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AQUAMARIJN
Fysische Eigenschappen
Kleur : lichtblauw, blauw, blauwgroen.
Hardheid : 7,5 - 8
Splijting : geen
Breuk : schelpvormig, ruw, bros.
Kristallen : (hexagonaal) zeszijdige prisma`s, gestrektzuilig.
Chemie : Al2Be3 [Si6O18]
Aluminium-berylliumsilikaat
Transparantie : doorzichtig tot ondoorzichtig.

Aquamarijnkristallen

Naam & Geschiedenis
De aquamarijn is in wezen een blauwe beryl en werd in het verre verleden dan ook
genoemd als een beryl maar dan blauw.
Pas in 1502 benoemde de Italiaanse geleerde de zeegroene tot blauwe beryl in zijn
boek over edelstenen, getiteld "Speculum Lapidum" de "beryllus aquamarinus" uit
het Latijn waarbij de woorden "Aqua = water" en "Mare = zee" samengevoegd werden.
In het verdere woordgebruik burgerde de naam aquamarijn steeds meer en meer in
en thans is het de ons enige bekende naam voor deze steen.
De naam beryl is afkomstig uit het Oud Griekse woord beryllos een woord dat waarschijnlijk op zijn beurt weer uit het Oude India afkomstig was.
In de loop der tijden heeft de beryl,waaronder dus ook de aquamarijn, zeer veel
functies gehad waaronder één welke misschien minder bekend is.
Onze naam bril komt namelijk van het woord beryl af.
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De Engelsman Roger Bacon (1214 - 1294) sleep beryllen tot een soort van vergrootglas.
Het materiaal welke hij hiertoe verwerkte noemde hij "berille" afkomstig van berylle
waar thans ons woord bril vandaan komt.
Uit 1352 stamt er een schilderij waarop de eerste afbeelding van een bril voorkomt.
Aquamarijn werd in de oudheid ook veelvuldig gebruikt om zijn versierende en
sierende uitstraling, in de Bibliothèque National te Parijs valt een aquamarijn aan te
treffen welke door de Romeinse steengraveur Euodus bewerkt is met het portret van
Julia de dochter van de toenmalige Keizer Titus welke regeerde over het Romeinse
Rijk en leefde tussen 39 en 81 na Chr.
Een van de mooiste overgeleverde verhalen waarin beryllen voorkomen is afkomstig
van de Italiaanse Goudsmid en Esoterist Benvenuto Cellini welke leefde tussen
1500 en 1571.
Benvenuto had wat vijanden gemaakt door zijn directe optreden en zijn, toentertijd,
omstreden handelswijze.
Deze vijanden hadden het plan opgevat om hem te vermoorden maar wilden, listig
zoals zij waren, de goudsmid/esoterist de hand aan zichzelf laten slaan omdat zij
dachten hierdoor hun straf te kunnen ontlopen welke hier ongetwijfeld op zou volgen.
Derhalve namen zij Cellini in zijn eigen atelier en werkplaats gevangen en dwongen
hem diamanten te verpulveren en deze over zijn eigen eten uit te strooien, dit in de
wetenschap dat verpulverde diamant het maag-darm kanaal onherstelbaar zou
beschadigen en de dood hier absoluut op moest volgen.
Echter Benvenuto nam in plaats van diamanten witte beryllen, welke qua uiterlijk
sprekend op diamanten lijken, en verpulverde deze in plaats van de diamanten.
De maaltijd werd genuttigd en de verwachte dood bleef, tot verbazing van de booswichten, uit.
In plaats daarvan mocht Cellini de, voor die tijd respectabele leeftijd van 71 jaren
bereiken waarbij Benvenuto welke als esoterist tevens kennis der stenen droeg, wist
dat hij dit mede te danken had aan de verjongende en regenererende eigenschap
van de Beryl.
Werking
De chakra's welke direct ingangen genoemd mogen worden voor de aquamarijn zijn
het derde en het vijfde chakra punt.
Zoals al reeds bij veel stenen aangegeven is het nuttig om een aantal zaken met de
aquamarijn te vervaardigen, zoals:
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- aquamarijn - olie,
- aquamarijn - elixer,
en
- aquamarijn - kristalwater.
Maar als steen in geslepen, getrommelde of kristalvorm doet deze schoonheid ook
veel voor de mens, één van de meest opvallende zaken is wat er mogelijk is met een
getrommelde aquamarijn.
- Bij kiespijn leg je een getrommelde aquamarijn, in de mond, op de pijnlijke plek en
spoedig zal de pijn verdwijnen.
Eveneens in de wond werkt een getrommelde aquamarijn bijzonder goed bij de
dorst.
De speekselklieren worden geactiveerd en het aldus gevormde speeksel is voldoende om de dorst te lessen, in ieder geval de mond vochtig te houden.
Men zou aan deze toepassing kunnen denken bij mensen welke vaak zeer dorstig
zijn als zij voor ziekenhuis onderzoeken, van welke aard dan ook, of operaties geen
water mogen drinken gedurende een bepaalde periode.
- In geval van oog problemen, en hier wordt geen oogontsteking mee bedoeld,
maar eerder tranende ogen of een wat verminderd gezichtsvermogen, kun je je cliënt
behoorlijk behulpzaam zijn door hem/haar drie maal daags een oogspoeling met
aquamarijn kristalwater voor te schrijven.
Hiertoe zijn er in de handel speciale z.g. oogdouches verkrijgbaar.
Misschien is het nuttig, indien je de kwaliteit van het kristal water niet vertrouwd
hiervoor gedistilleerd water gebruiken, of zelf eerst gewoon kraanwater te koken.
Nooit water aan de kook brengen wat reeds verrijkt is met de trilling van een steen
maar altijd eerst koken en daarna de steentrilling overbrengen.
Het z.g. strontje op het ooglid is ook goed behandelbaar met aquamarijn kristal
water en mensen met regelmatig "soep-ogen" zullen je als Edelsteen Therapeut
"eeuwig" dankbaar zijn.
