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PYRIET
FYSISCHE EIGENSCHAPPEN
Kleur :
Soortelijk gewicht :
Splijting :
Breuk :
Kristallen :
Chemie :
Transparantie :

messinggeel, grijsgeel.
5,0 - 5,2
slecht
schelpvormig, ruw, bros
(kubisch) kubussen, pentagoondodekaëders, oktaëders.
FeS2 Ijzer Fe++ sulfide
ondoorzichtig

Typische pyriet kubus

Naam en Geschiedenis
De naam pyriet komt uit het Oud Grieks waarbij "pyr" vuur betekent.
De pyriet stond dan ook te boek als vuursteen daar het een feit is dat als men twee
pyrieten op elkaar slaat er, gelijk als bij de echte vuursteen, vonken uit slaan.
In pré-historische tijden werd pyriet net als de gewone stenen werktuigen uit de
steentijd verwerkt tot allerhande gebruiksvoorwerpen en wapens.
De pyriet heeft dus al sinds vele duizenden jaren bekendheid bij de mensen.
De naam Fools Gold wordt ook wel gehoord voor deze steen met zijn goudachtige
uitstraling.
In de tijden van de Gold Rush in Amerika kwam het veelvuldig voor dat er melding
gemaakt werd van grote goudvondsten welke na onderzoek niets anders bleken te
zijn dan pyriet voorkomens.
In Nederland, waar pyriet als insluitsel gevonden kan worden in Maaskeien, staat
pyriet bekend als Kattegoud maar in Zwitserland had men reeds vroeg de geneeskrachtige en verwarmende werking van pyriet onderkend en gaat de steen onder de
naam "Gesundheitsstein" of "Pierre de Santé" door de wereld.
De Oude Egyptenaren vervaardigen van de pyriet een soort van spiegels maar deze
niet om het gelaat in te aanschouwen maar om het fijnstoffelijke lichaam te spiegelen
en derhalve negatieve energieën uit deze te verwijderen.
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Negatieve energieën waarvan men wist dat deze op het geestelijk en lichamelijk
voertuig nadelige werking uit konden oefenen.
De Oude Egyptenaren wisten dat metalen (en pyriet is feitelijk een metaal) onder
bepaalde kosmische invloeden een ander trillingsgetal verkrijgen.
Vandaar dat er vrij strikte regels voorhanden waren welke aangaven op welke
tijdstippen van de dag of nacht de ver-"geestelijke" pyriet spiegel gebruikt mocht
worden en onder welke planeet c.q. sterrenstanden.
Deze kennis is thans nog voorhanden maar het zou in het bestek van dit werk te ver
voeren en we kunnen ons afvragen of deze kennis niet tot misbruik zou lijden indien
deze in de verkeerde handen zou vallen.

Planeeturen en pyriet
Wel kan aangegeven worden dat er voor vrijwel iedere edelsteen welke in de edelsteentherapie gebruikt wordt bepaalde z.g. "Planeeturen" voorhanden zijn op welke
tijden het genezende effect van de desbetreffende steen het grootst zal zijn.
Deze planeeturen zijn naar de edelsteen toe gekoppeld via de metalen of metaalzouten welke in de stenen opgeslagen liggen.
De stoffelijke verdichting van metaal is het meest gevoelig voor kosmische invloeden
en reproduceert boven op zijn basale trilling dan ook als een soort van klankkast,
onder de juiste invloeden, de geabsorbeerde kosmische "helende" trillingen.
De sterkste werking heeft de pyriet op Zondagen en dan op de planeeturen van de
Zon en die van Mars.
Op andere dagen toegepast kan dit ook het beste gebeuren op de hierboven genoemde planeet- uren.
Indien men weet dat een cliënt een behandeling nodig heeft welke resulteert in een
legging waarbij pyriet de boventoon voert dan moet het vrij eenvoudig zijn de afspraak met de cliënt zodanig te plannen dat deze samenvalt met de sterkst werkende planeeturen.

