Calcite - Yellow
Deze edelsteen wordt ofwel Gele Calciet genoemd of Oranje Calciet.
Gele Calciet wordt geassocieerd met het Manipura Chakra (solar plexus, zonnevlecht),
met zelfvertrouwen en hoop. Er wordt gezegd dat zij effectief is in het opruimen van
oude energiepatronen en het vergroten van persoonlijke motivatie en mentale stimulatie.
Zij staat dan ook bekend als een mentale steen omdat ze het analyserende en mentale
onderscheidingsvermogen verhoogt. Calciet vergroot het geheugen en de vaardigheid om
snel en efficiënt te leren en is daarmee een geweldige steen om op je bureau te hebben.
Calciet is veruit de beste steen voor iedereen die studeert.
Het is een krachtige energiereinigingsversterker. De energie van Calciet zuivert en reinigt
negatieve energie van vrijwel overal, ook in jou. Het zal je omgeving zuiveren van
toxische energieën en de aanwezigheid van positieve energieën in je Aura verhogen!
Calciet ondersteunt en verhoogt de ontwikkeling op zowel fysiek als spiritueel niveau. Het
verbeterd de algehele fysieke energie op een zachte manier en vergroot de eigen kracht
en vitaliteit. Deze steen zal je geest zuiveren en je toegang geven tot je innerlijke
wijsheid. Het geeft je ook troost en geruststelling als je moeilijke tijden doormaakt in je
leven. Het is een van de beste zuiverende/reinigende mineralen, die afbrokkelen wat
niet gewenst/nodig is, en helpen op elk niveau helder te worden, waardoor de helderheid
van de gedachte en doel verbetert en het lichaam ontgift wordt.
Het is ook een steen die je verbind met je eigen gidsen. Verbetert meditatie en bevordert
de mening en algehele fysieke energie op een zachte manier. Het verhoogt je eigen
kracht en vitaliteit.
Deze steen is geestelijk verhelderend en helpt je toegang tot je innerlijke wijsheid te
verkrijgen. Het brengt comfort en geruststelling wanneer je door zwaardere tijden in
je leven gaat. Gele Calciet zal ook werken aan eventuele stagnerende energieën in je
leven en breekt je uit die sleur. Het is een zeer verheffende steen die zal leiden tot diepe
ontspanning en is daarmee is ook de perfecte steen voor meditatie, channelen, sjamanen
werk, en psychische exploratie.
Calciet wordt voornamelijk gebruikt als een in balans-brengende en meditatieve steen na
overmatige blootstelling aan krachtige Yang-omgevingen (Yang staat voor: actief,
mannelijk, agressief, sociaal onverschillig). Als je jezelf moet herstellen, is meditatie met
Calciet ten zeerste aan te bevelen. Het herstellen van innerlijke balans is van cruciaal
belang voor uw welzijn.
Het is een katalysator voor inspiratie, de vonken op je creatieve vuur. De oranje
calciumcarbonaat met zijn helende eigenschappen worden aangedreven door de zon, en
zijn zeer energiek en helend. Een oranje kalksteen is een prachtige helende steen voor
iedereen die probeert los te breken van oude patronen of verlegenheid te overwinnen.
Fysiek energetisch is Calciet een hulpmiddel voor de genezing en versterking van botten
en tanden, evenals voor de versterking van celwanden en kan het ook de bloedstolling
ondersteunen.
Ontladen/Opladen
Leg bij volle maan je edelstenen de gehele nacht in de vensterbank of buiten. De
voorkeur gaat uit naar buiten, maar laat ze niet nat regenen. Deze wijze is geschikt voor
alle edelstenen.
Overige wijzen voor het ontladen en opladen van edelstenen zijn terug te vinden op de
facebookpagina en website.
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