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BARNSTEEN
Met de barnsteen zijn wij gekomen aan de eerste "organische steen". Zuiver woordkundig kan een organisch materiaal of eindproduct natuurlijk nimmer een anorganisch product vormen.
Esoterisch gezien is de barnsteen het "levende" bewijs van de stelling dat organische materialen en anorganische materialen altijd samen één eenheid vormen welke
onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn en er een voortdurende wisselwerking
bestaat tussen de anorganische en organische wereld.
Vaak vergeten wij dat ons lichaam samengesteld is uit een aantal anorganische
materialen.
Elk (levend) organisme is een unieke combinatie van een aantal ogenschijnlijk, dode
materialen.
Door een unieke binding en samenstelling van anorganische materialen waaraan
toegevoegd een energie, welke hier een aantal malen als Levens Energie naar
voren gebracht is, vormt uiteindelijk het levende organisme plant, dier of mens welke
wij waar kunnen nemen in deze dimensie.
Als de Levens Energie zich terug trekt uit het levende organisme, waarbij gedacht
kan worden aan eenjarige planten aan het einde van de herfst, dan voegen alle
mineralen, zouten en overige bestanddelen welke tijdelijk de eenjarige plant gemaakt hebben zich weer bij het niet organische rijk en keren terug naar de aarde
welke het gevormd heeft.
Wat opvalt is bij deze eenjarigen dat de levenskracht ofwel Levens Energie ook
weer vrij komt en deze trilling (in het ultra violette vlak) zich weer voegt bij de levenstrilling welke het Al doorkruist of maakt.
Wat geldig is voor een eenjarige plant is tevens geldig voor meerjarige planten,
bomen, dieren en mensen.
De stof is slechts tijdelijk leengoed en zal altijd weer na het vrijgeven van de Levens
Energie en de daarop volgende ontbinding terugkeren naar de toestand waar deze
uit voort kwam.
Dit is de onstuitbare en onomkeerbare kringloop van het leven.
Niets om treurig over te zijn maar wel nuttig om in, bijvoorbeeld, meditatie eens te
bezien wat dit inhoudelijk betekent voor ons mensen.
Immers als het leenheer spelen op deze Aarde slechts een tijdelijke hoedanigheid is
(circa 78 jaren) waarom zouden wij ons dan bezig houden met een aantal loze
idealen en waarom niet gewerkt aan dat deel wat, naar menselijke maatstaven,
nimmer verloren gaat t.w. ons eigen deel van de Levens Energie wat ook wel beschreven wordt als de Geest of de Ziel.
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Waarom alles zo richten op het tijdelijke terwijl het Eeuwige in ons is?
Hiermede wordt niet bedoeld dat de mens een wazige blik op een voor hem of haar
in nevelen gehulde toekomst gericht dient te houden, maar het Eeuwigheid principe
of het besef van zijn tijdelijk "zijn" in het NU kan realiseren.
Immers geschiedenis en toekomst komen altijd in het "NU" samen en beide worden
weer door dat unieke moment van het "NU" bepaald.
Vandaar dat het voor jezelf en natuurlijk ook voor je cliënten nuttig is om te beseffen
dat alles wat "is" zich in dimensie van het "NU" bevindt.
Heden, verleden en toekomst, fysiek, fijnstoffelijk en spiritueel zijn, ieder met het
eigen zijns niveau zijn verschillende dimensies welke in een fractioneel moment
samenkomen het "NU".
Kortom het "NU" is alles wat is.
Voer voor filosofen ?
Neen, meer het voer voor de edelsteen therapeut, en wat dit betreft voor een ieder
welke een ander of zichzelf voor kortere of langere weg mag begeleiden in zijn of
haar genezings (heelwordings) proces.
Morgen gaat het beter?
Neen, Nu wordt de basis gelegd voor het compleet (beter of heel) functioneren in het
volgende "NU" moment.
De edelstenen waar mee gewerkt worden zijn het "levende" bewijs van de krachten
welke lang hebben liggen sluimeren maar telkens aanwezig waren (in het NU van
gisteren, in het NU van dit moment en in het NU van morgen) en zijn om te schenken
wat nodig is in wat voor proces dan ook, grijp dan ook voor jezelf dit unieke moment
aan om je unieke energetische krachten te bundelen aan die van de verdichtingen
van energie welke wij (edel-) stenen noemen.
De barnsteen kan tot het soort van inzicht leiden zoals hierboven beschreven staat.
De barnsteen wordt vaak gevoeld door mensen, welke hier gevoelig voor zijn, als
een wijze oude dame met veel goede raad aan hen welke willen luisteren naar deze
raad.
Vandaar nogmaals het advies om met je stenen, en dus ook met de barnsteen, te
komen tot een moment, en liefst meerdere momenten van meditatie.
Je zult echter bemerken wat de stenen je te vertellen hebben en er zullen je inzichten geopenbaard worden welke eigenlijk aan het Universum toebehoren, inzichten
welke reeds lang vergeten zijn maar nog altijd in versteende vorm aanwezig.
