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“Laat je de wereld overzien” 

Kenmerken: 

Kleur: Bruin, zwart en wit  

Glans: Glazig glanzend 

Hardheid: 6-6,5 

Structuur: Trigonaal microkristallijn 

Formule: SiO2 met ijzerinsluitingen  

 

Uiterlijk: 

Agaatsoort met fraaie tekening van een rond 

oog. Zeer geliefd in met name India. 

 

Toegeschreven werking: 

* Laat je de wereld overzien 

* Werkt kalmerend 

* Verzacht problemen 

* Maakt het verstand helder 

* Tegen hoofdpijn 

* Maakt de mens sterk 

* Tegen pijn in de nek  

* Helpt te overleven 

 

Belangrijkste Vindplaatsen: 

Argentinië / India/ Mozambique 

Geassocieerde Chakra’s 

Heiligbeen Chakra 

Wat is Oog Agaat: 

Oog agaat, ook wel Bullseye Agaat genoemd is 

agaat met een tekening als die van een oog. Een 

variant in kleur, meer naar het blauwe toe is de 

Shiva steen. 

“Sterk aardend en kalmerend” 

AGAAT OPALISEREND 
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Geassocieerde Chakra’s 

Alle Chakra’s 

Wat is Opaliserend agaat: 

Opaliserend agaat is dendritische agaat met 

vele insluitingen die het licht laten iriseren. 

Soms zeer sterk op Opaal gelijkend. Een zeer 

geliefde steen bij verzamelaars. 

Oog Agaat trommelstenen 

Opaliserend Agaat 

Kenmerken: 

Kleur: Velerlei, opaliserend 

Glans: Opaliserend en iriserend 

Hardheid: 6,5-7 

Structuur: Trigonaal microkristallijn 

Formule: SiO2 met vele insluitingen  

 

Uiterlijk: 

Opaliserend agaat is een dendritische Agaat 

waar het licht prachtig op werkt.  

 

Toegeschreven werking: 

* Tegen infecties 

* Goed voor het immuunsysteem 

* Laat je aarden 

* Maakt positiever 

* Bevordert wondgenezing 

* Geeft doorzettingsvermogen  

* Maakt standvastig  

* Geeft een gevoel van veiligheid 

 

Belangrijkste Vindplaatsen: 

 Australië / Noorwegen / India 

Oog Agaat stuk. 

Opaliserend Agaat 

AGAAT OOG (BULLSEYE) 



“Schenkt kracht en volledige passie” 

Wat is Rode (vuur) Azeztuliet: 

Azeztuliet is een zeldzame vorm van Kwarts/

Bergkristal met een ongewoon en onregelmatig 

groeipatroon. De mijnen zijn vrijwel uitgeput dus 

steeds zeldzamer in voorkomen. 

“Helpt het hart te openen voor ware liefde” 

TM 

AZEZTULIET SATYALOKA 

57 

Geassocieerde Chakra’s 

Hart & Voorhoofd Chakra’s 

Wat is Satyaloka Azeztuliet: 

Azeztuliet is een zeldzame vorm van Kwarts/

Bergkristal met een ongewoon en onregelmatig 

groeipatroon. De mijnen zijn vrijwel uitgeput dus 

steeds zeldzamer in voorkomen. 

Kenmerken: 

Kleur: Rood, diep oranje 

Glans: Glanzend, glazig, transparant 

Hardheid: 7 

Structuur: Hexagonaal 

Formule: SiO2 met verontreinigingen  

 

Uiterlijk: 

Vaak opake steen met glimmend glanzend  

oppervlak. Azeztuliet is een Kwartssoort. 

 

Toegeschreven werking: 

* Geeft kracht 

* Geeft passie 

* Stimuleert de hersenen 

* Maakt het hart sterker 

* Goed voor alle organen 

* Ondersteunt bij huidproblemen 

* Bij healing in alle opzichten 

* Geeft seksuele energie terug 

 

Belangrijkste Vindplaatsen: 

U.S.A. North Carolina / U.K. / Canada 

Rode Azeztuliet gepolijst 

Kenmerken: 

Kleur: Oranje, diep oranje, geel en oker 

Glans: Glanzend, glazig, transparant 

Hardheid: 7 

Structuur: Hexagonaal 

Formule: SiO2 met verontreinigingen  

 

Uiterlijk: 

Vaak opake steen met glimmend glanzend  

oppervlak. Azeztuliet is een Kwartssoort. 

