
Orgonite	  Amulet	  Hanger	  

	  

De	  amulet	  is	  gemaakt	  met	  metalen	  en	  edelstenen	  gegoten	  in	  giethars,	  waaronder:	  

In	  het	  midden	  een	  blauwe	  saffier	  cabochon,	  een	  brass	  ring,	  granen	  van	  de	  10e	  
graancirkel	  formatie,	  een	  14	  karaat	  vergulde	  ring	  en	  in	  de	  buitenrand	  goud	  vergulde	  
kraaltjes,	  Lapis	  Lazuli	  en	  turkuoois	  kraaltjes.	  In	  de	  lagen	  daarachter	  gouden	  metallic	  
deeltjes,	  24	  karaat	  bladgoud,	  ijzeroxide	  poeder	  en	  zwart	  toermalijn	  zand.	  
	  

	  	  aren	  uit	  de	  graancorkel	  10e	  formatie	  
http://www.robbertvandenbroeke.nl/graancirkelarchief/10e_formatie_2014	  
	  

Allereerst	  volgt	  een	  omschrijving	  over	  Orgone	  energie	  en	  vervolgens	  wordt	  de	  werking	  
van	  de	  gebruikte	  edelstenen	  omschreven.	  

Wat	  is	  Orgone	  

In	  de	  jaren	  30	  en	  40	  van	  de	  vorige	  eeuw	  was	  Dr.	  Wilhelm	  Reich	  in	  staat	  om	  het	  bestaan	  
van	  etherische	  energie	  waar	  te	  nemen	  en	  te	  meten	  met	  een	  aangepaste	  Geigerteller,	  
welke	  hij	  Orgone	  noemde.	  

Dr.	  Reich	  stelde	  vast	  dat	  als	  hij	  verschillende	  lagen	  van	  fiberglas	  (organisch	  materiaal)	  
en	  staalwol	  (een	  anorganisch	  materiaal),	  stapelde,	  dat	  hij	  daarmee	  etherische	  
energie/orgone	  energie	  aantrok	  van	  zowel	  de	  levensbevordelijke	  positieve	  vorm	  (welke	  
Reich	  “OR	  of	  POR”	  noemde)	  als	  ook	  de	  schadelijke	  negatieve	  etherische	  energie	  (“deadly	  
orgone”	  of	  “DOR”).	  

Hij	  maakte	  grote	  kisten,	  genaamd	  accumulators	  of	  Oracs,	  waarbij	  hij	  de	  eenvoudige	  
lagen	  techniek	  gebruikte.	  Hiermee	  was	  hij	  in	  staat	  om	  zijn	  patiënten	  van	  diverse	  kwalen	  



af	  te	  helpen	  door	  ze	  gedurende	  een	  bepaalde	  tijd	  in	  de	  kisten	  te	  laten	  plaatsnemen.	  In	  de	  
jaren	  60	  werd	  Reich’s	  werk	  voortgezet	  door	  verschillende	  Russische	  Wetenschappers.	  	  

Zij	  hebben	  de	  Westerse	  Wetenschap	  gedwongen	  om	  eindelijk	  en	  officieel	  het	  concept	  
van	  een	  universele	  en	  onzichtbare	  energie	  te	  accepteren.	  

In	  2000	  heeft	  het	  echtpaar	  Don	  en	  Carol	  Croft	  ontdekt	  dat	  door	  het	  mengen	  van	  
polyester	  (giet)	  hars	  (organisch	  materiaal)	  en	  metalen	  spaanders	  (anorganisch)	  te	  
gieten	  in	  kleine	  mallen,	  hetzelfde	  resultaat	  gaf	  dan	  de	  accumulators	  van	  Dr.	  Reich.	  

Samen	  met	  kwartskristal,	  welke	  de	  eigenschap	  hebben	  om	  etherische	  energie	  te	  
verzamelen,	  te	  transformeren	  en	  uit	  te	  stralen	  resulteerde	  dit	  in	  een	  vorm,	  die	  
consequent	  en	  op	  efficiënte	  wijze	  negatieve	  energie	  omzet	  in	  positieve	  energie.	  De	  
giethars	  krimpt	  onder	  invloed	  van	  het	  verhardingsmateriaal,	  welke	  wordt	  toegevoegd	  
aan	  de	  vloeibare	  giethars	  om	  deze	  hard	  te	  laten	  worden.	  Door	  dit	  inkrimpen	  wordt	  het	  
kwartskristal	  onder	  mechanische	  druk	  gezet,	  daardoor	  treedt	  het	  Piëzo-‐elektrisch	  effect	  
op	  binnen	  in	  het	  kristal,	  waardoor	  het	  object	  als	  een	  positieve	  energie	  transformator	  
werkt.	  Deze	  orgonite	  objecten	  zijn	  een	  duidelijke	  verbetering	  van	  Dr.	  Reich’s	  werk,	  
omdat	  deze	  accumulators	  alleen	  Orgone	  (POR	  en	  DOR)	  aantrokken	  en	  deze	  niet	  
transformeerde	  in	  POR.	  De	  orgonite	  objecten	  transformeren	  de	  aangetrokken	  Orgone	  
(POR	  en	  DOR)	  en	  transformeren	  de	  negatieve	  DOR	  energie	  in	  een	  positieve	  energie.	  

