
Orgone  grondingshanger

Deze orgone grondings hanger balanceert en reinigt de energie in het 
energieveld van de drager.

De energie die deze hanger uitstraalt heeft op de Bovis schaal een 
waarde van: ca. 506.000 BE

De hanger is geprogrammeerd met de energie van de aarde.

De intentie van deze hanger is om in balans te zijn.

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.

Sneeuwkwarts:
De eigenschappen van bergkristal met aanvullende eigenschappen zoals 
het ondersteunen van het leren van levenslessen, het kan 
martelaarschap en slachtofferschap verminderen, verbetert tact en 
samenwerking.
De effecten zijn trager en zachter bij het genezingsproces als u de steen 
daarvoor gebruikt, net zoals u bergkristal zou gebruiken.

Aventurein:
Stabiliseert de geestestoestand, stimuleert de waarneming en bevordert 
de creativiteit. Het brengt het intellectuele en het emotionele lichaam bij 
elkaar.
groene aventurein is een trooster en genezer van het hart en brengt 



harmonie en zorgt voor welzijn en emotionele rust.

Git:
Git is een fossiel dat ten tijde van het Jura onder hoge druk in modder is 
ontstaan uit 135 miljoen jaar oud hout van de araucariaceae-
boomfamilie.
Het heeft een sterke connectie met de aarde en heeft een zuiverende 
werking op alle niveaus. De steen trekt negatieve energie en vervuiling 
(energie die er niet hoort) uit je aura en beschermt je energieveld tegen 
negatieve invloeden.
Het verwijdert niet alleen negatieve energie uit je energieveld maar 
filtert ook negatieve gedachten en gevoelens uit je systeem.
Het helpt je om negatieve ervaringen achter je te laten en weer tot jezelf
te komen en zuiver te leven.
Git ondersteunt de reinigende werking van de lever en de nieren.

Obsidiaan:
Is gesmolten lava, een snel en krachtig werkende steen.
Stimuleert de ontwikkeling en vormt een schild tegen negativisme.
Biedt een aardend koord vanaf het basis-chakra naar de aarde, 
absorbeert negatieve energieën uit de omgeving, geeft kracht in tijden 
van nood.
Versterkt de doelgerichtheid van de ziel, verwijdert energieblokkades, 
verlicht spanning. Het verankert de geest in het lichaam. Zorgt voor 
helderheid van geesten heft verwarring en hinderlijke overtuigingen op. 
Het helpt te ontdekken wie u werkelijk bent.
Het geeft inzicht in de oorzaak van een ziekte, stimuleert de 
spijsvertering, ontgift en heft blokkades en spanningen.