 

Toegeschreven werking: 

* Maakt vrolijk van gemoed 

* Helpt tegen angsten 

*Laat de waarheid spreken  

* Verlicht bij griep 

* Tegen ontstekingen van de huid  

* Tegen verzuurde spieren  

* Laat het hart regelmatiger slaan 

* Laat de hersenen beter functioneren  

 

Belangrijkste Vindplaatsen: 

Zuid-India  

Rode Azeztuliet ruw 

Satyaloka Azeztuliet getrommeld 

Geassocieerde Chakra’s 

Alle Chakra’s 

Rode Azeztuliet merkaba 

Satyaloka Azeztuliet merkaba 

Satyaloka Azeztuliet pendel 

TM 

AZEZTULIET ROOD 



“Vergeving & diep vertrouwen”  

Kenmerken: 

Kleur: Goud, transparant 

Glans: Glazig, glanzend 

Hardheid: 8,5 

Structuur: Hexagonaal 

Formule: (BeAl2O4)  

 

Uiterlijk: 

Chrysoberyl is meest gevonden in kristallen die 

lijken op brokken ruw glas. Glad & glazig. 

 

Toegeschreven werking: 

* Voor zelfbeheersing 

* Bevordert organisatietalent 

* Helpt angsten te verminderen 

* Bij beklemmend gevoel en trauma’s  

* Bevordert de wil om beter te worden 

* Goed voor de lever 

* Geeft meer begrip 

* Maakt meer optimistisch  

 

Belangrijkste Vindplaatsen: 

Sri Lanka / Zimbabwe / Brazilië 

Geassocieerde Chakra’s 

Zonnevlecht & Hart Chakra’s  

Wat is Chrysocolla: 

Chrysocolla ontstaat als Koper in aanraking 

komt met lucht en water. De kristallen in de 

Chrysocolla variëren sterk van Azuriet tot aan 

Malachiet.  96 

“Persoonlijke kracht & zelfontdekking” 

Wat is Chrysoberyl: 

Chrysoberyl is Beryllium-Aluminium-Oxide. 

De gouden variant is een van de zeldzame kleu-

ren van Beryl. De naam komt van het Griekse 

woord Khrusosen wat voor “Goud” staat. 

CHRYSOCOLLA 

Chrysoberyl Ruw 

Geassocieerde Chakra’s 

Hart & Keel Chakra’s 

Chrysocolla trommelstenen 

Chrysoberyl Ruw 

Chrysocolla ruw 

CHRYSOBERYL 

Kenmerken: 

Kleur: Groen, blauw tot aan Turkoois 

Glans: Wasachtig tot glazig 

Hardheid: 2-4 

Structuur: Orthorombisch 

Formule: (CuSiO3 - nH2O)  

 

Uiterlijk: 

Zachte steen met opvallende groene en blauwe 

tot aan Turkoois vlakken. Lijkt op Malachiet. 

 

Toegeschreven werking: 

* Bloeddruk verlagend 

* Bij buikkramp en menstruatiepijn 

* Bij ziekte van Crohn  

* Bij reuma en spit 

* Bij gevoelige darmzenuwen 

* Helpt gevoelens te uiten 

* Helpt emotionele mensen  

* Schenkt vergevende energie  

 

Belangrijkste Vindplaatsen: 

Chili / Australië / Rusland 

Chrysoberyl Ruw 

Chrysocolla gezondheidshanger 



Geassocieerde Chakra’s 

Wortel Chakra 

Wat is Granaat: 

Granaat is een groep van kristallen geformeerd uit 

Aluminium-Silicaat. Granaat bestaat uit vele soor-

ten. De meeste granaatsoorten staan in dit boek. 

De granaat is een van de "negen edelstenen" in de 

Thaise Orde van de Negen Edelstenen.  

“De steen van de zelfoverwinning” 
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Andradiet Granaat ruw 

Geassocieerde Chakra’s 

Voorhoofd Chakra 

Wat is Andradiet Granaat: 

is een Calcium-IJzergranaat, met variabele compo-

sitie en kan veel kleuren hebben. Andradiet wordt 

gevonden in diepe Magmatische gesteente als 

 Syeniet en in kristallijne Kalksteen.  

