Chrysocolla
Balans ~ Nieuw Begin ~ Verandering
Wanneer je constant naar de horizon kijkt (wegdroomt), is Chrysocolla de steen die je vrije geest nodig
heeft om te stoppen met dromen en te beginnen met realiseren. Het herinnert je eraan dat om het
leven van je dromen te schilderen, je eerst in balans moet komen met jezelf. Werk ermee samen als een
hulpmiddel ter inspiratie voor een gelukkig leven.
Chrysocolla is een steen van harmonie, zowel op Universeel niveau als op een heel specifiek niveau. Het
kan worden gebruikt om een plaats te zuiveren of negativiteit van een persoon te verwijderen. Het is
een zeer zachte steen en zijn energie werkt op een zachte, harmonieuze manier. Het kan angst en
schuld verlichten en hoop brengen. Het wordt ook gebruikt om te communiceren met de spirituele
krachten van de Aarde.
Chrysocolla staat er om bekend wijsheid en inzicht te schenken aan haar drager en de luchtwegen te
verruimen. Chrysocolla werkt goed in op het Hart-, Keel en Voorhoofdschakra. De steen helpt te
luisteren naar de eigen innerlijke stem, vertrouwen te hebben in eigen kracht en bevordert positieve
assertiviteit. Chrysocolla bestaat uit prachtige tinten groen, blauw en turkoois. De steen maakt
onderdeel uit van veel combinatie stenen zoals Eilat steen, Azulita, Sonora Sunrise en Quantum Quattro.
Door deze steen te gebruiken, kun je leren hoe je je emotionele ervaringen met anderen kunt delen.
Een vaardigheid van onschatbare waarde en één die ernstig wordt onderschat in deze moderne wereld
die de oppervlakkige glans waardeert in plaats van de diepe emotionele realiteit. Dit is ook een goede
steen om te gebruiken bij het nastreven van hogere kennis of spiritueel ontwaken. Het zal je toestaan
om "wakker te worden" voor de oerkrachten van het Universum. Chrysocolla is de perfecte steen voor
iemand die zichzelf op een emotionele en spirituele manier wil verbeteren.
Chrysocolla zorgt voor balans en innerlijk evenwicht en werkt activerend of kalmerend al naar gelang
wat nodig is in een bepaalde situatie. Het geeft energie bij futloosheid, werkt kalmerend bij stress en
burn-out. Het helpt negatieve emoties zoals schuldgevoel en (liefdes)verdriet te verminderen. De steen
zet aan tot zelfreflectie, stimuleert een neutrale en open houding en laat de waarheid naar boven
komen. Het bevordert helderheid van geest, maakt creatief en bevordert communicatie.
Negatieve energie word geabsorbeerd en gereinigd door Chrysocolla. Tegelijk activeert de steen het
Hartchakra. Op fysiek energetisch niveau werkt Chrysocolla ontgiftend, verkoelend, bloeddrukverlagend,
koortsverlagend, ontspannend en kramp-opheffend. Het heeft een positieve werking op lever, schildklier,
longen, nieren, darmen, keel, amandelen, artritis en artrose, fibromyalgie, brandwonden, botten,
spijsvertering en reguleert de insuline productie. De steen werkt kramp-opheffend en ontspannend bij
(pre)menstruale klachten. De edelsteen kalmeert en maakt rustig. Het is een zeer ontspannend kristal.
Chrysocolla komt van Grieks chrysos (‘goud’) en kolla (‘lijm’). De naam ontstond omdat de steen in de
Oudheid werd gebruikt om goud te solderen.
In het oude Egypte werd Chrysocolla veel gebruikt. De Egyptenaren dachten dat het een variant van
Turkoois was. Ze vervaardigden er Scarabee van (een amulet voor de reis naar het dodenrijk). De
Egyptenaren dachten dat een sieraad van Chrysocolla hielp bij het perfectioneren van de relatie tussen
lichaam en geest. De steen werd ook gebruikt om groene verf te maken.

Ontladen/Opladen:
Leg bij volle maan je edelstenen de gehele nacht in de vensterbank of buiten. De voorkeur gaat uit naar
buiten, maar laat ze niet nat regenen. Deze wijze is geschikt voor alle edelstenen. Overige wijzen voor
het ontladen en opladen van edelstenen zijn terug te vinden op mijn website.
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