Turquoise
Turkoois wordt gevormd door mineralen zoals koper, aluminium en ijzer die zich doorheen de tijd
via insijpelend water ophopen in de aardkorst en daar verweren en oxideren. Omdat Turkoois zich
in andere gesteenten vormt, wordt het vaak “geaderd” in andere mineralen teruggevonden.
De kleur van Turkoois is afhankelijk van de hoeveelheid ijzer en andere aanwezige mineralen.
Het meest legendarische van alle stenen, Turkoois, heeft een sterstatus bereikt in de wereld van
genezende mineralen. De oogverblindende blauwgroene tint verscheen rond 6000 v.Chr. In het
oude Egypte, waar het werd opgenomen in beschermende amuletten en koninklijke versiersels
voor mensen als Toetankhamon en Cleopatra. Turkoois werd door de indianen als een heilige steen
beschouwd, die het gebruikten als een krachtig genezingsinstrument om een verbinding tussen
hemel en aarde te creëren. Op cellulair niveau wordt deze alles-in-één steen beschouwd als een
meestergenezer omdat het een energetische stroom van de hoogste vibratie van liefde bevordert,
het spirituele supervoedsel om de wereld te genezen.
Bij Edelsteentherapie wordt de Turkoois geassocieerd met persoonlijke bescherming, vanwege zijn
populariteit als beschermend schild voor oude krijgers die de strijd aangaan. De heldere en
verbluffende tint van het Turkoois is ontdekt in de ceremoniële maskers en gevechtsuitrusting van
de Azteken, een stam die deze decoratieve steen vereerde vanwege zijn vermogen om persoonlijke
bescherming te bieden tegen negatieve krachten. In het geval van de Ouden diende het als een
lijfwacht tegen binnenvallende plunderaars en andere uitdagingen uit de oudheid. Volgens de
Perzische legende geloofde men dat de Turkoois geluk bracht toen het het licht van de nieuwe
maan weerkaatste.
Turkoois, een beschermende steen die al duizenden jaren wordt gebruikt, is de spirituele balsem
voor een hart dat is gebarsten door oude emotionele wonden en chronische stress. Het moderne
leven is misschien geen vergelijking meer met dat van vroegere tijden, maar het kent net zo goed
zijn eigen gevreesde momenten. Waar je ook bent op je reis, laat Turkoois je welkome oase zijn in
een spirituele woestijn, een steen met energetische vibraties gekoppeld aan de leven-gevende
elementen van water en lucht.
Draag Turkoois naar een feest en heb altijd een “wingman” die je ondersteunt. Net als kwarts en
zijn vermogen om elektronica en horloges aan te drijven, zijn de genezende eigenschappen van
Turkoois programmeerbaar, waardoor je de kans krijgt om op je hoogste vibratie te begeven door
specifieke genezingsintenties in te stellen. Een energetische geluksbrenger voor gezondheid en
overvloed. Gebruik Turkoois om je energiecentra opnieuw uit te lijnen en het pad naar een hoger
bewustzijn te helpen vrijmaken.
Geniet van de therapeutische voordelen van rust en kalmte wanneer je de effecten van de
eigenschappen van Turkoois versterkt door het in je (dagelijkse) meditatie op te nemen. Blijf met
deze magische steen altijd verbonden met de helende energie van water, het leven-gevende
element dat de planeet ondersteunt en de oorsprong van het leven zelf. Door simpelweg naar de
steen te staren en positieve bevestigingen te zeggen, zoals 'Ik ben genezen', houd je Turkoois
dichtbij en gebruik je het om de oneindige mogelijkheden van het universum te ontsluiten.
Draag een ketting van Turkoois bij je hart/hartchakra (Anahata) en voel de helende effecten van
de positieve, levensbevestigende sfeer. De kleur van een vakantieparadijs en het prachtige water,
Turkoois is een mooie herinnering aan je gelukkige plek, een spiritueel slaapliedje om emotionele
stormen te kalmeren die door je wereld zouden kunnen waaien. Mediteer met de genezende
eigenschappen van Turkoois en kom in een vredige staat van ontspanning wanneer je dromerig de
spreekwoordelijke rivier van rust afdrijft.
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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