Rainbow Obsidian
Regenboog Obsidiaan is een soort Zwarte Obsidiaan die, wanneer hij zeer gepolijst is en wordt
blootgesteld aan sterk, helder licht, glanzende lagen onthult.
De steen is gemaakt van vulkanisch glas en de lagen worden veroorzaakt door de insluitingen van
nanodeeltjes van pyroxeen. Het ziet er op het eerste gezicht uit als een zwarte steen, maar je zult
de band met mooie regenboogkleuren in de steen opmerken.
Het is de edelsteen van de zachtaardige, gevoelige en zachte mensen. Wanneer je een zachte,
rustige en kalme natuur hebt, zul je enorm profiteren van deze prachtige edelsteen! Regenboog
Obsidiaan zal werken om je negatieve gedachten en gevoelens te verwijderen en te vervangen
door goede.
Regenboog Obsidiaan zal je helderziende vaardigheden verbeteren, vooral als het gaat om liefde en
relaties en je inspanningen voor zelfverbetering. Met deze steen kun je de oorzaak of de werkelijke
reden van je emotionele problemen zien, zodat je ze kunt oplossen.
De energieën van deze steen zullen je inspireren om een goed voorbeeld voor anderen te zijn.
Regenboog Obsidiaan is een sterk aardende en beschermende steen vergelijkbaar met Vuuragaat.
Wanneer je het gevoel hebt dat je leven in het nauw zit en je niet weet welke richting je op moet,
zal Regenboog Obsidiaan je in de goede richting leiden. Het zal ervoor zorgen dat je er veilig
naartoe gaat. Het helpt je ook om je voeten stevig op de grond te houden.
Regenboog Obsidiaan brengt je hoop, verlichting en energie in de meest geblokkeerde en
stagnerende gebieden van het emotionele lichaam. Dit helpt je je optimistischer te voelen en
bereid te zijn om deel te nemen aan het leven. Het is een prachtige steen om depressies of
stemmingswisselingen te verlichten. Deze steen is een hulpmiddel om te begrijpen hoe je
traumatische ervaringen uit het verleden kunt gebruiken als lessen voor vandaag om je te helpen
een beter persoon te worden. Het is nooit prettig om de diepe emotionele wonden en trauma uit
het verleden opnieuw te ervaren, maar de energie van deze steen ondersteunt je in dit streven,
dus de haken die je aan die herinneringen houden, kunnen beginnen te desintegreren.
Regenboog Obsidiaan kan worden gebruikt wanneer je je geheugen moet activeren. Gebruik het
als een hulpmiddel voor focus tijdens het studeren, het uitvoeren van rituelen of het uitvoeren van
andere activiteiten die focus en geheugen vereisen vanuit de diepten van je geest. Deze steen
helpt je je negatieve gedachtevormen te verdrijven.
Regenboog Obsidiaan zal fungeren als een brug die hoop en licht kan brengen naar dat deel van
jezelf dat gevuld is met wanhoop en duisternis. Het geeft je iets om voor te leven en iets om
gelukkig mee te zijn! Regenboog Obsidiaan is een geweldige reiniger van negativiteit die je krijgt
van je omgeving en van je eigen emoties, zoals jaloezie, wrok, woede of bitterheid.
Het is een krachtige meditatiesteen die je helpt je angsten op te lossen, barrières wegneemt en je
bewustzijn uitbreidt. Het zal je laten zien hoe je dieper kunt ingaan op onverklaarbare ervaringen
of fenomenen in je leven. Het geeft je ook de antwoorden die je zoekt die je nieuwsgierigheid
zullen bevredigen.
Regenboog Obsidiaan scherpt je zintuigen, verlicht je geest en ontlaadt wat er in je hart is.
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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