	  

	  

	  

	  

De	  verwerkte	  edelstenen	  in	  de	  amulet	  hebben	  aanvullend	  ook	  nog	  hun	  specifieke	  
werking,	  welke	  hieronder	  beknopt	  worden	  omschreven.	  

	  

	  

	  

	  

	  



Blauwe	  Saffier	  

	  

Blauwe	  saffier:	  Staat	  voor	  liefde	  en	  zuiverheid	  en	  zoekt	  naar	  spirituele	  waarheid.	  

Hij	  is	  zeer	  effectief	  voor	  het	  genezen	  van	  de	  aarde	  en	  de	  chakra’s.	  Deze	  kalme	  steen	  helpt	  
je	  op	  je	  spirituele	  pad	  te	  blijven	  en	  wordt	  bij	  sjamaanrituelen	  gebruikt	  om	  negatieve	  
energieën	  om	  te	  zetten.	  Hij	  opent	  en	  geneest	  het	  keelchakra	  en	  de	  schildklier	  en	  
bevordert	  zelfexpressie	  en	  het	  uitspreken	  van	  je	  waarheid.	  

Lapis	  Lazuli	  

	  

Prachtige	  blauwe	  steen	  met	  gouden	  pyrietspikkeltjes,	  soms	  met	  witte	  vlekjes.	  Deze	  
steen	  werd	  in	  het	  oude	  Egypte	  veel	  gebruikt	  voor	  amuletten	  en	  sieraden	  en	  werd	  de	  
zienerssteen	  genoemd.	  

Ook	  bij	  de	  indianen	  werd	  hij	  om	  zijn	  oude	  wijsheden	  gewaardeert,	  hij	  versterkt	  je	  
paranormale	  vermogens.	  Hij	  stimuleert	  verlichting	  en	  bovordert	  het	  werken	  met	  
dromen	  en	  paranormale	  vermogens	  en	  maakt	  spirituele	  reizen	  gemakkelijker.	  Hij	  draagt	  
sterrenzaden	  in	  zich,	  die	  hij	  in	  je	  energie	  ‘plant’,	  waardoor	  je	  je	  weer	  gaat	  beseffen	  dat	  je	  
een	  universeel	  wezen	  bent	  en	  niet	  slechts	  van	  de	  aarde.	  Dit	  kristal	  creëert	  dus	  meer	  
bewustzijn	  en	  groei.	  Hij	  reinigt	  de	  vijfde	  en	  zesde	  chakra’s,	  hierdoor	  kun	  je	  inzichten	  
beter	  uiten	  of	  uitleggen	  en	  zo	  bewustzijn	  helpen	  te	  verhogen.	  Hij	  is	  verbonden	  met	  
lichtwezens,	  lichtmeesters,	  engelen	  en	  gidsen.	  Hij	  leert	  dus	  te	  channelen,	  een	  waar	  
meesterkristal!.	  Thema’s	  die	  verband	  houden	  met	  oud	  priesterschap	  en	  koningsschap	  
worden	  middels	  dit	  kristal	  geheeld.	  Deze	  steen	  verlicht	  stress	  en	  zorgt	  voor	  diepe	  vrede.	  
Hij	  bezit	  een	  zeer	  grote	  sereniteit.	  Hij	  opent	  je	  derde	  oog	  en	  is	  heel	  goed	  voor	  het	  
keelchakra,	  hij	  leert	  je	  om	  over	  je	  emoties	  en/of	  problemen	  te	  praten.	  De	  steen	  haalt	  
verlegenheid	  weg	  en	  geeft	  zelfvertrouwen.	  Hij	  beschermt	  ook	  heel	  erg	  goed	  je	  aura,	  dus	  



