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BLOEDKORAAL

De bloedkoraal is een therapeutisch enorm belangrijke steen maar uit overwegingen van
respect voor de natuur dient een therapeut in te zien dat het thans onverantwoord is om deze,
eveneens organische, steen toe te passen in de praktijk.
Bloedkoraal wordt gevormd door miljarden koraalbeestjes op de bodem van de zee, onder
zeer speciale klimatologische omstandigheden waarbij het zeewater ook van een exacte uitgebalanceerde samenstelling dient te zijn.
Je begrijpt dat deze omstandigheden steeds minder voorkomen en de koraalbanken, waarin
bloedkoraal voorkomt steeds minder gevormd worden.
Aangezien een therapeut, en ook de edelsteen therapeut, zich dienstbaar dient op te stellen
naar de mensheid en de wereld, zijn wereld, is het onverantwoord een product uit die wereld te
nemen welke vervangen kan worden door andere producten.
Bedenk dat ook ivoor geschaard wordt onder de organische edelstenen en als je hier aan zou
treffen dat ivoor het middel zou zijn om een X aantal ziekten aan te pakken zou je, terecht,
protesteren omdat inmiddels een ieder wel doordrongen is van de schandaligheden welke aan
de ivoor jacht kleven.
Maar eigenlijk is dit ook een waarheid voor de bloedkoraal.
Zelfs het aanschaffen van "oud" bloedkoraal schaadt indirect het bestaan en bestaansrecht van
de bloedkoraal in de wereld zeeën.
Natuurlijk maak je het jezelf er niet gemakkelijker op door een waardevol element uit je
therapiebestand te schrappen en indien je toch de misdaad tegen de natuur wenst te begaan is
relevante informatie over de therapeutische toepassingen in andere werken te vinden.
Nu kun je jezelf afvragen waarom dan toch een stukje over de bloedkoraal als deze niet
wezenlijk behandeld gaat worden.
Therapeut, wees een therapeut in de ware zin en bescherm het aardrijk met dezelfde liefde
waarmede je de mens welke als cliënt tot je komt wenst te helpen en te beschermen, want kun
je het echt over je hart verkrijgen slechts naar één deel van het Universum te kijken en dit ten
koste van alle overige delen?
Door roofbouw te plegen op je wereld, haar bestaansrechten in gevaar te brengen, pleeg je
roofbouw op jezelf en breng je het bestaansrecht en dat van je cliënten in gevaar.
Indirect werk je aan het ziek wordings proces van de mensen indien je uit "therapeutisch"
oogpunt de aarde een ander stuk ontneemt wat niet meer vervangen kan worden.
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Vandaar, voel de liefde welke je als therapeut uit dient te stralen ook in jezelf en als je deze
liefde voor jezelf hebt ontdekt is hierin besloten de liefde voor AL wat is en kun je niet anders
als besluiten dat de bloedkoraal mooi is en ongetwijfeld heel erg werkzaam maar vanuit een
breder perspectief juist vernietigend door het simpele gebruik hiervan.
Het therapeutisch gebruik van bloedkoraal valt dus om de reden welke hierenboven vermeld
zijn ontraden te worden en vergelijk het gebruik van bloedkoraal maar rustig met het dragen
van bijv. een bontjas welke niet uit noodzaak gedragen wordt maar uitsluitend uit luxe.
In plaats van de bloedkoraal in te zetten tegen verschillende klachten kunt je ook gebruikmaken van de rode jaspis of de kornalijn dan wel carneool en indien het te doen is om het kalkevenwicht van de bloedkoraal en je deze inwendig voor wenst te schrijven gebruik dan de schil
van een kippenei vermengt met een weinig zeezout en een klein stukje rode jaspis.
Deze laatste stoffen zéér fijn poederen en ongeveer dezelfde samenstelling ontstaat als die van
de bloedkoraal waardoor deze inwendig dezelfde werking heeft als bloedkoraalpoeder.
Sta ook even stil bij je ongebreidelde drang om heelstenen aan te schaffen.
Veel stenen worden op een ruwe en steenonwaardige wijze aan de Aarde onttrokken waardoor
deze vibraties opslaan welke vrijwel niet meer weg te reinigen zijn.
Bedenk dat bijv. een bergkristal miljoenen jaren rustig in zijn natuurlijke vibratie aanwezig is en
er plotseling een lading dynamiet of TNT gebruikt wordt om deze bergkristal aan de oppervlakte te brengen.
De schok van de explosie zal zich vastzetten in het energetisch patroon van de steen en voor
veel van de therapeutische werkzaamheden ongeschikt maken.
Vandaar dat het best belangrijk is om een steenkeuze met zorg te maken.
De grofste mijnbouwmethodes worden in Zuid-Amerika en Afrika gebruikt terwijl stenen uit
bijvoorbeeld Zwitserland en Oostenrijk op een veel rustiger wijze aan de oppervlakte gebracht
worden (dit i.v.m. voorgeschreven mijnbouw regels).
Goedkoop is energetisch gezien vaak duurkoop want soms is een steen totaal ongeschikt
geworden door de toegepaste mijnbouw-methode.
Zoals zo vaak eerder gezegd voel de stenen welke je koopt om therapeutisch in te zetten en als
er ook maar enige twijfel bestaat over de energetische zuiverheid van een steen koop deze dan
NIET.
Het zou onverantwoord zijn om jezelf of je cliënt bloot te stellen aan vibraties welke negatief
zijn.
Een steen heeft een ziel en wil alles wat leeft dienen maar wenst wel met liefde en respect
behandeld te worden.

Vakopleiding Edelsteen Therapie
© André Molenaar

Wees lief voor je stenen, bedank ze als ze hun werk gedaan hebben en bewonder de stille
schoonheid welke van deze wonderen der natuur uitgaan.
De vibraties van liefde en bewondering geven je stenen die extra dimensie mee waardoor je
ook succesvoller in het werken met de stenen zult zijn.

