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Azuriet-Malachiet
Kleur :

groen met blauw

Hardheid :

3,5 - 4

Soortelijk gewicht :

3,8 - 3,9

Splijting :

goed

Breuk :

bros, onregelmatig

Kristallen :

aggregaten

Chemie :

Cu3[(OH)2/(CO3)2] + Cu2[(OH)2/Co3] + H2O + (Ca,Fe)

Geschiedenis en naam
In Amerika werd de azuriet-malachiet aangetroffen in een oude en verlaten
kopermijn.
Zowel de naam als het gebruik van de steen is recent en de ervaringen welke in de
edelsteen therapie met deze steen opgedaan zijn stammen ook uit de laatste 50
jaren en zijn dus vrij recent.
Bedenk dat het merendeel van de in de vrije handel verkrijgbare azuriet-malachiet
stenen niets anders zijn dan een vervalsing, soms gaat men zelfs zover dat gemalen
azuriet en gemalen malachiet tezamen met een kunststof product onder hoge druk
en temperatuur samengeperst worden om zo deze felbegeerde steen (als imitatie) te
verkrijgen.
De Oude Egyptenaren, Oude Grieken, Romeinen en Middeleeuwers hebben de
azuriet=malachiet niet gekend en uit die bronnen zijn dan ook in het geheel geen
overleveringen en/of ervaringen.
Het valt te begrijpen dat de vervalste en/of gereconstrueerde stenen totaal geen
werking hebben, althans niet op hetzelfde gebied als de echte azuriet-malachiet.
Schrijver dezes heeft van de werking van de azuriet-malachiet, op het grof- en
fijnstoffelijke lichaam van de mens, jarenlange studie gemaakt en vandaar dat er een
groot aantal gebieden naar voren gekomen zijn waarbinnen de azuriet-malachiet
een uitermate werkzaam therapie aanvulling kan zijn.
Maar er zijn nog veel gebieden met deze steen nog niet verkend en voor de serieuze
edelsteen therapeut ligt er dan ook nog een heel veld van onderzoek open.
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Werking
In de eerste plaats een vrij ernstige disbalans waarop de azuriet-malachiet een vrij
sterke werking heeft : polycythemie.
Hoewel deze ziekte jaarlijks slechts bij 1 op de 50.000 mensen geconstateerd wordt
en deze dus best wel zeldzaam is (16.000.000 gedeeld door 50.000 = 320 “nieuwe”
gevallen per jaar) kom je hem in de natuurgeneeskundige praktijk toch met enige
regelmaat tegen.
Smith en Haneveld omschrijven deze ziekte als volgt :
“Normaal regelt een heel nauwkeurig mechanisme in het lichaam de aanmaak van
rode bloedlichaampjes in het beenmerg, zodat het aantal nieuwe rode
bloedlichaampjes gelijk is aan het aantal dat afsterft.
Bij polycythemie is dit mechanisme gestoord en produceert het beenmerg veel meer
rode bloedlichaampjes dan normaal, terwijl het aantal dat afsterft gelijk blijft.
Het resultaat is een teveel aan rode bloedlichaampjes.
Er bestaan drie hoofdvormen van deze ziekte.
Primaire polycythemie (soms wel polycythaemia vera genoemd) is een overproductie
van rode bloedlichaampjes (de oorzaak hiervan is onbekend).
Dit is de ernstige vorm van deze ziekte.
Secundaire polycythemie ontstaat als een verschijnsel van een andere ziekte, zoals
bijv. een ernstige chronische bronchitis.
De ziekte die hier de oorzaak van is, verhindert dat de rode bloedlichaampjes
voldoende zuurstof bevatten om aan de weefsels in het lichaam af te geven; het
resultaat hiervan is dat het beenmerg nog veel meer rode bloedlichaampjes gaat
aanmaken.
De ernst van een secundaire polycythemie hangt af van de ernst en van het succes
van de behandeling van de ziekte die er de oorzaak van is.
De derde vorm van deze ziekte, pseudopolycythemie, is (zoals de naam al aanduidt)