is	  goed	  voor	  gevoelige	  mensen.	  Psychische	  aanvallen	  stuurt	  hij	  terug	  naar	  de	  bron.	  Hij	  
brengt	  ook	  verborgen	  talenten	  aan	  het	  licht.	  Lapis	  lazuli	  schept	  liefdes-‐	  en	  
vriendschapsrelaties	  en	  helpt	  gevoelens	  en	  emoties	  uit	  te	  drukken.	  Hij	  maakt	  een	  einde	  
aan	  martelaarschap,	  wreedheid	  en	  lijden.	  Lapis	  lazuli	  verlicht	  pijn,	  vooral	  die	  van	  
migraine	  is	  goed	  voor	  spraak-‐	  en	  stemproblemen	  en	  stotteren.	  Ook	  goed	  bij	  verkoudheid,	  
angina,	  griep	  en	  keelontsteking,	  het	  zenuwstelsel,	  het	  strottenhoofd	  en	  de	  schildklier.	  Hij	  
reinigt	  organen,	  beenmerg,	  de	  thymus	  en	  het	  immuunsysteem,	  bij	  gehoorverlies,	  zuivert	  
het	  bloed,	  verlaagd	  de	  bloeddruk,	  verlicht	  duizeligheid	  ,	  versterkt	  de	  botopbouw	  van	  
tanden,	  kiezen	  en	  nagels.	  Bij	  eczeem,	  huiduitslag	  of	  schrale	  huid	  en	  bij	  slapeloosheid.	  

Turkoois	  

	  

Deze	  steen	  van	  de	  indianen	  draagt	  heel	  veel	  oude	  wijsheden	  met	  zich	  mee.	  

Het	  is	  een	  zeer	  efficiënte	  genezer,	  hij	  biedt	  troost	  aan	  de	  geest	  en	  welzijn	  aan	  het	  lichaam.	  
Deze	  beschermende	  steen	  wordt	  al	  sinds	  mensenheugenis	  als	  talisman	  gebruikt.	  
Turkoois	  bevordert	  spirituele	  afstemming	  en	  communicatie	  met	  de	  fysieke	  en	  spirituele	  
werelden.	  Turkoois	  is	  een	  zuiverende	  steen	  die	  negatieve	  energie	  verdrijft,	  
elektromagnetische	  smog	  verwijdert	  en	  tegen	  milieuvervuiling	  beschermt.	  Hij	  schept	  
evenwicht	  in	  alle	  chakra’s,	  brengt	  ze	  op	  één	  lijn	  en	  stemt	  af	  op	  het	  fysieke	  niveau.	  Brengt	  
mannelijke	  en	  vrouwelijke	  energieën	  bij	  elkaar.	  Deze	  steen	  zorgt	  voor	  empathie	  en	  
evenwicht.	  Hij	  is	  heel	  goed	  bij	  regressie,	  omdat	  hij	  herinneringen,	  emoties	  en	  verdriet	  
van	  vroeger	  terug	  haalt	  en	  je	  de	  kracht	  geeft	  ze	  op	  een	  rustige	  manier	  te	  verwerken.	  
Emotioneel	  stabiliseert	  turkoois	  stemmingswisselingen	  en	  werkt	  goed	  bij	  uitputting,	  
depressie	  of	  paniekaanvallen.	  Hij	  verbetert	  het	  immuunsysteem,	  herstelt	  weefsels,	  
ondersteunt	  de	  opname	  van	  voedingsstoffen,	  is	  goed	  tegen	  vervuiling	  en	  virusinfecties	  
en	  geneest	  het	  hele	  lichaam.	  Het	  kristal	  neutraliseert	  overmatige	  verzuring.	  Hij	  remt	  
ontstekingen,	  ontgift	  en	  verlicht	  krampen	  en	  pijn.	  

Zwart	  toermalijn	  zand	  

	  
Beschermt	  je	  tegen	  alle	  soorten	  van	  negativiteit	  ook	  tegen	  electromagnetische	  smog,	  
straling,	  computers,	  telefoons.	  



Hij	  aardt	  energie	  en	  vergroot	  de	  fysieke	  vitaliteit,	  waarbij	  spanning	  en	  stress	  worden	  
teruggedrongen.	  Hij	  moedigt	  een	  positieve	  houding	  aan,	  ongeacht	  de	  omstandigheden,	  
leert	  je	  opkomen	  voor	  jezelf	  en	  geeft	  steun	  en	  daadkracht	  bij	  moeilijke	  situaties.	  Goed	  
voor	  doorstroming	  van	  de	  aderen,	  helpt	  bij	  benauwdheid	  op	  de	  longen	  en	  maakt	  deze	  
schoner.	  Ontspant	  nek,	  hoofd	  en	  helpt	  heel	  goed	  bij	  spanningshoofdpijn.	  Ontkramp	  het	  
gebied	  rondom	  de	  zonnevlecht.	  Hij	  geeft	  aarde,	  balans	  en	  kracht.	  

	  	  