- Voorhoofdsholte- of bijholteontsteking kunnen opgelost worden met een "legging" welke gecombineerd zou kunnen worden met één van de overige leggingen
welke wij hebben leren kennen ter bestrijding van griep-achtige verschijnselen of ter
bestrijding van koorts.
Plaats één aquamarijn op het zesde chakra punt en aan iedere zijde van de neus,
ter hoogte van het onderste ooglid, één aquamarijn.
Deze legging ongeveer 45 minuten doorvoeren en na de behandeling de hierboven
beschreven plaatsen ferm inwrijven met aquamarijn olie.
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Aanvullend kan de cliënt nog een driedaagse dosis van drie druppels aquamarijnelixer worden voorgeschreven.
Als aanvulling kan je de ontstoken gebieden bestralen met blauw licht, waardoor de
ontstekingsreactie zal verminderen.
Na een dag of twee zal de voorhoofdsholte- of bijholte ontsteking tot het verleden
behoren.
- Opgezette slijmvliezen, verkoudheid, hooikoorts en ten gevolge van een allergie ontstaan eczeem en rode uitslag zijn behandelbaar met aquamarijn door op
een tweede-, derde- en vijfde chakra punt een aquamarijn te plaatsen.
Daarna driemaal daags vijf druppels aquamarijn elixer op een glas mineraalwater en
de problematieken welke verband houden met elkaar, zullen verminderen of verdwijnen.
Zoals misschien opgevallen is komt "hooikoorts" vrij veel voor als behandelbaar met
de meest uitlopende steensoorten.
Jij als therapeut gaat bepalen welke steen er tegen deze klacht het beste past bij je
cliënt.
Maar houdt in gedachte dat er in de eerste plaats veel soorten van hooikoorts
bestaan en deze in verschillende maanden op kunnen treden.
Hooikoorts welke duurt van februari tot eind mei duidt op een allergie van boompollen.
Idem, maar dan van april tot eind augustus zou kunnen duiden op een allergie van
grassen.
En een hooikoorts welke aanwezig is tussen juni en eind september geeft aan dat de
cliënt wel eens gevoelig zou kunnen zijn voor bloemen.
In dit schema overlappen veel oorzaken elkaar.
Het ene elixer heeft meer invloed op de periode gebonden klacht dan de ander.
Bedenk echter dat er altijd een compositie tussen elixers mogelijk is om een doormiddel van de zo ontstanen synergie de klacht aan te pakken.
- Oorpijn kan op een ouderwetse maar dan ietwat sterkere mate behandeld worden
met aquamarijnolie.
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Je doordrenkt een watje met aquamarijnolie en laat de cliënt dit twee maal per dag
verschonen c.q. verwisselen waarna hij/zij na enige uren verlichting van de oorpijn
zal ervaren en binnen een paar dagen restloos verlost zal zijn van deze problematiek.
Als oorontsteking ten grondslag ligt van de pijn is deze methode uitsluitend ter
aanvulling en dient een arts het oor te zien.
Looporen hebben hier overigens ook baat bij.
Behandel ook eens het tegenovergestelde oor.
Je zult versteld staan van het resultaat. (links de pijn - rechts het watje met aquamarijn olie).
- Bij keelpijn als gevolg van verkoudheid of anderszins doe je er goed aan je cliënt
te laten gorgelen met aquamarijn kristalwater waarbij je het keelgebied in masseert
met aquamarijn olie.
Eventueel kun je het halsgebied aanvullend beschijnen met blauw licht om de vervelende pijn extra te verzachten.
- Bij nekspanningen, welke veelal het gevolg blijken te zijn van het "vastzetten" van
diepe emoties, werkt een nekmassage met aquamarijn olie zeer verzachtend.
Aanvullend kun je een aquamarijnsteen voor langere tijd op het getroffen gebied
vastplakken.
En ook hier wil blauw licht voor verkoeling zorgen.
Als echter de nekspanning zichzelf echt vastgezet heeft en een licht niet helpt en er
tevens geen sprake is van een beschadiging in de nek dan kan aanvullend op de
massage de plaats met rood licht beschenen worden.
Door de activerende werking van rood licht komt er in het pijnlijke gebied veel op
gang en door de weldadige warmte van rood worden de spieren, welke de pijn
veroorzaken, soepeler.
-Indien de schildklier opgezet is ten gevolge van het psychische beeld van onverwerktheden en afkeuring van de eigen rol in deze onverwerktheden dan is het zinvol
in het kader van het "zichzelf vergeven" op de schildklier of op het vijfde chakra punt
geplaatst te worden.
Geef tevens driemaal daags en dosis van vijf druppels aquamarijn elixer aan je cliënt
en de zwelling van de schildklier zal zeker afnemen.
Natuurlijk wordt geadviseerd even terug te bladeren naar de al eerder behandelde
schildklier.
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Naast de zuiver lichamelijke werking van de aquamarijn is er natuurlijk ook sprake
van een emotionele werking welke aan ieder steen verbonden is.
De beste wijze om dit te ontdekken is natuurlijk zelf te ervaren, door bijvoorbeeld
meditatie, wat de desbetreffende steen voor je doet.
Het metaal waar aquamarijn in geplaatst zou dienen te worden is zilver omdat de
zacht uitstraling hiervan werkt op de vrouwelijke zijde van de mens echter goud
"oogt" in combinatie met aquamarijn veel beter vandaar dat het zinvol is om, indien
er goud verwerkt gaat worden uitsluitend goud van een hoog zuiverheidgehalte toe
te passen (minimaal 18 karaat).
De aquamarijn wordt o.a. gevonden in Spanje, Brazilië, de Oeral, Nigeria, Madagaskar, de USA en Zuid -Afrika.
Astrologisch past de aquamarijn prima bij de Waterman, de Vissen, de Tweeling
en de Weegschaal.

