Dumortieriet
Dumortieriet is een kristal dat je leert op te komen voor jezelf. Het zal je inspireren om dapper te zijn en de
controle over je eigen leven te nemen. Om dit te bereiken, zullen de energieën van Dumortieriet helpen om
je geduld te vergroten. Dit kristal zal de hersenen stimuleren en je intellectuele vermogens verbeteren.
Het ondersteunt in het verbeteren van vaardigheden, zowel op taalbasis als wiskundig. Dumortieriet is zeer
stimulerend voor de pijnappelklier, die zich op het voorhoofd bevindt. Als je paranormale vermogens hebt,
zal het gebruik van de energieën van dit kristal je paranormale gaven helpen versterken!
Dit kristal zal je eraan herinneren dat wanneer je bereid bent om het werk te doen, het je veel zegeningen
zal brengen. Het moedigt aan om geduldig te zijn, wat zeer nuttig kan zijn wanneer je met mensen of het
publiek werkt. Het kan helpen om kalm blijven tijdens gespannen of emotionele situaties en het zal je
helpen scherp te blijven. Het gebruik van Dumortieriet geeft de telepathische vaardigheden een boost en
het vergroot ook het vermogen om de gedachten van anderen te horen.
Dumortieriet maakt je ontvankelijker voor contact met Engelachtige of spirituele gidsen. Geestelijk toont
het je archetypische eeuwige zelf, opnieuw verbonden met aangeboren wijsheid. Als het achter je oor
wordt geplaatst, opent het helderhorendheid; verder geplaatst, activeert herinneringen uit het verleden.
Het neemt je mee naar het begin van je zielenreis om contracten en overeenkomsten over eonen van tijd te
onderzoeken en Dumortieriet helpt opnieuw te onderhandelen als deze niet langer van toepassing zijn.
Deze steen verbreekt banden die niet langer dienen en vergemakkelijkt het herroepen van geloften.
Identificeren en loslaten van vroegere levensoorzaken van ziekte, moeilijke omstandigheden of relaties in je
huidige leven.
Van alle blauwe stenen heeft Dumortieriet het meest krachtige effect op de Wortelchakra, waardoor het een
energieke muze is voor alle vormen van creativiteit. Door geduld op te bouwen en je te verankeren op de
Aarde, zet het de weg voor de hoogste vorm van creatieve expressie. De zaden van genie gebruiken de
kristalheldere eigenschappen van Dumortieriet om te leren hoe je op je eigen instincten kunt vertrouwen
door het verschil te kennen tussen wat goed voor je is en wat je achter je moet laten.
Als het gaat om creativiteit en leven met je hoogste potentieel, zijn negatieve gedachten je ergste vijand.
Mediteer met deze helende steen en roep hem op als je vertrouwen en veiligheid nodig hebt in je leven.
Het belangrijkste ingrediënt in het leven is vertrouwen en vertrouwen is de lijm die alles bij elkaar houdt.
Wanneer vertrouwen wordt gewonnen, wordt loyaliteit en respect verdiend. Ga rustig zitten met de steen
en doe een snelle mind-body scan van je huidige staat van zijn. Welke negatieve gedachten er ook
opduiken, vraag de Dumortierietkrista leigenschappen om je te begeleiden in de richting van licht en liefde,
het medicijn om de wereld te helen. Dumortieriet herinnert ons eraan dat alles mogelijk is met liefde en
geduld, het zaad van hoop voor de toekomst.
Op fysiek energetisch niveau kan Dumortieriet gunstig zijn bij het genezen van hoofdpijn, misselijkheid,
braken en krampen. Het kan ook helpen bij de behandeling van diarree, overgevoeligheid, epilepsie en zelfs
koliek. Het kan op elk getroffen deel van het lichaam worden geplaatst en de genezing zal plaatsvinden. Dit
kristal kan ook helpen bij het verlichten van zonnebrand, keelpijn, reisziekte en buikpijn. Als je chaotisch en
ongeorganiseerd bent, helpt het je controle te krijgen over je leven en het overwint plankenkoorts,
verlegenheid, stress, fobieën, slapeloosheid, paniek, angst, depressie of koppigheid. Er wordt ook gezegd
dat het assertiviteit en zelfvertrouwen vergroot en je aanmoedigt om je uit te spreken wanneer je het
gevoel hebt dat je oneerlijk behandeld wordt.

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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