Gele Obsidiaan
Gele Obsidiaan stenen zijn absoluut adembenemend! Als je er naar staart, heb je het
gevoel dat je het hele Universum voor je ogen ziet schitteren. Als je een medium bent, of
als je channelt of intuïtief werk uitvoert, zijn deze Gele Obsidiaan stenen een absolute
must-have. Hun vorm maakt ze tot krachtige hulpmiddelen voor paranormale verbinding,
en de energie die ze bezitten is gewoon onwerkelijk.
Deze stenen zijn betoverend! De regenboogtinten die ze uitzenden zijn boeiend en hun
magie zal je ook betoveren. Deze edelsteen vibreert met energieën van liefde,
vriendelijkheid, genezing, bescherming en empowerment en het is ook ongelooflijk
krachtig in het absorberen van negativiteit. Gele Obsidiaan houdt ons beschermd als we
doorgaan met ons spirituele werk en ons openstellen voor de wijsheid van de Hogere
Rijken. De Gele Obsidiaan edelstenen zullen je een prachtig gevoel van vreugde,
vertrouwen en Goddelijk inzicht geven. Werk met deze hulpmiddelen om de hogere
levensstaten in je aan te roepen en om diep contact te maken met de Bron op een manier
die eenvoudigweg geen andere steen kan vergemakkelijken.
De Gele Obsidiaan is een absolute aanrader om in meditatie te gebruiken. Draag of houd
de jouwe vast terwijl je je ogen sluit en diep ademt. Bij elke inademing en uitademing,
visualiseer je de energie van je Gele Obsidiaan, de geleide steen die uit elke oppervlakte
komt en alles rondom je uitstraalt en je omringt in prachtige stralen van gouden licht. Sta
de steen toe om lage vibraties en energetische blokkades in jezelf en om je heen te
verdrijven, plaats makend voor Goddelijke Wijsheid om binnen te komen. Nadat je met
deze stenen hebt gewerkt, zul je je nieuw leven ingeblazen en verlicht voelen, ontwaakt
voor de heilige waarheid van het Universum.
Gele Obsidiaan verhoogt het bewustzijn. Het helpt je ook om te kalmeren en te centreren,
ook helpt de Gele Obsidiaan om overvloed en welvaart te brengen. Gele Obsidiaan is een
natuurlijk glas dat ontstaat wanneer lava in water komt. Hoewel het een natuurlijk glas is,
heeft het verf erin om deze adembenemende gele kleur te creëren.
Gele Obsidiaan wordt gebruikt in rituelen met betrekking tot visioenen, scrying en
communicatie met planten, dieren en spirits. Obsidiaan is effectief wanneer het wordt
gedragen of wordt gebruikt in beschermende rituelen.

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 mijn website.
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