Toon

: G voor de lichte soorten,
F# voor de donkere soorten.
Chakra`s
: 3, 5.
Energetische Basis Lading : Opbouw.
Element
: Water.
Kleurtrilling
: geel,
groen,
blauw,
violet,
ultra-violet,
wit.

Affirmatie :

" Door de aquamarijn wordt mijn liefde voor de
Wereld tastbaar. "
In meditatie kan het voorkomen dat wij ons bestaan als leeg en zinloos ervaren.
Maar zou er één leeg en zinloos leven op deze Aarde bestaan ? Het is mogelijk dat
wij tijdelijk de zin van ons bestaan niet herkennen maar in het woord "herkennen"
schuilt het woord "kennen" en derhalve zou je kunnen begrijpen dat wij onszelf niet
kennen, of niet genoeg kennen, en derhalve tot de conclu-sie komen dat ons leven
geen zin heeft en ons leeg overkomt.
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De aquamarijn laat ons zien en voelen dat zelfs de kleinste zandkorrel "zin" heeft en
een reden om te bestaan.
Zouden alle zandkorrels hun bestaan betwijfelen en ontkennen dan zou er immers
geen strand
meer zijn.
Als alle mensen hun leven als leeg en zinloos zouden ervaren dan waren er geen
mensen meer op deze Aarde.
Alleen vanuit de echte onbaatzuchtige liefde voor onszelf kan de onbaatzuchtige
liefde voor de mensheid groeien en wordt deze laatste tastbaar in ons zijn.
De aquamarijn is tastbaar in zijn liefde, de mens dient eveneens tastbaar te worden
in de liefde voor alles wat is.
Onderhoud :
Afspoelen onder lauwwarm water, ontladen op een aantal getrommelde hematietstenen gedurende de nacht en laden op een aantal bergkristallen in het zonlicht.
Deze steen is gevoelig voor overmatige warmte energie dus pas op met een
legging waarin eveneens toermalijn ingebouwd is.

Aquamarijnkristal

