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Azuriet
Kleur :

diepblauw

Hardheid :

3,5 - 4

Soortelijk gewicht : 3,7 - 3,9
Splijting :

goed

Breuk :

schelpvormig, ruw, bros

Kristallen :

(monoclien) kortzuilig; dichte
aggregaten
Cu3[(OH)2|Co3)2]
basisch kopercarbonaat

Chemie :

Typisch azuriet kristal

Geschiedenis & Naam
De Oude Egyptenaren en hun voorgangers, in het gebied tussen de rivieren de
Eufraat en de Tigris kenden de azuriet.
Grofweg zouden we kunnen stellen dat de mens uit de bronstijd de azuriet reeds
kende, aangezien azuriet een “bijproduct” van koper is en gelegen tussen gedegen
koper en malachiet.
Azuriet bevat maar liefst 55% koper.
Zoals we reeds vele malen hebben mogen zien gebruikte de “Ouden” vaker een
benaming welke op de kleur sloeg dan op het feitelijke gesteente.
“Ziet eruit als”, “klinkt als”................ “dus is............... “ !
Dit gegeven heeft vele edelsteen therapeuten, en anderen, in het verleden reeds
vaker op het verkeerde edelsteen been gezet.
De azuriet stond ook bekend als de “l’azuur-“steen, en waar zijn we dit eerder tegen
gekomen ? Juist, bij de Lapis Lazuli !
In de Oud Egyptische periode kende men twee soorten van de l’azuursteen, de soort
met de gouden punten, inderdaad de Lapis lazuli en de soort zonder de gouden
punten, deze laatste kennen we thans onder de naam azuriet.
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De “azu”- in azuriet komt van azuur een in origine Arabische verbastering van
“blauw”.
Wat slechts weinigen weten, maar in deze opleiding naar voren mag komen, is dat
hele volksstammen op verkeerde benen lopen ten aanzien van de geneeskrachtige
werking van de azuriet, de lapis lazuli en de saffier.
Om dit duidelijk te maken het volgende :
σαπ??ιρος (sappheiros) vinden we in het Oud Grieks en wordt in de bijbel genoemd
als tweede van de twaalf fundamentstenen (Openbaringen van Johannes).
Als we echter kijken naar de schrijver Theophrastus (320 v. Chr.) dan kunnen we
lezen : “de σαπ??ιρος, die met goud gestippeld is.”
Natuurlijk wordt hiermee de Lapis lazuli bedoeld, iets wat Plinius in 60 n. Chr.
naschrijft als hij in zijn Historia Naturalis (37.91.10) vermeld : “De sapphirus is blauw,
heeft gouden punten”.
Maar hier komt tevens het stukje waarbij we een onderscheid kunnen gaan maken
tussen de saffier, de lapis lazuli en de azuriet !
Damigreron (vertaling door E. Abel, 1881) schrijft : “De sapphirus is, met melk
verwreven en op de wond gelegd, een groot geneesmiddel voor alle soorten zweren,
met melk gedronken vermindert hij de lichaamspijnen, hij geneest alle oude en
nieuwe gezwellen.”
Epiphanus (360 n. Chr.) (vertaald en uitgegeven te Zürich in 1566), bevestigd de
genezende werking van σαπ??ιρος (sappheiros) bij alle mogelijke zweren, evenals
de arts Aëtius (ongeveer 500 n. Chr.), die voor dezelfde ziekten een gelijke werking
aangeeft als Dimigeron.
In de eerste plaats kan men saffier (korund) niet verwrijven en vervolgens kan men
verwreven saffier niet innemen aangezien de keiharde kristal flinters een zware
maagperforatie op zouden leveren.
Maar verder :
de lapis lazuli is een uitermate werkzame steen, dit absoluut, maar .............. als we
lapis lazuli, in verwreven vorm op zweren of gezwellen opbrengen zal deze absoluut
niet werkzaam zijn.
Neen, de lapis lazuli niet, maar de azuriet (ook de l’azuursteen) wel.
Overigens heeft het bovenstaande de klakkeloze kopieerders van de geschriften van
o.a. Hildegard von Bingen al heel erg vaak op het verkeerde been gezet en de echte
edelsteen therapeut kan uitsluitend bescheiden glimlachen als hij/zij de, telkens
weer, foutief gevolgde gegevens als Gods waarheid in een uitgegeven boekje
aantreft.
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Edelsteen therapie is een oude wetenschap waarbij het, voor hen welke echte
edelsteen therapie wensen te bedrijven, belangrijk is dat ze ook studie maken van
oude geschriften welke, jammer genoeg, vaak slechts voor een beperkte groep ter
inzage liggen.
Het sleutelwoord wordt gegeven door Damigreron : “verwreven en met melk
vermengt”.
Wat is er namelijk aan de hand ? Koper gaat met melkeiwit een verbinding aan die
zorgt voor een samenstelling welke inderdaad voor het lichaam ongekend heilzaam
is als het zweren, gezwellen of tumoren betreft.
Het koper-element doet de “truc”, en de verbinding tussen het eiwit en het koper
maken de stof direct opneembaar in het menselijk lichaam.
Koper, zoals we weten, heeft een sterk bacterie dodende werking maar brengt ook
vanwege het (voor ons lichaam) vergiftigings gehalte een versterkte afweer op gang
en kijkt de werking is daar.
Niet de saffier, niet de lapis lazuli maar de azuriet doet het werk.
