Prasiolite
Prasioliet is een geelgroene tot groene variëteit van kwarts en wordt geproduceerd door
de drie hieronder beschreven processen. Prasioliet wordt in de volksmond ook wel
‘Groene Amethist’ genoemd maar is eigenlijk incorrect waardoor het gebruik van deze
naam ook wel als "misleidend" en "oneerlijk" wordt gezien.
Warmte behandelde Amethist:
De meeste Prasioliet wordt geproduceerd door natuurlijke Amethist in een
laboratoriumoven te verwarmen tot ongeveer 500 graden Celsius. Deze verwarming
verandert de kleur van de amethist van paars naar groen of geelachtig groen.
Bestraalde Amethist:
Een kleine hoeveelheid Prasioliet wordt geproduceerd door natuurlijke amethist te
bestralen. Dit produceert Prasioliet met een lichtgroene kleur. De groene kleur is vaak
onstabiel en kan vervagen tot kleurloos als de steen wordt blootgesteld aan
temperaturen boven ongeveer 150 graden Celsius.
Natuurlijk verwarmde amethist:
Een nog kleinere hoeveelheid Amethist wordt verwarmd door natuurlijke processen. Het
wordt gevonden op plaatsen waar een Amethist-houdende rots is verwarmd door jongere
lavastromen of naburige indringers.
Een Prasioliet edelsteen is een zeer krachtige en spirituele steen. Het helpt je spirituele
groei te bevorderen, verbetert je spirituele beoefening en idealen in je dagelijkse leven.
Prasioliet bevordert compassie, zelfacceptatie en zelf-eer om liefde en compassie in je
hart te ontsteken. De helende eigenschappen van Prasioliet zijn ook krachtig voor het
verwijderen van negatieve energie uit je gedachten, lichaam en geest.
Prasioliet edelstenen brengen hoge vibratie-energie van het goddelijke via je hartchakra
(Anahata) om je te verbinden met je hogere zelf. Ze dienen als een zachte herinnering
dat we allemaal deel uitmaken van dit Universum en dat we de energie van
onvoorwaardelijke liefde moeten omarmen. Als je vaak weinig of geen zelfvertrouwen of
eigenwaarde hebt, zal het dragen van een Prasioliet je ondersteunen om een diepere
waardering en acceptatie van jezelf en je talenten te bevorderen.
Prasioliet is een uitstekende helende steen om te gebruiken om jezelf te gronden aan de
energie van de aarde. Mediteren terwijl je deze steen draagt of vasthoudt, of ze gewoon
in je ruimte hebt, vergemakkelijkt een sterke verbinding met Moeder Aarde, waardoor
krachtige helende energie door je voeten naar je hart stroomt. Deze genezende stenen
helpen om negatieve energie in je geest, lichaam en ruimte te verwijderen en te
vervangen door hernieuwde positieve energie.
Op fysiek energetisch niveau is Prasioliet een goede helende steen omdat het kan helpen
het lichaam te reinigen van allerlei afvalstoffen. Het ondersteunt bij de behandeling van
tumoren, zweren, gezwellen en blokkades. Prasioliet kan ook nuttig zijn bij het
neutraliseren van maagzuur en het is een goede steen om te helpen bij de opname van
voedingsstoffen.
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 de
facebookpagina en website.
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