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PERIDOOT
De peridoot is een steen welke niet zonder meer te alle tijde ingezet kan worden.
Het is een steen welke respect afdwingt, een steen welke geen gezelschap van
andere stenen duldt.
Kortom weet wat je doet als je de peridoot inzet bij wat voor kwaal dan ook.
Fysische Eigenschappen
Kleur :
Hardheid :
Soortelijk gewicht :
Splijting :
Breuk :
Kristallen :
Chemie :
Transparantie :

geelgroen, olijfgroen, bruinig.
6,5 - 7
3,27 - 3,37
slecht
bros, klein schelpvormig
(rombisch) korte gedrongen prisma`s, verticaal gestreept
(Mg, Fe)2SiO4 = magnesium-ijzersilicaat
doorzichtig

Geschiedenis
De kruisvaarders waren degenen welke deze steen naar Europa brachten en naar
verluid heeft de legendarische Koning Arthur een peridoot in zijn onoverwinnelijke
zwaard gezet gehad.
Misschien was de peridoot er wel aanleiding toe dat Arthur, wanneer hij zijn zwaard
hanteerde, onoverwinnelijk was.
Merkwaardig is te noemen dat de Oude Romeinen de peridoot al wel kenden maar
deze in hun natuurhistorische werken benoemden als een groene topaas.
De locatie welke zij aangaven als vindplaats van deze bijzondere steen doet ons
tegenwoordig weten dat het hier wel degelijk de peridoot betrof.
Archeologische onderzoeken op het vulkaaneiland Seberget (St. John) gelegen in
de Rode Zee ongeveer 300 kilometer ten Oosten van Assoean hebben aangetoond
dat deze steen reeds 3500 jaar ontgonnen en gedolven is en derhalve reeds bekend
geweest is bij de Oude Egyptenaren.
De bijbelse Mozes beschermde zich tegen zijn vijanden door een peridoot op zijn
borstschild te dragen.
De Oude Grieken noemden de peridoot "Peridona", hetwelk als betekenis heeft
"gelijkmatige energie".
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In de duistere Middeleeuwen werd de peridoot vaak verward met de chrysoliet welke
steen meer goudgeel van kleur is en de peridoot kreeg later, om verwarring te
voorkomen, de naam "olivijn" mee waarbij met name geduid werd op de olijfgroene
kleur (Olivijn = olijf achtige).
Van deze naam wordt op schrift voor het eerst melding gemaakt in het jaar 1790
door de Duitse geoloog A.G. Werner.
Tot aan het einde van de Middeleeuwen zien we dat de peridoot voornamelijk gebruikt wordt voor kerkelijke doeleinden en dit is niet vreemd zoals hierna zal blijken.
Al enige malen heeft de cursist kunnen vernemen dat het zinvol is om, indien hij/zij
therapeutisch met stenen wil gaan werken, de stenen naar aard en natuur te leren
kennen, zeg maar te voelen wat de desbetreffende steen tegen de therapeut zegt.
Zelfs indien men er niet op gericht is therapeutisch gebruik te gaan maken van
stenen in het algemeen is het vaak een weldadige openbaring te kunnen communiceren met een steen.
Communiceren met een steen kan het beste in meditatieve toestand gedaan worden, men maakt zich volkomen "leeg" en laat de energetische indrukken van de
desbetreffende steen tot zich komen.
De meditatie kan gehouden worden door naar de steen te kijken en de vele facetten
te leren kennen, de fijn- en grofstoffelijke "zijns" niveaus via de directe en indirecte
blik te doorgronden maar ook is het mogelijk tijdens een meditatie de steen ter hand
te nemen en te voelen welke indrukken er ontstaan.
De steen wil graag met je communiceren, want hij heeft al zo lang moeten zwijgen,
de vraag is of je open staat voor de informatie welke de steen met je te delen heeft.
Voor mensen welke menen niet tot de trilling van een steen te kunnen komen is de
peridoot een harde leermeester, maar tevens een oprechte leraar.