Leggen we deze gegevens over het feit dat het tot ongeveer 600 n. Chr. geduurd
heeft voordat de Arabische alchemisten een systeem van onderscheid van (edel-)
stenen ontdekten, gebaseerd op het soortelijk gewicht van de steen, en het weten
dat men in de voorgaande eeuwen bij de beschrijving van stenen het principe “Lijkt
op, klinkt als........” hanteerde dan moge duidelijk zijn dat de lapis lazuli
(l’azuursteen) en de azuriet (l’azuursteen), hoewel onderscheiden door het feit dat
de lapis lazuli “gouden” insluitsels heeft, beiden onder dezelfde benaming, maar wel
onderscheiden in werking door het leven gingen.
De Oude Egyptenaren, de Oude Grieken, de Romeinen, de Arabieren en de
Middeleeuwse mens gebruikte de azuriet als helende steen, waarbij gebruik
gemaakt werd van zowel de chemische samenstelling als de energetische
uitstraling.
Op zichzelf is het overigens niet zo vreemd dat er veel ervaringen opgedaan zijn met
de azuriet en dit vanwege het feit dat het als “bij-product” in de koperwinning
meekwam maar de belangstelling en opgedane ervaringen vanuit de alchemistische
hoek zijn voornamelijk gestoeld op het feit dat azuriet gebruikt werd (en wordt) om
het z.g. blauwe vitriool mee te vervaardigen.
Enige tijd heeft azuriet nog gefunctioneerd als blauwe kleurstof voor kunstschilders
(kijk ook hier naar de naam en verwisseling “l’azuursteen), meer hier stopte men
alras mee toen bleek dat de prachtige blauwe luchten na enige tijd groene luchten
geworden waren door oxidatie van de azuriet grondstof tot malachiet.
(azuriet (= blauw) + zuurstof ? malachiet (= groen))
En daarmee is dan tevens een ander belangrijk gegeven reeds vermeldt ; azuriet is
een (mogelijke maar niet noodzakelijke) tussenvorm tussen koper en malachiet.
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Werking
Een deel van de werking van de azuriet werd reeds beschreven onder de
geschiedenis en naam herkomst van deze prachtige steen, maar er is meer !
Zoals gezegd bestaan er jarenlange, eeuwenlange, ja, duizenden jaren
gedocumenteerde ervaringen met de azuriet.
Veel van de werkingsgebieden van deze steen zal men in andere boeken en
boekjes niet aantreffen, dit komt omdat de azuriet een z.g. “referentie-” steen is.
Aan het einde van deze opleiding wordt ingegaan op het gegeven referentie-steen
en wat de betekenis hiervan is.
Zo is de azuriet prima inzetbaar tegen een disbalans die we kennen onder de naam
alopecia.
Letterlijk betekend het woord alopecia “vossenhuid”, vanwege de gelijkenis van een
bepaalde schurft soort die we bij vossen tegen kunnen komen.
Wij verstaan echter onder alopecia kaalheid ten gevolge van haaruitval.
Met de azuriet zijn er twee mogelijkheden :
1. de kaalhoofdigheid is te bestrijden,
en
2. de kaalhoofdigheid is te bevorderen.
Misschien klinkt dit wat wonderlijk maar de Oude Egyptenaren gebruikten een
middel wat vervaardigd was uit azuriet tezamen met nog wat andere zaken om de
toentertijd hoogst gewaardeerde kaalhoofdigheid te bereiken.
Bedenk dat kaalhoofdigheid ten gevolge van het gebruik van een azuriet-middel,
duidt op een moedwillige vergiftiging van de hoofdhuid en tegenwoordig zal geen
enkel weldenkend mens de azuriet gebruiken om kaalhoofdigheid te bereiken (maar
dat is hoop).
Wel verantwoordt is het om de azuriet in te zetten tegen ongewenste haaruitval
welke onherroepelijk leidt tot kaalhoofdigheid en hierbij wordt niet bedoelt de
leeftijds- en vaak genetisch vastgelegde kaalhoofdigheid.
Indien de ouder en of één der grootouders niet lijdt aan kaalhoofdigheid valt de
genetische factor vrijwel uit te schakelen.
Als men de 70 levensjaren nog niet bereikt heeft is kaalhoofdigheid (welke niet
genetisch is bepaald) een disbalans in het lichaam.
En natuurlijk spreken we hier niet over (vaak tijdelijke) kaalhoofdigheid tengevolge
van radioactieve bestraling en/of chemo-kuur (cytostatica).
We spreken hier over kaalhoofdigheid, of plotseling versterkte haaruitval, zonder, in
eerste instantie, aanwijsbare en duidelijke redenen.
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Er bestaat echter een aandoening welke we kennen onder de naam alopecia areata
en deze specifieke vorm wordt hier bedoeld.
De persoon welke hieronder lijdt, en dit zijn vaak de mannen in onze maatschappij
hoewel dit ook het vrouwelijk geslacht kan treffen, heeft te maken met haarzakjes
welke (tijdelijk) aangedaan geraken waardoor er vaak in eerste instantie ronde kale
plekken ontstaan.
De disbalans welke ten grondslag ligt aan dit verschijnsel is verbonden met de
schildklier en/of de bijnieren.
Vandaar dat de legging, met azuriet, zich richt op deze twee energetisch belangrijke
punten.

