
 

 orgone ametisto hanger 

Deze orgone Ametisto hanger balanceert de energie in het energieveld van 
de drager en het wil zorgen voor gezamenlijkheid. 

De energie die deze hanger uitstraalt heeft op de Bovis schaal een waarde 
van: ca. 342.000  
 
Deze hanger is geprogrammeerd met de energie van Amethist, Jaspis 
Landschap, IJzer Pyriet, Toermalijn, de energie van God, verzorgende 
energie en de healer-energie voor de spijsvertering. 
  
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. 

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. 

Landschap Jaspis: 
Jaspis werkt aardend en beschermend. Het helpt je je doelen waar te maken 
en je ideeën om te zetten in actie. Het maakt strijdlustig, daadkrachtig, 
volhardend, vastberaden en helpt je ergens voor 100% voor gaan. 
Het helpt om voor jezelf op te komen en geeft moed, maakt weerbaar en 
assertief en vermindert angst voor conflicten. 

zoz



Het maakt oprecht, eerlijk, hulpvaardig en zorgt voor balans in lichaam, ziel 
en geest. De steen bevordert ook organisatorische vaardigheden, snel 
denken en stimuleert de fantasie. Jaspis absorbeert negatieve energie en 
beschermt op deze manier tegen straling, negatieve invloeden en 
milieuvervuiling. 
Fysiek heeft de steen een positieve invloed op de bloedsomloop, 
spijsvertering, darmen en de geslachtsorganen. 

ijzer pyriet: 
Het blokkeert negatieve energie, om de hals gedragen beschermt het alle 
verfijnde en fysieke lichamen. 
Het is een positieve steen die een matte houding en gevoelens van 
onvermogen bestrijdt. Het stimuleert de ideeën stroom. 
Het verlicht angst en frustratie en vergroot het gevoel van eigenwaarde en 
zelfvertrouwen. Het verbetert de bloedtoevoer naar de hersenen, daardoor 
beter geheugen en versnelde geestelijke activiteit. 
Het helpt bij melancholie en diepe wanhoop, het geeft meer energie en 
overwint vermoeidheid. 
Is goed voor de botten, brengt meridianen op een lijn, versterkt het 
spijsverteringskanaal, is weldadig voor de bloedsomloop en de ademhaling 
doordat het meer zuurstof aan het bloed toevoegt. 

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. 
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