Malachiet
Net zoals een oude gezegde luidt, herinnert Malachiet ons eraan om een nieuwe bladzijde om te slaan. Als je je voelt
aangetrokken door dit levendige Malachiet-kristal, kan dat betekenen dat het tijd is voor echte verandering. Bekend als de
steen van transformatie, helpt Malachiet om energie en focus te brengen naar nieuwe groei terwijl je de obstakels
elimineert die je tegenhouden. Onderga een spirituele make-over met Malachiet en gebruik de helende eigenschappen
ervan om een injectie van brandstof te geven aan de vurige passies van je hart. Waar je ook naar op zoek bent -liefde,
succes, geluk- Malachiet brengt je het geschenk van wijsheid om het verschil te weten tussen overvloed van de geest en
monetaire rijkdom en zal je helpen omgaan met de vele veranderingen die in je leven kunnen gebeuren, omdat het helder
denken en gecontroleerde emoties stimuleert.
Malachiet is dé ideale edelsteen voor iemand die nooit de perfecte partner lijkt te vinden. Omdat het zich verbindt met het
hart en de Hartchakra opent, geeft Malachiet je de kracht om door te breken door negatieve patronen. Stop met het
herhalen van dezelfde fouten en mediteer met de helende eigenschappen van Malachiet om problemen te identificeren en
nieuwe richtingen te ontdekken. Als je eenmaal de patronen hebt herkend die je nodig hebt om jezelf te bevrijden, zal de
energie van Malachiet in je Zonnevlecht chakra een zware dosis wilskracht bieden om je te helpen dezelfde intenties te
vermijden. Met deze zelfverzekerde vastberadenheid, zul je niet alleen de vertrouwde vallen achter je laten, maar zul je ook
een vitaliteit ervaren die je zal stimuleren om positieve beslissingen te nemen op andere gebieden van je leven.
Malachiet is altijd een steen van wijsheid geweest. Zelfs in het oude Egypte bekleedde Malachiet de binnenkant van de
hoofdtooien van Farao’s omdat men geloofde dat het kristal evenwicht en inzicht zou geven aan hun heerschappij. Al in
3000 voor Christus werd Malachiet ook vermalen tot poeder en gebruikt als oog make-up vanwege de levendige kleuren en
sprak men over het hebben van wijze ogen!
Als een krachtige steen van transformatie, zal de Malachiet je emoties in evenwicht brengen met stabiliserende
gevoeligheid, zodat je rationele beslissingen kunt nemen die niet worden vertroebeld door verhitte emoties. Door je te
helpen de cyclus te doorbreken, begin je verantwoordelijkheid voor jezelf te nemen en transformeer je in een pijler van
kracht en onafhankelijkheid. Er zullen altijd uitdagingen, verrassingen en onverwachte gebeurtenissen zijn. Maar wetende
dat je de beschermende en ondersteunende energieën van het Malachiet hebt, kun je het verschil tussen stijgen en dalen
voorspellen. Het zal je helpen te genezen op fysiek en emotioneel niveau en onzuiverheden te verwijderen waardoor je je
zwak of vertroebeld voelt. Door alle onzuivere energieën in je leven te verwijderen, stimuleer je ook de positieve
levenskracht in je lichaam en je aura.
Mediteer met Malachiet en voel dat alle chakra’s gereinigd en gezuiverd worden, emotionele blokkades verwijderen en je
hart openen voor nieuwe ervaringen. Als je merkt dat je door ‘Memory Lane’ wandelt, herinnert Malachiet je eraan dat de
herinneringen hetzelfde zijn als een oud pad. Als je er te lang blijft, verlies je misschien je richting. Laat het verleden achter
je en ga verder, dat is de boodschap van Malachiet. Malachiet dient als een bewaker van het hart, het gebied dat vaak
bruut wordt verslagen. Of het nu gesloten is om emotionele wonden te helen of open staat voor nieuwe liefde, Malachiet
waakt erover. Laat zijn helende energie door je Hartchakra stromen zodat het je een nieuw gevoel van vitaliteit en spirituele
vernieuwing geeft.
De verdere betekenis van Malachiet is een echo van zijn diepe verbinding met het helende groen van de natuur, met
kleuren van een weelderige lente die barst van het nieuwe leven. Het zal je ogen openen voor de schoonheid van de wereld
om je heen en je bewuster maken van alles dat je omringt. Malachiet kun je ook inzetten om jezelf beter, gelukkiger en
meer in een staat van vrede te brengen. Malachiet is mede daarom een ‘must-have’ steen voor stadsbewoners die
verlangen naar natuurlijke relikwieën. Breng de wonderen van de natuur in je huis door een groot stuk Malachiet in de
woonkamer te plaatsen. Het werkt om milieuvervuiling te verwijderen en voegt ook een welkome uitbarsting van kleur toe
aan je heilige helende ruimte.
Een krachtige manier om Malachiet te kanaliseren is door gericht te mediteren op zijn helende eigenschappen. Volg het
reinigende ritueel dat de Indianen al duizenden jaren gebruiken, ontsmet de ruimte en kristallen met bijv. salie om de
stemming voor transformatie en genezing in te stellen. Plaats of draag vervolgens je Malachiet-kristal op je Hartchakra en
voel het kristal uitstralen met zijn perfecte energiepatroon dat het hart opent voor liefde, het medicijn om de wereld te
helen. Deze helende en zuiverende energie is toegankelijk als je verbinding maakt met de eigenschappen van Malachiet
door middel van vreedzame contemplatie. Houdt een steen vast in elke hand en voel de transformerende krachten die je
lichaam en geest doordringen in een wit licht van pure, helende liefde voor het Universum.

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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