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RHODOCHROSIET
(mangaancarbonaat - Incaroos)

Fysische Eigenschappen
Kleur : roserood tot wit, gestreept.
Hardheid : 4.
Soortelijk gewicht : 3,30 - 3,70.
Splijting : goed.
Breuk : ruw, schelpvormig.
Kristallen : (trigonaal) romboëders (= zelden), vormloze stengelige aggregaten.
Chemie : MnCO3 (mangaancarbonaat).
Transparantie : ondoorzichtig, doorzichtig.

Rhodochrosiet kristal

Evenals de rhodoniet is de rhodochrosiet in de edelsteen therapie een tamelijk
"nieuwe" steen.
Geschiedenis

Met een op het gebied van de edelsteen therapie nieuwe steensoort wordt bedoeld
dat er geen ervaringen van vele eeuwen aan kleven, ervaringen welke veelal terug
gaan tot tijden voor het Oud - Egyptische rijk dus periodes van enige duizenden
jaren terug.
Het gebruik van de rhodochrosiet in de edelsteen therapie is pas sinds de laatste
tweehonderd jaar, maar de ervaringen zijn wel zeer goed gedocumenteerd waardoor
de therapeut altijd terug kan grijpen op directe kennis in plaats van zelf allerlei
combinaties te moeten maken uit hetgeen er misschien bedoeld zou kunnen zijn.
Als voorbeeld van deze stelling is het zinvol om te kijken naar de Topaas, Peridoot
of Jaspis.
Misschien dat de lezer zich af en toe afvraagt waar de oude kennis van de edelsteen
therapie zoals deze alhier beschreven wordt vandaan komt, welnu;
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Sinds de oudste tijden, tijden welke terug gaan naar een periode van welke er geen
geschriften nog documenten bewaard zijn gebleven is er een universele kennis
bewaard gebleven, een kennis welke voorbehouden was aan de arts-priesters van
die en latere tijden.
We zien dan ook dat deze kennis toegepast in bestudeerd werd in het oude Babylon, in het Oude Egypte, in China, India, Zuid- en Midden Amerika, het Oude Griekenland en in het Romeinse Rijk.
Druïden werkten met deze kennis en Stonehenge is een overgebleven monument uit
deze tijd alsmede de enorme steenkalender welke staat in Bretagne bij Carnac,
Frankrijk.
Deze kennis heeft in zich de grote verbanden welke er bestaan tussen alles wat is
van God tot het kleinste atoom.
Een arts-priester kennis welke alleen over gedragen werd op z.g. ingewijden welke
laatsten de afgelopen 2.000 jaar hier in Europa onder bijv, het Christendom vervolgt
werden om de stukken van bewaarde kennis uit te roeien en plaats te maken voor
wat men noemt de reguliere katholieke visie.
Thans is de tijd gekomen dat veel van deze kennis openbaar gemaakt dient te
worden omdat er onder de naam esoterie wederom een aanslag gepleegd wordt op
de oude waarden en waarheden.
De ware esoterie is de verborgen kennis welke wel degelijk over een periode van
duizenden jaren overgedragen is en bewaard gebleven maar altijd met voorzichtigheid toegepast dient te worden.
De edelsteen therapie is dus maar een klein deel uit het totale arsenaal van kennis
wat voorhanden is, een stukje wat overgedragen wordt om de mens te laten zien dat
er middels de trilling van tijdelijk vaste materie, in overgave in vertrouwen, geprofiteerd mag worden van alles wat in deze tijdsdimensie aanwezig is.
De bibliotheek welke ooit in Alexandrië stond, en waarin alle echte kennis op schrift
aanwezig was, is met opzet verwoest, omdat het karakter van de mens aangaf dat
de kennis welke hierin voorhanden was tot misbruik zou dienen.
Bedenk dat alle oude "grote" denkers een bezoek gebracht hebben aan de bibliotheek van Alexandrië en bijvoorbeeld Archimedes bracht zijn thans nog gebruikte
stellingen in de openbaarheid na een bezoek aan deze wereld bibliotheek.
De echte edelsteen therapie zoals deze thans weer voorhanden is kan voor een
aantal mensen een beginstation zijn om weer te geraken op het pad welke de artspriesters in het verleden gevolgd hebben om hun cliënten te begeleiden naar een
staat van "heelheid".

