Provides great protection for those at sea.
Great rough pieces from the south of India.
Protects the newborn baby at & after birth.

MOONLIGHT CATCHED IN FELSPAR

MOONSTONE

MAANSTEEN
MAANLICHT GEVANGEN IN EEN VELDSPAAT

MOONLIGHT CATCHED IN FELSPAR

MOONSTONE
Provides great protection for those at sea.
Great rough pieces from the south of India.
Protects the newborn baby at & after birth.

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 gedragen leert het
u uw paranormale vermogens te accepteren. Maansteen kalmeert overdreven
reacties op situaties. Maansteen is vol ontvankelijke, passieve, vrouwelijke
energie. Het brengt mannelijke en vrouwelijke energieën met elkaar in evenwicht en helpt mannen die in contact met hun vrouwelijke kant willen komen.
Dit kristal is het volmaakte tegengif voor de overdreven macho of de te opzichtige vrouw.
*Beschermt het kind bij het baren
*Bij menstruatieklachten
*Goed voor het haar en de haargroei
*Voorkomt slaapwandelen

*Goed voor de pijnappelklier
*Positief voor het hormonale stelsel
*Verlicht bij PMS
*Ondersteunt de borstvoeding

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. Moonstone calms
overreactions to situations. Moonstone is filled with receptive, passive, feminine
energy. It brings balance male and female energies together and helps men who
want to get in touch with their feminine side. This crystal is the perfect antidote
to the overly macho or too showy woman.
*Protects the child at birth
*Against menstrual complaints
*Good for hair and hair growth
*Prevents from sleep walking

*Good for the pineal gland
*Positive to the hormonal system
*Helps when having PMS
*Supports breastfeeding
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