Werking
De toermalijn en de pyriet hebben beiden gemeen, negatieve energieën uit het
fijnstoffelijke lichaam af te doen vloeien.
De toermalijn werkt hierin wat directer op het fysieke lichaam terwijl de pyriet op een
fijnstoffelijk niveau sterker werkzaam blijkt te zijn.
De pyriet grijpt de voor het lichaam negatieve energieën aan, absorbeert deze,
voordat deze verstoringen de lichamelijkheid kunnen bereiken.
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De pyriet werkt dan ook het sterkste op het emotionele lichaam.
Het is de therapeut aan te bevelen een pyriet welke ingezet wordt met het doel van
fijnstoffelijke emotionele reiniging uitsluitend voor dit doel te bewaren omdat de
steen zich binnen zijn eigen fijnstoffelijke structuur in zal zetten op deze functie.
De therapeut dient de pyriet na ieder gebruik op fijnstoffelijk gebied, maar ditzelfde
geldt voor fysiek gebruik van de pyriet, direct grondig te reinigen.
Maar dit reinigen, deze ontlading van de opgenomen energieën, kan niet volgens de
regels welke wij voor andere stenen hanteren.
De pyriet is namelijk gevoelig voor vocht en gaat onder invloed van vocht en zuurstof over tot een versnelde ontbinding en geeft eenmalig een verhoogde trilling van
ultra violet vrij waarmee het aangeeft zijn stoffelijk zijn in deze dimensie beëindigd te
hebben.
De pyriet dient na gebruikt direct op een bliksemafleider gelegd te worden, waarna
de energieën hun weg naar de Aarde en de ruimte zullen vinden.
Nu is niet iedere therapeut in het bezit van een huis met bliksemafleider en vandaar
dat het eveneens mogelijk is de steen op een blank koperen deel van de waterleiding te plaatsen voor een tijdsduur van ongeveer 5 minuten.
Gebruik nooit de centrale verwarming of de centrale verwarmingsbuizen in huis voor
dit doel want deze zullen de af te voeren energie als een soort van elektrostatische
luidspreker, datgene wat wij kwijt willen, versterkt in onze woning of praktijkruimte
laten resoneren.
Na ontlading van de pyriet dient deze wederom geladen te worden.
Dit kan het meest gunstig gebeuren onder een piramide.
Men plaatst de pyriet gedurende twee uren rond het middaguur onder deze piramide, bijvoorbeeld tussen 11.00 en 13.00 uur.
Denk er om dat één van de ribben der piramide altijd nauwkeurig Noord - Zuid
gericht dient te staan.
Mensen welke energetisch gevoelig zijn hebben om dit te controleren geen kompas
nodig maar ervaren indien de piramide correct gericht staat een koude luchtstroming
(of warme luchtstroming, afhankelijk van hoe men gepoold is) boven de punt van de
piramide indien deze correct staat en natuurlijk is voor dit doel ook een pendel of
kompas inzetbaar.
Door de tijdskeuze (11.00 - 13.00 uur) compenseren wij het uur tijdsverschil welke
altijd ontstaat door de overgang tussen zomer en winter tijd.
(Bedenk dat de wintertijd de originele tijd is !)
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Het fijnste is als de pyriet kan genieten van de volle Zon daar hij hieruit veel van zijn
kracht(en) put, maar een bewolkte lucht wil ook wel zijn werk doen.
En mocht je in optimale omstandigheden willen laden, doe dit dan op vrijdag of
zaterdag.
Soms komt het voor dat wij een pyriet in willen zetten welke nog niet energetisch
herladen is, hiertoe bestaat een trucje wat een eenmalig eindresultaat geeft wat
misschien wat zwakker is dan een Zonneherlading maar toch wel functioneel.
Wij nemen een 1.5 volt batterij en bevestigen aan de plus en de minpool een gewoon elektrisch draadje.
Tussen beide polen plaatsen wij gedurende 15 minuten de pyriet, als gevolg hiervan
zal er op de twee punten waar de stroomdraden de pyriet raken een kleine verkleuring zichtbaar worden, de batterij zal zich vrijwel geheel ontladen maar de pyriet is
daarmede geladen voor een eenmalig gebruik.
Doe dit nooit tweemaal achter elkaar maar laad de pyriet na een dergelijke noodlading weer op de gebruikelijke wijze op.
Bij de vervaardiging van pyriet olie en pyriet elixer dienen wij er zorg voor te dragen
dat deze stenen uitsluitend voor dit doel gebruikt worden en nooit meer als behandelstenen gebruikt mogen worden.
Je krijgt dus één (of meerdere) olie ste(e)n(en) en één of meerdere elixer
ste(e)n(en).
Daarnaast heb je één of meerdere pyriet ste(e)n(en) als behandelste(e)n(en).
Berg de behandelstenen vooral droog, donker en warm, op waarbij het het mooiste
is als je een apart doosje (liefst van natuurlijk hout) gebruikt welke aan de
binnenzijde met een natuurlijke stof bekleed is.