geen echte polycythemie, omdat de aandoening niet veroorzaakt wordt door een
storing in het beenmerg.
De grote dichtheid van de rode bloedlichaampjes is hier het resultaat van een tekort
aan bloedplasma, de vloeistof waarin de bloedlichaampjes zweven.
De oorzaak van dit tekort is niet bekend, maar er bestaat verband tussen deze
ziekte en overgewicht, spanningen en te veel alcohol drinken.
Hoewel pseudopolycythemie zelf geen gevaar voor de gezondheid oplevert en
zelden behandeld hoeft te worden, is de leefwijze die ermee verband houdt
ongezond.
We spreken hier over primaire polycythemie, de ernstige vorm van de ziekte.
De rode bloedlichaampjes zijn gezond, maar er zijn er zoveel en ze zijn zo
geconcentreerd, dat ze een averechts effect op het lichaam hebben.
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Wat zijn de verschijnselen ?
Kenmerkende verschijnselen van primaire polycythemie zijn steeds terugkerende
hoofdpijn, duizeligheid, een vol gevoel in het hoofd, en een hoogrode kleur.
Soms bestaat er jeuk, die vaak erger wordt als men een warm bad neemt. Bij
lichamelijk onderzoek kan er een vergrote milt gevonden worden (het voelen van
een zwelling onder de ribben links in de buik).
Wat zijn de risico`s ?
Hoewel primaire polycytemie niet genezen kan worden, duurt het jaren lang voordat
de ziekte zich ontwikkelt.
Als zij eenmaal door medicijnen onder controle is gebracht, overleven de patiënten
zo ongeveer 20 jaar.
De abnormale concentratie van rode bloedlichaampjes kunnen een trombose van de
kransslagaderen, trombose in de dieper gelegen bloedvaten, beroerte of jicht ten
gevolge hebben.”
Tot zover Smith en Haneveld.
Een serieus ziektebeeld wat wel onder controle valt te brengen (waardoor de patiënt
er nog 20 jaar “bij krijgt”), maar niet valt te genezen.
Het is echter de unieke werking van de azuriet-malachiet welke de aanmaak van
rode bloedlichaampjes in het beenmerg kan remmen indien er en primaire
polycytemie bestaat.
Indien er geen sprake is van primaire polycytemie dan behoeft de edelsteen
therapeut zich niet erg veel zorgen te maken over het feit dat zijn/haar behandeling
de aanmaak van rode bloedlichaampjes zou verstoren aangezien de werking van de
azuriet-malachiet duidelijk een regulerende factor blijkt te zijn op de aanmaak en het
afbreken van rode bloedlichaampjes.
Natuurlijk is de edelsteen therapie niet door het reguliere circuit erkend en regulier
zijn er dan ook geen ervaringen met de toepassing van de azuriet-malachiet op deze
disbalans, additioneel echter wel !
Indien de azuriet-malachiet voor langere tijd in contact gebracht wordt met de huid,
ter hoogte van de thymus, dan loopt de “overproductie” van rode bloedlichaampjes
langzaam terug waardoor de “overbevolking” van deze, in de bloedbaan, eveneens
afnemen.
Daarnaast dient de onder-rug, dagelijks, met azuriet-malachiet olie ingesmeerd te
worden en tevens is het raadzaam om de cliënt dagelijks vijf druppels azurietmalachiet elixer op een glas water in te laten nemen.
De “overlevings-kansen” van de cliënt worden door deze behandeling aanzienlijk
verbeterd en bij (regelmatige) controle door de arts of specialist zal telkens weer
blijken dat de “overproductie” langzaam afneemt.
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Buiten het, door de cliënt laten, dragen van een azuriet-malachiet is het zinvol
tevens met enige regelmaat (maandelijks) een legging te doen plaatsvinden waar de
azuriet-malachiet in is verwerkt.
De hieronder afgebeelde legging blijkt in de praktijk succesvol te werken.

