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CARNEOOL
Een steen met meer positieve invloed dan men zo op het eerste gezicht zou
vermoeden.
De carneool behoort tot de chalcedoongroep en deze is zeer rijk aan variëteiten in
de meest uiteenlopende voorkomens.
Maar de carneool is naast de chalcedoon wel één van de meest betekenisvolle
stenen op het gebied van de genezing (balanceren/heling) door edelstenen.
Hiermee wil niet gezegd worden dat deze steen alle andere vervangt, neen, het feit
dat deze steen zo betekenisvol is, is gelegen in het feit dat men al jarenlange
positieve ervaring met deze steen heeft.
In het Bijbelboek Openbaringen (4:3) wordt deze steen genoemd onder de naam
Sardion (Sarda), een steen welke reeds in het oude Assyrische- en Babylonische
rijk gebruikt werd als zegelsteen.
Het bijzondere aan de Sardion (Sarda ofwel carneool) was, dat deze niet bleef
plakken aan de zegelwas hetwelk andere stenen veelvuldig deden waardoor
zegelafdrukken vaak maar half overkwamen.
Naast deze voortreffelijke eigenschap stond deze steen tevens in hoog aanzien door
zij fraaie kleur welke zo mooi overeenkomt met de menselijke huid van de Oosterse
volkeren.
Plato (360 voor Chr.) noemt en roemt deze steen en de grote schrijver Plinius (60 na
Chr.) beschrijft in zijn boeken, de Sarda als volgt:
“ De Sarda is gemakkelijk te snijden en neemt bij het zegelen geen was mee, het is
een gewone edelsteen die bij Sarder en in Babylonië gevonden wordt, tegenwoordig
(= 60 na Chr.) treft men ze ook op andere plaatsen aan, bijvoorbeeld op Paros (=
een eiland in de Egeïsche Zee) en in Asia (Azië).
Geen der “gemme” (= edelgesteenten) is door de Ouden meer gebruikt dan deze.”
A l s w e g a a n k i jk e n i n d e
oudheidkundige musea, dan treffen we
inderdaad de carneool veelvuldig als
ringsteen (al of niet voorzien van
zegelafbeelding) aan.

Afdrukken van carneool zegelstenen.
Links van een ring en rechts van een
z.g. rolzegel.
Beide zegelstenen zijn Romeins.
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Nog een anekdote over de Sardion (= carneool) welke een verband legt tussen
de eenvoud van de steen enerzijds en de betekenis anderzijds, het betreft hier
Polycrates de heerser over het eiland Samos.
“ Op een dag wilde Polycrates de godin Fortuna een offer brengen opdat hij
daardoor in haar gunst zou komen en besloot vrijwillig afstand te doen van een
edelsteen.
In zijn grote rijkdom zou hij die ene steen niet missen maar de godin zou hem
begunstigen omdat hij zo grootmoedig was een edelsteen te schenken.
Hij voer met één van zijn schepen naar het midden van de zee en trok daar een
imposante ring met een Sardion van zijn vinger en wierp deze met een ruim
gebaar in zee.
Voldaan keerde hij huiswaarts waar hij, na een verkwikkende rust door een
opgelucht geweten, aan een copieus maal begon.
Na vele gangen brachten zijn bedienden een grote, prachtig opgemaakte vis,
binnen die aller ogen tot zich trok door zijn grootte en zijn kunstige versiering.
Opgetogen zette de vorst zich aan het werk om een stuk te bemachtigen en
niemand kan zijn ontsteltenis en zijn verrassing zelfs maar bij benadering tekenen,
toen een grote Sardion uit het vissenlijf kwam rollen die, onder aller ogen, aan de
voeten van de vorst bleef liggen.”
Godin Fortuna had het schijnoffer van Polycrates niet aanvaard en gaf terug wat
haar, als gunst, geschonken was.
Een verband wat duidelijk is, als je “iets” doet met edelstenen doet het dan volledig
met je hart, deel oprecht wat je meent !
Het valt te begrijpen dat een steen zoals carneool, welke al zo lang bekend en
beschreven is, ook in de steen-geneeskunde al een lange weg van kennis achter
zich heeft.
Zet daarom, naast de steen, de carneool-olie, elixer en
het carneoolwater maar vast klaar !

