
Orgone Magnesiet hanger

Deze orgone magnesiet 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. 433.000 BE (= Bovis Eenheden)

De hanger is geprogrammeerd met de energie van Magnesiet, HoningJade,
Howliet blauw, de energie van vergeven en de energie van Christus

De intentie van deze hanger is vertrouwen.
  

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.

Jade:
Is een reinigende en beschermende steen (met name tegen lichamelijk 
letsel) en zorgt voor harmonie en evenwicht. De steen bevordert 
zelfverwezenlijking en zelfredzaamheid en helpt om negatieve emoties en 
irritatie los te laten. Het werkt in op het hart chakra en bevordert hiermee 
liefde, verzorging en tolerantie.
Jade stimuleert het bedenken van allerlei ideeën en ook de daadkracht om 
ze in praktijk te brengen. Fysiek werkt jade sterk reinigend, brengt allerlei 
lichamelijke systemen in balans en verwijdert gifstoffen uit het lichaam.
Het heeft een positieve werking op nieren en bijnieren, het zenuwstelsel, 
blaas, vruchtbaarheid en op het bevallen.



Magnesiet:
Is een ontspannende en kalmerende steen. Het helpt je eerlijk tegen jezelf 
zijn, jezelf accepteren en van jezelf houden. Het zorgt voor een positieve en 
optimistische houding en gaat door haar kalmerende werking nervositeit, 
angst en geprikkeldheid tegen. De steen bevordert geduld, het vermogen 
om naar anderen te luisteren en jezelf soms even op de achtergrond houden
om anderen aandacht te geven. De steen bevordert innerlijke rust en helpt 
om liefde te ontvangen. Magnesiet is de belangrijkste steen om de opname 
van magnesium te bevorderen en heeft hierdoor een positieve werking op 
het gebit en de botten. Daarnaast werkt het ontgiftend, krampopheffend 
(bij allerlei soorten kramp zoals maagkrampen, spierkrampen, 
menstruatieklachten en vaatkrampen) en spierontspannend. Het helpt bij 
migraine, hoofdpijn en vermindert de pijn van gal- en nierstenen. Het 
stimuleert de vetstofwisseling, breekt het cholesterol af, vermindert de 
bloedstolling en helpt hiermee weefsel- en aderverkalking en hartklachten 
te verminderen en te voorkomen.

(Blauwe) Howliet:
Werkt kalmerend, goed tegen een te actieve geest voor het slapen gaan.
Formuleert ambities, zowel spirituele als materiële en helpt ze te bereiken.
Leert om geduld te hebben en woede en razernij in te dammen.
Kalmeert de geest en is weldadig voor een goede slaap en voor meditatie.
Met deze steen kunt u kalm en beredeneerd communiceren, versterkt het 
geheugen en stimuleert verlangen naar kennis.
Calciumgehalte wordt in evenwicht gebracht en is dus goed voor tanden, 
botten.
De blauwe howliet stimuleert de herinnering aan dromen en verbetert 
droominzicht.