De peridoot breekt letterlijk en figuurlijk door alle blokkerende energieën heen welke
een open dialoog tussen mens en steen in de weg zouden kunnen staan.
Dit is iets wat men in het middeleeuwse kerkelijke circuit ook reeds snel in de gaten
had.
De peridoot laat mensen hun eigen "geloof" voelen en versterkt iedere intentie welke
een persoon welke deze steen draagt over wenst te dragen.
Men bemerkte al snel dat de peridoot een krachtige meerwaarde meegaf aan de
woorden welke in het kerkgebouw gesproken werden.
Men wist dat de peridoot de spreker de kracht gaf om alle vibraties in de stem te
leggen welke een noodzaak waren om tot een "volle" overtuigingskracht te komen.
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Kortom men misbruikte de steen meer dan dat deze gebruikt werd en in de toenmalige kringen was van positieve samenwerking tussen steen en mens nog veel minder
sprake.
Ten aanzien van dit laatste zijn er natuurlijk ook weer enkelen welke als uitzonderingen de regel wisten te bevestigen van welke laatsten vele namen vergeten zijn
maar ook enkele namen bewaard zijn gebleven en thans nog vereerd worden om
hun scherpe inzichten.
Laat duidelijk zijn dat deze mensen buiten toepassing van de signatuurleer (= de
uiterlijke gelijkenis van een product, steen, plant, kruid, boom of dier in een dienovereenkomstig verband tot een lichamelijke of geestelijke ontsporing of toestand)
ook in staat waren om de aard van de stof waarover zij beschikten te her-kennen !
Ook Hildegard von Bingen weet weer het e.e.a. te vermelden over deze steen, zij
noemt echter de peridoot bij een andere naam : Chrysoliet.
Hildegard von Bingen :
“De chrysoliet ontstaat uit de zonnegloed en de vochtigheid der lucht na het middaguur, tegen het negende uur van de dag en heeft een soort levens brengende kracht
in zich.
Deze is van de soort kracht die de jongen van een vogel of een viervoetig dier door
zijn kracht zo gesterkt wordt, als de steen bij de geboorte naast hem ligt, dat hij
vroegtijdig met lopen begint.”
“Een mens, die koorts heeft, verhit wijn en houdt de chrysoliet boven de damp van
deze wijn zodat het zweet van de steen zich met de wijn vermengt.
De zo verwarmde wijn drinkt men en men neemt de steen voor een kort uurtje in de
mond. Dit doet men vaak en dan zal het beter gaan.”
“Wie aan hartpijnen lijdt, doopt deze steen in olijfolie en strijkt met de in olie gedoopte steen over de pijnlijke plaats dan zal het hem beter gaan.
Als de pijn echter tot de buik doorgedrongen is, dan bindt men de met olie bevochtigde steen een dag en een nacht op de navel zodat de olie doordringt in de huid en
als door een goede zalf zal zijn lijden verdreven worden.”
“Deze zelfde steen vestigt ook het weten bij de mens, welke hij bij zich draagt zodat
degene welke goede kennis en vaardigheden bezit, de steen op zijn hart leggen zal
en zolang deze daar verblijft zullen kennis en vaardigheden niet van hem wijken.”
“De chrysoliet heeft bepaalde krachten van de zeven uren van de dag, zoals hij ook
uit deze uren ontstaan is en derhalve zal men hem op de huid, boven het hart, van
een mens leggen zodat zijn lichaam verwarmt wordt.
Dit zal de slechte sappen verdrijven welke het hart van de mens in treurnis storten
en reinigt het hart van deze mensen.”
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“Ook de luchtgeesten schrikken tot een bepaalde hoogte van deze steen terug
omdat zij alles ontvluchten wat wel geschapen en geordend is.”

Hildegard aan haar
schrijftafel.