1. azuriet-malachiet
2. toermalijn (zwart)
3. rode jaspis
4. citrien
5. amethist
6. sodaliet
7. hematiet
8. agaat schijfje
9. standaard legging

Deze legging lijkt vrij zwaar qua opbouw,
echter bij zorgvuldige waarneming zal blijken
dat de synergetische combinatie van deze
legging alle elementen in zich heeft om de
cliënt in zijn/haar bloedopbouw te
optimaliseren.
De tijdsduur van deze legging is circa 30
minuten per keer, één maal per maand.
Daarnaast zoals reeds eerder beschreven dagelijks de onderrug inwrijven met
azuriet-malachiet olie.
Veel buitenlucht en het eten van rode groentes vermijden.
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Bij allerlei huidproblemen kan de azuriet-malachiet eveneens een enorm gunstige
bijdrage leveren.
Als we goed kijken naar de chemische formule dan is dit ook niet zo verwonderlijk
want aan het eind van deze formule komt Ca. (= calcium) voor.
Mede door de bijmenging (zij het als sporenelement) van calcium wordt de azurietmalachiet door het lichaam als “vriendelijk” herkend en hebben de werkzame stoffen
gemakkelijk “toegang” tot het lichaam.
Er bestaan tientallen verschillende vormen van huidaandoeningen, maar de meeste
hiervan reageren positief op de aanwezigheid van azuriet-malachiet.
Natuurlijk kan de steen “ingebouwd” worden in een legging, waarbij het tweede en
derde chakra punt de voorkeur genieten, maar het is effectiever om niet nattende
huidproblemen te behandelen met azuriet-malachiet olie.
Hiertoe wordt het aangedane huiddeel dagelijks ingewreven met deze olie en
eventueel gaat de cliënt ook nog over het aangedane huiddeel met een azurietmalachiet steen.
Bij nattende huidproblemen is het in eerste instantie belangrijk dat de therapeut
geen contact maakt met de huid van de cliënt en indien het echt noodzakelijk is om
dit toch te doen dan met latex handschoenen en/of vingercondooms.
De cliënt kan het aangedane nattende huiddeel dagelijks spoelen of deppen met
gekookt water waarin een azuriet-malachiet mee gekookt is.
Het is echter enorm belangrijk om voor het koken van de azuriet-malachiet geen
aluminium pan of fluitketel te gebruiken aangezien aluminium de helende werking
van deze steen vrijwel volledig tenietdoet.
Gebruik liever een roestvrij stalen of geëmailleerde pan of fluitketel om dit te kunnen
doen.
In eerste instantie zullen de herstelde huiddelen donkerder van kleur zijn dan het
omringende weefsel, waarmee bedoelt wordt dat de kleur van de zich regenererende
huid enigszins bruinig zal zijn, dit is echter te wijten aan de inwerking van de diverse
koper oxides van de azuriet-malachiet.
Azuriet-malachiet werkt eveneens sterk in op de ontgifting van de lever.
Dit nuttige en al eerder beschreven orgaan “vangt” gifstoffen die op geen enkele
andere wijze het lichaam kunnen verlaten weg en stapelt deze op.
Het voordeel hiervan is dat de gifstoffen niet meer actief deelnemen in de processen
van het lichaam, nadeel is echter dat ze als een soort van “tijdbom” wel in het
lichaam opgeslagen liggen, net zolang tot er een bepaald kritiek punt bereikt is.
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De ontgifting van de lever dient altijd met omzichtigheid plaats te vinden om
plotselinge “zelfvergiftiging” te voorkomen.
De hieronder staande legging activeert de opschoning van de lever, zonder dat de
cliënt het risico loopt een overdosis aan gifstoffen in de bloedbaan te krijgen welke
op andere punten, weefsels en/of organen schadelijke uitwerkingen zouden kunnen
hebben.

1. azuriet-malachiet
2. toermalijn (zwart)
3. rode jaspis
4. aquamarijn
5. amethist
6. basis legging