De Ouden welke met de kracht van pyriet werkten hadden een wilgenhouten (denk
aan de wilg en zijn verhouding tot de bliksem bij onweer) doos welke aan de
binnenzijde bekleed was met loodplaten waarover heen wit linnen was gespannen.
Hieruit blijkt de kracht van de pyriet, want waarvoor zou men anders voor de
afschermende werking van loodplaten kiezen.
Indien je pyriet elixer of olie vervaardigd houdt er dan rekening mee dat het
zwavelgehalte van de pyriet een ietwat vervelende geur of smaak aan het
eindproduct mee kan geven.
Indien dit het geval is geeft dit niet aan dat de eindstof bedorven is maar juist dat je
procédé geslaagd is !
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Veel, vooral spiritueel werkende, mensen hebben "iets" tegen zwavel omdat dit
ervaren wordt als de verstoffelijking van het negatieve, bedenk echter dat ons eigen
lichaam, afhankelijk van leeftijd, groei en conditie maar liefst 135 tot 300 gram
zuivere zwavel bevat en dit een onmisbaar element is voor ons stoffelijk zijn.
Pyriet heeft een goudgele uitstraling maar een ultra-violette trilling, deze steen is
doende in overgang te zijn en zal ondanks het feit dat er zelfs momenteel nog pyriet
gevormd wordt in een nieuwe vorm weer op een hoger trillingsplan verschijnen.
Stenen met deze eigenschap kunnen zowel fysiek als fijnstoffelijk ingezet worden.
De pyriet heeft de meeste verbindingen met het eerste,
derde en vierde chakra punt.
Meestal is deze steen inzetbaar in combinaties met andere leggingen waarbij er
rekening gehouden moet worden dat de combinatie tussen hematiet, obsidiaan,
tijgerijzer, granaat en pyriet niet mogelijk is daar deze stenen elkaar volledig tegen
zullen werken en eerder het tegenovergestelde dan het beoogde zullen bereiken.
* Hoofdpijn : leg een met de hand verwarmde pyriet in de nek en een tweede steen
op het zesde chakra punt.
Masseer de slapen alsmede het voorhoofd en nekgebied met pyriet olie welke
eveneens handwarm dient te zijn.
Na een dergelijke behandeling laat je de cliënt even tot rust komen om de bij de
hoofdpijn vrijgekomen energieën weer hun stroming in het lichaam te geven.
* Stofwisselingsstoornissen : leg één pyriet op het eerste chakra punt, één op het
derde en een bergkristal op het voorhoofd, boven het derde oog (zesde chakra
punt).
Op deze wijze kunnen ook niet functionele ontlastingsproblemen zoals diarree en
verstopping behandeld worden.
De "legging" lijkt eenvoudig maar is zeer ingrijpend.
Men kan aan deze legging toevoegen : een zwarte toermalijn onder iedere hand.
Bij diarree bestralen wij de maag en buikstreek met blauw licht en bij verstopping
met rood licht.
Bedenk echter dat een diarree en een verstopping andere oorzaken kunnen hebben
welke niet door ons behandelbaar zijn, vandaar dat als één van beiden binnen een
afzienbare tijd niet gereguleerd worden door onze behandeling het raadzaam is de
cliënt door te verwijzen naar een regulier arts.
Vergeet niet aan je cliënt een goed voedings- en houdings-advies mee te geven om
het probleem ondersteunend te verhelpen.
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* Therapeuten welke magnetiseren kunnen in pyriet-olie hun grootste vriend vinden,
vooral als het magnetiseren plaatselijk is.
Wrijf het te magnetiseren lichaamsdeel in met pyriet olie en laat dit circa 4 à 5
minuten intrekken alvorens een behandeling te starten.
De magnetiseur zal merken, zeker aan de reacties van de cliënt dat het effect van
de handeling(en) met een factor van ongeveer 3 vergroot is.
Hieruit valt af te leiden dat ofwel de behandelingen korter kunnen om hetzelfde
effect te bereiken als zonder pyriet olie, dan wel de behandelingen nog effectiever
zullen zijn.
Voor energetische- of spirituele- dan wel gevoels-massages geldt hetzelfde.
Een massage met pyriet olie verricht heeft een vele malen sterkere werking dan een
massage zonder pyriet olie.
De olie trekt snel in het lichaam en verhoogd de geleiding vele malen.
*Steenpuisten zijn goed behandelbaar met pyriet olie, hiertoe laat je de cliënt de
getroffen plaats zelf insmeren met pyriet olie waarna U de plek af kunt dekken met
een steriel gaasje en een dekverband(je).
Laat je cliënt nadat hij zichzelf op de betreffende plaats ingesmeerd heeft goed de
handen wassen (liefst met desinfecterende zeep) en volg zelf ook dit ritueel.
Bedenk dat de inhoud van de steenpuist er op ligt te wachten om meerdere van zijn
soortgenoten uit te zaaien, dus raak nooit het pus of wondvocht aan.
