Shungiet
Shungiet is een unieke steensoort uit het Noordwesten van Rusland, in Karelië aan de Zhunga rivier. En is
minstens 2 miljard jaar oud. Al zeker 400 jaar wordt de steen geroemd om zijn genezende en
antibacteriële eigenschappen. Het is een natuurlijk materiaal met een specifieke kristalstructuur,
gebaseerd op koolstof. De steen wordt ook wel “De Steen van Leven” genoemd.
De oorsprong van deze oude Schungiet steen is een mysterie. Onderzoekers ontdekten tot hun verbazing
dat de laag Shungiet steen minstens 2 miljard jaar oud moest zijn. Dat betekent dat zij niet, zoals
bijvoorbeeld steenkool of goud, mede is ontstaan uit samengeperste plantenresten: er bestonden nog
geen bossen in dit Stenen tijdperk. Maar hoe is zij dan ontstaan? Een theorie is, dat het gaat om
primitieve microscopische organismen uit ondiepe baaien in de Oertijd. Een tweede theorie gaat in op de
mogelijkheid van het resultaat van een vulkaanuitbarsting. Voor beide geldt: waarom dan alleen hier? Een
andere theorie is, dat deze aardlaag ontstaan is door de inslag van een gigantische meteoriet, daarbij
wordt de naam van de oude planeet Phaeton genoemd.
Shungiet is een buitengewoon positieve steen. Het gebruik ervan kan je verschillende zegeningen
brengen en is heilzaam voor een gezond leven. Het beperkt het effect van de elektromagnetische straling
waar we in deze tijd allemaal mee te maken hebben via onze computers, mobieltjes, zendmasten, etc. Uit
een ver en duister verleden komt de steen niet zonder reden nu in onze tijd aan het licht: we kunnen
haar beter gebruiken dan ooit. De Shungiet steen wordt wel HET alternatieve geneesmiddel van de 21e
eeuw genoemd. De chemische samenstelling is zo uniek, dat het altijd en uitsluitend positief werkt:
Shungiet geneest, zuivert, beschermt, normaliseert, herstelt en geeft energie.
Shungiet heeft metafysische eigenschappen die het nuttig maken voor zowel genezing als EMFbescherming. Zwart is bijna altijd de kleur van bescherming in de Westerse magie, omdat wordt gezegd
dat hij het onderwerp van de betovering in duisternis bedekt, zodat pech ze niet kan vinden. Vanwege
zijn elektriciteit-geleidende eigenschappen is het ook geschikt als versterker in magie en meditatie en
voor het stimuleren van de kracht van elektromagnetische velden. Als je werkt aan het concentreren van
je mentale energie op een specifiek doel, kan Shungiet fungeren als een dirigent van je energie en het
sterker naar je gewenste resultaat drijven. Het kan je energie aarden en helpen het gericht te houden
naar je doel, zodat geen enkele van je energie "verdwaalt".
Shungiet kan je helpen om je op je verlangens te concentreren, terwijl je ervoor zorgt dat je voldoende
geaard blijft om door te gaan met je acties. Deze steen zal je ook helpen te begrijpen waarom bepaalde
verlangens die je hebt gehad niet tot stand konden komen en er praktische oplossingen voor vinden. De
steen is op veel manieren verbonden met het leven, en dat kan je een dieper inzicht geven in je plek
erin, en waar je naartoe wilt. Maar buiten de ambities om, kan Shungiet je ook helpen om je te
harmoniseren met je omgeving. Shungiet is een buitengewone steen om in je aura te houden, waardoor
het dragen van een ketting hierbij erg makkelijk is. Het zal iedereen helpen die magische en mystieke
praktijken wil doen, omdat zijn diepe oorspronkelijke energie oude geesten in het proces brengt in een
beschermende rol.
Er wordt gezegd dat het het auraveld met licht doordringt, en het laat alleen positieve en heilzame
energie toe om je te bereiken. Zijn oude energie biedt ook psychische bescherming. Er wordt gezegd dat
het nuttige helende stenen zijn die je kunt gebruiken om je te helpen als je de toekomst wilt lezen, en zal
helpen om de gave van profetie te benadrukken.

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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