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Om tot meditatie met een steen te komen kun je deze steen voor je neer zetten en
deze in alle rust aanschouwen waarbij je niet uitsluitend naar de oppervlakte van de
steen (het uiterlijk) kijkt maar een poging onderneemt om "in" de steen te kijken,
door het korstje van visuele manifestatie heen te kijken.
Een tweede mogelijkheid is de steen in beide handen te houden en de energie
welke deze uitstraalt te absorberen en te vertalen naar voor jezelf begrijpelijke
gevoelens, en een derde mogelijkheid is om volkomen ontspannen op de rug te
gaan liggen en de edelsteen op je zesde chakra punt te plaatsen met de uitdrukkelijke innerlijke wens om informatie uit te wisselen met de door jou gekozen edelsteen.
Dit zijn de drie manieren om te mediteren met je "heel”-stenen, waarbij een ieder zijn
persoonlijke voorkeur ontwikkeld.
Sluit echter bij de keuze van één meditatie wijze de beide anderen niet uit of gebruik
alle drie om tot resultaat te komen.
De steen geeft zelf meestal wel aan wat voor jou het meest geschikt is.
Bedenk dat alles wat je bij voorbaat als onzin terzijde schuift, een verarming van je
ontwikkeling is als je datgene wat als onzin door je ter zijde geschoven is niet eerst
door jezelf doorleeft en beproefd is.
Rond het in het tegenwoordige Oost Zeegebied groeiden zo'n 50 miljoen jaar geleden onafzienbare wouden van naaldbomen en loofbomen
.
De Pinus succinifera was één van de bomen welke zich in het gematigd klimaat wat
daar toentertijd heerste bijzonder thuis voelde en welke boomsoort in overvloed
aanwezig was.
Deze boom scheidde een hars af gelijk de hars welke wij nog regelmatig tegenkomen als afscheidingsproduct van de naaldbomen in onze huidige bossen, dat
kleverige bleekgele goedje wat zich vaak op de bast bevindt.
Ook onze kerstbomen zijn vaak plakkerig en dat klevende materiaal wat zich op
onze handen hecht is de hars van de boom en zou, mits onder de juiste omstandigheden bewaard over duizenden jaren barnsteen kunnen zijn .
De geschiedenis van de barnsteen is zeer rijk aan overgeleverde verhalen, de Oude
Egyptenaren kenden dit "goud uit het noorden", de Oude Grieken waren er mee
bekend evenals de Arabieren, de Etrusken, latere Romeinen.
In het kader van dit werk zou het te ver voeren om alle geschiedkundige feiten van
de barnsteen op te rakelen maar als therapeutische steen is de barnsteen al een
lange weg gegaan en heeft deze de mens immer ter zijde gestaan in zijn processen
tot "genezing".
De therapeut wordt aangeraden elixer, water en olie van deze fossiele harssoort te
bereiden waarbij de eindproducten zowel met blauw- dan wel rood licht "geladen"
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kunnen worden en dit laatste natuurlijk afhankelijk van het doel.
In overzicht verschaft de therapeut zicht het volgende;
- enige barnstenen om mee te werken,
barnsteen elixer
barnsteen elixer
barnsteen olie
barnsteen olie
barnsteen water
barnsteen water

-

rood
blauw
rood
blauw
rood
blauw,

en
- indien mogelijk wat flinters en kruimels van normaal onbruikbare barnsteen (vaak
heel goedkoop op beurzen te verkrijgen) om eventueel in genezend reukwerk (eigen
gemaakte wierook) te functioneren.
Kortom dit is nogal wat, maar waarom zoveel van dit alles?
Welnu, barnsteen kan ingezet worden, in welke vorm dan ook, bij ieder lichamelijk
(dus niet geestelijk) proces welke tot genezing dient te leiden.
Bij iedere ziekte kan de barnsteen haar toepassing vinden zonder enige uitzondering vandaar dat het ondoenlijk is om de vele toepassingen van de barnsteen te
beschrijven want hierbij zou ieder fysieke ontsporing genoemd gaan worden.
Bij koorts of warmte ervaring : blauw barnsteen elixer,
Bij koude of innerlijke kilte : rood barnsteen elixer.
Maar ook in een massage met één van de oliën wordt de weldaad ervaren.
Kortom maak je keuze, als solitair product of in combinatie en ter versterking van
andere producten.
Bij processen van geestelijke ongesteldheid kan de genezende geur van de
barnsteen haar werk doen; op een rond houtskool schijfje ( welke natuurlijk voor dit
doel dient te gloeien) strooit met wat van de barnsteen flinters en kruimels, welke in
de lijst van benodigdheden genoemd werden, waarna een voor de geest weldadige
volle, zuivere, kalmerende geur de ruimte zal vullen.
