Pietersiet

★ Gelegenheden voor Pietersiet vinden we in de Maya Kalender, bij toon 10 dagen, deze staan in het
teken van Manifestatie in de Hekserij & Sjamanisme wordt hij gebruikt tijdens vision quest rituelen
en sjamanen reizen.
★ Esoterisch gezien heeft Pietersiet, een activerende (yang) energie, mede dankzij de Opake
Meerkleurigheid, werkt deze vooral op je Fysieke laag van je Aura, verder is Pietersiet, verbonden
aan het Hout Element, in de Hekserij & Sjamanisme. De Hond is het Totemdier van de Pietersiet.
Zijn chatoyancy creëert een effect dat je helpt om naar binnen te gaan voor zelfreflectie, maar ook
om de reflecties van buiten jezelf op te merken. Deze steen biedt een weg om duidelijk door illusies
en bedrog heen te kijken.
★ Meditatie & Massage met Pietersiet, brengen: Aarding & Aanwezigheid, Bewustzijn, Energie &
Kracht, Manifestatie, Loslaten & Transformatie, Succes & Overvloed & Vind je Doel.
Je plaatst hierbij de Pietersiet bij voorkeur op je chakra, passende bij de Kleur Pietersiet die je hebt.
Bruin bij je knieën, rood bij je stuit, goud bij je zonnevlecht, blauw bij je keel en paars bij je Kruin
Chakra. Heb je een Meerkleurige variëteit, kies dan nav de meest overheersende kleur, of wissel af
met 2 of meer chakra’s. Wanneer je deze edelsteen in een sieraad draagt, breng dan je aandacht
naar deze chakra’s wanneer je ermee mediteert.

★ Jouw verbinding met je Pietersiet, onderhoud je net als een vriendschap met mensen door diens
grenzen en gevoeligheden te respecteren. Net als mensen hebben natuurlijke edelstenen ook
gevoeligheden en daarom is het belangrijk even te lezen over de juiste verzorging van jouw
edelstenen, zodat je zolang mogelijk kunt genieten van én samenwerken met jouw Pietersiet aan
je herstel, healing en welbevinden.
Wees Voorzichtig, voorkom breken & andere schade door lief te zijn voor je edelstenen en
deze uit de buurt te houden van chemicaliën, zoals (pure) etherische oliën, parfum & zeep en soms
zelfs bij Water & Zon.
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★ Unieke Mineralogische kenmerken van Pietersiet zijn gekristalliseerd in de Trigonale
Kristalstructuur. Met een Hardheid van 6½ - 7 behoort Pietersiet tot de Jaspis subgroep van de
Microkristallijne Kwartsen/ Chalcedoon groep die is ingebed met vezels van amfibool mineralen
(natrium, calcium, magnesium, ijzer en aluminium). Terwijl de vezels een chatoyancy-effect
veroorzaken, wordt het niet gevonden in continu gestructureerde banden of vezels, meer in
wervelingen, stroken en vezelachtige segmenten met de kleuren blauw, bruin, goud, paars, rood en
ook meerkleurig, met een Glas-achtige glans en is opaak en laat geen licht door.
★ Doen, Dragen & Drinken
○ Doen: Gebruiken, Reinigen & Bewaren: Oppassen met afstoffen ivm Hardheid onder 7.
○ Dragen: als Sieraden om je Arm, enkel, Hals, en/of Oren, wees voorzichtig met Ringen. De
esoterische en meditatieve effecten kunnen ook werken wanneer je deze helende sieraden
of losse Pietersiet bij je draagt in bv kleding.
○ Drinken: je kunt Edelsteen Elixer maken met water, dit drinken ondersteund je proces van
binnenuit, maak dit via de indirecte methode, bijvoorbeeld met Elastische Armsieraden om
je fles, onderzetters onder je glas/ fles en/of een met edelsteentjes gevulde waterstaaf in een
glazen kan.
★ Inspiratie: Pietersiet is pas onlangs gevonden in de woestijn van Namibië en kreeg de naam van zijn
ontdekker, Sid Pieters. Pietersiet staat ook wel bekend als de stormsteen omdat de wervelende
kleuren in het mineraal op een Storm kunnen lijken. Er wordt gezegd dat het "de sleutels van het
koninkrijk der hemelen bezit". Meer over Pietersiet lees je oa in mijn Blogs over Hardheid,
Verandering. Klik op de linkjes in dit artikel voor de huidige collectie in GemstoneShop.nl :)
★ Therapeutisch werk Pietersiet (*)
○ Gezondheid / Lichamelijk: Het helpt de longen, lever, darmen, voeten, benen en bevordert de
opname van voedingsstoffen uit voedsel. Deze steen herstelt ziekte veroorzaakt door
uitputting bij mensen die geen tijd hebben om te rusten.
○

Emotioneel: Pietersiet versterkt je persoonlijke kracht en het vermogen om te schitteren.
Deze steen is nuttig voor het verbeteren van je zelfvertrouwen, vreugde, enthousiasme en
moed. Gebruik Pietersiet om vertrouwen te hebben in je waarnemingen. Het is een
hulpmiddel voor het helen van emotionele problemen met persoonlijke interacties.

○

Mentaal transformeert hij je negatieve gedachten in concentratie bij het studeren en het
proces van (zelf)-acceptatie om je eigen pad te bewandelen. Het verwijdert mentale en
verbale conditionering, overtuigingen die je zijn opgelegd door mensen met autoriteit zoals
leraren, ouders en regelmakers. Pietersiet is een ondersteunende en versterkende steen, die
je helpt om je uit te spreken en te helpen bij het verwerken van conflicten en onderdrukte
gevoelens.

○

Spiritueel verdrijft Pietersiet illusies van afgescheidenheid en verwijdert hij overtuigingen en
conditionering die door andere mensen zijn opgelegd. Het verbindt je met de bron van je
eigen innerlijke leiding en helpt je de waarheid of onwaarheid van andermans woorden te
herkennen. Pietersiet lost hardnekkige blokkades op en verhelpt verwarring.
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★ Helpend(*) is Pietersiet bij gevoeligheden en mental health situaties zoals burn-out, chronische
stress, ptss, trauma’s uitputting, verwarring, Pietersiet helpt je om tijdens periodes van snelle en
stormachtige veranderingen het hoofd te bieden om een nieuwe orde op te bouwen uit chaos. Het
lost hardnekkige blokkades op en ruimt verwarring op. Heb je serieuze vragen bestel dan een
Persoonlijk Advies, wil je jouw eigen ervaring delen over helend werken met Pietersiet stuur mij dan
een berichtje naar info@gemstoneshop.nl

Bedankt voor het lezen, 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 mijn
goede doel, om je blijvend te kunnen inspireren en alléén zuiver natuurlijke edelstenen
zonder chemische verstoringen, imitaties of man-made items te verkopen zonder winstoogmerk :)

*De esoterische en therapeutische informatie is niet wetenschappelijk onderbouwd, het berust op ervaring
van gebruikers. Het gebruik van edelstenen is niet bedoeld ter vervanging van een medische behandeling.
Bij twijfel over uw (geestelijke) gezondheid, raadpleeg een arts.

Inspirerende Groet, GemJudith EG,
Crystal Healer & European Gemmologist.
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