Aventurine - Green
Groene Aventurijn is mooie groene kwarts met ingesloten deeltjes fuchsiet, een soort mica. Deze
deeltjes veroorzaken een karakteristieke glinstering, de zogenoemde aventurisatie.
Aventurijn is op energetisch niveau een krachtige heler. Hij beschermt, kalmeert en zorgt voor een
algeheel gevoel van innerlijke rust en welzijn. De edelsteen trekt geluk, voorspoed en welvaart aan
terwijl het de juiste energieën aantrekt zodat dromen waarheid worden. Aventurijn is een
liefdevolle steen die uitermate geschikt is voor dagelijks gebruik. Het vermogen om het leven te
leven in overeenstemming met wat zich in het hart bevindt, wordt vergemakkelijkt door Groene
Aventurijns spirituele genezing. Verandering, vernieuwing en revitalisering worden gemakkelijker
omarmd, in overeenstemming met de betekenis van Aventurijn. Groene Aventurijns helende
eigenschappen bieden rustgevende energie om emotionele genezing te vergemakkelijken. Balans
en harmonie worden gemakkelijker bereikt, terwijl woede, irritatie en nervositeit worden
verminderd of geëlimineerd.
Emotionele wonden worden gemakkelijker geheeld door de verzachtende energie van Groene
Aventurijn. Een probleem met depressie, zich verslagen voelen of uit balans zijn in het leven wordt
gemakkelijker herkend, wat de eerste stap is naar emotionele genezing. Ongezonde
relatiepatronen worden duidelijker. Groene Aventurijns eigenschappen bevorderen een goed
humeur, optimisme, hoop en vreugde. Ze helpen goed om gegrond te blijven in tijden van
verandering en emotionele beroering.
De steen geeft troost, tolerantie, inlevingsvermogen, enthousiasme, geduld en helpt bij het
bedenken van oplossingen. Het zorgt ook voor communicatie met het hart, bevordert
besluitvaardigheid, assertiviteit en creativiteit en kalmeert woede, ergernis en irritaties. Zoals wel
meer Silicaten absorbeert het elektromagnetische straling en beschermd het tegen milieuvervuiling
en bijvoorbeeld wateraders. Door de groene kleur is de steen rustgevend het zorgt ervoor dat er
gestopt wordt met het malen van gedachten en brengt een goede nachtrust.
Aventurijn kan de verbinding met iemands beschermengel verbeteren en het wordt ook gebruikt
om verbindingen met spirituele gidsen te verbeteren.
In het oude Tibet werd het gebruikt om beelden te versieren, en dat is waar het tegenwoordig het
meest wordt gezien. Er werd gezegd dat het bijziendheid zou verbeteren en daarom op beelden
werd geplaatst om symbolisch de 'visionaire' krachten van het beeld te tonen. In de oude Chinese
cultuur was Aventurijn de heilige steen van Kuan-Yin, de godin van genade en mededogen.
Het is ook in verband gebracht met verschillende godinnen van vruchtbaarheid, de natuur en de
lente en over meerdere culturen -waaronder de Zuidoost-Aziatische boeddhisten, de Grieken en de
Kelten- vanwege de groene kleur.
Op fysiek energetisch niveau stilt het de pijn, werkt ontstekingsremmend en helpt bij stress
klachten zoals migraine, ogen, zenuwstelsel, stotteren en bij blozen. Omdat de steen een Silicaat is
net als Bergkristal helpt het bij bot problematiek zoals breuken.
Groene Aventurijn is ook zeer geschikt voor kinderen.
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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