Orgone Hanger Ruga Koro

De energie die deze hanger uitstraalt heeft op de Bovis schaal een waarde van:
ca. 241.000
Voor het gebruik van de hanger dient deze eerst geactiveerd te worden door
degene die hem gaat dragen dit kan gedaan worden door hem in de hand te
houden en je eigen energie voor tenminste 20 sec. erdoor heen te laten
stromen.
Een methode is, om je eigen energie te visualiseren en dan stuur je het door je
hand in de hanger, als je dat ten minste 20 seconden doet dan heb je de
hanger geactiveerd, en dat wil zeggen dat de hanger actief gaat zijn in zijn
invloedssfeer en dat is je aura/energieveld, niet activeren betekend dat de
hanger wel werkt maar minder actief is.
De halfedelstenen die gebruikt zijn in de hangers zijn allen gereinigd.
De hanger is geprogrammeerd met de angst oplosser energie en eerste chakra
energie
De intentie van deze hanger is om geluk te geven, vertrouwen te schenken en
samendoen.
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.
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, ondersteund het
genezingsproces van de nieren.
Herkimerdiamant:
Geeft energie en bevordert de creativiteit.
Vergemakkelijkt bevrijding en transformatie en brengt het doel van uw ziel
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naar boven. Behoort tot de krachtigste kristallen voor het reinigen van
elektromagnetische vervuiling.
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.
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.
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