Blue Lace Agate
Chalcedoon is een steen die er niet alleen mooi uitziet, zij is ook een steen die subtiel krachtige
energie vasthoudt en is een prachtige edelsteen die je naar een hogere bewustzijnsstaat kan
brengen!
Chalcedoon is een steen die op de communicatieve vaardigheden werkt. Van luisteren naar
welbespraaktheid, van het vermogen emoties te kunnen uiten tot aan diplomatie en taalkundige
creativiteit. Ook op andere communicatieve vlakken laat Chalcedoon van zich spreken. Chalcedoon
maakt sociaal, vrolijk, open, creatief, optimistisch en enthousiast. Het bevordert saamhorigheid,
geeft zelfkennis, inzicht, zelfvertrouwen en bevordert het vermogen blokkades te verwijderen en
verandering te accepteren.
Chalcedoon maakt verbinding met de keelchakra (Vishudda) om je te kalmeren met de
gemoedsrust die je nodig hebt om je te ontspannen in je woorden. In plaats van over je gedachten
te struikelen, ruimt dit kristal de blokken tussen je geest en keel op met een rustgevende energie.
Hiermee kun je jezelf uitdrukken op een manier die zowel authentiek als gearticuleerd is.
De fusie tussen Chalcedoon en je keel (Vishudda), derde oog (Ajna) en kruinchakra (Sahasrara)
moedigt je aan om aan een nieuw begin te beginnen. Omdat het in alle rust angsten en twijfels
wegneemt, vestigt het een gevoel van rustige vastberadenheid hiervoor terug in de plaats. Het
koppelen van innerlijke rust en zelfvertrouwen is een krachtig moment bij het nemen van gemeten
risico's. Door jezelf te bevrijden van de angst voor afwijzing of de angst om te falen kun je groeien.
Accepteer spannende ervaringen in je leven op een manier die nog steeds kalm, rationeel en
gezond is met de hulp van de Chalcedoon-eigenschappen.
Chalcedoon is tevens een steen die zeer geschikt is voor gevoelige en hoog-gevoelige mensen
(HSP). Het is namelijk een zeer beschermende steen die negatieve energie absorbeert. Daarnaast
geeft Chalcedoon heel veel innerlijke rust en het lijkt wel alsof deze edelsteen een groot stuk weg
vrijmaakt naar je eigen kern. Dit is precies hetgeen wat voor die fijne innerlijke kalmte zorgt en
deze steen brengt je dan ook een stuk dichter bij jezelf. Hij zorgt ervoor dat je jezelf een stuk
beter gaat voelen en begrijpen. Dit helpt je op de eerste plaats om veel beter te verwoorden wat je
vindt, voelt en wilt. Hij helpt je hierdoor om veel beter om te gaan met andere mensen. Als gevolg
hiervan kun je jezelf veel makkelijker op een gezonde manier verbinden met anderen en genieten
van het gezelschap van anderen.
Deze beschermende steen beschermt je ook tegen schade op fysiek, emotioneel, mentaal en
spiritueel niveau. Reinigt de aura van alle negatieve energieën en vervangt deze door goede en
positieve energieën. Door dit alles gebeurt er nog iets bijzonders als je een Chalcedoon gedurende
langere tijd bij je draagt. Hij maakt je namelijk zelfverzekerder en helpt je om jezelf volledig te
accepteren. Hij geeft je veel meer zelfinzicht, waardoor je jezelf echt kunt ontwikkelen en
blokkerende zaken los kunt laten.
Op fysiek energetisch niveau werkt Chalcedoon reinigend, verkoelend en koortsverlagend,
ontstekingsremmend, bloeddruk verlagend en bevordert het immuunsysteem. De steen heeft een
positieve invloed op de longen, verkoudheid, ademhaling, het lymfestelsel, het bloed en de
doorbloeding, vochtophoping en op de insuline productie en dus diabetes. Het versterkt het
moedergevoel en stimuleert de melkproductie bij borstvoeding. Chalcedoon verbeterd het
geheugen en verlaagt stress waardoor de steen een grote hulp is bij examens.
Voor wie snel driftig, geraakt of beledigd is kan Chalcedoon een prima hulp zijn. De steen leert je
te luisteren naar het je eigen zelf, je lichaam en anderen. Chalcedoon helpt bij spreekstoornissen
als stotteren en heesheid. Bij melancholie en depressies is de Chalcedoon troostend en kalmerend.
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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