PERIDOT – DRAAGBUIDEL/ FLESJE (Olivijn)
OLIVIJN - EDELSTEENTJES
De naam peridot komt van uit het arabisch, wat edelsteen betekent. De naam olivijn, zoals
peridot ook genoemd wordt, komt van de ‘olijfgroene’ kleur. Peridot was al in de oudheid
een bekende en begeerde edelsteen, dank zij zijn mooie felgroene kleur. De beschikbaarheid
ervan is altijd gering geweest, vooral van grotere stukjes van meer dan 1 gram. Bovendien
zijn grotere slijpbare stukken voor sieraden zijn bijzonder kostbaar. De peridot van onze set
bestaat uit heldere groene korrels van 2 tot 3 mm doorsnede die in relatief grote hoeveelheden beschikbaar zijn van een open mijn in het Indianengebied van Arizona.
Peridot is een ijzermagnesium-silicaat van vulkanische oorsprong en heeft veel goede
werkingen op de mens. De steen past bij sterrenbeeld leeuw, maar dan de milde kant
daarvan. Het ijzer en magnesium aktiveren de rode bloedcellen, de groene kleur activeert
het hart. Aldus geeft het een betere bloedwerking en doorstroming en een sterkere
levensenergie. De steen versterkt moed en de spirituele energie en maakt de geest positiever,
helpt tegen negatieve gedachten en negatieve invloeden, ook van energetische en geestelijke
aard. Peridot versterkt de darmwerking en ontkrampt en ontspant.
Meer over peridot staan vermeld in Handboek Edelsteen Remedies van Amandus Korse/Wilma Podbregar

DRAGEN voor werking op het hoofd het draagzakje zo hoog mogelijk dragen aan bijvoorbeeld een halskettinkje. Bij borstbeen, thymus of in borstzakje. Of dragen bij het hart, op de
zonnevlecht voor werking in het buikgebied. Of in de broekzak. Ook te gebruiken als hoofdkussentje, voor spirituele werking bij meditatie en bescherming tegen geestelijke invloeden.
Peridot beschermt babies en jonge kinderen tegen angsten, negatieve invloeden, onrust (ook
lichamelijk), groeipijn, en helpt ze rustig bij zichzelf te blijven. Het bevordert de gezondheid.
DRINKWATER
70 gram peridot gebruiken voor een glashoeveelheid tot een halve liter water in een kan. De
energie-overdracht gaat langzamer dan bergkristal, minstens 8 uur of langer laten staan.
Een praktisch boekje over zelf drinkwater maken met edelstenen en kristallen:
Michael Gienger, De Genezende Kracht van Water en Edelstenen, Altamira-Becht.

GESCHENK
De peridot-edelsteen maakt blij, positief en opgewekt en is een leuk geschenk in het doorzichtige organza draagbuideltje. Beschikbaar in diverse kleuren, geel, rood, violet en wit. De
fluwelen draagbuideltjes zijn bruin, gevoerd met wit. Een zakje of flesje maakt de omgeving
positief en creatief. Buideltjes zijn er in 40 en 70 gram.

PERIDOT DRAAGBUIDEL 40 gr €7,50; 70 gr € 9,90
PERIDOT DRAAGFLESJE 15 gr €5,90; testbuisje 3 gr €1,95

Draagflesje 15 gr wit glas en
kurkdopje; en testflesje 3 gr
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