Lepidoliet
Met zijn zachte lila kleur en rustgevende energie is Lepidoliet een verrassend mooie steen. Het
verschijnt in verschillende tinten, afhankelijk van de concentratie mineralen erin. Maar roze en lila
tinten zijn verreweg de meest opvallende en krachtige. Lepidoliet, hoewel het vaak in kleine
stukjes in grotere stukjes kwarts wordt aangetroffen, is eigenlijk een vorm van mica. Mica is de
steen die tot poeder wordt vermalen om vele prachtige kleurrijke oogschaduw en andere
cosmetische producten van te maken. Lepidoliet komt over de hele wereld voor, maar de lila soort
komt vooral voor in Zimbabwe.
Op spiritueel en energetisch niveau brengt Lepidoliet geluk en verdrijft negativiteit. Het helpt ook
bij het verschuiven of herschikken van oude energiepatronen, waardoor hoop en positiviteit in een
slechte situatie wordt gebracht. Als je een Lepidoliet draagt, vermindert deze ook de stress die
gepaard gaat met belangrijke levensveranderingen. Lepidoliet herstelt het evenwicht en brengt
innerlijke rust. Het helpt je de redenen achter de negatieve ervaringen te zien, zodat je eraan
kunt werken.
Lepidoliet heeft een nogal ongebruikelijke vibratie die helpt om je verbinding met je hogere zelf te
activeren, en helpt je de goddelijkheid in je eigen zelf te herkennen. Dit is een zeer spirituele
energie. Deze vibratie helpt je om een spiritueel gevoel van liefde te voelen, voor jezelf en voor
anderen, en het effect ervan in het hartchakra (Anahata), creëert een overvloed aan vreugde,
vrede, sereniteit en liefde die je wezen binnenstroomt. Lila Lepidoliet heeft krachtige metafysische
eigenschappen en een heerlijke vibratie die door alle chakra's heen werkt. In het bijzonder
resoneert het sterk met het Hartchakra (Anahata) en het Kruinchakra (Sahasrara).
Lepidoliet stimuleert een sterker vermogen om in harmonie met jezelf te zijn en het helpt je om je
rustiger in het leven te voelen. Door deze aanmoediging voor jou om meer in de stroom van het
leven mee te gaan, creëert deze prachtige lila steen een groter aantal krachtige toevalligheden
en/of synchroniciteiten om je te helpen die dingen in je leven te brengen waar je naar verlangt en
waar je aan hebt gedacht. Dit is natuurlijk sterk verbonden met de wet van aantrekking.
Lepidoliet moedigt onafhankelijkheid aan. Het helpt je om je doelen te stellen en deze zonder
hulp van buitenaf te realiseren. Het laat ontwikkelingen rustig en onopvallend hun gang gaan. Het
helpt je het doel van hartpijn en de groei die door lijden wordt veroorzaakt, te begrijpen. Lila
Lepidoliet opent en ontwikkelt de causale lichaamschakra en het spirituele lichaam, stabiliseert de
groei van de ziel, brengt psychische communicatie in evenwicht. Het brengt spirituele informatie
in het dagelijks leven, helpt met channeling en mediumschap en bevordert het contact met
spirituele gidsen en engelen, terwijl het een redelijke greep op deze realiteit bevordert. Het helpt
je neurale paden in de hersenen te openen om toegang te krijgen tot hogere rijken van
bewustzijn. Lepidoliet moedigt het loslaten van identificatie met het ego en acceptatie van het
huidige moment als woonplaats voor de ziel aan.

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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