Petrified Wood
Versteend Hout (Petrified Wood) komt van het Griekse wortel petro, wat betekent rots of steen,
met letterlijke betekenis van het woord 'hout in steen veranderd'. Versteend Hout is het resultaat
van een boom te veranderen in steen door het proces van permineralization.
Maak contact met Versteend Hout als je diepe wortels wilt vestigen. Zelfs als je vervuld bent van
paniek of angst, zal het helpen om gegrond en stabiel te zijn vanwege de energieën van kalmte. De
aardse energieën die aanwezig zijn in deze steen zullen je zenuwen kalmeren en je angsten
verlichten. Het zal je vullen met gevoelens van veiligheid, stabiliteit en welzijn. Versteend Hout is
een ideale steen voor meditatie omdat het je zal helpen te weten wat belangrijk is en wat niet.
Wanneer Versteend Hout verbinding maakt met je Muladhara (Wortel-chakra) en Ajna (Derde oogchakra), zul je een groter gevoel van bewustzijn en vastberadenheid ervaren. Het zal heel goed
voor je zijn om Versteend Hout te hebben als je niet zeker weet hoe je met een bepaalde moeilijke
situatie om moet gaan.
De energieën van Versteend Hout geven je stabiliteit en helpen je de beste oplossingen voor je
problemen te herkennen. Het geeft je de kracht en moed om ze vastberaden na te streven.
Deze steen is zeer voordelig voor degenen die ongeduldig zijn in het wachten op de vruchten van
hun harde werk. Het zal je de verplichting geven om te wachten tot je innerlijke transformatie
plaatsvindt.
Versteend Hout brengt ingebedde gevoelens in je onderbewustzijn naar de oppervlakte om
onnodige grenzen aan je potentieel te verwijderen. Dit gefossiliseerde hout helpt je bij het loslaten
van deze ongezonde emoties. Versteend Hout kan je helpen bij het herkennen en overwinnen van
beperkende emotionele patronen die door je voorouders zijn doorgegeven. Vaak werden deze
emotionele patronen gecreëerd als overlevingshulpmiddelen om situaties aan te pakken die je
voorouders tegenkwamen, maar die niet langer geschikt zijn. Versteend Hout kan je helpen
bepalen welke van deze patronen niet langer nodig zijn, dus dergelijke beperkingen kunnen worden
opgeheven, waardoor de mensheid wordt bevrijd van de destructieve echo's uit het verleden,
terwijl de oude wijsheid die je kan helpen om weer in balans te komen, behouden blijft.
Versteend Hout herinnert je eraan dat alle kennis en wijsheid die je nodig hebt, beschikbaar is in
de uitsparingen van je geest. Deze steen helpt je bij het opruimen van de rommel die je niet langer
dient. Het ondersteunt je bij het verwijderen van het vreemde uit je leven en onthult eerder
verborgen informatie die je momenteel nodig hebt.
Versteend Hout leert je dat veel van wat je moet beseffen, begrijpen, onthouden of weten diep in
je lichaam, geest en ziel begraven ligt. Het is een krachtige leraar van de schoonheid en kracht van
het fysieke rijk en helpt je de lessen van het belichaamde, bewuste geest op het aardse vlak te
ontvangen en te leren. Het helpt je te herkennen dat de aarde alles biedt wat we nodig hebben.
Het helpt je om schaarste-bewustzijn te overwinnen en de hebzucht die het in jezelf voortbrengt.
Op fysiek energetisch niveau bevat Versteend Hout een trilling die je helpt het vermogen van je
lichaam om te regenereren en verjongen aan te boren. Het is ook goed voor het ondersteunen van
de cellulaire structuur van je lichaam. Versteend Hout is een prachtige ondersteuning voor alle
soorten lichamelijke genezing. Het is vooral goed voor het in balans brengen van de lever en de
galblaas. Het kan helpen bij het reinigen van de lever en het bloed. Het vergemakkelijkt een goede
productie van bloedcellen in het beenmerg.
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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