Daarnaast is het raadzaam om de cliënt dagelijks het levergebied in te laten wrijven
met azuriet-malachiet olie en tevens dagelijks een glas mineraalwater waarin
opgelost drie druppels azuriet-malachiet elixer.
Deze inwrijvingen en inname van azuriet-malachiet elixer nooit langer dan 1 maand
achter elkaar toepassen !
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Bij diarree om het uur 1 druppel azuriet-malachiet elixer innemen totdat de klachten
verminderen, dit echter niet toepassen indien de diarree het gevolg is van
bijvoorbeeld voedselvergiftiging of een bacteriële infectie.
Bij diarree ten gevolgen van bijvoorbeeld “buikgriep” of nervositeit werkt dit elixer
heel erg sterk op het gestel in.
Spierpijnen en gewrichtspijnen, behalve gewrichtspijnen ten gevolge van
ontkalkende processen, kunnen verlicht worden door de pijnlijke plekken met
regelmaat in te wrijven met azuriet-malachiet olie.
Spierreuma reageert eveneens bijzonder positief op de behandeling met azurietmalachiet olie maar dit laatste baseert zich voornamelijk op het feit dat er een
versterkte afweer reactie ontstaat op de aangedane plekken en/of stelsels.
De receptoren van het lichaam reageren immers op de informatie welke deze
ontvangen indien er sporenelementen koper het lichaam trachten binnen te dringen.
De werking van deze sporenelementen zijn eveneens van belang bij alle
disbalansen waarbij het advies gegeven wordt een azuriet-malachiet olie te
gebruiken.
Bedenk dat dezelfde werking (via receptoren in de huid) ook bij malachiet van
belang was en dan speciaal voor de aldaar beschreven klacht van reuma
deformens.
De werkingsgebieden van de malachiet, azuriet en azuriet-malachiet overlappen
elkaar enigszins.
Dit is volkomen logisch bezien in het licht van de koper herkomst van deze drie aan
elkaar verbonden stenen.
Buiten het feit dat de azuriet-malachiet sterk inwerkt op een groot aantal
energetisch/fysieke klachten werkt deze steen natuurlijk ook in op het
energetisch/psychisch gebied.
De azuriet-malachiet geeft vertrouwen voor de toekomst, sterkt de mens in het weten
dat hij/zij bij voortduring doende is zijn/haar toekomst zelf te creëren.
Voornamelijk mensen welke de “levens-lust” verloren zijn, en voor wie iedere dag
lijkt op de voorgaande en de volgende dag, krijgen door de azuriet-malachiet weer
“zin” in de toekomende tijd.
Deze mensen wordt aangeraden een azuriet-malachiet “Knuffel-steen” in de broekof jaszak mee te dragen.
Het klink misschien onwaarschijnlijk maar onder invloed van de azuriet-malachiet
krijgt de mens weer “ruimte” in zijn/haar energetische veld waardoor nieuwe zaken
weer met vertrouwen aangepakt gaan worden.
Terug naar de energetisch/fysieke werking van de azuriet-malachiet valt op dat de
maagslijmhuid versterkt wordt door het drinken van azuriet-malachiet water.
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De therapeut dient de cliënt echter te melden dat er dagelijks slechts één glas van
dit water gedronken mag worden om eventuele koper vergiftigingsverschijnselen
tegen te gaan.
De azuriet-malachiet heeft tevens als krachtpunt zijn inwerking op de schildklier.
Inmiddels is het belang van dit orgaan voor ons fysieke zijn wel algemeen gekend en
zijn er in de loop der tijd een groot aantal stenen de revue gepasseerd die allen op
een eigen wijze hun inwerking op onze schilklier hebben.
De werking van de azuriet-malachiet op de schildklier is niet direct van lichamelijke
aard maar is veel meer te situeren in de fijnstoffelijke werking waarbij het kleurende
element zeker ook een rol speelt.
Zoals geweten is de schildklier verbonden met het vijfde chakrapunt en de kleur
welke in normale omstandigheden een normale werking van dit energetische punt
aangeeft is blauw.
De azuriet-malachiet heeft een blauw koper-element in zijn verschijnen alsmede een
groen element.
Wat gebeurt er nu als deze steen, bij schildklierproblemen, op het vijfde chakra-punt
geplaatst wordt ?
De blauwe verkleuring werkt door het vijfde chakra-punt naar beneden, naar het
vierde chakra punt (het hart-chakra) door de groene koper kleuring van de steen.
Zoals we weten is groen de kleur van het hartchakra en werkt in op de hart-activiteit.
Indien een cliënt last heeft van een hyper- schildklier waardoor deze sneller werkt
dan normaal, dan is het gevolg vaak ook een extra belasting van het hart.
Men ervaart de activiteit van het hart als gejaagd, men voelt zichzelf opgejaagd.
De oorzaak is, zoals hierenboven reeds aangegeven de hyper- schildklier.
De azuriet-malachiet brengt een balans tussen de schildklier en het hart tot stand
waardoor er bij een hyper- activiteit van de schildklier de ervaring van “versnelling”
af zal nemen, waardoor men zichzelf vervolgens als rustiger zal gaan ervaren en
hierdoor de schildklier een “geestelijke” informatie terug krijgt, als feedback,
waardoor deze in de gelegenheid gesteld wordt tot het zelf genezend vermogen te
komen.
Omgekeerd, bij een hypo- activiteit, werkt dit hetzelfde.
De informatie welke de schildklier ontvangt is stimulerend en het hart-chakra
ontvangt de informatie van activiteit waardoor er meer en sneller actie ontstaat,
hetwelk in een feedback vorm ook de schildklier tot een zelf genezend moment kan
brengen.
Een woord van waarschuwing is echter, wederom, op zijn plaats, het behandelen
van een serieuze disbalans, ook op de schildklier, mag de edelsteen therapeut
nimmer ondernemen als de cliënt niet onder een regelmatige controle staat van een
arts en/of specialist.
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De azuriet-malachiet toegepast op de thymus en de milt, versterkt het
immuunsysteem.
In perioden waarin er griepachtige verschijnselen zich in den lande voordoen is het
zinvol om een legging te doen volgens de onderstaande afbeelding.

