The stone with a very intensive black color.
Actually Onyx is a great variety of Calcedony.
The best Onyx has been found in South Brazil.
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BLACK ONYX
The stone with a very intensive black color.
Actually Onyx is a great variety of Calcedony.
The best Onyx has been found in South Brazil.

Onyx is een mineraal en een variëteit van kwarts, meer nader bepaald een variant van
chalcedoon. Onyx is verwant aan agaat, een vierkleurige kwartsvariant. Er zijn verschillende soorten onyxen, waarbij de basisnaam onyx normaal gesproken gebruikt wordt
om een mineraal aan te duiden met witte en zwarte lagen. Daarnaast kennen we ook de
sardonyx met witte en roodbruine (de kleur die sard genoemd wordt) lagen en carneool
of carneoolonyx (vuurrode en witte lagen). Onyx wordt gevonden in Brazilië, Madagaskar, Mexico, Uruguay, de Verenigde Staten en Pakistan. In de oudheid werd Carneool
gedolven in Noord-Afrika als siersteen. In de keizertijd werden onyxen vooral gebruikt
voor de vervaardiging van edelstenen; in de westelijke provincies werden regelmatig
ringen met dergelijke stenen aangetroffen. In de laat romeinse tijd vinden we Carneoolparels ook in de oostelijke provincies. Boven de Alpen kwamen Carneolen maar een
enkele keer voor, zoals in Zwitserland. De toegeschreven werking is onder meer:
* Goed voor de nieren
* Goed voor de blaas
* Tegen oprispingen
* Tegen maagzuur
* Laat wonden sneller genezen
* Kalmeert onrustige naturen
* Goed voor de nagels
* Versterkt de huid

Onyx is a mineral and a variety of quartz, more precisely a variant of chalcedony. Onyx is
related to agate, a four-colored quartz variant. There are different types of onyxes, where
the base name onyx is normally used to indicate a mineral with white and black layers. In
addition, we also know the sardonyx with white and red-brown (the color called sard)
layers and carnelian or carnelian pony (fire red and white layers). Onyx is found in Brazil,
Madagascar, Mexico, Uruguay, the United States and Pakistan. Carnelian was mined in
North Africa as an ornamental stone in ancient times. In the imperial period, onyxes were
mainly used for the manufacture of precious stones; rings with such stones were regularly found in the western provinces. In the late Roman period we also find Carnelian pearls
in the eastern provinces. Above the Alps, Carnelians only appeared once or twice, as in
Switzerland. The attributed effect includes:
* Good for the kidneys
* Good for the bladder
* Against burping
* Against stomach acid
* Allow wounds to heal faster
* Soothes restless natures
* Good for the nails
* Strengthens the skin
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