OPAAL
Eigenlijk was het hoofdstuk over de kwartsfamilie reeds afgesloten en dan komt er
onder de noemer opaal toch nog een broertje om de hoek kijken welke volgens
sommige gemmologen behoort tot de kwartsfamilie terwijl anderen stellen dat het
een aparte groep op zich vormt.
Qua samenstelling is het een lid van de kwartsfamilie en hebben de gemmologen
welke deze steen als zodanig klassificeren groot gelijk, maar qua "zijn" is het een
verzameling zo bijzondere stenen, dat hij in dit materiaal beschouwd wordt als een
aparte groep.
Waarom groep, wel er is zo`n enorme verscheidenheid aan opaalsoorten dat deze
steen niet meer als een ondergeschoven kind van de kwartsfamilie beschouwd mag
en kan worden.
Er is melkopaal, vuuropaal, zwarte opaal, edelopaal enz.
Het zou in het kader van deze les te ver voeren om iedere soort, met ieder weer
afzonderlijke specifieke eigenschappen wat edelsteen-geneeskunde betreft apart te
behandelen. Vandaar dat er uitsluitend ingegaan wordt op gemeenschappelijke
overeenkomsten.
Fysiek is opaal een kwarts met een aantal breukvlakjes en/of minuscule adertjes
waarin zich water bevindt, welk water er voor zorgt dat er een unieke lichtreflectie
plaats vindt welke wij kennen als opaliseren.
De opaal heeft een grootst verleden, als één van de oudste stenen is hij altijd een
begerenswaardig object geweest en ook gebleven.
Zijn naam komt direct uit het Oud-Latijn en Plinius, wiens naam wij al eerder tegen
gekomen zijn heeft deze steen reeds beschreven.
De historisch bekendste steen was de steen welke in de Franse kroon was gezet en
de naam "het Trojaanse Vuur" droeg.
Op een gegeven moment in tijd, is het domme bijgeloof ontstaan dat de opaal
ongeluk zou brengen en als gevolg hiervan daalde deze steen in populariteit.
Het was de hebzucht van de mens welke hem in blinde begeerte tot daden bracht,
welke de rechtmatige eigenaar van een mooie opaal verderf bracht en de
onrechtmatige eigenaar het schavot.
Het is niet de opaal welke ongeluk brengt, maar de mens welke bevangen werd door
zijn bekoorlijkheid vond zijn eigen noodlot.

Eigenlijk zijn daden van onrechtmatige toe-eigening nogal lichtzinnig en
ondoordacht en hierbij staat dan ook de waarschuwing om nooit een
lichtzinnig persoon op wat voor wijze dan ook te behandelen met een opaal,
opaal-water of opaal-elixer, want ieder van deze zal de lichtzinnige persoon
versterken in zijn/haar lichtzinnigheid.
Omgekeerd is het nuttig, door slechts
één opaal op het zesde chakra-punt te
leggen (1) en een bergkristal op de
kruin (2) aangevuld met een jade op
het vierde chakra punt (3), een
zwaarmoedig mens, en wie kent deze
niet, om te vormen tot een persoon
welke met gemak afscheid neemt van
zijn/haar zwaarmoedigheid en weer
licht zal zien schijnen aan het einde
der tunnel.

1 = opaal
2 = bergkristal
3 = jade
Aanvullen met de standaard legging !

Gebruik echter voor deze behandeling nooit een zwarte opaal omdat deze, in
dezelfde legging weliswaar de eventuele depressie verlicht, maar tegelijkertijd
een zwaar verantwoordelijks bewustzijn op de cliënt legt en dit laatste kan de
zwaarmoedige mens natuurlijk juist niet gebruiken omdat we dan werken met
krachten in het emotionele vlak welke tegenover elkaar staan.

Droefheid om bijvoorbeeld iets dierbaars wat ons ontglipt is kan behandeld worden
op de navolgende wijze ;
- plaats één opaal op het derde chakra punt, (1)
- één opaal op het zesde chakra punt, (2)
- één amethist op het zevende chakra punt, (3)
- één jade (4) met daaromheen op iedere windrichting één carneool (5)op het vierde
chakra punt,
aangevuld met
- onder de voeten de rozekwarts/rookkwarts (m/v) (6)
en
- op iedere hoek van de behandeltafel één schijfje agaat (7).