“Creativiteit, voorspoed & veiligheid” 

Kenmerken: 

Kleur: Roodbruin, paars, roodpaars  

Glans: Glazig 

Hardheid: 7-7,5 

Structuur: Kubisch 

Formule: Mg3Al2(SiO4)3   

 

  

Uiterlijk: 

Bijna altijd bijna ronde kristallen met meerdere 

facetten. De kristallen voelen relatief zwaar aan.  

  

Toegeschreven werking: 

* Tegen overspannenheid 

* Bij hartritmestoornissen 

* Bij bloedarmoede 

* Bestrijdt ontstekingen 

* Versterkt het hart 

* Verdrijft futloosheid 

* Verdrijft moeheid 

* Geeft doorzettingsvermogen 

 

Belangrijkste Vindplaatsen: 

Mozambique / Malawi / U.S.A. 

Kenmerken: 

Kleur: Roodbruin, paars, rood, geel, zwart  

Glans: Glazig 

Hardheid: 7-7,5 

Structuur: Kubisch 

Formule: Ca3Fe2(SiO4)3,  

 

Uiterlijk: 

Andradiet is een donkerbruine tot diep rode  

kubusvorm van Granaat vaak in clusters.  

  

Toegeschreven werking: 

* Geeft moed 

* Trekt de liefde aan 

* Goed voor het bloed 

* Laat makkelijker mineralen opnemen 

* Verlicht bij lage rugklachten 

* Maakt dromen begrijpelijk 

* Bij bloedarmoede 

* Bij uitblijvende menstruatie 

 

Belangrijkste Vindplaatsen: 

Canada / Marokko / Chili 

GRANAAT (ALGEMEEN) 

Granaat gezondheidshanger 

Andradiet Granaat ruw 

GRANAAT ANDRADIET 

Granaat trommelstenen 

Andradiet Granaat ruw 

Ruwe granaat 
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“Uit de dagelijkse praktijk verworven” 

ERVARINGEN MET EDELSTENEN 

Maart 2014              Charoïet in verband met zwaarlijvigheid          Sandra Bouwman 

Door allerlei omstandigheden ben ik na mijn bevalling sterk aangekomen, ik heb van alles getracht om weer op mijn ideale 

gewicht van 75 kilo te komen maar het wilde niet lukken. Ik heb vele soorten van dieet geprobeerd en veel sportscholen van 

binnen gezien maar mijn gewicht bleef aan de hoge kant omdat ik simpelweg de discipline niet had op me te beheersen. Door 

middel van een website kwam ik in contact met genezende edelstenen en kreeg ik de keus uit een aantal edelstenen, ik koos 

voor Charoïet omdat de kleur me aansprak en had er eerlijk gezegd niet heel veel vertrouwen in. Maar toch merkte ik naar ver-

loop van tijd dat ik me aan mijn dieet kon houden, ik was meer gemotiveerd om te sporten en te streven naar een ideaal ge-

wicht, op een of andere manier heeft deze edelsteen mij de ogen geopend en kon ik wat me al die jaren niet lukte. Volhouden ! 

Ik ben inmiddels een jaar verder en weeg nu 72 kilo, er is ruim 26 kilo af en ik ben zeer gelukkig. 

 

Januari 2015            Blauwe Fluoriet in verband met rusteloosheid       Krijn Bouw 

Na mijn pensioen in 2005 viel ik in een diep gat en kon niets vinden om mezelf bezig te houden, ik werd onrustig en sliep 

slecht. Ook was ik nerveus en kon mijn draai niet vinden. Vaal vonden mensen me onrustig en dat voelde ikzelf ook. Ik heb 

eerst medicijnen geprobeerd maar die vlakte me af en maakten me suf. Door een kennis in het buurthuis kwam ik in contact 

met een boek over de geneeskrachtige werking van edelstenen en heb er veel in gelezen. Uiteindelijk besloot ik blauwe Fluoriet 

te gaan dragen omdat die steen helpt tegen rusteloosheid en onrust, maar ook goed is tegen reuma waar ik al jaren in lichte 

vorm last van heb. Na een paar weken merkte ik resultaat en kon me weer ontspannen en ook de pijn van de reuma is zowaar 

iets minder geworden. Dankzij de blauwe Fluoriet kan ik meer dan ik kon en ben ik eindelijk weer tot rust gekomen.   

