Zilver Obsidiaan
Zilver Obsidiaan is een variëteit van Zwarte Obsidiaan met heldere zilverachtige insluitsels. Deze steen
wordt gevormd wanneer vulkanische lava zeer snel afkoelt nadat het in contact is gekomen met water. Het
is een natuurlijk vulkanisch glas met een glanzende textuur en als je deze steen in het licht houdt, heeft hij
een zilveren flits die van binnenuit lijkt te gloeien. Er wordt gezegd dat het eigenschappen heeft die
negatieve energie afweren en zichzelf beschermen tegen alle negativiteiten. Het snelle afkoelingsproces
maakt het zeer glanzend en glad van structuur.
Obsidiaan komt over de hele wereld voor; Goud- en zilverglans-Obsidiaan wordt echter het meest
gewonnen in Mexico en de Verenigde Staten (Oregon).
Zilver Obsidiaan heeft een hogere vibratie dan pure Zwarte Obsidiaan. Het heeft een kalme, koele energie
die ons helpt om ons direct bewust te maken van wat er in ons en om ons heen gebeurt, en om die realiteit
onder ogen te zien zonder angst of ontkenning. Het nodigt ons uit om de uitdagingen aan te gaan waarmee
we worden geconfronteerd en om goede keuzes te maken. Het helpt ons te beseffen dat gedachten en
gevoelens niet uitvergroot of overdreven geanalyseerd hoeven te worden. Onze interne dialoog is slechts
informatie over wat er buiten en binnen ons gebeurt. Zilver Obsidiaan helpt ons te beseffen dat het er echt
toe doet wat we met die informatie doen; welke acties we ondernemen of kiezen om ons te verzetten.
Zilver Obsidiaan helpt ons te weten welke acties ons het beste zullen dienen en het hoogste goed dienen.
Zilver Obsidiaan verbindt ons met de kracht van de aarde en de wijsheid van de hemel, waardoor het een
bijzonder goed hulpmiddel is voor sjamanistische beoefenaars en genezers van aardmedicijnen. Het biedt
bescherming tijdens spirituele reizen en helpt ons onze ziel en lichaam met elkaar verbonden te houden,
zodat we niet verdwalen.
Zilver Obsidiaan verhoogt de psychische gevoeligheid en is een van de allerbeste stenen voor kristallen
bollen om problemen op te lossen of duidelijkheid te krijgen over verborgen motivaties. Zijn energie dringt
dwars door de mist heen en verlicht de waarheid. Zilver Obsidiaan is afgestemd op de Wortel, Keel en
Derde Oog chakra; is verbonden met Boogschutter en het element Aarde.
Zilver Obsidiaan scherpt onze instincten aan en onthult verborgen talenten. Het herinnert ons eraan dat we
de baas zijn over onze eigen bestemming en dat we de intelligentie en het hart hebben die nodig zijn om
onze dromen waar te maken. Zilver Obsidiaan helpt ons verstandig te denken en effectief te plannen. Deze
steen helpt ons om goede kansen aan te trekken en te benutten.
Deze steen wordt beschouwd als een zeer beschermende steen die je beschermt tegen alle soorten
negativiteit. Het helpt je om je omgeving puur en eenvoudig te maken door er allerlei soorten negativiteit
uit te absorberen. Het verbetert ook je geduld en doorzettingsvermogen. Het helpt je je meditatiekrachten
te vergroten en helpt je de verbinding tussen je fysieke lichaam en je geest te behouden, vooral tijdens
astrale projectie. Het is een aardende en beschermende steen die helpt om al je diepe, onbewuste angsten
te verlichten. Dit wordt beschouwd als een van die oude stenen die een lange band met de mensheid
hebben gehad.
Zilver Obsidiaan wordt door metafysische genezers als ondersteuning gebruikt om depressie, angst en
andere mentale / emotionele stoornissen te behandelen. Er wordt ook gezegd dat het nuttig kan zijn als
extra ondersteuning voor iedereen die lijdt aan chronische of langdurige ziekten die een complexere
genezingsstrategie vereisen.

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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