
 orgone hoge bloeddruk hanger 

Deze orgone hoge bloeddruk hanger balanceert de energie in het 
energieveld van de drager en wil zorgen voor een lagere bloeddruk. 

Deze hanger is vooral bedoeld voor diegene die veel last hebben van hoge 
bloeddruk, de hanger zorgt voor een heilzame energetische omgeving. 

De energie die deze hanger uitstraalt heeft op de Bovis schaal een waarde 
van: ca. 341.000 

De hanger is geprogrammeerd met de energie van Apachetear, Dumorturiet, 
Seleniet, Agaat en de verlagende bloeddruk energie. 
  
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. 

Apachetears: 
Is een mildere vorm van zwart obsidiaan. De steen beschermt de aura en 
neemt negatieve energie in zich op. Het helpt bij angst, blokkades, oude 
pijnen en traumatische ervaringen. De steen verbetert de opname van 
vitamine C en werkt goed bij spierkrampen. 

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 
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nuttig bij misselijkheid, overgeven, krampen en diarree, kolieken, 
huidirritaties, hoofdpijn en epilepsie. 

Seleniet: 
Heeft een zeer fijne vibratie, zorgt voor een heldere geest, opent het 
kruincentrum. Geeft diepe rust en is heel geschikt voor meditatie. 
Heft verwarring op en helpt om achterliggende beelden waar te nemen. 
Het geneest het best op energetische niveaus. 

Agaat: 
Is een aardende, stabiliserende en beschermende steen. De steen bevordert 
innerlijke rust en een kalme en nuchtere houding. Het stimuleert spirituele en 
geestelijke groei door aan te zetten tot zelfreflectie en spoort aan even 
afstand te nemen en alles wat objectiever te bekijken. Het bevordert 
rationeel en logisch denken, concentratie, het analytisch vermogen en helpt 
daarom om praktische oplossingen te vinden voor problemen. Agaat 
beschermt het aura, geeft een veilig gevoel en brengt balans in lichaam, ziel 
en geest. Fysiek is agaat een goede steen om tijdens de zwangerschap te 
dragen (voor zowel moeder als kind) omdat het beschermend werkt, groei 
stimuleert en een gunstige werking op de baarmoeder heeft. Het heeft een 
positieve invloed op maag, blaas (bij bijvoorbeeld een blaasontsteking), 
ogen, bloedvaten en stimuleert de stofwisseling.
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