 

Augustus 2015         Groenlandiet in verband met zindelijkheid    Henrieke van der Klift 

Toen mijn dochter zonder luier ging slapen lukte het maar niet om haar zindelijk te krijgen, we hebben middelen uit de Homeo-

pathie geprobeerd maar dat werkte totaal niet. Door een steentje Groenlandiet in haar kussenslop te naaien, zoals mijn oma 

voorstelde is er een wonder voorgevallen. Dezelfde nacht nog sliep Annabel met een droge luier en stond vrolijk op. Het heeft 

een ingrijpend resultaat is onze nachtrust gehad en we zijn mijn moeder en de natuur ontzettend dankbaar. 

 

November 2015           Robijn in verband met ziekte van Down   Ruben Maarten Drekhuis 

Onze zoon is helaas geboren met het Down syndroom en daar is niets aan te veranderen, wel merkten wij aan onze zoon dat hij 

last had van een aantal eigenschappen die ook de therapeut niet goed kon behandelen. Het leek alsof onze zoon nooit kon 

genieten van het leven en zich altijd teleurgesteld en achtergesteld voelde. Dit kwam tot uiting in de omgang met anderen waar-

in hij niet kon meekomen. Hij kroop altijd weg en vertelde hierover nooit de waarheid tegen ons tot we er door zijn onderwijzer 

op werden gewezen. Via internet kwamen we terecht bij de edelsteen Robijn, aangeraden speciaal voor mensen met de ziekte 

van Down en goed voor vele dingen die onze zoon troffen. Nicolai is na het dragen van de Robijn, die hij overigens zeer mooi 

vond erg opgeknapt. Hij heeft meer contact met anderen, kruipt haast niet meer weg en is eerlijker geworden. We zijn erg blij.   

 

Januari 2016    Smaragd in verband met hoge bloeddruk    Chantelle Evers 

Ik draag al jaren een Smaragd aan een koordje om mijn nek ter voorkoming van hoge bloeddruk. Ik ben dit 6 jaar geleden gaan 

dragen omdat mijn bloeddruk aan de hoge kant bleef. Langzaam aan is mijn bloedruk genormaliseerd en na 8 maanden was 

mijn bloeddruk goed en voelde ik me een stuk beter. Smaragd stimuleert ook de liefde zegt men, ik kan het beamen. 

 

Maart 2016          Super-7 in verband met te4 weinig energie    Jan Pet 

Het is ongelooflijk, vroeger had ik altijd een tekort aan energie maar sinds ik Super-7 draag ben ik echt met sprongen vooruit 

gegaan in mij functioneren. Ik kan de hele wereld weer aan en ben zelfs weer aan het sporten geslagen. 

 

April 2016          Unakiet in verband met braakneigingen   Pieter Boskamp 

Mijn vrouw heeft tijdens het begin van haar zwangerschap veel baat gehad bij Unakiet. Ze had erg veel last van ochtend braken 

en daar wilde niets tegen helpen. Ik vond op een beurs deze steen met een beschrijving en ik wilde dat proberen. Vanaf de eer-

ste dag verminderde het braken ’s ochtends en na een week is het weggebleven.  

 

Mei 2016          Bergkristal in verband met hartritmestoornis  Ulrike van Harskamp 

Vele jaren had ik een onregelmatige hartslag en overslagen. Mijn cardioloog kon het niet verhelpen en adviseerde rust. Met rust 

alleen kwam ik er niet en ik ben veel over ervaringen van anderen gaan lezen tot ik op een dag een website over Bergkristal 

tegenkwam. Hier was een mevrouw van 80 aan het woord en die had exact last van dezelfde problemen en was erg verbeterd 

na het dragen van een punt bergkristal. Ik heb er de volgende dag ook 1 gekocht en het werkt prima. Ik heb veel minder last en 

voel me als herboren. Ook hen ik veel meer energie en durf ik ook weer buiten te komen.  
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“En de bijbehorende edelstenen” 

AARDSENGELEN 

Aardsengel Sandalphon 

Aartsengel van alle muziek en verhoorde gebeden, helpt bij communicatie en expressie, zodat u uw waarheid openlijk 

mag en zult spreken, maar je woorden en daden zijn vriendelijk en zachtaardig, zo krachtig. Neem de tijd voor een 

zachte retraite en om te verjongen en te verbinden met rust en geniet van het huidige moment. Hij zal u helpen om je 

te laten wonen in de integriteit met je geestelijke gaven van profetie, genezing en manifestatie en volledig ontwaakt. 