Zenuwpijnen, ofwel neuralgie, zijn zeer lastig indien men mensen hoort die
hieronder lijden.
Neuralgie is een meestal in aanvallen optredende pijn in de buurt van de
gevoelszenuw.
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Een bekende vorm is aangezichtspijn (= trigeminus neuralgie) waarbij zich een
bijna onhoudbare pijn in het gezicht zich voordoet.
Cliënten welke hieronder lijden dienen ook altijd regulier onderzocht te worden op
reumatische ziekten, malaria en/of bloedarmoede (anemie) want dit zouden onder
anderen veroorzakers kunnen zijn van zenuwpijnen.
Reumatische ziekten en bloedarmoede verwijzen direct naar de carneool, want
beide ziektes/afwijkingen of disbalansen kunnen door deze steen uitstekend
behandeld worden.

Om bloedarmoede middels stenen,
aanvullend, te bestrijden legt men
carneolen op de volgende punten in een
legging :
- één carneool op het eerste chakra, (1)
- één carneool op het tweede chakra, (2)
- één carneool op het derde chakra, (3)
- één carneool vijf vingers rechts naast
de navel, (4)
en
- één carneool vijf vingers links naast de
navel. (5)

Een snelle teller komt tot een totaal
van vijf stenen, dit lijkt veel maar de
steen is “gelukkig” relatief niet te
kostbaar.

Deze legging kan aangevuld
worden met een bergkristal
boven het zevende chakra. (6)
Natuurlijk gaan we uit van een
combi nati e bi nnen de
standaardlegging welke reeds
vel e malen voorgaand
beschreven is. (7)
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Gedurende 30 minuten zal de legging, welke op de vorige pagina beschreven staat,
in stand gehouden dienen te worden, waarna men de chakra punten 2 en 3 zacht
masseert met carneool-olie en de cliënt carneool-water meegeeft of ‘n elixer (dit
laatste in te nemen met drie druppels op een glas mineraalwater en drie maal daags
één uur voor- of na de maaltijd in te nemen).
Omdat bloedarmoede een tekort aangeeft, en tekorten duiden op een langzaam
(futloos) proces, is het zinvol het carneool-water en/of het elixer ook nog eens op te
laden met rood licht, dit om de functie extra te versterken.
Op het maken van elixers, oliën en het laden van deze met kleur
komen wij nog terug.
Daarnaast dient (bij bloedarmoede) de cliënt drie maal daags zijn/haar borstbeen (=
sternum) stevig te masseren met carneool-olie.
Rode bloedcellen worden voornamelijk gemaakt in de platte beenderen en het is het
sternum via welke deze productie fijnstoffelijke verbindingen heeft met de andere
platte beenderen welke deze rode bloedcellen produceren.
Daarnaast kan men het sternum tevens bestralen met licht uit een rode lamp.
Indien echter de cliënt buiten bloedarmoede ook nog eens een (te) hoge bloeddruk
heeft dan geen rode lamp maar een oranje lichtbron gebruiken.
Bij reuma en reumatische pijnen is het handelen identiek aan het voorgaande, maar
inplaats van roodlicht carneool-water/elixer, gebruikt men nu deze producten maar
dan ingestraald met blauw licht.
Ook het sternum wordt met blauw licht bestraald alsmede de pijnlijke plekken. (Dit
laatste geeft, vooral op de gewrichten een enorme verlichting van de pijn).
De legging wordt bij reumatische klachten uitgebreid als volgt;
- op ieder lichaamsuiteinde (de handen en de voeten) plaatst men tevens een
carneool (8), de pijnlijke plekken worden “zacht” ingewreven met carneool-olie
waarna deze bestreken worden met een carneool steen.
- Op het zesde chakra punt een rookkwarts (9) (= omzetting) en het bergkristal blijft
boven het zevende chakra punt liggen.
Daarnaast doet men er goed aan een bad, of voetbad, te nemen waarin een weinig
zeezout is opgelost en waarin één of meerdere carneolen zijn gelegd.
De legging welke hierenboven beschreven staat,
ET.1.09.05 !