1. azuriet-malachiet,
2. barnsteen,
3. amethist,
4. (op onderarmen) toermalijn-staaf (zwart),
4. (op tweede chakra-punt) toermalijn stuk (zwart),
5. sodaliet,
en de “basis-legging.

Deze behandeling kan prima aangevuld worden door het long gebied, de thymus en
het gebied rond de milt in te wrijven met azuriet-malachiet olie.
Natuurlijk kan het griep-virus niet volledig uitgeschakeld worden, echter als de
afweer redelijk geoptimaliseerd is zal de kans kleiner zijn dat het griepvirus ook
daadwerkelijk toeslaat.
Daarnaast is deze legging uitstekend uit te voeren indien een persoon een
verminderde afweer heeft ten gevolge van bijvoorbeeld een operatie of het gebruik
van corticosteroïden bevattende middelen.
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Indien zich galstenen voordoen waarbij er een steentje of wat gruis vast komt te
zitten in het buisje wat het gal-secreet transporteert van de galblaas naar de lever,
dan is de pijn aanval hevig ten gevolge van de peristaltiek in datzelfde buisje.
Op het moment van de aanval is het niet mogelijk de persoon met een azurietmalachiet behulpzaam te zijn, echter na een aanval kan de azuriet-malachiet
uitermate behulpzaam zijn om een vervolgaanval te voorkomen.
Bedenk dat een galsteen aanval voor de cliënt een heftige gebeurtenis is waarbij
men daadwerkelijk over de grond ligt te rollen van de pijn.
Het gezegde dat men het liefste op dat moment zou sterven om van de pijn af te zijn
is hier vaak daadwerkelijk van toepassing.
De onderstaande legging geeft aan waar de azuriet-malachiet het beste geplaatst
kan worden, verder is het zinvol om dit in te bouwen in een rustgevende legging
zoals er in de loop der tijd al een aantal aangegeven zijn.