Ook thans is de peridoot nog steeds een steen welke de drager zonder meer voorziet van een overtuigende welsprekendheid, het geeft de uitstraling van de spreker
een trilling, een vibratie, mee welke op de toehoorders overkomt.
Maar de drager van een peridoot dient één ding te weten nl. het volgende : de steen
confronteert op een enorm sterke wijze, men komt zichzelf tegen in alles wat men
naar voren brengt, laat daarom het gesprokene uit het hart komen want de reflectie
is zo sterk dat men zelfs van een kleine leugen slapeloze nachten over kan houden.

Onzin ? Probeer zelf maar !
De drager van een peridoot dient dus sterk in zijn/haar schoenen te staan.
Zoals hierboven opviel noemde Hildegard de peridoot “chrysoliet” vandaar ter
uitleg nog even het volgende :
Engelse en Amerikaanse mineralogen noemen de peridoot “olivijn” en Duitse
mineralogen gebruikten vaak de term “chrysoliet”.
Nu wil het feit dat goudsmeden en juweliers in het verleden andere edelstenen
onder deze naam benoemden : chrysoliet voor gele chrysoberyl en andere stenen
met een geel voorkomen en met olivijn bedoelde men vaak de groene granaat
welke afkomstig was uit het Oeral Gebergte.
Vandaar dat de naam peridoot het meest geschikt is om deze steen aan te duiden
aangezien deze naam niet onderhevig is aan deze Babylonische spraakverwarring.
Een peridoot op een glasplaat geplaatst tezamen met andere stenen zal deze
andere stenen, ook indien deze zwaarder zijn, zichtbaar, wegdrukken, zij verdragen
elkaar op geen enkele wijze, behalve de diamant maar dat is een verhaal apart.
Vandaar dat een legging of een behandeling waarbij men de peridoot naast andere
stenen gebruikt gewoon niet denkbaar is.
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Een peridoot kristal, geplaatst op een vlakke
glasplaat, drukt andere stenen weg.

Misschien ken je nog wel de sierlijke colliers en armbanden welke enige tijd geleden
grote mode waren, geslepen robijnen, saffieren en peridoots in goud naast elkaar
verwerkt.
De goudsmeden kunnen op vakantie gaan van hetgeen zij verdiend hebben met het
steeds weer solderen en herstellen van deze sieraden want nog nooit is een sieraad
zo vaak kapot gegaan als degene welke hierenboven bedoeld zijn.

