Angeliet
Angeliet is een van de sterkste stenen die je kunt gebruiken voor het ontwikkelen van spiritualiteit, het
bevorderen van paranormale krachten en het leggen van verbindingen met hogere machten. Angeliets
naam is een indicatie van zijn primaire kracht; dit is in eenvoudigste bewoordingen, een steen om
contact te leggen met Engelen. Ze zijn nuttig omdat hun vibratie helpt om contact te maken met
wezens in de hogere rijken en in het bijzonder leden van het Engelenrijk. Denk aan een Angeliet-steen
als je kristallen beschermengel. Het straalt de zachte, geruststellende vibraties uit die je nodig hebt
om je geest te kalmeren en te begeleiden op moeilijke momenten. De helende eigenschappen van
Angeliet helpen om je bewustzijn te vergroten en bescherming te bieden aan je hele lichaam. Deze
engelachtige steen bevordert mededogen, vrede en verhoogde menselijkheid. Angeliet is een krachtig
hulpmiddel om spanning, woede en stress te transformeren in begrip en vergeving.
In de Middeleeuwen werden Engelen vaak gezien als wrekende geesten, vooral de zwaardzwaaiende
Serafijnen. Het is pas sinds de negentiende eeuw dat Engelen werden gekarakteriseerd als ongewoon
zachtaardig of welwillend, of dat het idee van overleden Engelen, Engelen op een significante manier
het westerse denken binnenging. Het maakt niet uit welk idee van Engelen je het meest betekenisvol
vindt, je kunt er vanuit gaan dat er kracht aanwezig is. Het is heel eenvoudig om al deze verschillende
interpretaties van Engelen als facetten van een volledige of zelfs onbegrijpelijke realiteit in te beelden.
En wat voor jou het meest betekenisvol is, is wat je zou moeten nastreven.
Door deze wezens te leren begrijpen en in staat te zijn om met hen te communiceren, kun je je
spirituele zintuigen ontwikkelen en een veel meer verlichte, psychisch op elkaar afgestemde persoon
worden voor je hele leven op Aarde. Het is begrijpelijk dat dit niet iets is dat iedereen interesseert,
omdat de krachten van Angeliet je niet direct zal helpen bij het bereiken van veel van de doelen die
we op Aarde proberen te behalen.
Angeliet heeft één belangrijke manier waarop het je kan helpen: het kan je spirituele en psychische
vermogens opbouwen. Angeliet is een ongelooflijk effectieve steen voor het ontwikkelen van je
persoonlijke gevoel van spiritualiteit, iets waar veel mensen mee worstelen in onze moderne
samenleving. Angeliet stenen zullen je helpen een verbinding te vormen met de hogere machten van
het Universum, of je nu kiest om die krachten te karakteriseren of te beschrijven als "Engelen" of niet.
Als je eenmaal je verbinding met deze hogere vermogens hebt gesmeed, zul je snel een merkbare
verbetering in je mentale en psychologische gezondheid waarnemen.
Angeliets krachten zullen je ook helpen je plaats te vinden in spirituele of religieuze gemeenschappen,
vooral als je recent in een nieuwe bent terechtgekomen. Het kan heel moeilijk zijn om je houvast te
vinden in een nieuwe kerk, of zelfs een nieuwe groep spiritueel betrokken mensen. Angeliet helpt je
bij het begin van het vinden van je plek, waardoor je je comfortabel en tevreden voelt in je nieuwe
spirituele thuis. Angeliet helpt om de keel, het derde oog en de kruinchakra te zuiveren en zendt
energie naar het ‘Soul Star-chakra’, een chakra buiten het energielichaam. De hogere vibraties die
naar deze chakra's worden gestuurd, zorgen voor een grotere spirituele groei, verbeterde intuïtie en
een duidelijkere communicatie. Angeliets vermogen om de bovenste chakra te deblokkeren ruimt het
gebied op om de instroom van hoger vibrerende informatie die in het auraveld komt, toe te laten om
verwerkt te worden door de lagere chakra's.

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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