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MOSAGAAT
De mosagaat wordt zo genoemd vanwege de mosachtige insluitsels welke zich in
deze fascinerende steen bevinden.
De insluitsels kunnen groen van kleur zijn maar ook de kleuren rood, bruin en zelfs
zwart komen voor.
Soms is de steen helder als kwarts terwijl ook de melkachtige soorten (moschalcedoon) zeer geliefd zijn.
Uiteraard betreft het ook hier weer een volwaardig lid van de kwartsfamilie.
De mosagaat heeft weinig directe therapeutische betekenis, daar waar het fysieke
klachten betreft. Op emotioneel niveau is er echter wel een enorme betekenis,
vandaar dat hij hier toch beschreven wordt.
Zoals bij de “aanklacht” ten aanzien van een reclame maatschappij bij de
chalcedoon al beschreven, leven veel mensen in een onnatuurlijke situatie.
De verstedelijking zoals wij deze thans kennen is in de laatste 50 jaren pas
opgekomen, de luchtvervuiling is verre van natuurlijk en de wijze waarop wij ons
verplaatsen nog minder.
De ziener en arts Nostradamus raadde de reiziger aan zich ongehaast en
langzaam naar zijn bestemming te verplaatsen om het lichaam en de geest te laten
wennen aan de veranderende omstandigheden en bedenk dat ten tijde van
Nostradamus de postkoets zo ongeveer het snelste vervoermiddel voor de
gemiddelde reiziger was.
Thans is het normaal om ‘s morgens in een vliegtuig te stappen en tegen de tijdzone
in, ‘s middags aan de Westkust van Amerika uit te stappen.
O ja, jetlag kan dan onze beloning zijn voor deze onnatuurlijke wijze van onszelf
verplaatsen.
Maar dichter bij huis springen wij in onze auto en tuffen liefst in één keer door naar
zonnige oorden of andere vakantie bestemmingen.
Op zich niets mis mee als we maar genegen zijn hiervoor de fysieke en emotionele
prijs te betalen.
Veel mensen hebben het contact met een natuurlijke levenswijze verbroken en
begrijpen vervolgens absoluut niet, waarom zij zich zo zwak en moe voelen.
Het is een utopie te denken, dat de mensheid in het algemeen weer terug zal keren
tot een natuurlijke levensstijl omdat dit nu eenmaal in deze tijd niet meer mogelijk is
maar diep in ons “zijn” missen wij deze verbondenheid met de natuurlijke gang van
zaken wel.
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Ons energetisch lichaam snakt naar de verbindingen met de natuur welke wij haar
zo grof ontnomen hebben.
Gelukkig biedt de mosagaat hier zijn
hulp aan. In gevallen van emotionele en
daaruit voortvloeiende lichamelijke
verzwakking veroorzaakt door het
mi s sen van onze n a t u u r l i jk e
verbindingen, is er in de edelsteentherapie een manier om tijdelijk tot enig
herstel te komen en wel middels de
volgende legging ;
- één mosagaat op het zesde-chakra
punt (1),
- één bergkristal op het vijfde-chakra
punt (2),
- drie mosagaten op het vierde-chakra
punt (3),
- één rookkwarts op het tweede-chakra
punt (4),
alsmede aarding door :
- aan de voeten de legging combinatie
rookkwarts/rozekwarts (5),
en
- vier agaat schijfjes op de uiterste
hoeken van de behandeltafel en/of
behandelruimte (6),
- aangevuld met de standaard bergkristal
legging (7).

