Celestien
De naam Celestien -ook wel Coelestien, Celestiet of Engelensteen genoemd- komt van het Latijnse woord “hemels”.
De stress verlichtende vibraties zullen voelen als nirvana voor een chaotische geest. Hoewel het een hoog-vibrationele
steen is, is de opbeurende natuur zacht genoeg om toch nog steeds rustgevend, kalmerend en ontspannend te zijn.
Als je je angstig of gestrest voelt, laat het dan een nieuw gevoel van kalmte bij je inzinken. Als je moet omgaan met
onbekende situaties of moeilijke relaties, kan het werken met een Celestien duidelijkheid en hulp bieden bij je
vermogen om te verzoenen. Door het inboezemen van kalmte, zul je beter uitgerust zijn en om kunnen gaan met wat
het leven je brengt. Celestien straalt hoge vibraties uit en wordt Engelensteen genoemd omdat de steen door haar
vibraties contact legt met gidsen en Engelen. De steen helpt bij spirituele ontwikkeling en bevorderd helderziendheid.
Celestien brengt de goddelijke energie in nabijheid. Het heelt drager en omgeving, en bekoelt hevige emoties.
Celestien heeft een zeer rijke kennis als de zogenaamde "Steen der Engelen". Zijn lichtblauwe kleur is zo
onderscheidend dat in oude culturen werd gezegd dat het stukjes lucht zijn die naar de Aarde waren gevallen. Ze
worden tegenwoordig vaak gebruikt in Engelenmagie, waarvan gezegd wordt dat het de steen is die je Beschermengel
zal oproepen. Ze hebben een energie die tegelijk rustgevend en opbeurend is, waardoor je het gevoel hebt dat je
wordt bewaakt door een liefhebbende verzorger. De energie van Celestien wordt tegenwoordig extreem onderschat.
Oude culturen wisten het belang van communicatie met geesten, maar vandaag, zelfs onder metafysische
enthousiasten, zijn Engelen minder populair geworden! Het gebruik van Celestien kan je helpen om in contact te
komen met goddelijke wezens die de harmonie, geluk en goddelijke wijsheid in je leven kunnen verbeteren.
Als je je meer op je gemak voelt om deze krachten te zien als 'positieve krachten' in plaats van de antropomorfe en
religieus geladen term 'Engelen', dan is dat ook prima en een volledig geldige manier om erover na te denken. Waar
het op neer komt is dat Celestien het mineraal is dat je kunt gebruiken als je geïnteresseerd bent in het aanboren van
de extreem hoge vermogens van de spirituele wereld. Dit is niet de steen om rijkdom na te streven, of zelfs liefde,
maar in plaats daarvan, de steen voor het ontwikkelen van je eigen gevoel van spirituele zintuigen en verlichting.
Door eenvoudigweg naar Celestien te staren, wekt de hemelsblauwe kleur diepe vrede en geluk op. Het dragen van
Celestien in tijden van stress of verdriet kan helpen om zware stemmingen op te heffen, verdriet te verlichten en
angst te verminderen. Celestien geeft rust en een vredig gevoel. Het neemt angsten weg voor het onbekende, voor de
toekomst, voor het volwassen worden en alles wat daarbij komt kijken. Het geeft meer zelfvertrouwen en moed.
Celestien leert vertrouwen te hebben dat uiteindelijk alles komt goed. Het maakt bewust van het grotere geheel.
Celestien trekt voorspoed en geluk aan en helpt te vertrouwen op eigen intuïtie. Celestien bevordert creativiteit en is
zeer geschikt voor mensen die in het openbaar spreken.
Celestien is tevens de ideale energie voor diegenen die té snel reageren en/of snel spijt hebben daarvan. Een
Celestien moedigt je aan datgene te doen wat je moeder altijd zei: ‘eerst denken, dan doen’. Celestien is een wijze
energie om te raadplegen als je gemoed je denkproces vertroebelt.
De betekenis van Celestien sluit aan met de hoogste rijken van het Universum om sereniteit in je bovenste chakra's
mogelijk te maken. Als je ooit is verteld dat je te veel denkt, is Celestien de perfecte oplossing voor je overbelaste
geest. Voordat je terecht kom in een toxische cyclus van: wat-als-en-overhaaste conclusies, gebruik of draag dan de
Celestien om de geest te zuiveren. In plaats van je door zorgen te laten verteren, kun je proactief zijn in het gevecht
hiertegen. Langzaam ademen met Celestien brengt balans in de geest. Wanneer je gecentreerd bent, wordt het
gemakkelijker om moeilijke situaties te benaderen met een heldere geest.
Op fysiek energetisch niveau werkt Celestien kalmerend, spierontspannend en pijnstillend en is behulpzaam bij kwalen
aan ogen, oren, keel en bij restless-legs-syndroom. De steen is ook ideaal tegen menstruatie klachten en hevige
krampen. Verder geeft het energie bij uitputting of vermoeidheid en heeft het een helende werking op breuken en
scheuren, zelfs op cel niveau. Wat grappig is omdat de steen zelf kwetsbaar en dus breekbaar 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 mijn website.
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