1 = opaal
2 = opaal
3 = amethist
4 = jade
5 = carneool
6 = rozekwarts/rookkwarts
7 = agaatschijfje
plus de standaard legging

Dit gedurende 30 minuten waarna nog eens gedurende 21 dagen één maal
daags 3 druppels opaal elixer inwendig.
* Om deze behandeling nog intenser te doen zijn kan men opaal-olie insmeren op de
slapen (links en rechts) en een kleine opaal hanger dragen ter hoogte van het vijfde
chakra-punt.
Over opaal-water, opaal-elixer en opaal-olie het volgende : opalen zijn best
kostbaar in aanschaf vandaar dat wij misschien een klein beetje handig kunnen
zijn.
Zoals reeds eerder beschreven, bestaat opaal voor een deel (= tussen de 3 tot 34%)
uit water.
Vandaar dat een opaal welke op krachten moet komen na verleende diensten het
beste opgeladen kan worden in zuiver mineraalwater (niet koolzuur houdend !).
Het aldus verkregen water moet totaal drie maal ververst worden, de derde
verversing heeft echter energetisch geen negatieve lading meer, doch dient
uitsluitend ter energetische uitwisseling van de krachten uit het universum en de
opaal.
Het is dan ook deze derde "verschoning" welke als opaalwater zeer bruikbaar is.
Door het opnemend vermogen van de opaal mag deze steen uitsluitend gebruikt
worden voor één soort bereiding per steen.
De opaal van welke opaal-olie gemaakt wordt mag alleen nog voor dit doel gebruikt
worden, terwijl bijv. een rozekwarts best gebruikt mag worden voor meerdere
doeleinden mits de steen maar volgens de regels gereinigd en herladen wordt.
Bij de opaal mag dit dus nooit !
Een leggings-opaal mag gebruikt worden voor de bereiding van opaal-water maar de
opaal uit welke elixer getrokken is, blijft een elixer-opaal en voor de olie-opaal is
hetzelfde van toepassing.
Schrijver dezes gebruikt voor de bereiding van iedere toepassing een unieke steen.
Dit voorbeeld is te volgen en is dan zeer lovenswaardig, maar stuit vaak op
financiële belemmeringen bij de therapeut.
Sommige gebruikers van elixers hebben wel zes potten staan waarin een elixer van
een bepaalde steen getrokken wordt.
Zij verbazen zich er dan ook over dat, bijvoorbeeld, het ene opaal elixer net even
anders werkt dan het uit een andere opaal getrokken elixer, maar dit is niet zo
vreemd, immers iedere steen is een uniek individu gelijk mensen allemaal op
mensen lijken maar toch ieder uniek zijn.

Vandaar, dat iedere steen weliswaar in grote lijnen hetzelfde effect oproept maar de
therapeut welke oplettend is of zich dieper in de materie inwerkt zal bemerken dat
iedere steen zijn eigen persoonlijkheid heeft en (zeker op het emotionele vlak) zijn
eigen unieke trilling uitzend.
Vandaar dat indien je voor iedere bereiding een steen gebruikt waar je eerst mee
vertrouwd geraakt bent en van welke je de ins en outs kent, steeds weer voor dat
ene doel gebruikt mag en kan worden vermits je maar rekening houdt met het
telkens tussendoor opladen en ontladen van de steen (reinigen !).
Factoren welke ook van invloed zijn op de exacte werking van de steen zijn:
vindplaats, magnetische belasting, wanneer gevormd (op de geologische
tijdschaal), hoe lang al in gebruik
(veel gebruikte en juist behandelde stenen werken sterker dan stenen welke
nog moeten leren wat hun doel is)en door wie in gebruik.
Dit laatste verteld ons dat, ondanks reinigingen e.d., een steen welke eerst door
therapeut A gebruikt is, nooit ingezet mag worden door therapeut B want echt de
rampzalige gevolgen zijn niet te overzien.
Een te gebruiken steen is je eigen steen en deze is tevens geprogrammeerd
met je eigen unieke energie.
Dit laatste laat zich nimmer reinigen, vandaar.
Mevr. M. Uyldert beschrijft een verhaal van een persoon welke koorts had ten
gevolge van een onbekende ziekte (of was het longontsteking ?) De lijdster droeg
een opaal en op een goede ochtend werd de patiënt wakker, de opaal was in
stukken gesprongen en de ziekte (longontsteking ) verdwenen.
De opaal had de ziekte overgenomen en zijn unieke voorkomen uit liefde voor zijn
bezitster vernietigd.
Dat nu is de kracht van edelsteen therapie !
Uit de ervarings geneeskunde blijkt dat de opaal een bijzondere werking uitoefent op
de longen dus het is best mogelijk dat het door Mevr. M. Uyldert beschreven verhaal
een patiënt met longontsteking betrof.
Om longproblemen te verhelpen of in ieder geval de soms hinderlijke slijmvorming te
verlichten doen wij het volgende :
- links en rechts één hand beneden het sleutelbeen leggen wij één opaal (1),
- op het vijfde chakra punt één opaal (2),
- (de rug insmeren met opaal olie),
- (drie maal daags drie druppels opaal elixer),
en
- één rookkwarts op het derde chakra punt (3)