Peridoot kristallen

De peridoot is dan ook een steen welke veel meer werkt op geestelijk niveau dan op
lichamelijk niveau, maar aangezien wij inmiddels weten dat iedere lichamelijke
ontsporing via de fijnstoffelijkheid, waar de geest ook onder valt, naar binnen komt,
is de peridoot een steen welke wel degelijk therapeutisch ingezet kan worden.
Een zenuw maag, gekenmerkt door een draaierig gevoel en soms overgeven als de
cliënt iets moet presteren, wordt succesvol bestreden door een peridoot op het
derde chakra punt gedurende 30 minuten te leggen waarbij de cliënt in iedere hand
tevens een peridoot kan houden.
Een versnelde hartslag, omdat er iets "spannends" staat te gebeuren zoals bijv. een
examen of een sollicitatie gesprek, wordt rustig en sterk door, alvorens examen te
doen of naar het sollicitatie gesprek te gaan, 30 minuten een peridoot op het vierde
chakra punt te leggen waarbij de combinatie met de handen ook mogelijk is.
Ogen welke gevoelig zijn voor daglicht of "scherp" licht zijn behandelbaar door
gedurende 15 minuten op ieder oog een peridoot te leggen en dit gedurende een
aantal malen per week.
Personen welke vol heimwee vast houden aan de goede zaken uit het verleden en
daardoor het open oog voor het heden lijken te gaan missen kunnen behandeld
worden door de peridoot gedurende 45 tot 60 minuten op het zesde chakra punt te
plaatsen, men zal tot de ontdekking komen dat men door in het verleden te blijven
hangen en dat de ideaal spiegeling van hetgeen geweest is slechts een fata morgana (= luchtspiegeling) blijkt te zijn welke niet meer over het heden heen past.
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Mensen welke gebukt gaan onder de problemen van de wereld en hierdoor in de
lichamelijkheid in de boven rug een kromming gaan vertonen kunnen baat vinden bij
een rug massage met peridoot olie.
Altijd van beneden naar boven masseren en nooit over de ruggengraat.
Nadat deze olie ingetrokken is komt de cliënt tot de ontdekking dat het gebukt gaan
onder de problematieken van de wereld niets anders is als het eigen onvermogen
om de gebeurtenissen in een eigen perspectief te passen en dat wat omschreven
wordt als "de problemen van de wereld" vaak niets anders is als de spiegeling van
de eigen problemen maar dan in een ander verband geplaatst zodat men niet naar
de eigen problematieken hoeft te kijken.
Men niet hoeft te zien wie of wat men zelf is.
Menstruatie stoornissen welke het gevolg zijn van ontkenning van de eigen vrouwelijkheid, een probleem wat in de psychiatrie bekend is, kan bestreden worden door
het tweede chakra punt te masseren met peridoot olie waarna op dit zelfde tweede
chakra punt gedurende zo’n 30 minuten een peridoot geplaatst kan worden.
Mensen, en hierbij voornamelijk gedacht aan het vrouwelijke geslacht, welke verhardingen en/of knobbels in de borst hebben, welke geen tumor zijn, kunnen deze
vrijwel restloos doen verdwijnen door de borsten iedere dag in te wrijven met peridoot olie en tussen de borsten aan een zilveren ketting een peridoot te dragen.
Opvallend is trouwens dat deze verhardingen, schijven en/of knobbels veel voorkomen bij mensen welke niet of gebrekkig in staat zijn hun diepere emoties te uiten.
Vaak niet uit durven te komen voor wat zij zijn, karakter eigenschappen welke hen
hun eigen zijn doen verbergen of deze krampachtig proberen te veranderen omdat
men denkt dat de andere partij(en) hen niet willen zien zoals zij zijn.
Indien je in je praktijk geconfronteerd wordt met een cliënt welke aangeeft niet
tumoreuze knobbels in de borst en borstspier te hebben, ga dan samen met deze
persoon op zoek naar de "verborgen" achtergronden van de lichamelijke problematiek.
Een "weggedrukt" verleden wat nog nooit verwerkt is kan naar boven komen.
Denk er in dat geval aan dat je er als therapeut ook bent voor deze cliënt om te
voorkomen dat hetgeen losgemaakt is terugzakt en zich nog dieper en vaster vastzet in de persoonlijkheid van de cliënt.
Bij keelaandoeningen welke zich voordoen bij mensen welke moeite hebben de
zaken helder en klaar neer te zetten, mensen waarvan je mag verwachten dat zij
hetgeen zij voelen of beleven niet onder woorden kunnen brengen, het de keel niet