Volg echter nooit een pad, wat niet je eigen pad is, maar neem kennis op en ga er in
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je eigen systeem mee aan de slag om te voorkomen dat opnieuw de dogma's geschapen worden welke de "Kennis" zo'n 2.000 jaar in de weg gestaan hebben!
Maar nu terug naar de relatief "nieuwe" edelsteen therapie steen de rodochrosiet.
De naam rhodochrosiet is in 1813 door de mineraloog Hausmann gegeven aan deze
steen waarbij hij de Oud Griekse woorden Rhodon (= roos) samenvoegde met
Chrosis (=kleur) waarbij de steen voortaan als rooskleurig door het leven zou gaan.
Ten aanzien van de vorming van rhodochrosiet kunnen wij in de zilvermijnen te San
Luis in Argentinië nog steeds zien hoe deze unieke steen als stalagmieten gevormd
wordt.
Deze zilvermijnen waren in de Inca tijd in gebruik en werden ongeveer in de dertiende eeuw gebruikt.
Door deze verbinding met de Inca's wordt de rhodochrosiet ook wel Inca - roos
genoemd terwijl de naam mangaanspaat ook wel in de handen gebruikt wordt welk
laatste niet geheel verwonderlijk is daar mangaan de basis is waaruit rhodochrosiet
ontstaan is.
Pas sinds ongeveer 1950 is de rhodochrosiet als siersteen gezet in sieraden in de
handel verkrijgbaar, terwijl voor die tijd er wel siervoorwerpen uit rhodochrosiet
vervaardigd werden.
Therapeutisch gebruikt is deze steen pas de laatste 200 jaar.

Werking
Eén van de sterkste kanten van de rhodochrosiet is dat deze de vibratie welke
afstemt op de wil te leven verhoogt vandaar dat deze steen in een vrij eenvoudige
legging, namelijk op het derde-(1), vierde-(2), en zesde chakra punt (3) zelfs de
meest gedeprimeerde mensen door henzelf geschapen gat heen sleept.
(Deze legging staat op pagina ET.2.32.04 afgebeeld)

Tevens heeft dit tot positieve bijwerking dat het proces van veroudering van het
fysieke lichaam vertraagd wordt door de enorme hoeveelheid energie welke door het
lichamelijk en
emotioneel lichaam gebracht wordt.
De cellen worden als het ware gerevitaliseerd en het lichaam krijgt weer een jeugdige uitstraling.
Misschien valt het je wel eens op dat mensen welke door hun leeftijd een ouder
uiterlijk zouden moeten hebben, maar er in tegenstelling tot hun kalenderjaren jong,
fit en jeugdig uitzien.
Deze mensen ervaren de revitalisatie van hun lichaamscellen en voelen hun eigen
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krachten ook in het fijnstoffelijke, emotionele of geestelijk veld.
De rhodochrosiet kan dit naar voren halen en natuurlijk geeft deze steen niet "de
eeuwige jeugd", eenvoudig weg omdat deze niet bestaat, maar wel de innerlijk en
uiterlijke uitstraling van dat wat levens energie nu eigenlijk is.

Om van dit laatste te kunnen profiteren doet men er goed aan in het bezit te komen
van een zuiver rho dochrosiet kristal of een hiervan geslepen steen.
Deze dient geheel doorschijnend te zijn en heeft vaak een kleur van een Mexicaanse Vuuropaal.
Daar waar de rhodoniet een remming geeft bij oversexualiteit geeft de rhodochrosiet
een positieve werking op de nieren, de doorspoeling van de nieren wordt geoptimaliseerd en bij het gelijktijdig gebruik van rhodochrosiet elixer of kristal water vindt er
een directe ontgifting van de nieren en de lever plaats.
Spanningen welke zich vastgezet hebben in onze lichamelijkheid en zich uiten op
allerlei voor ons nadelige wijzes kunnen door een vrij eenvoudige legging uit het
energetisch-, lichamelijk en emotie lichaam verwijderd worden.