1 = opaal
2 = opaal
3 = rookkwarts

Deze behandeling kan niet afgedaan worden in 30 minuten, ten eerste zal het stil
liggen tijdens een steenlegging voor de cliënt met longproblemen onmogelijk zijn en
ten tweede is het zinvoller om een behandeling van 15 minuten te geven welke
iedere dag herhaald wordt tot de problemen opgelost zijn.
Trek afhankelijk van de ernst van de longproblematiek drie tot veertien dagen uit
voor behandeling.
Denk echter aan de gulden regel, onthoudt niemand de hulp van een regulier arts.
Bij twijfel niet handelen maar de hulp van een arts inroepen.
Bedenk overigens dat een CARA patiënt welke onder de medicijnen kan zitten een
z.g. steriele longontsteking kan doormaken zonder dat deze persoon er ook maar
iets van gewaar wordt, geen koorts of zo.
Met name deze groep patiënten vinden véél baat bij een aanvullende behandeling
volgens de bovenstaande methode.

De opaal reinigt ook de lucht welke wij inademen door een heel licht
ioniserende werking op de omgeving.
Een niet elektrische lucht ionisator kan simpelweg gemaakt worden door een paar
stukjes ruwe opaal (niet van die dure soort) in een glazen bakje met water gevuld in
de (behandel-)kamer te plaatsen.

Negatieve ionen ?

Glazen bakje ?
Water ?
Brokjes opaal ?

De negatieve ionen welke vrijkomen zijn een weldaad voor cliënt en therapeut.
Wel regelmatig het water verversen en af en toe (een maal per week bijvoorbeeld)
de stenen een echte reinigingbeurt geven.
Hoewel het navolgende geen praatje voor aan de meeste ontbijttafels is, werkt de
opaal ook tegen frigiditeit.
Hiertoe laat men de cliënt zelf (!) de opaal op het tweede chakra punt leggen
aangevuld met een tweede opaal op het eerste chakra punt, tevens dient de vrouw
in kwestie (wederom zelf) het derde chakra punt langdurig, met linksom draaiende
bewegingen (dus tegen de klok in), in te masseren met opaal-olie terwijl één maal
daags, liefst `s avonds, inname van drie druppels opaal-elixer op een glas
mineraalwater nog voor de nodige versterking zorgt.
Waarom dient de cliënt dit zelf te doen ?
Om twee redenen :
- de wilskracht van de vrouw in kwestie zal ten aanzien van dit punt sterker zijn dan
hetgeen wij er in zouden weten te leggen
en
- wij willen voorkomen dat er, ongewild, een uitwisseling gaat ontstaan (op
fijnstoffelijk niveau) van seksuele energie.
Daarnaast staat in het bovenstaande nog iets wat nog enige toelichting behoeft, n.l.
het tegen de klok indraaien van de opaal.
Welnu in tegenstelling tot wat veel mensen denken draait de Aarde tegen de klok in,
en niet met de klok mee.

Derhalve zijn zaken van opbouw waarbij iets geopend of geactiveerd dient te worden
altijd tegen de klok in en zaken van afbraak waarbij iets gesloten dient te worden
altijd met de klok mee.
Misschien heb je eerder en elders anders geleerd maar in een andere volgorde
vraagt meer energie en wilskracht van je dan dat je gebruik maakt van de natuurlijke
draaiing van Moeder Aarde.
Tegen gebrek aan eetlust neemt men voor iedere maaltijd, vijf druppels opaal elixer
opgelost in een kleine hoeveelheid mineraalwater in.
Eén maal per week legt men een opaal op het derde chakra punt in combinatie met
één opaal op het vijfde chakra punt.
Het verdient aanbeveling deze legging uit praktische overwegingen door de cliënt
zelf te laten doen.
Een massage van het maag-darm gebied met opaal-olie doet hierin tevens
wonderen maar dit laatste nooit voor het slapen gaan daar anders de koelkast `s
nachts steeds leger zal worden.
Hoewel dit buiten het gebied van leggingen valt is opaal olie een prima remedie,
vermits deze tevens ingestraald is met rood licht, tegen een (te) droge huid.
Natuurlijk is olie op zich al nuttig inzetbaar tegen een droge huid maar de unieke
waterhuishouding van de opaal laat de huid niet alleen de olie opnemen maar
tevens water.
De instraling van de opaal-olie met rood licht dient er toe, om de huidactiviteit zelf te
stimuleren.
Ook hier weer één uitzondering nl. de droge, schilferige huid welke deze
hoedanigheid bekomen heeft tengevolge van een psoriasis aandoening, hiertoe wil
men vocht inbrengen maar een eventuele uitbreiding van de psoriasis voorkomen,
straal de olie voor dit doel in met blauw licht omdat rood licht als neven effect op zal
roepen dat de huid te actief zal worden en de psoriasis kwaal zich uit zal breiden.
Aanvullend kan het getroffen lichaams gebied rustig bestreken worden met een
opaal.
Als laatste wordt in de lectuur wel eens de opaal genoemd als een bestrijder van
kleurenblindheid.
Waarschijnlijk laat men zich tot deze conclusie leiden door de kleurenpracht welke
de opaal vertoont, nog nimmer is er een positieve ervaring in onze praktijk opgedaan
in dit verband.

