Phantom Quartz
Fantoomkwarts, een majestueuze en mysterieuze variant van Bergkristal. Fantoomkwarts krijgt
zijn krachtige helende vibraties door de zeldzame en unieke formaties die zijn ontstaan door
onderbrekingen in hun groei. Deze “onderbrekingen’ helpen geconcentreerde minerale afzettingen
te creëren, die zich in onderscheidende spookachtige vormen in het kristal vormen. Deze
dromerige fantomen hebben allemaal hun eigen verhaal en brengen boodschappen van wijsheid en
waarheid die in de loop van de millennia door deze kristallen zijn verzameld.
De betekenis van de Fantoomkwarts leert ons dat de eerste stap in het loslaten van trauma's uit
het verleden, het achterlaten van het ego is en de ziel de mogelijkheid biedt om te leren en te
groeien van de ervaring. Psychologen hebben zelfs een naam voor dit opmerkelijke fenomeen posttraumatische groei (PTG). De Fantoomkwarts herinnert ons eraan dat wat ons niet doodt ons
sterker maakt. En de kans is groot dat het nooit zo erg is als we ons ooit hadden voorgesteld.
Immers, met de Fantoomkwarts in je spirituele ethos, is zijn heilige medicijn vervuld met wijsheid
uit miljoenen jaren van evolutie uit de aardkorst.
Beschouw de Fantoomkwarts als je eigen biechtstoel, een heilige tijd en ruimte waarin je de stenen
diepe waarheden kunt vertellen die je aan niemand anders kunt vertellen. Volg de aanwijzingen
van de oude boeddhistische meesters en bereid je voor op verlichting in zen-stijl door eenvoudig
naar de steen te staren in vredige contemplatie. Voel hoe je geest terugkeert naar het langzame en
zachte ritme van de natuur terwijl je aan je intentie denkt. Net als Bergkristal met zijn
mogelijkheid om een horloge te programmeren, is de Fantoomkwarts ook programmeerbaar, wat
betekent dat deze je intentie voor je opslaat, zodat je er een beroep op kunt doen wanneer je het
nodig hebt.
Edelstenen lijken misschien de meest “stilzittende” objecten op de planeet, maar het luistert altijd
en zit sinds dag één in team ‘Yours Truly’. Vertrouw op de kracht van Fantoomkwarts en kijk niet
terug in woede of verdriet, maar straal uit met de gloed van licht en liefde, het krachtigste medicijn
van allemaal.
Bij edelsteen therapie omhuld Fantoomkwarts de helende trillingen die diep in de aarde worden
gevonden, waardoor het een diepgaande krachten bevat van inzicht en spirituele inspiratie. Als een
Fantoomkwarts je heeft gefascineerd met zijn verleidelijke vibes en dramatische esthetiek, kan dit
een teken zijn dat je hulp nodig hebt om uit een bepaalde sleur in je leven te komen. Wanneer je
mediteert met Fantoomkwarts, werkt het als een natuurlijk antidepressivum, maar zonder
bijwerkingen.
Net als een vertrouwde levenscoach helpt het Fantoomkwarts alles in het juiste perspectief te
houden, vooral als het gaat om het achterhalen van de geheimen van het Universum, wat
verborgen lijkt en net buiten je bereik ligt. Mediteer met een Fantoomkwarts en laat zijn krachtige
vibraties je helpen aan je wonderbaarlijke metamorfose te beginnen in de prachtige vlinder die je
altijd voorbestemd was te worden. Ga rustig zitten met de steen en inhaleer de helende energie
van het Universum. Voel tijdens het uitademen alle slechte dingen die uit je lichaam worden
vrijgegeven, zoals een snelle rivier die zichzelf reinigt van algenslib.
De meditatiepraktijk van iedereen is anders, net zoals er geen goed of fout kristal is om te
gebruiken. Elk soort energiewerk is afhankelijk van je natuurlijke intuïtie, dus je kunt erop
vertrouwen dat je altijd het juiste kristal kiest dat je nodig hebt in je leven op dat specifieke
moment. Met andere woorden, het kristal kiest jou en niet andersom.
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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