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Batu Mulia Peridot  - Pada suatu masa, peridot pernah berharga lebih mahal daripada berlian.
Peridot digunakan sebagai upeti untuk Raja Firaun, dan para pendeta menggunakannya untuk
mengusir pikiran-pikiran jahat dari kepala mereka.

  

Orang-orang jaman dahulu percaya bahwa Peridot berasal dari pecahan ledakan matahari yang
jatuh ke bumi. Yang menarik dari kepercayaan ini adalah bahwa peridot merupakan salah satu
batu permata yang juga ditemukan dalam meteorit.

  

Warna Batu Peridot berhubungan langsung dengan bagian tubuh yang mampu menyerap
manfaat darinya. Warna hijau kekuning-kuningannya berhubungan dengan penyembuhan
penyakit-penyakit yang berhubungan dengan hati dan saluran pencernaan. Membantu proses
detoksifikasi tubuh dan membantu mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan
ginjal, kandung kemih, kantong empedu, dan perut. Bangsa Romawi mengenakan adalah untuk
mengusir kesedihan, ilusi, dan menangkal pelet. Ksatria abad pertengahan memakainya
sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan, inspirasi, serta kepandaian berbicara.
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Kegunaan Dan Manfaat Batu Peridot

  

Batu peridot dipercaya memiliki kegunaan dan manfaat antara lain:

  

1. Keberuntungan

    
    -  Dipercaya sebagai batu keberuntungan atau pembawa “hoki”.   

  

2. Percintaan

    
    -  Menarik cinta pada pemakainya.  
    -  Memperbaiki hubungan yang sedang memburuk.   

  

3. Perlindungan

    
    -  Mampu mengusir hawa-hawa negatif.  
    -  Melindungi pemakainya dari teror di malam hari.   

  

4. Penyembuhan dan Kesehatan

    
    -  Membantu menyembuhkan bisul, dan gangguan fungsi pencernaan.  
    -  Membantu proses regenerasi jaringan tubuh, menguatkan metabolisme dan bagus untuk
kesehatan kulit.   
    -  Membantu meredakan demam.  
    -  Menguatkan jantung, paru-paru dan limpa.  
    -  Membantu menyembuhkan luka bekas gigitan serangga.  
    -  Membantu menjaga kesehatan dengan memperkuat fungsi kelenjar adrenal.  
    -  Membantu proses detoksifikasi racun tubuh.  
    -  Jika meminum obat dari gelas yang terbuat dari batu peridot, dipercaya mampu
meningkatkan daya kemanjuran obat.   
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5. Kesejahteraan

    
    -  Menarik kekayaan serta membuka kesempatan-kesempatan dalam berbisnis.   
    -  Meningkatkan kesejahteraan.   

  

6. Kedamaian

    
    -  Menumbuhkan keseimbangan emosi, rasa aman, dan ketenangan jiwa.  
    -  Membantu menenangkan orang yang mengalami ketegangan emosional atau depresi.
Batu ini memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan proses penyembuhan gangguan
emosional menuju ke kedamaian hati.   
    -  Menghilangkan amarah terpendam.  
    -  Membantu kita memaafkan diri sendiri.  
    -  Karena sifatnya yang menenangkan kegelisahan, Peridot bagus untuk mewujudkan tidur
yang lebih nyenyak.   
    -  Peridot menghilangkan kelesuan yang sering menyerang orang yang mengalami depresi. 

    -  Menarik terjadinya perubahan kondisi, yang sangat dibutuhkan bagi orang–orang yang
mengalami depresi.   
    -  Peridot membuka, membersihkan dan mengaktifkan hati sehingga dapat membantu
seseorang melepaskan beban masa lalunya. Segala beban, rasa bersalah dan obsesi yang tak
terwujud dibersihkan sehingga tercipta kemurnian psikologi yang baru.   

  

7. Kekuatan

    
    -  Energi dari batu ini mampu membantu mewujudkan mimpi-mimpi pemakainya.  
    -  Mampu memberikan keseimbangan energi fisik.  
    -  Menumbuhkan kepercayaan diri.  
    -  Melepaskan anda dari pengaruh luar yang merugikan dan membantu anda mengerti
takdir dan tujuan spiritual anda, membantu anda mencapai potensi anda yang sepenuhnya.
 

  

Cara Menggunakan Batu Peridot
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Batu Peridot cukup Anda bawa sesering mungkin, disimpan dalam dompet atau tas Anda. Anda
juga dapat menjadikan batu ini sebagai mata perhiasan, seperti cincin, liontin, kalung, ataupun
anting-anting. Intinya adalah sesering mungkin anda bersama dengan Batu Peridot. Ketika
Anda dekat dengan Batu Peridot, maka getaran atau energi positifnya akan terpancar dan
bermanfaat bagi Aura Anda.
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