
 Agat, grønn 

Agat kommer i mange forskjellige farger, og fordi 
dens sammensetting er så variabel, har de forskjellige 
typene fått mange forskjellige beskrivende navn. 
Mange typer av organisk materiale er blitt fossilt av 
Agat, hvor det organiske materialet har blitt erstattet 
langsomt over en lang tidsperiode, slik at den 
opprinnelige struktur er beholdt. Fossilt eller forsteinet 
tre er en attraktiv form av Agat. De fleste Agater er 
naturlig farget, mens andre er oppvarmet eller 
permanent farget for dekorativ effekt. 
 
Denne steinen er spesielt generert i eruptive bergarter 
eller i ur-lava soner og er ofte funnet i form av 
avrundede knuter eller geodes. Når steinen splittes 
eller skives, vil de ofte vise sine bånd og farger til 
fulle, noen ganger med oppsiktsvekkende effekt. I 

noen geoder er det et sentralt hulrom, i andre er 
midten hul. 

Selv før vi visste om Feng Shui, den gamle kinesiske 
kunsten om plassering og farge, visste de fleste av 
oss at vi følte oss bedre når vi hadde grønne planter 
og trær rundt oss. Ifølge Feng Shui er det fordi grønt 
er en velvillig, humanistisk farge. Som alle farger vil 
også grønt påvirker oss selv når vi ikke vet det. 
 
I denne steinen er den åndelige kraften i grønt 
kombinert med kraften fra agat. Ifølge moderne 
healere som bruker steiner i healing, vil grønn agat 
hjelpe de av oss som er medfølende, sjenerøse, har hell og en sterk følelse av rettferdighet. Det 
oppmuntrer også de egenskaper i andre. Vi vil alle være lykkeligere hvis en hel masse flere folk 
begynte å bruke grønn agat. 

 

Fysiske problemstillinger og plager: Jording, beskytter mot all ondskap, forstoppelse, 
uregelmessig avføring, tarmkanalen generelt 

Spirituelle problemer og Plager: Jording, meditering 

 

Norsk navn: Grønn Agat 
Engelsk navn: Green Agate 
Chakra: Hjerte  
Vibrasjon: 9 
Hardhet: 6,5-7  
Farge: Grønn 
Kjemisk formel: SiO2 
Strunz klassifisering: 04.DA.05 
Kategori: Silikater 
Krystallsystem: Trigonal  
Spesifikk vekt: 2,60-2,65 
Sjeldenhet: Vanlig          Sariel.no 