is afgebeeld op bladzijde
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1 t/m 5 carneool
6 bergkristal
7 standaardlegging
8 carneool
9 rookkwarts

En dan nu de zenuwpijnen, zoals eerder beschreven, is het derde chakra punt een
centrum waar veel zenuwbanen samenkomen.
Vandaar dat op deze plaats het zwaartepunt van onze behandeling gelegen dient te
zijn.
- Op het derde chakra-punt leggen wij één carneool (1) omringt door één rookkwarts
(2) boven en één rookkwarts (2) onder deze carneool en aan iedere zijde één
bergkristal (3).
(noord en zuid een rookkwarts, oost en west een bergkristal!)
- Aan ieder lichaamsuiteinde (ook boven het hoofd) tevens één carneool (4).
- Tevens wordt natuurlijk de standaardlegging toegepast (5) !
(Afbeelding op bladzijde ET.1.09.06)
Het derde chakra punt wordt vervolgens beschenen met wit licht.
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De cliënt dient zichzelf zacht in te wrijven met
carneool-olie vanuit het derde chakra punt naar
ieder lichaamsuiteinde en dit laatste kan de cliënt
het beste in de eigen huiselijke sfeer en omgeving
doen.

1. carneool
2. rookkwarts
3. bergkristal
4. carneool
5. standaardlegging

De therapeut kan de plaatsen waar de aanvallen
plaatsvinden,
inwrijven met carneool-olie en
vervolgens deze plaatsen bestrijken met een
carneool-steen.
Aanvullend, carneool-elixer (of water) voorschrijven en de zenuwpijn, welke normaal
vaak bestreden wordt met vrij sterke medicijnen, zal verdwijnen.
Overigens kan ook bij haarpijn de hoofdhuid prima ingewreven worden met
carneool-olie om deze lastige pijn te bestrijden.
Indien je cliënt futloos is, geef hem/haar dan een carneool om op het hart chakra te
dragen en carneool-water/elixer voor inwendig gebruik.
Met carneool-water/elixer in combinatie met een carneool-steen op het hart chakra,
zuivert men trouwens ook het bloed.
Daarnaast bestrijdt dit voorjaarsmoeheid en geeft het lichaam kracht tijdens donkere
winters.
Indien er bloedsomloopstoornissen zijn (koude vingers/handen/tenen of voeten)
dan wrijft men deze lichaamsdelen in met carneool-olie waaraan een kleine
hoeveelheid Johannes-olie is toegevoegd.
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Bestraal vervolgens het hart chakra met rood- of oranje licht (dit is afhankelijk van de
bloeddruk) en leg een carneool op de overgang tussen de romp en het betreffende
lichaamsdeel (extremiteit) alsmede één steen aan het uiteinde van het betreffende
lichaamsdeel.
In de praktijk zal dit betekenen dat je een carneool op de schouder of in de lies legt,
gecombineerd met een carneool onder de hand of onder de voet.
De warmte en de kracht van het bloed worden op deze wijze weer door de aderen
gestuwd.
Bij spataderen kan eventueel op dezelfde wijze gewerkt worden, want immers een
versterkte aanvoer geeft automatisch een versterkte afvoer.
Combineer dit echter altijd met de al eerder besproken versterking van de aderen
c.q. het (bind-)weefsel.
Impotentie en onvruchtbaarheid kunnen een groot probleem voor mensen zijn, beide
zijn echter niet altijd kwalen, maar kunnen te maken hebben met energetische
blokkades.
Om deze problemen vanuit de edelsteen therapie te begeleiden zijn er wat
afwijkende regels ten aanzien van het “laden” van de stenen.
In het geval van vrouwelijke onvruchtbaarheid wordt de carneool nooit in de zon
opgeladen doch dient deze geladen te worden in het schijnsel van de (liefst
volle)maan.
Hetzelfde geldt voor de te gebruiken olie en/of elixer.
De maan heeft een trilling welke absoluut haar inwerking heeft op de vrouwelijke
vruchtbaarheid.
Een steen welke maan-geladen is mag nimmer door de zon geladen worden, bewaar
deze steen dus uitsluitend voor dit doel ook nadat deze gereinigd is !
Voor de man geldt dat de steen, olie of elixer, geladen wordt door de zon.
Ook indien het een onvruchtbaarheid van de vrouw betreft, gebruikt de man de
carneool, omgekeerd indien de onvruchtbaarheid de man betreft gebruikt de vrouw
ook de kracht van de door de maan geladen carneool.
In deze wijze van benadering kan men dus stellen dat het eigenlijk niet belangrijk is
aan wie de onvruchtbaarheid toe te schrijven valt er is uitsluitend een energetische
blokkade tussen beide partners welke zich weliswaar bij één van beiden vastgezet
heeft maar welke beiden dienen te doorbreken.
Deze zienswijze is niet alleen esoterisch van aard, maar ook in het proces van
vruchtbaarheid belangrijk, immers maar al te vaak heeft één van beide partners een
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schuldgevoel met betrekking tot de onvruchtbaarheid en schuldgevoel is een emotie
welke bevestigend werkt.