1. azuriet-malachiet
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Wrijf regelmatig de huid ter hoogte van de lever in met olie van azuriet-malachiet en
ter orale inname zeker dagelijks 10 druppels azuriet-malachiet elixer op een glas
mineraalwater, slok-gewijs gedurende de dag in te nemen.
Azuriet-malachiet kan een fantastische bijdrage leveren in het voorkomen,
behandelen en/of nabehandelen van tumoren.
In feite is een tumor niets anders als een gevolg van disharmonie in de
celstofwisseling waardoor de cel een eigen patroon van groei en deling gaat
ontwikkelen, los van de harmonie van de totaliteit.
Met andere woorden het tumoreuze weefsel zoekt een nieuwe balans, welke
uitsluitend gevonden kan worden door de eigen disbalans tot een homeostatische
basis en basiswaarde tot “overleving” te verheffen.
Het is de unieke combinatie van gifstoffen, kleurende werking en energetische
trilling welke de azuriet-malachiet zo geschikt maakt om dit soort disbalansen te
behandelen en of in positieve zin te begeleiden.
Zonder inhoudelijk in te willen gaan op de processen welke zich afspelen rond het
gebruik van een azuriet-malachiet bij tumoren wordt hier een advies legging
aangegeven welke op verschillende wijzen is te gebruiken;
A- preventief,
B- ter behandeling,
C- ter na-behandeling.
Er is geen verschil in de leggingen tussen de drie bovenstaande grootheden echter
wel in de frequentie van toepassing.
Het advies is om bij een preventieve legging deze één maal per maand toe te
passen, ter behandeling zeker twee maal per week en ter nabehandeling om de drie
weken.
A - preventief : een maal per maand,
B - ter behandeling : twee maal per week,
C - ter na-behandeling : om de drie weken.

Daarnaast ter aanvulling van een energetische “weerstand” zeker drie maal daags
vijf druppels azuriet-malachiet elixer op een glas water in te nemen.
Dit laatste uitsluitend in de twee laatste gevallen (B en C), preventief heeft het
gebruik van azuriet-malachiet elixer geen zin.
Op de volgende bladzijde staat de, vrij intensieve, legging afgebeeld. Het is
raadzaam om deze te doen plaatsgrijpen onder een belichting met de kleur groen,
groen omdat deze gedurende de 30 minuten dat deze legging zal duren de “warmte”
uit het bloed weghaalt, maar de “weerkracht” van datzelfde bloed zal versterken.

Vakopleiding Edelsteen Therapie
© André Molenaar

1. Azuriet-malachiet,
2. Toermalijn staaf - zwart,
3. Magnetiet,
4. Sodaliet,
5. Lapis-Lazuli,
6. Aventurijn,
7. Citrien,
8. Carneool,
9. Agaat schijf,
10. Basis-legging (M/V)

De bovenstaande legging is behoorlijk aan “het gewicht”, echter de disbalans
waartegen deze toegepast wordt is ook niet “licht” van natuur.
Het is in dit geval uitermate belangrijk dat de therapeut gebruik maakt van
onbehandelde, dus helemaal natuurlijke, stenen.
Denk hierbij met name aan de lapis-lazuli, de citrien en de carneool.
Deze stenen mogen absoluut niet behandeld zijn, geschilderd, geconditioneerd,
gebrand of anderszins bewerkt.
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Chakra`s :

2, 3, 4 & 5

Energetische basis lading :

reiniging, versterking

Element :

water / aarde

Toon :

G

Kleurtrilling :

infra-rood,
rood,
groen,
blauw,
paars,
wit.

Affirmatie :
“Ik ben de oorzaak en het gevolg van mijn eigen zuiverheid.”

Meditatie :
In meditatie kan de azuriet-malachiet je laten zien wat voor processen zich allemaal
in je eigen wezen afspelen en op welke wijze deze processen uiteindelijk in een
stoffelijke hoedanigheid zichzelf manifesteren.
Daar waar je zaken opslaat en onverwerkt in jezelf opbergt zal e azuriet-malachiet je
laten zien hoe deze onverwerkte zaken je belemmeren om tot zelfrealisatie te
komen.
Deze steen zal je laten beleven waarin je jezelf tegen houdt om te worden wat je
kunt zijn.
Nog nimmer had je de mogelijkheid om zo diep in je eigen fijnstoffelijke processen te
geraken daar waar deze aanwezig zijn in de vorming van je uiteindelijke
verschijningsvorm.
Het weet hebben van de stukken waarin je jezelf niet toestaat om volledig te zijn is
de unieke kans om deze te integreren in je wezen zodat je kunt komen tot de zuivere
essentie van je wezenlijke zijn.

Sterrenbeeld : de Steenbok.
Vindplaatsen : Azuriet-malachiet wordt o.a. gevonden in Californië en Arizona USA en mindere mate bij iedere kopermijn waar de omstandigheden qua oxidatie
optimaal zijn om dit prachtige materiaal te laten ontstaan.
Onderhoud : gelijk aan de azuriet.

