
Edelstenen voor Vernieuwing

Vernieuwing is een mooie Intentie voor je persoonlijke ontwikkeling,
Verandering en Vernieuwing, lijken misschien hetzelfde,
echter beiden vragen om een andere insteek én andere edelstenen om je te ondersteunen in dit proces naar
Vrijheid. Zodat je go with the flow kunt (leren) meebewegen op de golven van de zee en in het oog van de storm
kunt blijven zijn zonder omver geblazen te worden

Vernieuwing vraagt je
- om je open te stellen voor nieuwe inzichten,
al dan niet van jezelf en/of door Verandering vanuit je omgeving.
- om nieuwe inzichten toe te passen in je dagelijks leven.

Go with the Flow
Wanneer er veranderingen in de (buiten)wereld afspelen en je er “go with the flow” op de golven wenst mee te
surfen, zonder echt zelf een Vernieuwings intentie hebt, draag dan één van deze Edelstenen Blauwe Storm Agaat,
Larimar, Serafiniet

Edelstenen, kristallen & Mineralen die een Nieuw Begin ondersteunen zijn vooral degene die zijn gekristalliseerd in
het Trigonaal kristalsysteem, dit zijn oa kwartsen Actinolietkwarts, Amethist, Chrysopraas, Jaspis Breccie en leden
van de Calciet groep zoals Rhodochrosiet

Methodes waarmee je je Vernieuwende Intentie goed kunt combineren zijn Nieuwe Maan vieringen. Rituelen op
een toon 1 dag in de Maya Kalender en/of in de lente of wanneer er (astrologisch) van alles verandert in de wereld

Je Opent je voor
Edelstenen die je helpen open te staan voor Vernieuwing, zijn oa; Actinolietkwarts, Amber, Amethist, Chrysopraas,
Olivijn, & Rhodochrosiet

Uit het oog van de storm, wanneer verandering nog wél weerstand bij je oproept, of je je omver geblazen voelt door
elke verandering, lees dan mijn andere Blogs over Loslaten, verandering en transformatie

Doen, Dragen & Drinken,
Doen Gebruiken, Reinigen & Bewaren: Alleen afstoffen bij Hardheid boven 7.
Dragen: als Sieraden om je Arm, Enkel, Hals, en/of aan je Oren Wees voorzichtig met Ringen. Draag je de
edelsteen waarmee je tijdens je meditatie nieuwe inzichten hebt opgedaan, bij je als sieraad, armbanden en
ringen of in verschillende maten los in je zak, dan helpen ze je om die nieuwe inzichten ook toe te passen in
je dagelijks leven en ze geven je tevens een fysieke en visuele reminder om je intentie door te zetten.
Drinken: je kunt Edelsteen Elixer maken met water, dit drinken ondersteund je proces van binnenuit,
maak dit via de indirecte methode, m.b.v. Elastische Armsieraden om je fles, onderzetters onder je glas/ fles
en/of Water-wand in je waterkan.

Inzichten Vernieuwen
Met een open mind, wanneer je controle hebt losgelaten en je nieuwe inzichten wenst te ontvangen, ontwaak je
jouw Intuïtie door te Mediteren met één of meer van deze edelstenen Chlorietkwarts, Ioliet, Kyaniet, Lapis Lazuli,
Lemurisch Kristal, Maansteen & Zonnesteen

Tips: lees ook mijn andere Blogs over Loslaten en verandering en Bevrijding & Verlichting

Hulp nodig bij het vinden van jouw Edelstenen voor Vernieuwing? bestel dan een Persoonlijk Advies,

Klik op de linkjes in bovenstaand artikel :) je komt zo bij mijn huidige collectie van de betreffende edelsteen in GemstoneShop.nl
Dit is de edelsteen webshop van Stichting Edelsteen Inspiratie, met je aankoop, steun je ons goede doel :)

we verkopen alléén zuiver natuurlijke edelstenen zonder chemische verstoringen, imitaties of man-made items.
Heb je alles gelezen en nog vragen, stuur mij dan een berichtje naar info@gemstoneshop.nl

Inspirerende Groet, GemJudith EG, Crystal Healer & Gemmologist.

©Stichting Edelsteen Inspiratie = GemstoneShop.nl + GemJudith
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