Aqua Aura Quartz
Aqua Aura Kwarts is Bergkristal verbonden met goud en heeft een hoge, intense vibratie
die wordt gebruikt om andere mineralen te verbeteren voor genezing. Het is een
krachtige steen die gebruikt wordt voor activering van alle chakra's. Het heeft een kalm,
ontspannend effect op het emotionele lichaam en is uitzonderlijk voor het loslaten van
negativiteit en stress. Aqua Aura heeft een uitstekende helende energie, om je auraveld
te reinigen en te genezen.
De steen reinigt niet alleen de aura maar vermindert ook gaten in het energieveld
(veroorzaakt door bijvoorbeeld traumatische ervaringen, ernstige psychische stoornissen
en verslavingen). Het is bijzonder stimulerend voor de keelchakra (Vishudda), waardoor
het vermogen wordt vergroot om emoties op een constructieve en positieve manier tot
uiting te brengen. Het moedigt iemand aan om zijn waarheid vanuit het hart te spreken.
Aqua Aura activeert zielsenergie, waardoor iemand wordt bevrijd van beperkingen
en er ruimte wordt gecreëerd voor iets nieuws. Aqua Aura is zeer beschermend tijdens
spiritueel reizen en kunnen een effectief hulpmiddel zijn voor bewust channelen en alle
soorten interdimensionale communicatie.
Deze mooie steen zet je in verbinding me je Hogere Zelf.
Aqua Aura beschermt energetisch tegen psychische aanvallen en ze zullen alle negatieve
effecten van elk type energie waarmee je in contact komt voorkomen. Ook beschermt
het tegen energiezuigers en spiritueel vampirisme.
Ze bieden rust en vrede tijdens meditatie, verdiepen je afstemming op het goddelijke en
openen poorten naar het engelenrijk. Ze helpen bij het onthouden van lessen uit vorige
incarnaties en vergroten het bewustzijn van iemands spirituele doel voor dit leven.
De verbazingwekkende hoge vibratie helpt om telepathie, helderhorendheid,
helderziendheid, paranormale genezing, automatisch schrijven en andere modaliteiten
krachtiger en beter te maken. Kortom, de perfecte steen voor spirituele ontwikkeling.
De Aqua Aura helpt je de waarheid over jezelf te realiseren. Zelfs diegenen die
weigeren te weten of te geloven. Aqua Aura staat bekend als de steen van de geest en is
erg handig bij het sturen van je energieën. Het kan je richting geven en je helpen
concentreren. Het kan ook je mentale vaardigheden vergroten. Het geeft je mentale
helderheid, versterkt je gedachten en ontwikkelt je geest. Dat is waarom deze steen het
meest wordt gebruikt bij genezing en meditatie. Aqua Aura kan je helpen om de
waarheid van je emoties te bereiken. Het kan ook helpen emotionele uitersten in balans
te brengen en ervoor zorgen dat je emoties op één lijn worden gebracht en worden
opgeruimd. Aqua Aura heeft heel veel helende eigenschappen die je fysiek, emotioneel,
mentaal en spiritueel kunnen helpen. Het kan energieën versterken en toestaan dat je
zowel deze helende energieën verzendt als ontvangt.
Aqua Aura zijn edelstenen met zeer hoge vibraties, waardoor ze healers worden voor
elke aandoening. Deze edelsteen kan energetisch je organen reinigen en verbeteren en
de verschillende systemen in je lichaam stimuleren met zijn hoge levenskracht.
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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