Selenite
Wanneer je voor het eerst Seleniet ziet, zal de witte kleur ervan onmiddellijk je aandacht
trekken. Deze kleur is perfect voor een steen die staat voor mentale zuiverheid. Je hebt
Seleniet nodig als er veel dingen in je hoofd gaande zijn en het je gevoel van rust en
stilte begint te beïnvloeden. Net als Obsidiaan is het een goede steen om je te helpen je
geest te kalmeren en je mentale helderheid te geven.
Seleniet belichaamt een hoog vibrerende energie die werkt om je te helpen licht vanuit
de Hogere rijken naar het fysieke lichaam te brengen, om persoonlijke transformatie te
creëren. De witte of transparante edelstenen hebben een sterke trilling die het
Kruinchakra (Sahasrara) en het ZieleSter chakra (Padaka-Pancaka) kan openen, wat kan
helpen bij de verbinding met je hogere-zelf. Je hogere zelf kan je toegang geven tot de
Akasha-archieven, je helpen om je ware levensdoel te vinden en je eraan herinneren dat
je een perfect wezen bent dat gemaakt is van liefde en licht.
Bij verbinding met het Derde Oog Chakra (Ajna) en Kruinchakra (Sahasrara) is de
betekenis van Seleniet er een van volledige positiviteit en zuiverheid. Zodra de kracht
van het Seleniet in de Kruinchakra stroomt, zal het de energie openen, opheffen en
activeren. De chakra's worden volledig gezuiverd waardoor je een bevrijd gevoel van het
“zelf” zal ervaren, vrij van negativiteit en/of remmingen. Dit is een ideale steen om
verbinding te maken met spirituele gidsen of Beschermengelen.
Mensen hebben een manier om je hoofd te vullen met slechte ideeën, gedachten en
percepties. De kleur en het gevoel van Seleniet heeft een heerlijk aardingskwaliteit die
helpt om je aandacht te vestigen op het hier en nu. Als je merkt dat je gemakkelijk
afgeleid bent of het moeilijk vindt om je op één ding tegelijk te concentreren, kunnen
Seleniet en zijn energieën gewoon de remedie zijn.
Naast de scherpte en aanwezigheid van de geest, kan deze steen ook wazige of mentale
mist wegwerken die psychische inzichten omringt, of visies die tijdens meditatie worden
ontvangen. Zoveel wijsheid en zoveel berichten komen ons de hele tijd door, en de
wereld zelf wordt vaak op dezelfde manier gesynchroniseerd om ons hints en patronen te
geven die ons zullen helpen ons naar ons beste leven te leiden. Seleniet kan je helpen
om niet alleen die synchronisatiemomenten te herkennen, maar ook om jezelf op die
energieën af te stemmen en het proces te vertrouwen.
Deze steen heeft veel voordelen. Het kan niet alleen helpen om je lichaam te balanceren
en te stabiliseren, het kan ook je emoties in evenwicht brengen en stabiliseren. Seleniet
is een zeer gevoelige steen die net zo werkt als een vloeibaar licht van deze wereld naar
de hogere rijken, en omgekeerd.
De strepen die je op het oppervlak van Seleniet kunt vinden, dienen als een pad voor de
geest. De vibraties die Seleniet geeft, zijn van hogere spirituele aard en niet zozeer van
het fysieke, dus je kunt hiermee ook op weg zijn naar spirituele verlichting, het
ontdekken van je spirituele gaven en het volgen van je ware pad, je levensdoel en
Zielenmissie.
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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