Sandalphon heeft een zeer zachte dromerige energie. 

Kleur: Turkoois     Edelsteen: Turkoois     Energie: Mannelijk 

 

Wat Sandalphon kan betekenen in uw leven: 

1. Sandalphon laat je genieten van muziek. 

2 Sandalphon maakt je communicatief en laat je je uiten. 

3. Kan helpen bij healing door klanken zoals klankschalen. 

4. Sandalphon laat je rust nemen en het leven overzien.                             Turkoois 

Aardsengel Uriël 

Uriël betekent dat Gods Licht of Vuur, verlicht situaties, en geeft profetische informatie en waarschuwingen. Hij wordt 

beschouwd als een aartsengel die ons helpt met bij een natuurramp, misschien vanwege zijn connecties met Noah en 

de weersomstandigheden van de donder en bliksem. Roep Aartsengel Uriël om dergelijke gebeurtenissen te voorkomen 

of om te herstellen van hun nasleep. Hij geeft ons Goddelijke ideeën en intellectuele begeleiding en verlicht onze route 

zodat we weten welke stap naar de volgende te nemen. Uriël  is verdediger van het element van de aarde. 

Kleur: Lichtgeel    Edelsteen: Barnsteen     Energie: Mannelijk 

 

Wat Uriël kan betekenen in uw leven: 

1. Uriel zorgt dat we beschermd worden bij natuurrampen. 

2 Geeft begeleiding in onze intellectuele processen. 

3. Laat ons de route zien die we volgens God moeten nemen. 

4. Laat je studeren en leren en geeft daar inzicht in.                    Barnsteen  

Aardsengel Zadkiël 

Zadkiëls naam betekent 'Goddelijke Rechtvaardigheid'. Zadkiël zal u in uw dromen hemelse boodschappen doorgeven. 

Boodschappen die in het teken staan van kennis en inzicht. Aartsengel Zadkiël verzinnebeeldt de ‘rechtschapenheid 

van God’. Hij is de engel die voorkwam dat Abraham zijn zoon offerde. In meer algemene zin is hij de engel die verve-

lende herinneringen verzacht en aldus troost biedt aan hen die dit behoeven. Iedereen die kennis overdraagt, zal in 

Zadkiël een trouwe bondgenoot vinden die hem ten alle tijden zal ondersteunen en helpen. 

Kleur: Blauw     Edelsteen: Sodaliet & Lapis Lazuli    Energie: Mannelijk 

 

Wat Zadkiël kan betekenen in uw leven: 

1. Zorgt dat je kennis altijd paraat en up to date is. 

2 Laat je pijnlijke herinneringen makkelijker vergeten. 

3. Helpt de leraren hun leerlingen te onderwijzen. 

4. Zadkiël  is de boodschapper van hemelse berichten.                      Sodaliet  

Aartsengel is de benaming van een aantal engelen die een bijzondere plaats innemen. Ze komen voor in het jodendom, het christen-

dom en de islam. De voornaamste aartsengelen zijn Michaël, Gabriël, Rafaël en Uriël. Het woord aartsengel komt uit het Grieks: 

Αρχάγγελος, Archángelos, "opperboodschapper". De meeste namen van aartsengelen eindigen op el, een verwijzing naar (de naam van) 

God. Het woord "aartsengel" komt niet in de Hebreeuwse Bijbel voor, ook niet in de uitgebreidere Griekse versie, de Septuagint. In het 

Nieuwe Testament wordt het woord "aartsengel" twee maal gebruikt, in I Tessalonicenzen 4:16 en in Judas vers 9. De Koran kent een  

aantal bijzondere engelen, die veelal als boodschapper fungeren. Sommige daarvan komen ook in de Bijbel voor. Ook in de islam worden 

engelen gezien als geschapen wezens en worden ze niet vereerd of aanbeden, omdat alleen God vereerd of aanbeden mag worden. 

