Mos Agaat

Aarding ~ balans ~ ontspanning ~ stabiliteit ~ terug naar jezelf gaan ~ vastberadenheid
WaarderingNog
niet gewaardeerd
Verkoopprijs:
Prijs
€ 3,50
Korting
Stel een vraag over dit artikel

Beschrijving
Chakra: Hart chakra (4e), maar resoneert daarnaast ook met de Stuit chakra (1e)
Sterrenbeeld: Stier, Tweelingen, Maagd
Numerologie: 1
Planeet: Aarde
Element: Aarde
Afmeting: circa 3 x 1,5 cm
Eigenschappen zijn onder andere:
- brengt stabiliteit en rust op al niveaus
- geschikte steen om te dragen tijdens examens
- tuinieren, groene vingers, nieuwe planten verbouwen
- nieuwe vrienden maken
- aantrekken van voorspoed, rijkdom en succes
- starten en een nieuw begin
- verbetert het zelfrespect
- helpt bij zelfexpressie en communicatie
- moedigt aan tot vertrouwen en hoop
- brengt de emoties in evenwicht om zo stress en angst te verlichten
- geeft ondersteuning bij het herstel van ziekten
- ondersteunt concentratie, uithoudingsvermogen en doorzettingsvermogen
- helpt bij het loslaten van vastzittende emoties
Het is best moeilijk om een Mos Agaat in al hun schoonheid op de foto of video te zetten. Op het eerste oog soms een wat
saaie groene steen. Maar als je hem tegen het licht houd, dan laat hij zijn prachtige binnenste zien.
Mos Agaat brengt vrede en stabiliteit in het emotionele lichaam. Het kalmeert en bevordert innerlijke rust, waardoor we
vastberaden verder kunnen gaan. De diepe, heldere energie van Mos Agaat verbindt ons met de energie van de Aarde en de
overvloed van de natuur. Mos Agaat kan helpen bij het manifesteren van verlangens en het bereiken van doelen door de
energie van je intentie te vergroten.
Traditioneel werd het gebruikt om vroedvrouwen en nieuwe moeders te helpen tijdens de bevalling. Zoals alle Agaten vibreert
hij met een lage, constante frequentie en brengt hij langzame, zachte en diepe genezing tot in de wortel van problemen.
Door de eeuwen heen is Mos Agaat in verband gebracht met landbouw en tuinieren, omdat het de groei van planten zou
bevorderen. Inheemse volkeren gebruikten het om te communiceren met natuurgeesten en om genezing van de aarde te
bevorderen door invloed uit te oefenen op weerpatronen.
De hanger op de foto is de hanger die je krijgt.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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.