1.
2.
3.
4.

Azuriet
Calciet (geel)
Toermalijn staafje (zwart)
Basis legging
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Deze legging liefst één maal per maand toepassen.
Daarnaast is het nuttig om de cliënt een azuriet elixer voor te schrijven waarbij het
belangrijk is dat de aangegeven dosering niet overschreden wordt.
Slechts 1 druppel azuriet elixer op een limonade glas water over de gehele dag
sloksgewijs in te nemen.

Vervolgens kan de therapeut de cliënt nog een azuriet zalf meegeven welke bereidt
is op de wijze zoals in een eerdere les reeds aangegeven. De cliënt dient de
hoofdhuid dagelijks in te masseren (vingertoppen) met deze azuriet-zalf.
Bij osteoporose (botontkalking) kan de azuriet daadwerkelijk “wonderen” doen.
Deze botontkalking kan vele oorzaken hebben en is soms ook aan leeftijd
gebonden.
Mocht osteoporose zich voordoen dan is de azuriet, in combinatie met andere
stenen, uitermate geschikt om de te begeleiden.
Bedenk echter dat iemand welke lijdt onder osteoporose onder toezicht van een arts
of specialist dient te staan.

“gezond”-bot

osteoporose-bot

De hieronder afgebeelde legging is bedoeld om additioneel toe te passen bij
cliënten welke aan osteoporose lijden.
Op de bovenstaande foto`s kan duidelijk gezien worden wat er allemaal mis kan zijn
in het bot bij verregaande ontkalkingen.
Het moge duidelijk zijn dat deze ontkalkingen er de oorzaak van zijn dat de botten
breekbaar en poreus worden, een toestand welke we nooit kunnen gebruiken
aangezien ons skelet de totale steun vormt voor ons fysieke verschijnen.
Er bestaat echter een vorm van jeugd-osteoporose welke absoluut niet via de
hieronder afgebeelde legging behandeld mag worden.
Misschien geheel ten overvloede, omdat de jeugd osteoporose bijna niet (meer)
voorkomt, wordt de legging hiertegen bij jongeren gegeven na de legging tegen deze
osteoporose bij volwassenen.
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1. Azuriet
2. Nefriet (groen)
3. Pyriet
4. Sodaliet
5. Onyx
6. Lapis lazuli
7. Chrysopraas
8. Toermalijn staafje (zwart)
9. Agaat schrijfje
10. Basis legging

