Al vele jaren werken de edelsteentherapeuten van Semoea met helende stenen.
Behandelingen zijn op afspraak. Therapeut en cliënt zoeken samen intensief
naar de oorzaak van een klacht. Op basis van deze analyse wordt een
behandelplan samengesteld. Daarin werken we meestal met een stenenlegging,
vaak aangevuld met kristalwater, -elixer of -olie.
De therapeuten geven ook cursussen en adviseren bij het uitkiezen van een
heelsteen die bij je past.

Waarom edelstenen?
Alles in de natuur, inclusief de mens, is
uit dezelfde basisstoffen opgebouwd als
edelstenen en mineralen. Alles bestaat
uit mineralen! Zonder mineralen is een
biologisch leven op de aarde niet
mogelijk.
Edelstenen en kristallen zijn ‘levende
materie’, net als mensen, dieren en
planten. Ook stenen hebben zich
ontwikkeld en zijn aangegroeid, alleen
erg langzaam.
Al zolang de mensheid bestaat, worden
stenen en edelstenen gewaardeerd en
als helende kracht en geluksbrenger op
hun waarde geschat.
Alternatieve genezingsmethoden als
homeopathie, acupunctuur, kruidengeneeskunde en aromatherapie worden
door moderne medici en wetenschappers
dikwijls als onzin betiteld. Maar met de
toenemende belasting van ons lichaam
(onder andere uit het milieu) bezinnen
zich steeds meer mensen op de
overheersende medische aanpak − ook
wetenschappers en medici. Er is een
trend om terug te keren naar chemoarme en alternatieve medicijnen, en naar
natuurlijke geneesmiddelen.

Helende werking
Wat is de kracht van een steen?
Een steen leeft, heelt en werkt mee aan
een betere balans. Vanuit die balans zijn
we zelfgenezend.
Daarbij komt dat de juiste edelstenen en
mineralen een grote rol in ons lichaam
spelen. Zij werken op meervoudige wijze
voor ons, en helpen mee om ongunstige
en ziekmakende stoffen in ons lichaam
te neutraliseren.

Helende stenen bieden een natuurlijke
geneeswijze. De energie van de
edelstenen ondersteunt en activeert ons
zelfhelend vermogen.
De stenen hebben:
- dezelfde chemische samenstelling als
wijzelf;
- de kleur die we nodig hebben;
- de trilling als wij nodig hebben;
- de chemie die wij nodig hebben;
- geen extra belastende stoffen die je
moet innemen.
Stenen kunnen als aanvulling op een
bestaande therapie gebruikt worden.

Wat is energetische
edelsteentherapie?
Een fysieke of psychische klacht vormt
een signaal dat het lichaam niet in
balans is. Met de energetische
edelsteentherapie kijk je verder dan
alleen naar die bewuste klacht.
We werken op een holistische manier.
Door het behandelen van chakra’s en
meridianen beïnvloed je automatisch niet
alleen het fysieke, maar ook het
energetische lichaam. Van daaruit
worden de auralagen beïnvloed,
waardoor ze in balans gebracht kunnen
worden.
De centrale vraag is: wat zijn de
klachten en waar komen ze vandaan?
Uit ervaring is gebleken dat de meeste
klachten chronisch zijn. Ze worden
energetisch opgebouwd, en na korte of
lange tijd uiten ze zich in lichamelijke
klachten. De klachten zijn het
symptoom. Maar hoe komen we achter
de werkelijke oorzaak?

Chakra Code
Chakra Code is een manier om de
oorzaak van een klacht te vinden. De
geboortedatum is het uitgangspunt voor
deze code. De datum wordt verbonden
aan bepaalde chakra’s. Die chakra’s zijn
verbonden met zowel het fysieke als het
energetische lichaam. Zo kun je te weten
komen met welke sterke en zwakke
punten − zowel fysiek als geestelijk − je
op deze wereld gekomen bent.
Vervolgens vergelijken we deze uitkomst
met de klacht. Deze gegevens worden
aan helende stenen gekoppeld, en zo
kan een behandelplan opgesteld worden.
De behandeling kan bestaan uit een
van de volgende onderdelen, of een
combinatie daarvan:
- edelsteenlegging
- edelsteenelixer, -olie of -water
- laserkwartsbehandeling
- vortexbehandeling.