Hier worden bedoeld lichamelijke spanningsklachten zoals de maagzweer, hartklop-
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pingen, astmatische aandoeningen en overige ten gevolge van spanning optredende
ademhalingsproblemen.
Men geeft de cliënt in iedere hand een rhodochrosiet (1), plaatst onder het eerste
chakra punt (2) en boven het zevende chakra punt (3) een rhodochrosiet eventueel
aangevuld met een rhodochrosiet op het derde chakra punt (4).

In deze legging dienen de handen naast het lichaam te liggen met de handpalmen
naar boven en men plaatst de stenen onder de derde vinger ten hoogte van de
aanzet van de duim.
Dit punt is een energetische poort welke wij zelf kunnen voelen trillen indien de
wijsvinger van de tegenovergestelde hand op dit punt geplaatst wordt.
Indien je een steen onder of op de hand wilt plaatsen is het altijd nuttig om dit te
doen op het hierboven aangegeven punt om zo het meest directe effect te krijgen.
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Bij slapeloosheid ten gevolge van angstige voorgevoelens, gedachten welke niet op
orde komen en of geestelijke gespannenheid zou het heilzaam kunnen werken om
vóór het slapen gaan de borststreek in te wrijven met rhodochrosiet olie alsmede de
slapen hier licht mee in te wrijven, dit gecombineerd met vijf druppels rhodochrosiet
elixer en een rhodochrosiet (liefst kristal) boven het hoofdkussen zal de mens een
rustige zorgenloze slaap garanderen.
Tegen de ziekte van Parkinson is de rhodochrosiet inzetbaar op de gelijke wijze als
omschreven bij de rhodoniet.
In de emotionaliteit van de mens kan regelmatig een behoorlijke disbalans heersen.
Indien dit het geval mocht zijn bij één van je cliënten zoek dan een legging op welke
het dichtst in de buurt komt van de lichamelijke uitwerking van de disbalans.
Maar voeg aan deze legging toe één rhodochrosiet op het tweede chakra punt en
één rhodochrosiet op het zesde chakra punt.
De aan de lichamelijke ontsporing ten grondslag liggende geestelijke disbalans zal
redelijk recht getrokken worden en de behoefte ontsporingen "vast" te houden zal
verdwijnen.
Het centrale zenuwstelsel valt weer op te laden, te revitaliseren door onder het
eerste chakra punt (1) één rhodochrosiet te plaatsen alsmede op het derde chakra
punt (2) en boven het zevende chakra punt (3).
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De cliënt zal bemerken dat de rhodochrosiet trilling door de zenuwbanen gaat lopen
en vrijwel iedere lichaamscel doet meefibreren in dit activerende patroon.
Door deze laatste eigenschap, de revitalisatie van grote lichaamsoppervlaktes zo
niet het gehele lichaam, maakt de rhodochrosiet ook geschikt in de behandeling van
kankers.
Als olie-, steen-, en elixer medicijn waarbij ook nog eens gedacht zou kunnen worden aan een poeder van rhodochrosiet voor orale inname.
Misschien is het moment nog niet daar om deze steen alleenzaligmakend in te gaan
zetten in het regeneratieve lichaamssyteem bij deze ziekte maar voorzichtig onderzoek in deze richting laat zien dat de therapeuten welke de rhodochrosiet inzetten
met dit doel daadwerkelijk vooruitgang waar kunnen nemen.
Evenals de rhodoniet leidt de rhodochrosiet tot een acceptatie van ons "zelf", geeft
aan dat vanuit de acceptatie van wie we werkelijk zijn de weg gevonden hebben
naar de liefde welke wij voor anderen zouden kunnen zijn.
