Moonstone
Maansteen is een natrium-kalium-aluminium-silicaat. Maansteen heet zo vanwege de
glans, die wordt veroorzaakt door breking (diffractie) van het licht in een microstructuur
die bestaat uit zeer dunne laagjes veldspaat, die doet denken aan maanlicht.
Maansteen zit boordevol vrouwelijke energie en word veelal gebruikt om het paranormale
krachtiger door te laten komen. Tip; draag de steen eens bewust tijdens Volle Maan.
Maansteen, de naam zegt het al, heeft een sterke band met de maan en de vrouwelijke
energie. Net zoals de maan werkt de steen weerkaatsend en helpt ons eraan herinneren
dat alles deel uitmaakt van een cyclus vol verandering. De connectie met vrouwelijke
energie is duidelijk aanwezig doordat de steen op energetisch niveau intuïtie en
vruchtbaarheid stimuleert terwijl ze tegelijk een kalmerend effect heeft op sterke
emoties.
Maansteen is niet zomaar een intuïtie versterker. Zij versterkt op krachtige wijze
paranormale vermogens zoals mediamieke gaven en helderziendheid. Maansteen word al
vele generaties door diverse volkeren gebruikt om de paranormale vermogens te
versterken en te ontwikkelen. Maansteen activeert het derde oog chakra (Ajna) en maakt
bewust van het onbewuste. Het helpt ook om dromen te herinneren en te duiden terwijl
ze tegelijkertijd slapeloosheid tegen gaat.
Maansteen kalmeert overdreven reacties op situaties en is, nogmaals gezegd, vol
ontvankelijke, passieve, vrouwelijke energie. Het brengt mannelijke en vrouwelijke
energieën met elkaar in evenwicht en helpt mannen die in contact met hun vrouwelijke
kant willen komen. Dit kristal is het volmaakte tegengif voor de overdreven macho of de
te opzichtige vrouw.
Het is een goede steen voor vrouwen die zwanger zijn of willen worden en ondersteunt
de zwangerschap, de bevalling en borstvoeding. Ook bij (pre) menstruele klachten,
klachten na de bevalling en tijdens de overgang kan Maansteen een welkome steun zijn.
Op fysiek energetisch niveau werkt Maansteen ontgiftend en zorgt voor evenwicht in het
hormonale stelsel. De steen heeft een positieve invloed op de spijsvertering en de
voortplantingsorganen en vermindert vochtophoping.
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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