Steenpuisten kunnen de lijder een aardige koorts bezorgen maar zodra de puist
"open" is zal deze dalen.
*Abcessen zijn in feite behandelbaar gelijk steenpuisten met dien verstande dat,
indien er geen verbetering optreedt, de patiënt/cliënt gestuurd dient te worden naar
een regulier arts.
*Koorts, maar eerder bedoeld het niet doorbreken van koorts, is een uitdaging voor
de pyriet.
Men plaatst één pyriet op het derde chakra punt en een bergkristal boven het
zevende chakra punt.
Eventueel plaatst de therapeut een heliotroop onder het eerste chakra punt.
Deze legging dient circa 45 minuten in deze stand te blijven en de genezende
koorts, bijvoorbeeld bij een griepje, zal spoedig doorbreken.
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Bovenstaande legging kan ook toegepast worden om tot verbranding van voor het
lichaam giftige stoffen te komen indien de cliënt nadien een pyriet-elixer mee naar
huis krijgt waarvan één maal daags, voor het ontbijt, vijf druppels genomen dienen te
worden.
Deze inname mag niet langer duren dan 7 weekdagen, en deze liefst
aaneengesloten, om tot een optimaal resultaat te komen.
De pyriet heet in Zwitserland niet voor niets "gezondheidssteen" want daar kwam
men al spoedig tot de ontdekking dat deze steen enorm verwarmende
eigenschappen bezit.
Bij ijzige winteromstandigheden wist de Zwitser deze kracht te gebruiken.
Een pyriet op het vierde chakra punt en de bloedstroom zal verwarmd worden,
intenser en verwarmender gaan stromen.
Derhalve zal een koude gevoel verdwijnen en een eventueel opkomst zijnde
verkoudheid het hazenpad kiezen.
*Tegen keelaandoeningen van welke aard of oorzaak dan ook doet men er goed
aan één pyriet op het vijfde chakra punt te leggen en het keel- hals- gebied zacht in
te masseren met pyriet olie eventueel aangevuld met dagelijks gorgelingen van
pyriet elixer (12 druppels op een glas mineraalwater).
*Adervernauwing kan men met de pyriet aardig te lijf gaan door op het derde
chakra punt een pyriet te plaatsen tezamen met een pyriet op het vierde chakra
punt.
Vervolgens plaatst men aan het begin en het eindpunt van het gebied waar zich de
vernauwde aders bevinden een pyriet.
Hierna wordt het getroffen gebied zacht gemasseerd of ingewreven met pyriet olie
en een onderhoudsdosis van drie maal daags drie druppels pyriet elixer op een glas
mineraal water is een mooie aanvulling.
*Rokers hebben vaak moeite om echt van hun slechte gewoonte af te komen, ook
hier kan pyriet nuttig zijn.
Een steen op het derde chakra punt, de longen middels de voor en achterzijde van
het lichaam goed masseren met pyriet olie en een behoorlijk portie wilskracht brengt
de roker op het pad van een ex-roker.
Bedenk echter dat de roker echt moet wensen van het roken af te komen immers
iedere poging zal verzanden indien men zegt te stoppen uit overwegingen ten
aanzien van de omgeving of een ander.
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De wilskracht kan gevonden worden in een oprecht besluit, en vanuit deze
oprechtheid kan de pyriet de helpende hand toesteken.
*Wilskracht is hetgeen de aanstaande ex roker nodig heeft om aan zijn verlangen te
kunnen voldoen.
Indien een cliënt in het algemeen te weinig wilskracht heeft en hier zelf nadelige
gevolgen van ondervindt kan een eenmalige gift van 12 druppels pyriet elixer vóór
het slapen gaan de wilskracht herstellen.
Bedenk echter dat het hier een z.g. paardenmiddel betreft omdat de sterke werking
welke van deze gift uitgaat slechts eenmalig is en het lichaam plus de geest nadien
zelf het zwaardere werk dienen te verrichten.
Maar voor menig mens blijkt zo'n eenmalig zetje precies voldoende.
Als laatste kan gemeld worden dat pyriet het hersens-vermogen kan verhogen.
Hier wordt niet gedoeld op zaken zoals de I.Q. maar op het vermogen zaken welke
plaats grijpen beter te begrijpen en deze een juistere plaats in de verwerkte
herinnering te geven.
Hiertoe leg je gedurende ongeveer 60 minuten een pyriet op het zesde chakra punt
en wrijf met enige regelmaat het voorhoofd en de nek in met pyriet olie (dit laatste
los van de legging).
De hierboven beschreven legging kan gecombineerd worden met een algemene
rustgevende legging en dient in absolute stilte plaats te vinden, waarmee bedoeld
met zo min mogelijke achtergrond geluiden, om tot het beste resultaat te komen.
Pyriet kan zowel in goud als zilver geplaatst worden hoewel hij sterker reageert op
goud, dit waarschijnlijk omdat pyriet zelf licht goudhoudend kan zijn.