Het dragen van een rhodochrosiet op het vierde chakra punt dient dit doel volkomen.
Als laatste is de rhodochrosiet uitstekend geschikt als meditatiesteen.
Meditatie is een persoonlijke beleving waarbij de grenzen van onze door onszelf
opgelegde belemmeringen soms overschreden kunnen worden, laat de rhodochrosiet je maar eens verbazen door zijn positieve uitstraling op deze bijzondere bewustzijnstoestand.
Rhodochrosiet wordt o.a. gevonden in Duitsland, Spanje, Roemenië, Argentinië,
de U.S.A., Mexico en Rusland.
Astrologisch zijn er overeenkomsten met de Maagd, de Waterman en de Tweelingen.
Behandelingen met de rhodochrosiet kan men het beste geven op woensdagen en
dan op de planeet uren van Mercurius.
Toon
: F.
Chakra`s
: 3, 4.
Energetische basis lading : Zuivering, opbouw.
Element
: Vuur, water.
Kleurtrilling
: oranje,
geel,
wit.
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Affirmatie :
" Ik accepteer dat ik een persoon ben wat mijzelf mag waarderen."
In meditatie laat de rhodochrosiet zien dat alles vernieuwing is.
In een paar jaar vernieuwd ons hele lichaam zich, in een paar seconden vernieuwd
ons totale energetische bewustzijn zich.
Eén mooi uur in de zomer maakt de hele zomer van dat jaar tot de beste zomer ooit,
één mooi moment tussen twee mensen kan de relatie van de eeuw worden.
Ons spirituele en energetische bewustzijn vernieuwd zich op ieder moment van de
dag maar pas als wij de openheid bezitten om onszelf toe te staan te willen vernieuwen zullen wij ontdekken wat deze vernieuwing kan betekenen.
Vanuit de acceptatie van wie wij zijn kan de vernieuwing zijn aanvang nemen, vanuit
het gevecht tegen wie wij zijn zal er nimmer een vernieuwing plaatsvinden.
De rhodochrosiet is de steen van spirituele en energetische vernieuwing twee
factoren welke leiden tot groei en waardering van de persoon die wij zijn.
Onderhoud
Na ieder gebruik reinigen onder lauwwarm water, ontladen op hematiet trommelstenen. Laden op bergkristal in de Zon.
Als ondoorzichtige steen is hij toepasbaar in zowel zilver als goud terwijl de heldere
kristallen uitsluitend in goud geplaatst mogen worden.
Voeg bij de edelsteen elixer fabricage geen andere kleurtrillingen toe daar deze de
subtiele trillingen van de rhodochrosiet eerder zullen belemmeren dan stimuleren, bij
de fabricage van de olie valt er echter wel te kiezen voor de kleuren oranje, groen
en blauw ter verrijking van het medium.

Vaasje vervaardigd uit rhodochrosiet
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Veelal gebruiken we een mangaan product om in te zetten op een bijna reguliere
wijze.
Het is in de medische wetenschap een gegeven dat mangaan, toegediend als
sporenelement, een gunstige werking heeft op :
- dementie,
- diabetes mellitus,
- epileptische aanvallen,
- leerstoornissen,
- de Ziekte van Parkinson,
- rheumatoïde arthritis
en
- schizofrenie.
Bij deze ziektes of disbalansen is het dan ook raadzaam om rhodochrosiet elixer aan
de cliënt voor te schrijven aangezien via het elixer, sporen-elementen, mangaan
door het lichaam opgenomen zullen worden.
In tegenstelling tot vele reguliere middelen bestaat er bij de toepassing van dit elixer
geen enkel gevaar voor enige overdosering met toxische gevolgen.

Rhodochrosiet (knol)

Wat anderen ervan zeggen
- tegen angsten,
- tegen futloosheid,
- tegen gal tekort,
- tegen hoofdpijn,
- tegen slapeloosheid.

