Real Feldspar (Moonstone from Madagascar)
Garnierite (Green nickel ore) makes the green.
A perfect and strong combination of minerals.
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Real Feldspar (Moonstone from Madagascar)
Garnierite (Green nickel ore) makes the green.
A perfect and strong combination of minerals.

Dit gaat waarschijnlijk de steen van 2019 worden, prachtige groene maansteen
(bestaat grotendeels uit veldspaat) en Garnieriet (een nikkelerts) Slechts in
zeer kleine hoeveelheden gevonden op Madagaskar nabij Ambatofinandrahana
(Fianarantsoa). De Garnieriet is verantwoordelijk voor de mooie groene
schakeringen in de steen. Garnieriet: Verfrist je perspectief, gehouden in de
handpalmen verheft Garnieriet de geest met zijn lichte, zorgzame essentie.
Zelfs als we vastbesloten zijn om positieve veranderingen voor onszelf te
creëren, kan het moeilijk zijn om onze doelen te doorzien. De helende eigenschappen zijn geweldig voor degenen die een lange weg hebben afgelegd in
hun vooruitgang, maar hulp nodig hebben om zichzelf die laatste mijl naar de
finishlijn te duwen. Maansteen: is sterk verbonden met de maan en met intuïtie.
Evenals de maan is de steen weerkaatsend en herinnert hij ons eraan dat alles
deel uitmaakt van een cyclus van verandering zoals ook de maan wast en
afneemt. Zijn krachtigste effect is het kalmeren van emoties. Maansteen maakt
u bewust van het onbewuste, bevordert intuïtie en empathie en moedigt lucide
dromen aan, vooral bij volle maan. Maansteen wordt traditioneel gebruikt om
paranormale vermogens te versterken en helderziendheid te ontwikkelen. Als
hanger te dagen leert het u uw paranormale vermogens te accepteren.
This is probably going to be the stone of 2019, beautiful green moonstone
(consists largely of feldspar) and Garnierite (a nickel ore) Only found in very
small quantities on Madagascar near Ambatofinandrahana (Fianarantsoa).
The Garnierite is responsible for the beautiful green shades in the stone.
Garnierite: is refreshing your perspective. Held in the palms of your hand,
Garnierite uplifts the spirit with its light, caring essence. Even when we’re
determined to create positive changes for ourselves, it can be difficult to see
our goals through. The healing properties are great for those who have come a
long way in their progress, but need help pushing themselves that last mile
toward the finish line. Moonstone: is strongly linked to the moon and intuition. Like the moon, the stone reflecting and he reminds us that everything is
part of a cycle of change just as the moon waxes and wanes. Its powerful effect
is calming emotions. Moonstone makes you aware of the unconscious, promotes intuition and empathy and encourages lucid dreaming, especially at full
moon. Moonstone is traditionally used to enhance psychic abilities and to
develop clairvoyance. As a pendant worn teaches you to accept your psychic
abilities.
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