Indien beide partners samen werken en geen van beiden beschuldigd wordt of zich
schuldig voelt wordt de energetische blokkade, mede met behulp van de carneool,
doorbroken.
Zowel bij onvruchtbaarheid als impotentie legt men één carneool op het
geslachtsorgaan en één op de tweede chakra.
Daarnaast wrijft de cliënt zelf, in de huiselijke sfeer van de eigen woning, het tweede
chakra punt in met carneool-olie en gebruikt carneool-water of elixer.
Bij gebruik van het water drie glazen per dag, verdeelt over de dag op te drinken en
bij het elixer drie maal daags drie druppels opgelost in een glas mineraalwater in te
nemen ongeveer 1 uur voor de maaltijd.
Leverproblemen zijn tevens een dankbaar werkterrein voor de carneool. De lever (=
hepar) bevindt zich aan de rechterzijde van ons lichaam.
Als wij de linkerhand leggen op ons lichaam met de pink ten hoogte van de
elleboogbinnenzijde dan ligt onze hand in feite op de lever.
Bij lever en eigenlijk ook gal-problemen, legt men een carneool op het derde chakra
punt met één bergkristal twee vingers boven- en één bergkristal twee vingers onder
de carneool.
Men plaatst een bergkristal boven het zevende chakra-punt en aardt beide voeten
(rozekwarts/rookkwarts). Vervolgens legt men een carneool op de lever.
Aanvullend kun je de leverstreek met oranje licht bestralen en eventueel het
levergebied met carneool-olie inwrijven.
Inwendig carneool-water/elixer en de lever & gal problemen zullen afnemen.
Dat de lever invloed uitoefent op ons spijsverteringssysteem behoeft geen nadere
uitleg, maar wel, dat als de carneool invloed uitoefent op de lever deze dat ook doet
op onze spijsvertering.
Bij verstoppingen (= obstipatie) is het meer dan zinvol een carneool te plaatsen op
het tweede chakra-punt en een tweede op het derde chakra-punt bij welke laatste
een combinatie met bergkristal op zijn plaats zou zijn.
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Omdat verstoppingen maar al te vaak ook een psychische achtergrond hebben
(bijvoorbeeld het onvermogen om bepaalde zaken en/of gebeurtenissen los te
laten of te accepteren) is het zinvol een rozekwarts gecombineerd met jade te
plaatsen op het vierde chakra-punt en een amethist op het zesde chakra-punt,
waarbij een carneool als versterking van deze combinatie op het vijfde chakrapunt vaak wonderen doet.

Een aanvulling in de zin van een zachte buik wrijving met carneool-olie vooral
gericht op het boven gebied van de buik, net onder de onderste ribben, doet
wonderen.
Probeer ook het buikgebied met rood licht te bestralen.
Om nog even in herinnering te brengen;
- rood stimuleert,
en
- blauw sedeert.
Indien je bovenstaande legging uitvoert, al of niet in combinatie met licht en/of oliewrijving, dan kun je in feite de cliënt een rolletje toiletpapier meegeven.
Inwendig schrijf je voor: carneool-water (rood) of carneool-elixer (rood).
Gezien het feit dat carneool een verbinding heeft met bloedcellen, valt te begrijpen
dat bij wondherstel het op de wond plaatsen van een carneool, door de voedende
werking van de bloedcellen, een sneller wondherstel zal plaatsvinden.
Om een wond mooier te laten genezen, dus met minder of rustiger littekenweefsel,
kan de getroffen plek ingesmeerd worden met carneool-olie welke ingewreven
wordt met een carneool steen.
De olie welke voor dit doel gebruikt wordt, kan nog verrijkt worden met een paar
druppels etherische olie van rozemarijn.