Overigens versterkt pyriet de werking van Lapis Lazuli vice versa.

Pyriet wordt o.a. gevonden in Duitsland, Oostenrijk, Noorwegen, Zweden, Elba,
Spanje, Zuid Afrika, de U.S.A. Canada en de Oeral.

Astrologisch zijn er verbanden met de Stier, de Ram, de Leeuw en de Steenbok.
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Toon
Chakra
Energetische basis lading
Element
Kleurtrilling

: C.
: 1.
: Opbouw.
: Vuur.
: infra - rood,
rood,
oranje,
geel,
groen,
blauw,
ultra - violet.

Affirmatie :
" Op ieder moment van de dag kan ik mij openen om de Universele Levens
Energie te ontvangen. "

In meditatie laat de pyriet zien en voelen wat Levens Energie is, een enorm
krachtige stroom ongepoolde energie welke zich over onze ruggengraad verspreid
om in de totale lichamelijkheid polair te worden.
Men voelt daadwerkelijk de kracht van de Zon en Mars door de aderen stromen en
weet alles aan te kunnen, want dat geeft de pyriet heel duidelijk aan.
Het gevoel verteld dat wij veel te vaak onszelf afsluiten van de Levens Energie, die
energie welke wij kunnen voelen bij een fikse ochtendwandeling in de bossen of
langs de kust, die momenten waarop alles vibreert van leven.
De oerkrachten welke ten grondslag liggen aan het voortbestaan der mensheid
komen los en schenken dat stuk waar wij ons al zolang voor afgesloten hebben.
De kracht van de Zon en de energie van Mars laten ons beleven één te zijn met het
Universum en de Aarde, een onsterfelijk wezen op de zoektocht naar de bron van
herkomst waar alles weer naar terug zal keren.
Pyriet zal het meest onder de stuitchakra toegepast worden om het meeste
rendement te verkrijgen, op de benen geplaatst brengt het de persoon welke "licht
in het hoofd is" terug naar de Aarde.
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Wat anderen ervan zeggen :
tegen : buikkramp, diarree, ontstekingen.
werkt : bloedstelpend, koortswerend.
versterkt : de luchtwegen.

Verzameling pyriet kristallen

Schaaltje en ei vervaardigd uit pyriet.

Pyriet kristallen

Pyriet kristallen in moedergesteente