De cliënt kan drie maal daags enige druppels onyx elixer op een glas mineraal water
innemen en het thymus gebied regelmatig inwrijven met azuriet olie.
Deze legging uitsluitend uitvoeren als de cliënt ook onder controle staat van een arts
of specialist en zeker tweemaandelijks uitvoeren.
Daarnaast is het zinvol om met de cliënt het zelfbeeld te bespreken, hoeveel
“vormkracht” staat men zichzelf toe, krijgt men het gevoel dat de benen en
lichaamsdelen “slap” worden als er problemen, in het leven, op cliënt toekomen ?
Met andere woorden, ook een stukje gesprekstherapie is bij osteoporose
aanbevelenswaardig, dit beeld wordt zeker niet regulier ondersteunt maar blijkt in de
natuurgeneeskundige praktijk van ongekend belang.
We weten inmiddels dat in de symbiose geest/lichaam, de geest het lichaam
zodanig kan optimaliseren dat de vormkracht niet verloren gaat.
In de onderstaande legging een voorstel bij jeugd osteoporose (juveniele
osteoporose).
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1. Azuriet
2. Calciet (geel)
3. Onyx

Niets meer en niets minder ! Geen standaardlegging, uitsluitend de combinatie
azuriet, gele calciet en onyx zullen de jeugd-osteoporose (juveniele osteoporose) tot
stilstand brengen. Maar ook hier geldt dat dit uitsluitend onder begeleiding van een
arts of specialist uitgevoerd mag worden.
Een zeer gekende toepassing van de azuriet is tegen kwashiorkor.
Kwashiorkor is een, met name in de derde wereld, bij jonge kinderen voorkomende
deficiëntieziekte door gebrek aan eiwitten in de voeding.
(definitie uit het zakwoordenboek der geneeskunde).
Wij kennen deze disbalans beter onder de term hongeroedeem.
Deze “ziekte” komt jammer genoeg nog steeds voor maar kwam ook duizenden jaren
geleden reeds voor. Een oogst en zelfs een serie van oogsten kon mislukken
waardoor dit verschrikkelijke verschijnsel zich voor kon doen.
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De azuriet toepassing welke van het begin der tijden ingezet werd bij hongeroedeem
richt zich niet op de oplossing van de honger, maar meer op het scheppen van de
omstandigheden waardoor het lichaam de eiwitten welke aanwezig waren in de
soms schamele hoeveelheid voedsel welke nog over was, of welke gedeeld werd,
optimaal zouden kunnen absorberen.
Als laatste is azuriet fantastisch bij het behandelen van depressieve toestanden.
De trilling van de azuriet ligt voor een groot deel op chakra-punt nummer 4 en
chakra nummer 5, in het energetisch/psychische vlak.
Vandaar dat mensen welke leiden onder een depressie, ten gevolge van het
onvermogen te verbaliseren wat hun “harteroerselen” zijn, middels de azuriet de
kracht kunnen vinden te uiten (aan zichzelf of naar buiten toe), waarin zij zichzelf
“misdeeld” voelen.
Hiertoe zijn een aantal mogelijkheden voorhanden ;
- de azuriet wordt op het hart chakra geplaatst, gedurende ongeveer 10 minuten,
of
- de azuriet wordt op het keel chakra geplaatst, gedurende ongeveer 10 minuten,
of
- op zowel het keel- als het hart chakra wordt gedurende 10 minuten een azuriet
geplaatst.
De keuze hierin is geheel aan de therapeut, welke zichzelf natuurlijk altijd dient te
vergewissen welke energetisch/psychische punten belast zijn en, net zo belangrijk,
waardoor.
De “waardoor” vraag bij een psychisch energetische belasting is over het algemeen
niet direct aan de oppervlakte van het verhaal van de cliënt aanwezig maar als
patroon herkenbaar in de zaken welke de cliënt als belastend in het heden en
verleden op weet te “lepelen”.
Voor alle duidelijkheid : psychisch/energetisch is, net zoals fysiek/energetisch, een
synergetische uitwerking tussen beide vlakken van “zijn”, het psychische deel wordt
verstoord vanuit een energetische verstoring en het energetische deel wordt
verstoord vanuit een psychische verstoring.
De wisselwerking is hierin ongekend sterk.
Daarnaast zal immer weer een psychisch/energetische verstoring zijn weg zoeken
naar de fysieke gesteldheid ofwel het fysiek/energetische lichaam.
Beiden kunnen niet buiten en zonder elkaar en zijn (overigens via het hart-chakra)
met elkaar verbonden gedurende de periode van incarnatie, binnen deze dimensie.
Psychisch/energetische verstoringen lijden immer weer tot fysiek/energetische
verstoringen en dit vice-versa.
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Een goede anamnese ligt altijd ten grondslag van probleem herkenning.
Vergeet nooit dat de cliënt “politiek” met zichzelf speelt, politiek daar waar het een
deel van zichzelf betreft.
Soms zijn de stukken welke als “krachtvelden” naar voren komen vanuit de cliënt
juist de minder krachtige stukken van zijn/haar wezenlijk zijn en natuurlijk kunnen
ook de zaken welke de cliënt als zwaktes beschouwd juist zijn/haar krachtvelden
zijn.
Ondanks het feit dat dit een stenen opleiding is, kan er niet genoeg opm gewezen
worden dat het stukje inzichtelijk gesprek, soms in de vorm van een anamnese, juist
de sterkste aanvulling kan zijn op het therapeutisch handelen.
Dit laatste temeer daar het “bewust-zijn” van de cliënt uiteindelijk bepalend is voor
de wijze waarop deze de informatie gaat integreren in zijn/haar systeem.
De therapeut kan slechts als een soort van energetisch/bewustzijn ANWB
aanwezig zijn, maar de cliënt is uiteindelijk de bepalende factor welke toelaat
energie/bewustzijns combinatie toe te laten in zijn energetisch/psychisch
energetisch fysiek veld, teneinde te komen tot het stukje heelwording welke
zoekt in een breed dan wel smal spectrum van zelf -realisatie.