uitkrijgen, zullen baat hebben bij een legging van één peridoot op het vijfde chakra
punt en versterkt met één peridoot op het vierde chakra punt.
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Bedenk echter dat, buiten het feit dat de keelaandoening zal verdwijnen, deze
mensen na de behandeling veel beter in staat zullen zijn om assertiever op situaties
te reageren.
Waarschuw dus de partner van zo’n cliënt omdat deze geconfronteerd gaat worden
met een assertiever (nieuw) persoon welke beter voor zichzelf op kan komen en nee
durft te zeggen.
Als elixer geeft de peridoot bij gebruik van 3 druppels op een glas mineraalwater (in
te nemen vóór het ontbijt) een goede bijdrage aan de vitaliteit van een persoon,
vandaar ook dat vooral oudere mensen er goed aan zouden doen eens naar de
mogelijkheden van de peridoot te kijken.
De unieke eigenschappen van deze steen geven nog een andere mogelijkheid te
zien.
Bij mensen waarin de familie veel gevallen van kanker voorkomen kan de peridoot
preventief werken tegen deze verwoestende ziekte.
Hiertoe neemt men twee maal daags vijf druppels peridoot elixer op een glas mineraalwater als onderhoud dosis in.
Bij ongewenste haaruitval is het zinvol peridoot water te bereiden, volgens de wijze
zoals dit al eerder beschreven is, en na iedere maal het haar gewassen te hebben
dit na te spoelen met dit peridoot water.
De peridoot werkt als geen andere steen op de thymusklier, hij activeert deze en
maakt hem sterk zodat hij weer voor de kringloop belangrijke enzymen gaat produceren welke uiteindelijk het totale immuunsysteem zullen versterken, alsmede het
gevoel van welbevinden enorm doen toenemen.
Door de versterking van het immuunsysteem worden al onze organen, maag en
darmen alsmede de bloedsomloop voor zwaktes en infecties beschermt.
Leg hiertoe vier peridoots, in de volgorde van de wind-richtingen, rond de thymusklier welke U eerst met peridoot olie ingewreven hebt.
De talgklieren van onze huid kunnen geactiveerd en gereguleerd worden door onze
huid met enige regelmaat met peridoot olie in te wrijven, indien je een cliënt krijgt
welke echt lijdt onder acné, laat deze dan regelmatig de huid inwrijven met peridoot
olie en geef inwendig dagelijks 10 druppels peridoot elixer op een glas mineraalwater.
Indien een peridoot gedragen wordt door een vrouw en deze bestemd is om de
krachten van de Maan te versterken, zet hem dan in zilver.
Voor alle overige toepassingen waarbij de peridoot gedragen moet worden dient
deze in goud gezet te worden.
De kracht van Venus ligt in deze steen besloten en derhalve zijn de optimale dagen
om deze steen toe te passen de donderdag en het liefste op Venus uren.
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Vanwege zijn oorsprong echter zijn nog enkele sporen van Mars herkenbaar in deze
steen welke men soms onverwachts in deze steen tegen kan komen, bedenk dat
waar de peridoot ingezet wordt om door processen heen te gaan de dinsdag het
meest geschikt is en dan op Mars uren.
Peridoot wordt o.a. gevonden in Noorwegen, Australië, Zaïre, Brazilië, Zuid Afrika
en de USA.
Astrologisch past de peridoot bij de Weegschaal, de Stier, de Leeuw en de Ram.
Toon
Chakra
Energetische basis lading
Element
Kleurtrilling

: E.
: 3, 4.
: opbouw.
: vuur.
: groen,
blauw,
violet,
ultra violet,
wit.

Affirmatie :

" Innerlijke vreugde verlicht mijn weg, en het is
deze vreugde welke ik met anderen wil delen."
In meditatie révitaliseert de peridoot de vreugde van het bestaan, een vreugde
welke het beste omschreven kan worden als een innerlijke Zon, en doet de behoefte groeien deze vreugde met anderen te delen.
Peridoot opent de mens om te geven en te ontvangen, niet te geven om terug te
ontvangen maar het geven vanuit een onbaatzuchtigheid.
Als kleine dingen in het leven niet met vreugde beleefd worden zal de peridoot
deze vreugde herstellen en de waarde laten zien van de kleine dingen in het
leven.
Daarnaast laat de peridoot overduidelijk zien dat wat leugen is geweest en wat
werkelijkheid, leer van de leugen evenveel als van de werkelijkheid.

Onderhoud :
Ontladen onder lauw warm stromend water, laden in de Zon.
Nooit met andere stenen samen laden of ontladen.
Eén maal per maand een nacht in een bloempot stoppen.