Zoals opvalt, laten wij in deze legging het eerste en het zevende-chakra punt vrij om
een natuurlijke doorstroming in de beide yin-yang stromen (polariteit) te garanderen
en dit natuurlijk buiten de bergkristal van de standaard legging.
De doorstroming welke vanuit het stuit-chakra zal lopen naar het kruin-chakra en
van hieruit weer naar het stuit-chakra enz.
Deze beide polaire stromingen worden tijdens de hierenboven omschreven legging
gezuiverd en van nieuwe “natuurlijke” energie voorzien.
Bedenk echter dat deze oplossing slechts tijdelijk is, door de vele energieën welke
ons omringen zal de persoon welke deze behandeling heeft ondergaan, weer
redelijk snel terugvallen in zijn oude (verstoorde) staat.
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Slechts indien er een bewustzijn aanwezig is welke aanmoedigt om de aarde
en het universum te “voelen” (en dit wordt zowel letterlijk als figuurlijk
bedoeld) loopt de persoon welke deze behandeling heeft ondergaan, een kans
voor langere tijd verbonden te worden met het energetische zijn van het
natuurlijke evenwicht.
Doordat de mosagaat een zachte, en vrijwel onschuldige steen is (d.w.z. niet diep
ingrijpt op abrupte wijze), kan deze zeer heilzaam werken bij zwangerschappen.
Het advies om op te passen met ongeboren leven geldt eigenlijk voor iedere wijze
van geneeskunde of geneeskunst maar bij edelsteen healing in het bijzonder.
Stenen hebben zeer subtiele trillingen welke, zoals wij inmiddels wel weten, heel erg
diep in kunnen werken op ons totale “zijn”.
Vandaar het voor bijna iedere steen geldende advies, deze niet tijdens
zwangerschappen toe te passen omdat de fijnstoffelijke trillingen ook het nog
ongeboren kind beïnvloeden en bedenk altijd dat wat voor de moeder goed kan zijn,
niet per saldo ook voor het nog ongeboren kind goed is.
De mosagaat is één van de uitzonderingen, deze heeft een dermate natuurlijke
uitstraling dat de zwangerschap en de bevalling, met behulp van deze steen, veel
gemakkelijker of zeg maar natuurlijker zal verlopen.
Laat de zwangere aanstaande moeder één mosagaat dragen op haar derde
chakra-punt (de zonnevlecht) en de natuur kan haar werk doen.
Tevens mag de buik van de a.s. moeder zacht ingewreven worden met een
mosagaat-olie welke op geen enkele wijze met extra kleur in gestraald mag zijn.
(Met een inwrijving wordt in dit geval bedoeld het zacht en vooral liefdevol insmeren
van de buik met deze olie.)
Een kleine instructie moet voldoende zijn om dit de moeder zelf in haar eigen
omgeving te laten doen.
Het voorschrijven van mosagaat-water of mosagaat-elixer dient ontraden te worden
omdat dit weer een te directe trilling af gaat geven aan het nog ongeboren kind.
Mosagaat-water ingestraald met rood licht is wel werkzaam om haargroei te
bevorderen.
Vroeger maakte men reeds het vergelijk tussen de haar- of mosachtige insluitsels in
de mosagaat en het hoofdhaar.
Gek genoeg bleken de zaken der uiterlijke verschijning (signatuur-leer) ook
energetisch verband met elkaar te houden.
Laat een persoon, welke dun of te weinig haar denkt te hebben de hoofdhuid
regelmatig vochtig maken met rood ingestraald mosagaat-water en na enige tijd zal
het haar dikker worden of langzaam opnieuw aangemaakt gaan worden.
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Wel dient men zich te bedenken dat dit alleen mogelijk is als er nog haarzakjes in de
huid zitten, zijn deze laatsten ook weg, dan zal zelfs deze eeuwen oude remedie niet
helpen.
Uithoudingsvermogen bestaat in vele soorten en maten, daar waar een cliënt
beweert een gebrek aan uithoudingsvermogen te hebben en jij als edelsteen
therapeut inderdaad de indruk hebt dat deze persoon, ondanks inspanningen, geen
natuurlijk uithoudingsvermogen vertoont, kun je de mosagaat op het zesde chakra
punt plaatsen.

Ingepast in de navolgende legging ;
- één mosagaat op het zesde-chakra
punt (1),
- één granaat onder het eerste-chakra
punt (2),
- één citrien op het derde-chakra punt
(3),
- aangevuld met de standaard legging
(4).

Dit gedurende 30 minuten, meer niet. Geen
andere stenen dan de hierboven genoemden,
geen andere vorm(en) van behandeling.
Iedere andere steen buiten deze combinatie of
behandelingsvorm zou de verfijnde trilling van
de mosagaat, ingezet voor dit doel, verstoren.
Wel is het in het voornoemde geval raadzaam
om eens de voedingsgewoonten van je cliënt
door te nemen om ook via deze weg te komen
tot een verantwoorde energetische balans
welke
laatste
het
natuurlijke
doorzettingsvermogen enorm kan stimuleren.

Al eerder is koorts als natuurlijk reinigingsproces van het lichaam behandeld.
Ook hier vinden wij de nadruk weer op ‘n natuurlijk proces !

Bij griepaanvallen kan de mosagaat behulpzaam zijn deze wat lichter te maken.
Hiertoe laat je de cliënt regelmatig de handen en/of voeten koelen met een doek
welke in koud (!) mosagaat-water is gedrenkt.
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Als legging is het mogelijk het volgende
toe te passen;
- één mosagaat onder iedere voet (1),
- één mosagaat in iedere hand (2),
- één mosagaat op het derde chakrapunt (3),
- één aquamarijn op het vijfde chakrapunt (4),
- één amethist op het zesde chakra-punt
(5),
- aangevuld met de standaard-legging
(6).

De vindplaatsen van mosagaat zijn talrijk :
de U.S.A., Brazilië, Oostenrijk, Zwitserland,
Duitsland, Chili, Uruguay, de Oeral, enz.
Astrologisch past de mosagaat bij de Ram, Waterman en Vissen.
Laat echter de astrologische betekenis van de mosagaat je niet weerhouden om
deze prachtige steen waarin de “stille” kracht van de natuur gevangen is, zijn brede
werking te laten uitoefenen op hen welke deze kunnen gebruiken.
Toon
Chakra`s
Energetische Basis Lading
Element
Kleurtrilling

: E.
: 3 en de thymusklier.
: spirituele verbondenheid.
: lucht.
: infra rood,
rood,
oranje,
geel,
groen,
blauw,
en
wit.
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Affirmatie :
“Ik weet een onderdeel te zijn van alles wat er is.”
In meditatie kan duidelijk worden dat je “grootbewustzijn” in direct contact staat met
alles wat op deze wereld en in het universum aanwezig is.
Als je in meditaties het “innerlijke kind” tegen komt is het zinvol te beseffen dat deze
ook behoefte heeft aan rust en innerlijke ontspanning, de mosagaat laat je zien dat
zaken gelopen zijn zoals deze gelopen zijn en er dus geen verzet meer behoeft te
zijn over zaken van lang geleden.
In meditatie schenkt deze steen een berusting.
Gelijk de lucht (het element) kun je ijl door alle niveaus van je “zijn” reizen, tezamen
met de mosagaat en ontdekken dat deze niveaus je eigenlijk al vertrouwd waren.

