Edelstenen en mineralen
In de winkel verkopen wij een ruim assortiment edelstenen.
Een edelsteen heeft een persoonlijke trilling, die van
persoon tot persoon anders wordt ervaren. Een juiste
edelsteen zoek je uit op gevoel, zo werken wij hier in de
winkel. De eerste edelsteen waar jij het “wauw” gevoel van
krijg is de steen die meerwaarde voor je kan hebben.
Edelstenen voor een ander uitzoeken zijn naar mijn optie geen
goed idee. Op een enkele na dan: Rozenkwarts, Bergkristal en
Labradoriet. Als je in mijn winkel een edelsteen wil mee nemen
voor een ander adviseer ik je om diegene mee te nemen. En of
een pendeltest te laten doen of deze edelsteen bij die persoon
past, daar hebben we wel toestemming en een foto waar enkel
deze persoon op staat. De test wordt later gedaan, testen in
de winkel doe ik niet, daar is het in de winkel iets te druk
voor (en niet de juiste locatie) je kan wel op voorhand een
edelsteen uitzoeken en die achterlaten, de volgende dag is de
test klaar, en krijg je de juiste edelsteen voor die persoon
mee. (Testen komt op €5,00 per twee stenen).
In de winkel verkopen we:
Edelsteenhangers, donuts, losse trommelstenen,
edelstenen, armbanden en kettingen.

ruwe

Reinigen van de stenen: dit belangrijk om u steen zijn lang
mogelijke werking te laten behouden.
Bij aankoop spoelt u uw steen om, en zodra het volle maan is
kunt u uw steen weer omspoelen en laten opladen door het
maanlicht.
Er zijn vele methodes om uw steen te ontladen en opladen dit
kunt u vragen en of even op internet gaan zoeken via Google.
Op edelstenen zit geen garantie, ruilen doen we niet.
Agaat

Kalmerend,

troostend,

tegen

pijn

en

doofheid.Sterkt het hart.
Amethist Geeft kalmte, innerlijke rust, evenwichtigheid,
tegen migraine en andere soorten hoofdpijn,
slapeloosheid, zwellingen in pols en knie, goed voor de
maag, lever en ogen, heelt brandwonden.
Tegen verstrooidheid, bevordert bloedsomloop, tegen
spataderen. Meditatiesteen.
Aquamarijn Houdt jeugdig, geeft levensvreugde, tegen
tranende ogen, goed voor de slijmvliezen en schildklier,
goed voor kaak en kiezen. Tegen voorhoofdsholteontsteking, sterkt de maag, bevordert de paranormale
vermogens.
Aqua aura Engelensteen, bevrijd u van beperkingen en
schept ruimte voor iets nieuws, stimuleert de
zelfexpressie reinigt en kalmeert, vult gaten in de
aura, beschermd tegen negativiteit .et..kijk even op
internet of boek!
Avonturijn Geeft rust, zelfbeheersing,
huidaandoeningen, eczeem, jeuk

tegen

alle

Barnsteen Elektriserend, tegen angst en problemen,
fobie, depressie, zware vermoeidheid, hysterie, astma,
reuma, infectie, goed voor het oor.
Geneest en beschermt de luchtwegen.
Bergkristal Overwint angst, tegen aardstralen, rugpijn,
evenwichtsstoornis, wagen- en zeeziekte, stelpt
bloeding, tegen diarree, tegen menstruatiestoornis,
overgang, depressie, goed voor het hart, reinigend.
Energie gevend, bevordert helder denken.
Bronsiet Helpt bij innerlijke rust te bewaren, versterkt
de zenuwen, helpt in moeilik levens fases, werkt
ontkrampend bij conflicten en extremen situaties rustig
te blijven, ideaal voor ouders
Chrysopraas Maakt praktisch en evenwichtig, normaliseert
de bloeddruk.
Tegen bloeding, goed voor de keel, sterkt het verstand
en vergemakkelijkt de bevalling.
Chrysocolla Bevordert vriendelijkheid, tolerantie,

nederigheid, tegen rugpijn,
krampen, depressies,
menstruatie problemen, brengt emoties in evenwicht.
Chalcedoon Maakt blijmoedig en bedachtzaam, helpt bij
depressie, bloeding, beroerte, vergiftiging
Carneool Ondernemingslust en levensmoed, tegen krampen,
reuma, koorts, infectie, suikerziekte, zenuwpijn, te
lage bloeddruk, bloedvergiftiging, nachtmerries.
Citrien Doet vermoeidheid verdwijnen, maakt vrolijk,
zenuwsterkend, helpt bij examen.
Verheffing van de geest, concentratie, sterkt het
verstand
Blauw: geestelijke rust
Paars: devotie
Wit : zuiverheid
Goudgeel: wijsheid en inzicht
Groen: neutraal
Heliotroop Troost

