Honey Calcite
Honing Calciet is een calciumcarbonaatmineraal en vormt zich in massieve of ruitvormige
kristallen. Het is een van de meest voorkomende mineralen die op aarde te vinden zijn
omdat het verschillende vormen aanneemt en voorkomt in verschillende soorten
geologische omgevingen. De beste exemplaren van dit type Calciet komen uit Mexico.
Honing Calciet wordt gedragen ter energetische ondersteuning om je de juiste manier te
laten zien om je persoonlijke kracht te ontwikkelen en te gebruiken. Het moedigt ook
verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en leiderschap aan. Het zal je gevoel van
eigenwaarde vergroten en je helpen bij het verwerken van schadelijke of beledigende
situaties. Deze steen brengt vertrouwen, kracht en moed zodat je je persoonlijke of
professionele obstakels zult overwinnen. De energie van Honing Calciet helpt je ook bij
het leren van nieuwe dingen en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden.
Honing Calciet is buitengewoon geruststellend als we ons overweldigd voelen. Het
moedigt ons aan om onze eigen emoties in het huidige moment te valideren en te
herkennen hoe onze huidige situatie verantwoordelijk is voor deze gevoelens. Het helpt
ons te beseffen dat onze emoties volkomen logisch zijn, alles bij elkaar genomen. Zodra
we ons emotioneel gevalideerd voelen, helpt Honing Calciet ons erachter te komen waar
onze prioriteiten liggen en welke taken we meteen kunnen aanpakken om onze situatie
te verbeteren. Honing Calciet geeft ons aanmoediging en helpt ons te geloven dat we
volledig in staat zijn om met ons leven om te gaan, onze problemen op te lossen en goed
te leven. Het vermindert de drang om uit te stellen, vooral als we worden gemotiveerd
door angst of perfectionisme. Honing Calciet heeft een ongelooflijk positieve energie die
moed en zelfvertrouwen opwekt. Het helpt ons om onze stress weg te lachen en onze
onvolkomenheden te omarmen. Het brengt ons weer in balans en helpt ons daar
gemakkelijker te blijven. Honing Calciet helpt ons om een houding van dankbaarheid te
ontwikkelen en herinnert ons eraan dat we, ongeacht hoe stressvol het leven kan zijn,
omringd blijven door zegeningen.
Honing Calciet heeft een “zoete” en verzorgende energie, die zowel aards als opbeurend
is. Het helpt ons om ons stabiel, krachtig, helder van geest te zijn en in staat te stellen
onze kracht te gebruiken voor het Hoogste Goed. Honing Calciet trekt welvaart aan en
helpt ons oude overtuigingen over schaarste los te maken die ons ervan weerhouden van
het leven te genieten. Het inspireert vrijgevigheid, voor onszelf en voor anderen. Honing
Calciet moedigt ons ook aan om onze spirituele opleiding actief voort te zetten en niet
zelfgenoegzaam te worden. Het herinnert ons eraan dat er boeken te lezen zijn, ideeën
om over na te denken, rituelen om aan deel te nemen en dat het Goddelijke op ons
wacht om de oproep te beantwoorden. Honing Calciet wekt spirituele inspiratie op en
geeft ons de energie die we nodig hebben om onze spirituele taken en doelen na te
streven. Honing Calciet is afgestemd op de Wortel- (Muladhara), Zonnevlecht-(Manipura)
en Derde oogchakra (Ajna) en is gekoppeld aan het astrologische teken van Kreeft. Het
is verbonden met de element Vuur en Wind trilt naar het nummer 8.
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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