Morganiet
Morganiet is vaak een zalm- of lichtroze edelsteen van de beryl-variëteit. De kleur wordt veroorzaakt door
de aanwezigheid van mangaan in de steen, en de warmtebehandelingen die deze steen ondergaat
versterken ook de kleuren. Het heeft een hoge mate van schittering en komt vaak in de mooiste tinten
roze.
Het werdt begin 1900 in Californië ontdekt. Vroeger stond het bekend als Pink Beryl totdat George F.Kunz,
hoofdgemoloog bij Tiffany & Co. het in 1911 hernoemde tot Morganiet. Dit is ter ere van de enthousiaste
edelsteenverzamelaar en financier JP Morgan voor zijn minerale en edelsteenkundige bijdragen aan het
American Museum of Natural History. Behalve dat het bekend staat als een variëteit van Beryl, is het ook
bekend als Cesian Beryl en Pink Emerald. Minas Gerais in Brazilië produceert de meeste Morganiet, maar er
zijn ook stenen die afkomstig zijn uit Zimbabwe, Rusland, Namibië, Mozambique, China, Afghanistan en de
VS.
Morganiet verbindt ons met alle grote krachten van liefde en goedheid in het Universum. Het nodigt ons uit
om ons aan de Liefde over te geven en haar onze koers te laten sturen. Het bevrijdt ons van dogma's en
fanatisme die ons op een dwaalspoor brengen en ons dichter brengen bij wat Waar en Echt is. Morganiet
leert ons dat onze kracht zit in onze tederheid en onze moed in ons mededogen. Het beschermt ons zodat
we kwetsbaar durven zijn en openstaan voor het ontvangen van liefde en het tonen van liefde aan anderen.
Morganiet is een fenomenale steen voor iedereen die meditatie op basis van mededogen beoefent, het
lijden van anderen op zich neemt en hen vrede en genezing stuurt. Morganiet inspireert liefde voor het
leven en voor alle wezens. Morganiet is vooral goed om ons te helpen de leiding te nemen en in actie te
komen, zodat we echt een verschil kunnen maken in de wereld. Morganiet is afgestemd op het Hartchakra
en gekoppeld aan het astrologische teken Weegschaal. Het is verbonden met het element Water.
Morganiet is een prachtige liefdessteen. Het kan worden gebruikt om onze soulmates aan te trekken en om
bestaande relaties te koesteren, zodat ze langdurig, gezond en gelukkig zijn. Morganiet is vooral nuttig voor
iedereen die een diep emotioneel trauma en / of verdriet heeft opgelopen. Morganiet helpt alle pijn weg te
nemen die binnen blijft hangen en helpt ons om zware emoties te verwerken en volledig los te laten. Het
laat ons ook zien hoe we elke bewuste of onbewuste weerstand die we hebben tegen onze eigen
emotionele genezing en groei kunnen oplossen. Morganiet geeft ons een gevoel van vrede, veiligheid,
vreugde en een geloof in onze eigen innerlijke kracht. Het kan ons helpen om voorzichtig onze eigen
emotionele patronen te observeren, vooral die welke op angst of oordeel zijn gebaseerd, en om nieuwe
patronen te ontwikkelen, gebaseerd op liefde.
Deze steen zal je helpen beseffen dat je slechte ervaringen en uitdagingen de katalysator zullen zijn om
vooruit te komen of die grote verandering in je leven aan te brengen.Ze zullen je je eigen kracht en moed
laten ontdekken, en ze zullen je rust en vertrouwen geven om gewoon door te gaan! Het zal je het leven
met vreugde en eerbied laten waarderen. Het is misschien geen rijk, populair of succesvol leven, maar het
is jouw leven. Je kunt er alles mee laten gebeuren als je dat wilt. Je kunt het in elke gewenste richting
brengen. Je bepaalt zelf en je maakt je dromen waar. Je zult je dankbaar voelen voor alle kleine dingen die
je leven tot het speciale geschenk maken dat het is.
Het zal vreugde en respect voor het leven opwekken, en het zal de kansen vergroten om goddelijke
onvoorwaardelijke liefde te ervaren! Morganiet roept een gevoel van vrede, rust en innerlijke kracht op. Het
zal je zelfvertrouwen vergroten en je persoonlijke kracht vergroten.

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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