Golden Healer
Limonietkwarts (Golden Healer) is een gesteente dat enerzijds vol is van Kwarts en anderzijds
'doorgroeit' is met Limoniet. Het is een combinatie van prachtige kwaliteit kwarts en
ijzerhydroxide waardoor er vanauit het kwarts een prachtige goudgele glans uitstraalt. Golden
Healer is een grote helper als het om innerlijke kracht gaat en er sprake is van omstandigheden
die gepaard gaan met heftige belastingen. Het is een typische steen voor deze tijd en daarom is
hij ook ontdekt in deze tijd. Hij legt namelijk zijn kracht nadrukkelijk op 'het samen er zijn' i.p.v.
'er zelf willen zijn'. Hij wordt ook Golden Healer genoemd om zijn zeer speciale gouden uitstraling.
Golden Healer zal energetisch de genezing activeren op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel
niveau. Deze steen zal je helpen toegang te krijgen tot de hoogste trillingen, zodat je frequenties
in je lichaam kunt verhogen en blokkades en ongewenste energieën kunt loslaten. Het zal je
helpen in contact te blijven met de spirituele werelden, en het zal je chakra's activeren om je wil
te verbinden met die van het Goddelijke! Het helpt bij het verbinden van al je chakra's en reinigt
het hele chakra-systeem zodat de energievelden openen om de vrije stroom van energieën te
vergemakkelijken. Ook zal het je bewustzijn helpen openen om informatie en begeleiding van de
hogere dimensies te ontvangen om je hoogste goed te bereiken.
Deze steen zal ook je Yin en Yang energieën uitlijnen. Het zal je leiden tot positieve
veranderingen door je de gave te geven om te begrijpen wat er moet worden veranderd of
geëlimineerd. Golden Healer is een hoog vibrerend kristal en een meester genezer. Het verhoogt
de vibraties versterkt de intenties en is een ondersteuning bij het opheffen van eventuele
energetische blokkades in je lichaam en in je leven. Golden Healers kunnen worden gebruikt om
de energietrilling of frequentie van de houder te verhogen, wat spirituele communicatie over een
lange afstand mogelijk maakt, ook tussen werelden en dimensies.
Het zal op een heel rustige manier op je inwerken, maar de veranderingen die zullen plaatsvinden
zullen heel diep gaan en op meerdere niveaus gebeuren. De veranderingen zullen uitdagend zijn
en zullen niet van de ene op de andere dag gebeuren. Maar zodra ze dat doen, zul je genieten
van het enorme verschil! Je zult tijd besteden aan het werken aan je gedachten en emoties, en
dan proberen ze vanuit een ander en hoger perspectief te bekijken.
Hoewel de Golden Healer waarschijnlijk meer bekend is om zijn metafysische eigenschappen,
wordt het ook gewaardeerd in de wereld van fysieke genezing. Het wordt soms ook gebruikt om
op energetisch niveau het immuunsysteem van het lichaam te stimuleren, spanning te
verminderen en verlichting te bieden aan degenen die worstelen met een reeks slopende
maagproblemen. Er wordt echter aangenomen dat zijn energie aanzet tot algehele genezing op
alle niveaus, waardoor het gunstig is in alle situaties waar genezing nodig is. Bovendien kan het
de herkenning bevorderen van technieken en methoden die nodig zijn voor verder herstel bij alle
aandoeningen.

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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