Chiastolite
Chiastoliet is een vrij unieke diepbruine steen met een natuurlijke zwarte kruisvorming in zijn
structuur. De betekenis van zijn naam komt van het Griekse woord "chiastos" dat kruisvormig of
kruiselings betekent. Deze edelsteen heeft ook de gemeenschappelijke naam van Kruissteen.
In de oudheid vereerden mensen het kruis erin als een teken van God. Deze ongewone edelsteen
wordt al eeuwen beschouwd als een steen die zeer beschermend is.
Deze oude overtuigingen zijn waar gebleken, omdat het een zeer effectieve psychische
beschermingssteen is. In het verre verleden werd Chiastoliet gebruikt om het boze oog en vloeken
af te weren. Ze helpen je om negatieve energie in positieve te veranderen en bevorderen harmonie
en vrede. Dit is een steen van evenwicht en harmonie, en zal meningsverschillen tussen mensen
met verschillende ideeën tegengaan en hun houding veranderen in een harmonieuze
overeenkomst. Omdat ze negatieve energie in positief veranderen en harmonie bevorderen, is dit
een goede vibratie die resoneert in je aura.
Chiastoliet is een sterke spirituele aardingssteen, die een goede helende energie heeft en nuttig is
om het hele lichaam te versterken en “schade” in het auraveld te herstellen. Wanneer je je
verbindt met de energie van deze steen, zul je de diepe verbinding met de aarde voelen en zijn
vibratie kan elke chakra activeren waar je intuïtief ervoor zal kiezen om hem te gebruiken. Deze
energie zal dan helpen bij het activeren van zowel het AardSter chakra (Gaia Portal, Sanskrit:
Vasundhara) onder je voeten als het ZieleSter chakra (Sanskrit: Padaka-Pancaka) boven het
hoofd. De stimulatie van deze twee niet-lichamelijk chakra's helpt je om energie door de ziel te
brengen en deze te gronden doorheen de aarde. Hiermee kun je zoveel hoge vibratie-energie
binnenbrengen als je wilt, omdat het veilig naar de aarde wordt gebracht.
Chiastoliet is een uitstekende steen die je ook naast andere hogere vibratiestenen kunt gebruiken,
omdat het een krachtige steen is om je te helpen naar hogere spirituele rijken te reizen en om te
leren over de inhoud van de Akasha Records, terwijl je gegrond blijft. Het zal je helpen om in de
spirituele rijken naar het gebied van de Akasha Records te reizen. Tijdens meditatie zullen ze je
helpen een verbinding te maken met de Akasha Records om meer te weten te komen over je
vorige levens. Dit Akasha veld wordt ook wel het collectieve onbewuste genoemd. Het Akasha veld
is de opslagplaats van alles wat ooit is gebeurd en waar je naar toe kunt gaan en je eigen
ervaringen uit vorige levens kunt onderzoeken. De ontdekte informatie kan je helpen om erachter
te komen hoe je vorige levens zich verhouden tot je huidige leven.
Chiastoliet heeft een krachtige actieve werking om je in staat te stellen je fysieke sterfelijkheid te
begrijpen. Het helpt je te beseffen dat je op een reis bent die bestaat uit dit leven en vorige levens
die je hebt ervaren, leven na leven, dood en wedergeboorte. De energie van deze steen helpt je te
beseffen dat het leven verandert en dat het noodzakelijk is dat we ons allemaal aanpassen aan de
veranderingen die plaatsvinden.
Verder is Chiastoliet een goede steen om te gebruiken als je je angstig, depressief of gestrest
voelt. Een stukje bij je dragen is een van de methoden om je te helpen stress te verlichten. Omdat
het een psychische beschermingssteen is, stelt deze je in staat je veiliger te voelen wanneer je
naar plaatsen gaat waar je je angstig of ongemakkelijk voelt.
Chiastoliet is op fysiek energetisch niveau ook een geschikte steen om je te helpen naarmate je
ouder wordt, wanneer je misschien niet meer in staat bent om te doen wat je voorheen hebt
gedaan. Het is een sterke steen om de tanden en botten te helpen.
Het kan helpen de bloedstroom in evenwicht te brengen en er wordt gezegd dat het energetisch
het lichaam helpt om chromosoomschade te herstellen.
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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