Maar laat dit je niet ontmoedigen, ik spreek hier van onze ervaring, jouw ervaringen
kunnen hier uiteraard van afwijken en positieve reacties ten aanzien van de
inzetbaarheid van de opaal bij kleurenblindheid zijn meer dan welkom.
Bij de aanschaf van een opaal moet er rekening gehouden worden met het
volgende;
- er is synthetische opaal op de markt, zonder loupe of microscoop niet te
onderscheiden van echte opaal maar voor iedere vorm van behandeling en/of
legging totaal ongeschikt,
- er zijn z.g. doubletten op de markt, deze bestaan uit een onder, of basislaag,
van echt opaal met daar onzichtbaar opgeplakt een laagje kwarts.
Ouderdom van de steen is geen garantie dat het geen doublet betreft want deze
techniek wordt al jaren toegepast !
Er is maar één manier om deze doubletten te herkennen : vul een glas met water en
dompel, met bijvoorbeeld een pincet, de steen hierin onder.
Als wij vervolgens naar de rand van de steen kijken kunnen wij, in het geval het een
doublet betreft een duidelijke afscheiding tussen beide lagen (opaal/kwarts)
waarnemen door het verschil van lichtbreking in het water,
- een derde vorm is de z.g. triplet, het betreft hier meestal de ogenschijnlijk mooiste
opalen.
De triplet is herkenbaar door een dunne zwarte plaat aan de onderzijde van de
opaal.
Het betreft hier een plaatje zwarte onyx of zwart glas waarop een héél dun plaatje
opaal van een goede kwaliteit is geplakt en welk geheel hoogte krijgt door een
afdekking met een bolgeslepen stukje bergkristal,
- koop je opalen altijd bij een betrouwbaar adres en vraag of de steen van je keuze
niet per ongeluk één van de hierenboven staande soorten is.
Opaal wordt o.a. gevonden in Australië, Mexico, en de U.S.A.
Astrologisch gezien is de opaal een echte boogschutterssteen maar past tevens bij
de Kreeft, de Ram, de Schorpioen, de Waterman en de Vissen.

Toon
Chakra
Energetische basis lading
Element
Kleurtrilling

: A.
: 6.
: zuivering, opbouw.
: vuur.
: infra rood,
rood,
geel,
groen,
blauw,
violet,
ultra-violet,
&
wit.

Affirmatie :
"Mijn gehele zijn is vrij en ik heb hiervoor de verantwoording."
In meditatie laat de opaal ons zien dat wij allen vrije geesten op deze Aarde zijn, wij
hebben zelf in de hand wat we met ons leven doen.
De blokkades welke onze ontplooiing tegen lijken te houden, zijn bijna altijd door
onszelf opgeworpen en wij verschuilen ons er maar al te graag achter.
De opaal maakt het makkelijk te begrijpen wat deze blokkades in werkelijkheid zijn
en hoe wij tot onze echte vrije ontplooiing kunnen komen.
In meditatie geeft de opaal de mogelijkheid woede los te laten en deze negatieve
kracht om te zetten in een positieve creatieve kracht.
Creatieve kracht is schepping en geeft ons de kans nu een schepping voor onszelf
te maken waar wij wel volledig tot ons recht weten te komen.
Opaal is een vocht bevattend gesteente en de therapeut moet dus oppassen dat de
steen niet uitdroogt, derhalve is het verstandig om met regelmaat de opalen welke
therapeutisch gebruikt worden een nacht in een glas mineraalwater te laten staan.
Eveneens oppassen met cosmetica, massage tussen stof en etherische oliën.