bord
deze
en/of
deze

Nimmer kan en mag de therapeut in directe zin het stuk zelf-realisatie ontnemen aan
de cliënt, deze laatste kan immers uitsluitend vanuit zijn/haar eigen bewustzijnsbeleving komen tot de volgroeiing van zijn innerlijk-en hieraan ten gevolge liggende
uiterlijk zijn.
Veel therapieën richten zich op de vorming van het wezen van de cliënt als een
extra en van buiten komende informatie.
Het is misschien juist wel de kracht van de edelsteen therapie dat de vorming van
het wezen van de cliënt uitsluitend in samenwerking met de edelsteen therapie kan
plaatsvinden en derhalve niet meer een van buiten afkomstige informatie is, doch
slechts een resonante factor in de interne beleving van de cliënt.
Met andere woorden de groei van het wezen is afhankelijk van het resonerende
bewustzijn.

Heel-wording is een gevolg van zelf-realisatie ten gevolge van
een bewustzijn welke zich verruimd.
Niet de therapeut initieert de heel-wording of de zelf-realisatie van de cliënt, slechts
de cliënt kan dit via en middels zijn/haar eigen bewustzijn.
Waarschijnlijk is het voor de aankomende therapeut steeds weer een “deuk” in de
ego om tot deze conclusie te komen, maar met name indien deze kijkt naar de
beïnvloedende therapie vormen (vele in getal) dan zal zelfs de meest ego-gerichte
(aspirant-)therapeut inzien dat er uiteindelijk uitsluitend vanuit het “bewustzijn”
resultaat geboekt kan worden bij disbalansen.
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Chakra`s :

4, 5 & 6

Energetische basis lading :

reiniging

Element :

water / aarde

Toon :

C#

Kleurtrilling :

rood,
groen,
blauw,
paars,
wit.

Affirmatie :
“Mijn zuiverheid uit zich door dat wat ik als zuiverheid herken.”

Meditatie :
In meditatie kan de azuriet je laten zien dat alles in deze wereld aan het groeien is,
groei is alles wat de wereld binnen deze kosmos laat zijn.
Je persoonlijke groei is afhankelijk van de indrukken die je in jezelf mag leren
kennen, indrukken welke van buiten komen en natuurlijk de indrukken die je in jezelf
mag beleven.
Juist de azuriet laat je zien dat deze indrukken, door ze een plaats te geven,
uitsluitend bijdragen tot je innerlijke en persoonlijke groei.
Als jij in groei bent, groeit de wereld met je mee, als jij je groei herkend zal de
kosmos je belonen met je eigen groei.
Ieder moment in tijd en ruimte is een moment waarop je groeit, zelfs als je al jaren
“stilstaat” ben je enorm in groei verwikkeld.
Nooit kun je de eigen groei ontkennen aangezien deze een wezenlijk bestanddeel is
van de ontwikkeling die je met jezelf deelt.
De azuriet laat je bewust worden van al het steeds groeiende en de wijze waarop
deze groei zijn weg vindt in je totale wezen van zijn.

Sterrenbeelden : tweeling en maagd.
Vindplaatsen : Australië, Namibië, Marokko, Chili, Mexico, USA .
Onderhoud : niet onder stromend water reinigen i.v.m. eventuele oxidatie maar op
een aantal hematiet steentjes plaatsen.
Laden in de vensterbank gedurende circa 24 uur.