Aartsengelen zijn voor veel kunstenaars in de geschiedenis een geliefkoosd onderwerp geweest. Zo debuteerde bijvoorbeeld Franz von 

Stuck op zijn Aartsengel, Der Wächter des Paradieses genaamd. Volgens Jehova's getuigen is de aartsengel Michaël identiek aan Jezus 

voordat hij mens werd. In de (nu niet meer bestaande) Katholiek Apostolische Kerk was 'aartsengel' de benaming voor een ambt dat  

ongeveer vergelijkbaar was met dat van aartsbisschop in de Rooms-katholieke kerk. Nakir en Munkar: Deze twee engelen bezoeken de 

doden in hun graf, vragen naar de geloofsbelijdenis en straffen bij het uitblijven van een goed antwoord. Zij worden niet als aartsengelen 

geteld.  
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HUWELIJKSJUWELEN 
“Inclusief de bijbehorende edelstenen” 

Natuurlijk kent u het, een zilveren of gouden bruiloft. Maar behalve edelmetalen worden huwelijksjubilea ook in edelstenen aangeduid. Dit gebruik is al 

heel oud maar nog steeds in zwang. In Duitsland is het de normaalste zaak van de wereld en vaak geeft men de partner in het jaar van het huwelijksju-

bileum een sieraad met het betreffende huwelijksjuweel. Vaak slaat men de eerste beginjaren over maar het komt steeds meer in zwang om op in het 

eerste jaar een sieraad met edelsteen te geven. Bij het eerste jaar is dat vrijwel altijd een Jaspis steentje, een goedkoop maar mooi aandenken aan het 

eerste jaar samenzijn. 

 

Onderstaand nog even de stenen op een rijtje:  

 

1 jarig jubileum  Jaspis 

 

2 jarig jubileum  Bergkristal 

 

3 Jarig jubileum  Amethist 

 

4 jarig jubileum  Malachiet 

 

5 jarig jubileum   Rozenkwarts 

 

12,5 jarig Jubileum Agaat 

 

13 Jarig jubileum Maansteen 

 

14 jarig jubileum  Zonnesteen 

 

15 jarig jubileum  Kwarts 

 

16 jarig jubileum  Topaas 

 

17 jarig jubileum  Labradoriet 

 

18 jarig jubileum  Granaat 

 

19 jarig jubileum  Sodaliet 

 

20 Jarig jubileum  Opaal 

 

25 Jarig jubileum Zilver  

 

30 Jarig Jubileum Parel 

 

35 jarig jubileum  Koraal 

 

40 jarig jubileum  Robijn 

 

45 Jarig Jubileum Saffier 

 

50 Jarig jubileum Goud 

 

55 jarig Jubileum Smaragd 

 

60 jarig jubileum  Gele Diamant 

 

65 Jarig jubileum Ster saffier 

 

70 Jarig jubileum Diamant 

 

75 Jarig jubileum Diamant van 1 karaat 

Er is een gewoonte om als mensen een aantal jaren getrouwd zijn te spreken van 

bijvoorbeeld een koperen huwelijk bij 12½ jaar getrouwd zijn of een zilveren huwe-

lijk bij 25 jaar verbonden zijn. Het is volgens sommigen gebruik om bij een dergelijk 

jubileum cadeaus te geven die van dat materiaal gemaakt zijn. 

 

Er bestaat een analogie tussen de viering van een huwelijksjubileum/trouwfeest en 

die van een jubileum zoals bij een zoveel-jarig dienstverband of bestaan van 

een organisatie. Sinds de invoering van een geregistreerd partnerschap in onder ande-

re Nederland kunnen hieruit ook feestelijke vieringen voortvloeien, evenals het zoveel 

jaar 'officieel' samenwonend zijn. 

