Labradoriet
Labradoriet is een geweldige steen voor HSP (Hoog Sensitieve Personen). Deze steen beschermt
krachtig je eigen energieveld (Aura) tegen negatieve externe invloeden uit je omgeving. Het
reinigt je Aura en werkt met je chakra's om de slechte gewoonten, gedachten en gevoelens die
je verhinderen van het bereiken van je volledige potentieel te verwijderen. Labradoriet voorkomt
lekken van energie, het zuivert je aura en “verzegelt” deze zodat positieve energie niet meer zo
gemakkelijk wegvloeit en dat anderen de energie van jou kunnen aftappen.
Labradoriet is ook een steen van de magie, die je magische, mystieke of psychische vermogens
kan doen ontwaken. Daarnaast is Labradoriet ook uitstekend voor gronding, kalmeert het de
geest en zorgt voor aurabescherming. Het vermindert angst en geeft kracht, (zelf)vertrouwen
en doorzettingsvermogen. Labradoriet stimuleert verbeeldingskracht en creativiteit en helpt
ideeën te ontwikkelen. Ook kalmeert de Labradoriet rafelige emoties, vermindert verdriet en
melancholieën en reinigt je van negatieve gedachten. Labradoriet ondersteunt wijsheid en
begrip.
Het is een prachtig hulpmiddel om vreugde en spontaniteit terug te brengen in je leven. Dit is
een steen die je zal helpen de persoon te worden die je bent voorbestemd om te zijn.
Labradoriet kan ook je paranormale vermogens versterken en je intuïtie verscherpen.
Volgens de legende worden sommige Noorderlichten van de Aurora Borealis binnen Labradoriet
gehouden, waardoor het de kleurrijke flits krijgt die bekend staat als de essentie van
Labradoriet. Het is een verleidelijke steen die je meeneemt op een kleurrijke reis en het
onbekende van een situatie aan het licht brengt. Het is een symbolische herinnering om dieper
en vanuit vele invalshoeken te kijken, in plaats van dingen op het eerste gezicht te beschouwen.
Er is vaak meer dan op het eerste gezicht te zien is!
Labradoriet roept de energie van de zon en de vibratie van het heilige mannelijke op. Het wekt
vertrouwen en moedigt ons aan om in het Licht te komen en de opmerkelijke persoon te zijn die
we altijd moesten worden. Labradoriet is een steen van grote magie, die onze natuurlijke gaven
doet ontwaken en ons verbindt met een mysterieuze wereld waarin alle dingen mogelijk zijn.
Het versterkt allerlei soorten psychische gaven, verhoogt de intuïtie en verbindt ons met
Universele Energieën. Het biedt bescherming tijdens ritueel werk en kan ons helpen om soepel
tussen rijken te bewegen. Labradoriet is een bijzonder krachtig kristal wanneer het wordt
gebruikt in ritueel werk om succes of transformatie te manifesteren. Labradoriet is afgestemd
op ALLE chakra's, met speciale aandacht voor de Solar Plexus Chakra.
Op fysiek energetisch niveau helpt Labradoriet met ontspanning en verjonging van het lichaam.
Labradoriet is gunstig voor de longen en kan helpen bij ademhalingsproblemen, bronchitis en
verkoudheid. Het ondersteunt de spijsvertering, regulatie en metabolisme.

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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