Sodaliet: bij ontstekingen; bij vasthouden van vocht; bij oorsuizingen en
duizeligheid; bij oververmoeidheid; bij angst en schuldgevoelens.
Tektiet: ondersteunt genezing; bij infectieziektes; vermindert sterke emoties;
geeft rust en ontspanning bij zorgen.
Topaas: bij wondjes; goed voor alvleesklier, lever en nieren; bij spataders en
aambeien; geeft rust en helpt ontspannen; een goede meditatiesteen.
Toermalijn: bij problemen met kaak en voorhoofdholten; bij stotteren; bij
overgangsklachten; geeft troost bij verdriet; brengt yin en yang in evenwicht.
Tourmalijn zwart: stabiliseert de bloedsomloop; voor het afvoeren van
stralingen; tegen negatieve gedachten; bij verdriet en stress.
Turkoois: bij kramp in spieren; bij reuma en gewrichtsproblemen; bij ziektes
van luchtwegen; tegen negatieve energie; bij gebrek aan zelfvertrouwen.
Tijgeroog: bij verkoudheid, bronchitis en astma; bij oogziektes; versterkt het
zenuwstelsel; bij maagpijn en migraine door stress; tegen negatieve invloeden.
Valkenoog: bij oogziektes; verbetert het gezichtsvermogen; bij hoofdpijn en
migraine; vermindert woede en agressie; sterkt het zelfvertrouwen.
Zonnesteen: bij rugpijn en hernia; bij psoriasis en acne; bij aambeien en
darmstoornissen; verdrijft sombere gedachten schenkt levenskracht.
Waarschuwing:
Hoewel edelstenen al eeuwenlang gebruikt worden vanwege hun
geneeskrachtige werking, adviseren wij dringend om bij gezondheidsklachten
een arts te raadplegen. Alleen een arts kan, na een grondig onderzoek, een
diagnose stellen. Een edelsteen kan aanvullend op de behandeling van een arts
worden gebruikt. Ook wanneer de klachten niet ernstig genoeg zijn om een
arts te raadplegen, kan een edelsteen worden gebruikt.
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(Half-)edelstenen
Een beknopte beschrijving van de heilzame werking van de meeste
(half-) edelstenen uit ons assortiment.
Agaat: geeft levenslust; voor kinderen en gevoelige mensen; voor geestelijke
groei; bij faalangst en heimwee; versterkt zelfvertrouwen en moed.
Amazoniet: bij huidaandoeningen, zoals eczeem en kloven in handen en
voeten; bij jeuk en netelroos; goed voor de ogen.
Amethyst: bij spanningshoofdpijn en migraine; bij maagpijn; bij infecties; bij
bloedarmoede; bevordert de bloedsomloop; geeft spiritueel inzicht.
Ametrien: voor innerlijke rust; bij nervositeit en overspannenheid; versterkt
het zenuwstelsel; geeft energie; bij een zwakke motoriek.
Apachetraan: voor herstel van wonden; bij angst en trauma’s; bij blokkades en
oude pijn; bevordert een goede nachtrust; stimuleert de intuïtie.
Aquamarijn: bij hooikoorts en allergieën; bij problemen met de schildklier;
goed voor lever en voorhoofdsholte; helpt omgaan met emoties.
Aventurijn: bij eczeem, wondjes en acne, bij haaruitval; vermindert blozen.
Barnsteen: bij astma, bronchitis en hooikoorts; bij oorpijn; bij blaasontsteking;
verwarmt bij reuma; bij problemen met de schildklier; bij angst.
Bergkristal: tegen depressie; bij duizeligheid en hoofdpijn; bij rugklachten; en
buikkrampen; bij blaasontsteking; zuivert ruimte en lichaam; versterkt.
Beryl: bij ver- en bijziendheid; bij misselijkheid en pijn; versterkt de zenuwen;
verhoogt de concentratie, de zorgvuldigheid en het doorzettingsvermogen.
Calciet: bij maagzuur; bevordert zelfacceptatie bij overgevoeligheid; brengt
energie van het hoofd naar het hart.
Carneool: bij nachtmerries; bij suikerziekte; bij oorpijn; bij spierpijn; bij
darmstoornissen; kalmerend en verwarmend.

Chalcedoon: bij wondjes, eczeem en acne; bij winterhanden en –voeten;
geeft troost en steun bij verdriet; rustgevend na overspannenheid.
Chrysocolla: bij gasvorming; bij buikkrampen; bij reuma en spit; bloeddrukverlagend; goed voor emotionele mensen; helpt gevoelens te uiten.
Chrysopraas: bij bloedingen en krampen; goed voor lever en alvleesklier; bij
onrust; bevordert de geestelijke groei en het aanpassingsvermogen.
Citrien: bij zwaarmoedigheid en gebrek aan energie; bij examenvrees en
faalangst; bij suikerziekte; bevordert de bloedcirculatie; geeft vitaliteit.
Fluoriet: bij spataders; goed voor nek en schouders en voor de tanden; bij
huidproblemen; geeft innerlijke rust; bevordert de concentratie bij studie.
