeld een sterke positieve weerklank. 
Ze verhogen het effect van een ander kristal. 
Als je je angstig of gestrest of depressief voelt dan zal dit kristal energie 
geven die je emotioneel zal stimuleren, en u helpen om meer optimistisch 
over de omstandigheden in je leven. 
Rhodizite is nuttig om je lichaam te helpen te genezen van een aantal 
gezondheidsproblemen, het is een goede steun voor humeur problemen, 
zoals depressie en angst. 
Dit kristal wordt gezegd dat het een natuurlijke orgone generator. Dit kristal 
wordt ook gezegd dat de genezing van hoofdpijn, in het bijzonder die 
gerelateerd aan leverproblemen steun en de gezondheid van de ogen te 
helpen.
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