
orgone mola tabulo hanger

Deze orgone mola tabulo hanger balanceert de energie in het energieveld van de drager, hij zuivert, aardt,
harmoniseert 

De energie die deze hanger uitstraalt heeft op de Bovis schaal een waarde van: ca. 371.000
Deze hanger is geprogrammeerd met de energie van Hematiet, toermalijn, IJzer Pyriet, Bergkristal en de 
energie van de aartsengel Haniël
De intentie van deze hanger is vergevingsgezindheid.

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.
 
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.
 
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 basischakra.

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

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.
 