Goudsteen: kunstmatig gemaakt door Tibetaanse monniken; brengt geluk.
Granaat: bij overspannenheid, futloosheid en vermoeidheid; bij bloedarmoede; bij ontstekingen; bevordert helderziendheid.
Heliotroop: bij blaas- en nierziekten; darm- en maag versterkend; bij
aambeien; bij maagzweren; geeft inzicht in dromen.
Hematiet: bij bloedarmoede; bij kramp in de benen; zorgt voor goede
bloedcirculatie; geeft zelfvertrouwen; ontdoet van negatieve energie.
Jade: goed voor de nieren, maag en spijsvertering; bij maagzuur; bij
bedplassen; bij knieaandoeningen; beschermt tegen ongeluk.
Jaspis: helpt bij maagpijn, galaandoeningen, nierziekten en leverinfecties;
tegen zwangerschapsbraken; helpt om te aarden.
Labradoriet: bij overspannenheid; bij botontkalking; bij groeistoornissen; bij
opvliegers; herstelt de aura; een goede steen voor gevoelige mensen.
Lapis Lazuli: vriendschapssteen; bij overspannenheid en slapeloosheid; bij
examenvrees en angst; geeft mensenkennis; versterkt naastenliefde.
Maansteen: voor helderheid van geest, ondernemingslust en emotioneel
evenwicht; beschermt reizigers; voor een goed gevoelsleven.
Magnesiet: helpt bij afvallen; stilt de eetlust; voor een goede spijsvertering en
stoelgang ; goed voor maag en milt; versterkt gevoel voor humor.
Magnetiet: bij rugklachten; bij koorts; bij ischias en nekpijn; bij kramp en spit;
bij rugklachten; bij ontstekingen; geeft inzicht in moeilijke situaties.
Malachiet: helpt bij gewrichtsontstekingen; zuivert het bloed; bij
oogaandoeningen; bij wondjes; bij kiespijn – ontwikkelt spirituele gaven.

Mookaiet: zuivert lever en milt; versterkt het immuunsysteem;bevordert
genezing van wondjes; versterkt levendigheid; een goede meditatiesteen.
Mosagaat: bij oorontsteking; bij koortslip; bij griep; stimuleert wilskracht,
werklust en uithoudingsvermogen; geeft rust en helderheid.
Obsidiaan: bij hoge bloeddruk; bij verwondingen; bij verkoudheid en griep;
goed voor skelet en ruggenwervels; bij geestelijke vermoeidheid.
Onyx: bij gehoor- en oorproblemen; versterkt nagels en haren; kalmeert
onrustige naturen; sterkt het geweten; verhoogt spirituele inspiratie.
Opaal: stimuleert lymfe,nieren en darmen; verbetert voedselopname;
ondersteunt genezing; geeft goede moed in moeilijke omstandigheden.
Peridot: bij wratten; bij aandoeningen van de luchtwegen – bij rugklachten;
verlicht geestelijke problemen; beschermt tegen uitputting; geeft energie.
Prehniet: helpt bij blaasontsteking en problemen met de urinewegen; goed
voor de darmen; reinigt lichaam en geest; versterkt de intuïtie.
Pyriet: bij problemen met de luchtwegen; bij pijnlijke menstruatie; bij griep en
verkoudheid; verhoogt het weerstandvermogen; bevordert intense meditatie.
Rhodochrosiet: bij tekort aan gal; bij futloosheid; bij artrose en artritis; tegen
nachtelijke angsten; verhoogt creativiteit en intuïtie.
Rhodoniet: reinigende werking op de stofwisseling; goed voor de alvleesklier;
bij geestelijke oververmoeidheid – bij verlegenheid – bij prikkelbaarheid.
Robijn: bij buikkrampen; bij suikerziekte; bij lage bloeddruk; bij ontstekingen;
geeft zelfvertrouwen en zelfrespect; beschermt tegen negatieve energie.
Rookkwarts: helpt bij stoppen met roken; goed voor spieren, botten en
gewrichten; helpt bij afvoeren van negatieve energie; geeft kracht.
Rozenkwarts: bij heimwee; bij buikkrampen en diarree; versterkt de maag;
helpt angsten en zorgen te overwinnen; een goede steen voor kinderen.
Rutielkwarts: bij problemen met de luchtwegen; bij keel- en oorontsteking;
geeft zelfvertrouwen en levenswil; beschermt tegen negatieve invloeden.
Saffier: bij oogaandoeningen; bij keelaandoeningen; bij hoge bloeddruk; goed
voor longen, nieren en lever; bij besluiteloosheid en stress; zenuwversterkend.
Smaragd: bij oogaandoeningen; bij hoge bloeddruk bij krampachtig hoesten;
bij koorts; bij krampen; bij innerlijke onrust; versterkt het geheugen.
Sneeuwvlok obsidiaan: bij oogaandoeningen; vermindert pijn, spanningen en
onrust; helpt blokkades opruimen.

