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Zet je op een rustige plaats, en leg je Starlight kristal voor je. Leg haar op een 

zachte stof, en draai haar zodat ze haar mooiste kant aan jou laat zien. Breng je 

aandacht enkele minuten bij je ademhaling. Probeer rustig en langzaam te 

ademen. 

Ga vervolgens met je aandacht naar je Starlight kristal … en laat je betoveren 

door haar schoonheid. Merk hoe ze straalt. Merk op hoe ze Licht geeft, hoe ze 

Licht uitstraalt naar jou. Geniet van haar Lichtkracht. 

Enkele oefeningen met een Starlight kristal 

Ga gemakkelijk liggen op een rustig plekje. Leg je Starlight kristal op je 

zonnevlecht of op je onderbuik. Voel even wat voor jou het beste 

aanvoelt.  Observeer enkele minuten je ademhaling. Probeer niet te 

sturen, observeer gewoon het ritme, de diepte van je ademteugen … 

verandert er iets? 

Ga nu met je aandacht naar de plek waar je Starlight kristal ligt. Voel 

eerst hoe licht ze is. Voel hoe zacht ze op jouw lichaam drukt. Ook al 

voelt haar buitenkant ruw, voel hoe ongelooflijk zacht ze voor je is. Probeer dan eens te voelen wat er 

gebeurt in je lichaam, rond en onder de plek waar je kristal ligt. Observeer eenvoudig wat daar speelt. 

Als Neem je prachtige Starlight kristal in je hand(en). Neem ze zacht 

vast, zo zacht als je kan. Zie, voel haar kwetsbaarheid, haar 

breekbaarheid, haar broosheid. Stel je voor dat jij met je handen Licht 

en Liefde kan schenken aan dat prachtige, kwetsbare Wezen. Je 

houdt van haar, en je wil haar laten voelen hoe aangenaam jouw 

zachte aanraking kan zijn. Geniet even samen van dit innige, 

liefdevolle contact. 

Stel je nu voor dat dit wezen jouw Innerlijke Kind is. Dit prachtige, 

kwetsbare, broze Wezen. Omring het, koester het in jouw zacht aanraking. Laat Liefde en Licht doorheen 

je handen naar haar stromen. Voel hoe dankbaar ze je is voor wat je haar schenkt. 

Je kan deze ervaring nog intenser maken door een lamp op je Starlight kristal te 

laten schijnen. Vaak zijn er stukken waar het licht doorheen schijnt, en dat geeft 

zeer fraaie effecten. 