bij

tegenslag,

geeft

moed,

opmerkingsgave, bevordert onzelfzuchtigheid, tegen
aambeien, darmkramp, neusbloeding, sterkt de blaas,
bevordert de bevalling.
Hematiet Tegen bloeding, bevordert rustige slaap, tegen
bloedarmoede, kuitkramp, geeft moed, tegen vermoeidheid.
Jade Geeft wijsheid, rechtvaardigheid, moed,
liefdadigheid, bescheidenheid, sterkt de nieren, blaas,
ogen, tegen reuma, goed voor bevallen.
Jaspis Tegen zwangerschapsbraken, maag-, lever- en
nierkwalen, beroerte, epilepsie, sterkt: maag, reuk,
blaas, tegen blaasontsteking.
Labradoriet Beschermt tegen negatieve invloeden,
auraheler en afsluiter.
Lapis-Lazuli Vriendschapssteen, versterkt de liefde en
geeft zelfvertrouwen, tegen depressie, tegen epilepsie,
beroerte, goed voor het haar, te hoge bloeddruk, eczeem,
nervositeit.
Maansteen Bevordert succes en tevredenheid, tegen
ongeluk en vergiftiging, schenkt hoop, bevordert
zwangerschap, zogvormend, goed voor de maag, tegen

menstruatiestoornis.
Malachiet Tegen reuma en pijn in de gewrichten,
artritis, menstruatiestoornis, koliek, goed voor het
gezichtsvermogen.
Magnesiet Bevordert stofwisseling en vochtafdrijving.
Magnetiet
Tegen
zenuwpijn,
aangezichtspijn,
gewrichtspijn, gordelroos, hernia, ischias, tennisarm,
spit, breuk.
Mosagaat Tegen oorsuizingen, bevordert vitaliteit.
Nefriet Voor alle ziekten der nieren, nierstenen, blaas,
tegen bedplassen.
Olivijn Sterkt het hart en ogen, bevordert inspiratie en
welsprekendheid, tegen kwade invloeden, bezetenheid,
bescherming tegen beroerte.
Onyx Tegen ongevallen, piekeren, doofheid, oorsuizingen,
maakt ernstig
huwelijk.

en

evenwichtig,

bevordert

gelukkig

Pyriet Sterkt zenuwstelsel en luchtwegen.
Rhodoniet Tegen multiple sclerose, ziekte van Parkinson.
Rhodochrosiet Tegen multiple sclerose, ziekte van
Parkinson, kalmeert onrust en verwarring, tegen
futloosheid.
Rozenkwarts Bevordert liefde en kunst, scheppend denken,
werkt op Thymusklier.
RutielkwartsTegen bronchitis, goed voor de luchtwegen,
bevordert daadkracht.
Sodaliet Tegen te hoge bloeddruk, kalmeert.
Smaragd Sterkt het geheugen, ogen, tegen epilepsie.
Toermalijn Bevordert vriendschap, zelfvertrouwen,
concentratie,
tegen
vallen
en
struikelen,
zenuwachtigheid, infectie, verdriet, ziekte van Ménière.
Toermalijnkwarts Werkt hetzelfde als Toermalijn, maar in
het bijzonder bij hyperventilatie.
Topaas
Versterkt en verscherpt het verstand, tegen uitputting,
spataderen, aambeien, slapeloosheid, stimuleert de
bloedsomloop en alvleesklier, sterkt de lever en is

smaakopwekkend.
Turkoois Verkleurt bij ziekte en gevaar, versterkt de
goede smaak, geeft geluk, maakt tevreden, weert boze
blik, goed voor de lever en bevordert de daadkracht.
Tijgeroog Bevordert zelfvertrouwen, ontkrampt, verwarmt,
tegen astma, verkoudheid, weert boze blik.
Valkoog Tegen ademnood, goed voor de luchtwegen.
Zonnesteen Schenkt levenskracht aan hart, rug, oog en
nieren.
Een edelsteen is een methode om erbij te gebruiken, bij
ernstige klachten raadpleeg ter aller tijden je huisarts, een
edelsteen is geen vervanging.

1. Reinigen van de stenen: dit belangrijk om u steen zijn
lang mogelijke werking te laten behouden.
2. Bij aankoop spoelt u uw steen om, en zodra het volle
maan is kunt u uw steen weer omspoelen
3. en laten opladen door het maanlicht.
Er zijn vele methodes om uw steen te ontladen en opladen dit
kunt u vragen en of even op internet gaan zoeken via Google.
Op edelstenen zit geen garantie, ruilen doen we niet !
Copyright Moonsplace© met toestemming verkregen en geplaatst,
mag niet gecopiert worden.
Edelstenen etc….
Wanneer je een edelsteen zoekt voor een bepaald doel kun
je hier kijken welke steen je daarvoor zou kunnen gebruiken..