Belangrijk is het wel te weten dat er nooit met
energetische oliën op open wonden gewreven mag worden.
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Ook is de carneool een steen welke ingezet kan worden bij stem-problemen
(heesheid e.d.).
Leg hiertoe een carneool op het vijfde chakra punt, een bergkristal boven het
zevende chakra punt, een jade op het vierde chakra punt en een aarding
(rookkwarts/rozekwarts) onder de voeten.
Buiten verkoudheid of andere primaire oorzaken, welke secundair
stemproblemen kunnen leiden, zul je merken dat de klachten verdwijnen.

tot

Mensen met een te scherp stemgeluid nemen bovendien blauw-carneoolwater of elixer in.
Mensen met een te zacht stemgeluid rood.
Mocht de stem nerveus klinken stap dan over op groen.

De carneool wordt gevonden in Duitsland, Brazilië, Noord Afrika, India, Siberië,
Japan, Ierland en in Nederland op de Dwingelose heide.
Astrologisch, vallen er verbanden waar te nemen tussen de carneool en de
Kreeft, Ram, Tweeling en de Maagd.
De carneool is een wonderbaarlijke steen welke zeer veel ervaringsgeneeskunde bij
zich draagt.
Laat je niet weerhouden om met deze steen veel klachten aan te pakken welke
direct of indirect verband houden met al hetgeen hierenboven beschreven is.
Toon
Chakra`s
Energetische basis lading
Element
Kleurtrilling

: D.
: 1, 2 & 3.
: opbouw.
: hout.
: rood,
oranje,
groen,
geel,
violet,
Ultraviolet,
en
wit.
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Affirmatie :
“ Uit ieder onderdeel van mijn leven put ik iets positiefs.”

In meditatie kan de carneool laten zien dat het leven niet zwaarmoedig geleefd hoeft te
worden, men ondervindt dat een nieuwe vitaliteit in ons lichaam gaat leven welke als een
gloeiend vuur steeds meer voedsel krijgt uit de carneool.
Maar hij leert je ook hoe je met vuur dient om te gaan, voorzichtig en met liefde om de
vlam niet te laten doven, de vlam welke altijd al in jezelf brandde.
Maar laat je de emoties te hoog binnenin jezelf oplopen dan toont de carneool je, hoe
enorm snel je de vingers kunt branden aan omstandigheden welke buiten jezelf liggen maar
welke altijd een spiegel of reflectie van jezelf zijn.
Deze steen schenkt je de moed om met elan door het leven te gaan.

Indien de therapeut deze steen inzet voor massage of wrijvings doeleinden dan
dient hij/zij ervoor zorg te dragen geen kleurstof bevattende massage tussenstof te
gebruiken daar dit de steen geweld aandoet en tevens de steen een vlekkerig
uiterlijk geeft.
Ook sterk geurende massage oliën dienen vermeden te worden daar deze de steen
eveneens aantasten.
Bedenk altijd dat iedere verandering door welke invloed dan ook, de energetische
lading van een steen beïnvloedt en dit meestal in negatieve zin.
De meeste carneoolstenen welke je in de winkels kan kopen, zijn gebeitste
agaten wat wil zeggen dat een normale agaat een kleurend bad heeft gekregen.
In het verleden bewerkstelligde men dit, door agaten te verwarmen op of in een
zandbed en de steen vervolgens onder te dopen in een oplossing van water en
suiker.
Vervolgens verwarmde men de steen waardoor de suiker, welke met het water
door de buisjesstructuur van de agaat opgezogen was, ging karamalliseren.
Door dit proces kreeg de agaat een donkerrode kleur.
Tegenwoordig gebruikt men andere kleurbaden om agaten kunstmatig te kleuren.
Vraag bij je leverancier altijd om echte en ongekleurde carneolen.
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