Laserkwarts
Bergkristal kent vele varianten en een
daarvan is de laserkwarts. De vorm van
dit type kristal is extra rank en slank. De
energetische doorstroming ervan is zeer
krachtig.
Door acupressuurpunten te behandelen
met de laserkwarts, kunnen tal van
klachten verminderd of zelfs geheeld
worden.
De laserkwarts kan zelfstandig of
aanvullend gebruikt worden.

Vortex
Een vortex is een instrument dat bestaat
uit staaldraad in een spiraalvorm. Rond
die spiraal zitten heldere bergkristallen.
Met de vortex kun je op een dieper
niveau werken dan met stenen. De
vortex kan zelfs op DNA-niveau werken.
Hij werkt zowel op lokale klachten als op
het gehele lichaam.
De vortexbehandeling kan een aanvulling
zijn op een stenenlegging, maar kan ook
zelfstandig gebruikt worden.

Hoe kun je edelstenen het beste
gebruiken?
- op de huid gedragen geeft direct
resultaat;
- in een sieraad aan vingers, pols, hals,
oren;
- dichtbij gedragen in broek, tas of jas;
- onder het hoofdkussen;
- onder of bij het bed;
- op plaatsen waar je vaak zit;
- in de auto;
- in kamer/kantoor/behandelkamer;
- als therapie in een steenlegging;
- als edelsteenolie;
- als edelsteenelixer;
- als edelsteenwater.
Hoe beter we de stenen kennen, hoe
beter de resultaten zijn. Op die manier
werken ze optimaal, reinigen en
stimuleren de energiebanen, voeden de
energiecentra en maken de mens bewust
van zijn oneindige mogelijkheden.
De vernieuwde energiedoorstroming
richt zich op de huidige situatie en op
mogelijke blokkeringen. Dit brengt al
snel verlichting en verbetering van je
gezondheid.

Reinigen van de stenen

Oude en nieuwe stenen

Door het dragen raakt een steen
vervuild. Bovendien neemt hij de
negatieve energieën van de drager over.
Het is dan ook aan te bevelen om de
stenen regelmatig te reinigen.
De verschillende stenen moeten op
verschillende manieren worden gereinigd
en ontladen. Reinigen kan door middel
van visualisatie, in de zon, met stenen,
met Reiki-symbolen, en meer.
Een steen die niet in water gereinigd
mag worden, eerst ontvetten met een
vochtige doek en vervolgens reinigen.

Soms kan een steen niet meer
opgeladen worden, omdat hij te vaak is
gebruikt. Je kunt (laten) testen of een
steen nog opgeladen kan worden.
Soms is het beter om een steen terug te
geven aan Moeder Aarde. Indien er
behoefte aan is, kan de oude steen
vervangen worden door een nieuwe
steen. Maar dit is niet altijd noodzakelijk.
Tijdens een stenenconsult kun je vragen
of je steen het nog goed doet.

Vervolgens kan de steen op zijn eigen
manier weer worden opgeladen, in de
zon, in de maan, met Reiki, via
visualisatie en meer. Dit kan verschillen
per steen.
Semoea kan je adviseren over de manier
om je steen te reinigen en op te laden
waarmee wijzelf de beste resultaten
hebben.

Via onze website www.semoea.nl kun je zien wat wij te bieden hebben:
- Veel informatie over de werking van edelstenen en mineralen
- Stenenconsulten
- Diverse energetische behandelingen
- Cursussen en workshops over het energetisch werken met stenen;
onderwerpen zijn bijvoorbeeld: het uittesten van stenen; welke steen te
dragen; hoe werkt een edelsteenlegging, een edelsteenolie, edelsteenwater en
edelsteenelixer.
- Verkoop van vele edelstenen
Je kunt zich via onze website aanmelden voor de activiteiten, of stenen
bestellen.
Tot ziens bij Semoea!
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