Melody Stone ~ Super Seven

Heler ~ intuïtie ~ kalmerend ~ transformatie ~ verbinding
WaarderingNog
niet gewaardeerd
Verkoopprijs:
Prijs
€ 14,50
Korting
Stel een vraag over dit artikel

Beschrijving
Chakra: resoneert met alle chakra's
Sterrenbeeld: resoneert met alle sterrenbeelden
Numerologie: 5
Planeet: Mercurius en Aarde
Element: Aarde en Geest
Afmeting: circa 2,7 x 2 cm
Eigenschappen zijn onder andere:
- geeft aarding
- zuivert
- bevordert persoonlijke en spirituele ontwikkeling
- versterkt intuïtie
- fijne meditatie steen
- helpt orde te scheppen in chaos
- ondersteunt het immuunsysteem
Zeven verschillende mineralen in één steen: Amethist (intuïtie), Bergkristal (zuiverend), Rookkwarts (aardend), Rutielkwarts
(heling), Cacoxeniet (verhoogd spiritueel bewustzijn), Goethiet (lost blokkades op) en Lepidocrosiet (communicatie). Met de
typische goudkleurige insluitsels, de Goethiet naalden. Deze zeldzame steen wordt maar op 1 plek in de wereld gevonden, de
regio Espiritu Santo in Brazilië.
De Super 7 is een echte krachtpatser en een enorm transformerende steen. Deze zeldzame steen bevordert onder andere het
ontwikkelen van paranormale gaven en versterkt de intuïtie. Het is een steen die alle chakra's activeert en uitlijnt zodat deze
mooi in balans komen. Gebruik van Super 7 tijdens meditaties geeft het inzicht in oude patronen van denken en handelen en
hoe deze te doorbreken. Het is een steen die je tegelijkertijd geaard houdt.
Geeft ondersteuning bij migraine, hyperventilatie en benauwdheid. Geeft kracht, stabiliteit en vrede in stressvolle situaties. Helpt
je om negatieve energie om te zetten in positieve energie. Opent je hart en helpt je om oude emoties los te laten. Stimuleert de
opening en ontwikkeling van paranormale gaven.

Let op: deze steen houdt niet van fel zonlicht. De steen kan hierdoor van kleur veranderen.
De hanger op de foto is de hanger die je krijgt.
Disclaimer: Edelstenen & mineralen nemen nooit de plaats in van een arts of medicijnen. Zij zijn géén vervanging voor
een dokter. Raadpleeg dus steeds bij gezondheidsproblemen uw huisarts.
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