Gouden Driehoek
Baby’s en Kinderen

De Gouden Driehoek voor harmonie, rust en balans.
Een buideltje met daarin de gouden driehoek, ook wel 'heilige drie-eenheid' genoemd,
bestaande uit ~Amethist, Bergkristal en Rozekwarts~. Gouden driehoek stenen zijn
eigenlijk voor elke kamer belangrijk (ook i.v.m. aardstralen), maar zullen zeker een
liefdevolle en rustgevende werking hebben op uw baby of kinderen en bevorderen de ozo
belangrijke nachtrust. Je kunt de stenen in de slaapkamer bij of onder het bedje
plaatsen, boven het bedje ophangen (aan de muziek-mobiel) of in het hoofdkussen
stoppen bij kinderen boven de 3 jaar. Voor baby’s kun je deze in het organza zakje
vastspelden aan de wieg, of op een veilige plek onder het bedje bij het hoofdeinde. Waar
je ze ook plaatst, zorg dat ze er in ieder geval niet bij kunnen. Voel en kijk wat voor jullie
werkt!!
De energie van deze drie edelstenen ~Amethist, Bergkristal, Rozenkwarts~ versterken
elkaar. Deze 3 stenen brengen rust, harmonie, heling en zorgen voor een goede
energiestroom.
Reinig de edelstenen eerst voordat je ze gebruikt en (ont)laad ze geregeld op.
Wat is het individuele effect van de drie stenen.
Amethist: Brengt ontspanning en verminderd de druk in het hoofd. Het autonome
zenuwstelsel wordt positief beïnvloed, waardoor de rust makkelijker kan binnenkomen.
Amethist is goed tegen stress en spanning en brengt vrede en ontspanning. In de
slaapkamer zorgt het voor een goede nachtrust. De amethist is ook een zeer goede steen
voor hoofdpijn, en zelfs migraine.
Bergkristal: Reinigt de energie van de kamer. Heeft een zeer goed reinigend effect. De
aura wordt gereinigd. Ook planten en dieren profiteren enorm van het kristal. De energie
van het kristal activeert, is vitaal en effectief tegen pijn en het schept helderheid. De
heldere en helende eigenschappen van Bergkristal verhogen en versterken ook het
energieniveau van de andere twee kristallen.
Rozenkwarts: Tederheid en liefde, pure emoties. Zorgt voor vrede, liefde en comfort in
de slaapkamer. Brengt een positieve emotionele uitwisseling met zich mee. Vrede in het
midden creëert harmonie van binnenuit. Met de rozenkwarts wordt (universele) liefde
ontvangen en gegeven. Rozenkwarts verzacht verdriet en pijn. Zij is de balsem voor de
ziel en draagt bij aan een vredig leven met kracht en harmonie.
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.

Description by Morgain ©

