Black Tourmaline
Zwarte Toermalijn wordt ook wel Schörl genoemd.
Zwarte Toermalijn is een krachtige steen die vaak meteen goed gevoeld wordt. Soms
vinden mensen de steen zelfs te sterk omdat hij meteen doelgericht zijn weg zoekt naar
de aanwezige blokkades in alle chakra's. De Zwarte Toermalijn reinigt, beschermt, aardt,
zet negatieve energie en gedachten om in positieve en brengt zo balans tussen lichaam
en geest. Zwarte Toermalijn is een zeer effectieve steen om te gebruiken als je de “bad
fortune” of negativiteit weg wilt houden. Toermalijn is een goede beschermingssteen en
kan je beschermen tegen negatieve entiteiten. De steen wordt ook geroemd
om zijn krachtige werking tegen computerstraling en elektrostress. Leg een steen naast
de computer, wifi router of ander elektrisch apparaat om de elektromagnetische straling
te reduceren.
Deze steen wordt sinds de oudheid al gebruikt voor veiligheid en bescherming. Zwarte
Toermalijn staat bekend als een van de meest effectieve en krachtige stenen die je
fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel kunnen genezen en beschermen. Het is een
steen die eigenlijk iedereen in zijn bezit zou moeten hebben omdat het je kan
beschermen tegen ongeluk, ziekte en alles wat negativiteit teweegbrengt.
Zwarte Toermalijn is toegewijd aan het aarden van spirituele energieën, het brengen van
Licht in de wereld en in het leven van degenen die aangetrokken worden tot zijn
krachten. Het bevordert het vermogen om in de donkerste omstandigheden stralend te
blijven en een spiritueel bewustzijn te behouden. Chakra's, het lichaam en emoties
worden gezuiverd doordat de Zwarte Toermalijn het gehele aura en lichaam afzoekt naar
negatieve energie en die omzet, zodat zijn gebruiker zich weer kan ontspannen. Na
verloop van tijd groeit het begrip, zelfvertrouwen en voorspoed en worden blokkades en
angsten stevig aangepakt.
Toermalijn is ook een Sjamanistische steen die bescherming biedt tijdens ritueel werk.
Deze kan ook worden gebruikt voor scrying.
Zwarte Toermalijn wordt al lang gebruikt door Sjamanen in Afrikaanse, Indiaanse en
Aboriginal stammen. Inheemse Amerikanen gebruikten het als een beschermende steen
tegen negatieve spreuken – maar als het in Kwarts wordt gevonden, verbreekt het niet
alleen de betovering, maar staat het ook bekend als een stimulans voor het 'slachtoffer'
en verbetert het zelfs het welzijn! Voor het gronden van spirituele energieën is Zwarte
Toermalijn echter de eerste steen bij uitstek; een geschenk van de natuur, dat zijn
menselijke metgezel in staat stelt om hogere energieën van de kruinchakra (Sahasrara)
naar de wortelchakra (Muladhara) te sturen en te ontvangen.
Handig is ook de hang naar planten en bloemen van Toermalijn. Leg de steen bij de plant
en de steen bevordert groei en beschermt het tegen ongedierte.
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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