Thuliet
De energieën van Thuliet verbinden zich met het Derde oog- en Hartchakra's, wat
betekent dat je een op het hart gericht bewustzijn en een meer liefdevolle kijk op het
leven zal hebben. Deze steen zal je emotionele lichaam een blije en gelukkige energie
geven en helpen om negatieve gedachten en emoties te verwijderen.
Thuliet zal je inspireren om meer accepterend en sympathiek te zijn in je interacties, in
verschillende situaties waarin je je bevindt en in je professionele en persoonlijke relaties.
Wanneer je doordrongen bent van de energieën van deze steen, zul je andere mensen
inspireren met je woorden, en het makkelijker vinden om een band op te bouwen met
anderen. Als je het altijd ongemakkelijk vindt om in sociale situaties te zijn, helpt het
dragen van Thuliet je meer ontspannen te voelen.
Thuliet brengt de energie van een extraverte in balans en helpt om extravert gedrag naar
voren te brengen bij meer timide mensen die dit nodig hebben. Brengt nieuwsgierigheid
en creativiteit met verbeeldingskracht. Helpt ook bij het oplossen van problemen en het
zien van dingen met zowel emotie als logica.
Deze steen zal ook helpen je schadelijke denkgewoonten te doorbreken. Het helpt je om
van schadelijke verslavingen af te komen die je niet het gevoel geven een goed leven te
leiden! Thuliet zal ook gevoelens van schaamte en schuld wegnemen en zo ook de neiging
om jezelf te straffen voor fouten uit het verleden. Dit kan vervolgens helpen bij de
onderliggende oorzaken te achterhalen waarom je denkt dat je moet lijden. Het zal ook je
focus, balans en coördinatie verbeteren.
Thuliet stimuleert positieve gevoelens en helpen je om gedachten en emoties los te laten
die niet langer goed voor je zijn. Het is een uitstekende steen om te gebruiken als je niet
op 1 lijn zit met de persoon van wie je houdt en verlicht spanningen zodat de verbinding
die je met elkaar hebt kunt versterken, zelfs als je verschillende standpunten hebt. Thuliet
is heel helend voor relaties omdat het de pijn en pijn die je in je hart hebt, helpt te
elimineren.

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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