Niet van enige therapeutische waarde maar wel het weten waard als je je eventuele
partner in extase wenst te brengen:
- één glas perziksap met daarin vijf druppels barnsteen elixer (rood),
- een voeten wassing met barnsteen water (rood),
- in de hoek van de kamer wat barnsteen wierook,
en
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- een langzame en zachte massage met barnsteen olie (rood).
Een dag-, avond- of weekend kan na zo'n barnsteen verwennerij niet meer kapot.
Hiermee zij trouwens ook aangegeven dat de therapeut tussen alle serieuze werkzaamheden door toch tijd voor hem-/haarzelf dient te vinden om tot ontspanning te
komen.
Gebruik voor het hierboven omschreven gebeuren echter geen blauw behandeld
barnsteen product wat dit zou wel eens een aan de bedoeling voorbijgaande reactie
oproepen, of liever gezegd geen reactie teweeg brengen.
Misschien begrijpt je waarom barnsteen door alle eeuwen heen een product geweest
is wat zéér kostbaar was en deze organische steen bij de meeste opgravingen welke
gepleegd werden in pré-historische nederzettingen altijd wel in meer of mindere
mate naar boven kwam.
Barnsteen is de absolute "must" voor iedere serieuze edelsteen therapeut vanwege
het feit dat er een alomvattende inzetbaarheid in deze steen verborgen gaat.
Barnsteen kan gezet worden in zowel goud als zilver, in beide metalen komt deze
steen volledig tot zijn recht, waarbij indien de steen in goud gezet wordt er altijd een
wat donkere barnsteen voor dit doel gekozen dient te worden.
Omdat er altijd meer vraag is naar een mooi of schoon product dan er aanbod is
komt de mens in de verleiding om producten na te maken.
Ook bij de barnsteen is dit het geval, vele imitaties zijn er op de markt wat het voor
de aankopen doende therapeut er niet makkelijker op maakt.
Vandaar nogmaals de waarschuwing koop uitsluitend je stenen bij een betrouwbaar
adres en koop in het geval van barnsteen nooit de stenen welke op de markt komen
onder de naam "presbarnstein" daar deze welliswaar vervaardigd zijn uit echte
barnsteen deeltjes maar middels temperatuur en druk aan één gesmolten zijn tot het
product wat onder die naam aangeboden wordt.
Vindplaatsen van barnsteen zijn o.a. de landen langs de Oostzee, de Dominicaanse
Republiek, Burma, Sicilië en soms na een flinke storm, langs de kusten van ons
Noordzeestrand of op de kusten van de Waddeneilanden.
Astrologisch gezien past de barnsteen goed bij de Maagd, de Tweeling en de
Leeuw.
Toon
Chakra`s
Energetische Basis Lading
Element
Kleurtrilling

: C.
: 1, 3.
: Opbouw.
: Lucht.
: zwart,
infra-rood,
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rood,
oranje,
geel,
groen,
blauw.
Affirmatie :
" De weg tot lichamelijk evenwicht loopt via mijn geest. "
In meditatie laat de barnsteen alle eeuwen wegvallen, de mens wordt een tijdloos
wezen, een wezen voortgekomen uit een voelbare energie welke altijd aanwezig
geweest is en altijd aanwezig zal zijn.
In de dagen dat de barnsteen gevormd werd was de mens nog niet op Aarde verschenen in de stof, maar de geest waar de mens uit voortgekomen is was reeds
aanwezig want dit immers is de scheppende geest van het Al.
Teveel zien wij ons leven begrensd door de jaren welke ons in dit fysieke lichaam
gegeven zijn, teveel zijn wij met de stof verbonden maar ook onze geest en ziel zijn
gelijk het insect welke in de barnsteen gevangen zit onsterfelijk, altijd zal dit element
blijven bestaan totdat wij weer één geworden zijn met datgene wat ons uitgezonden
heeft.
Tijd is de beperking welke het fysiek voortgebracht heeft maar is geen gevangenis
voor de geest en ziel welke zich nimmer laten vangen en op geen enkel moment,
zuiver en alleen omdat deze twee tijdloos zijn.
Onze eigen beperkingen bouwen de schijnbare gevangenis in tijd en ruimte.
Laat de barnsteen ons doen ervaren dat wij vanuit onze zonnevlecht verbonden zijn
met de stoffelijke schepping, vanuit ons stuitchakra zelf de fysieke scheppers mogen
zijn en vanuit het kruinchakra verbonden zijn aan tijdloze dimensies welke altijd ons
grenzeloos thuis zullen zijn.
Onderhoud :
De barnsteen is zeer gevoelig voor agressieve stoffen waaronder chemische massage oliën en parfum ook mag deze steen nimmer boven het vuur ontladen of gereinigd
worden.
Om de barnsteen te ontladen wordt deze geplaatst op een aantal hematiet stenen
gedurende een nacht.
Laden in het Zonlicht en liefst onder een piramide.