 

Door een goede Burgerlijke Stand en huwelijks-/trouwregister, eventueel kerkelijke 

registers is beter officieel vast te stellen wanneer er een huwelijksverbintenis tot stand 

is gekomen. In veel gemeenten is het gebruikelijk geraakt om in de plaatselij-

ke media aandacht te besteden aan een echtpaar dat minimaal 50 jaar dan wel 60 

jaar getrouwd is. Vaak wordt er dan een berichtje of interview in de krant geplaatst en 

komt er een felicitatie van de burgemeester of het gemeentebestuur. Het jubileren-

de echtpaar wordt vaak door de (klein) kinderen in het zonnetje gezet of er wordt een 

huwelijksfeest aangeboden. Of men nodigt zelf familie, vrienden en anderen uit voor 

een viering, receptie of feestavond. Uit dankbaarheid wordt ook wel een kerkelijke 

mis of dienst gehouden. 

Opaal 20 jaar Saffier 45 jaar Robijn 40 jaar 



508 

KLACHTENINDEX 
Nieren, goed voor de  Chalcedoon, rozet 91 

Nieren, goed voor de  Jaspis Sunset 184 

Nieren, goed voor de  K2 met Azuriet 186 

Nieren, goed voor de  Kwarts rode 214 

Nieren, goed voor de  Nunderiet  269 

Nieren, goed voor de  Onyx zwart  279 

Nieren, goed voor de  Opaal Oregon 285 

Nieren, goed voor de  Opaal Owyhee 286 

Nieren, goed voor de  Opaal Yowah nut 287 

Nieren, goed voor de  Wonderstone Utah 405 

Nieren, goed voor de   Heliodoor  146 

Nieren, goed voor de   Tanzaniet  360 

Nieren, laat beter werken  Muscoviet  264 

Nieren, ondersteunt de  Charoïet  93 

Nieren, ondersteunt de  Chroomdiopsied 95 

Nieren, ondersteunt de  Jade zwart  168 

Nieren, ondersteunt de   Flint  118 

Nieren, ondersteunt de   Richteriet  316 

Nieren, ondersteunt de   Robijn Ster  318 

Nieren, ondersteunt de   Vuursteen Silex 399 

Nieren, ondersteunt de   Wolframiet 404 

Nieren, positief voor  Topaas goud 375 

Nieren, positief voor de  Prehniet  304 

Nieren, positief voor de  Topaas Imperial 376 

Nieren, reguleert de  Hermanov bol 154 

Nieren, reinigt de  Calciet goud 79 

Nieren, reinigt de  Jaspis Kambaba 176 

Nieren, sterkt de  Hematiet niervorm 148 

Nieren, stimuleert de  Actinoliet  17 

Nieren, stimuleert de   Granaat Grossulaar 136 

Nieren, stimuleert de   Kwarts Actinoliet 194 

Nieren, versterkt  Nimiet  267 

Nieren, versterkt de  Eilatsteen  112 

Nieren, versterkt de  Enstatiet  114 

Nieren, versterkt de  Kwarts Lavendel 207 

Nieren, weldadig voor de  Brookiet  76 

Nieren, weldadig voor de  Chroomdiopsied 95 

Nieren, weldadig voor de  Diposied Ster 109 

Nieren, weldadig voor de  Eldariet  113 

Nieren, weldadig voor de   Datoliet  106 

Nieren, weldadig voor de   Dianiet  107 

Nieren, weldadig voor de   Granaat Hydrogros. 137 

Nieren, zeer reinigend voor Azeztuliet zwart 58 

Nieren, zuivert de  Girasol  128 

Nieren, zuivert de  Topaas wit 378 

Nierfalen, bij  Granaat Hydrogros. 137 

Nierfalen, helpt bij  Andalusiet 46 

Nierfalen, ondersteunt bij  Obsidiaan Lamel 273 

Nierfalen, ondersteunt bij  Beryl groen 72 

Nierfalen, ondersteunt bij  Chloromelaniet 94 

Nierfalen, ondersteunt bij   Liberiet  242 

Nierfalen, tegen  Jaspis Jicoriet 176 

Nierfalen, weldadig bij  Columbiet  101 

Nierfunctie, stimuleert de  Stilbiet  357 

Nierklachten, weldadig bij  Chloromelaniet 94 

Nierproblemen, bij  Kwarts Melk 208 

Nierproblemen, bij  Rhodoniet  315 

Nierproblemen, helpt bij  Brazillianiet 75 

Nierproblemen, helpt bij  Cacoxeniet  77 

Nierproblemen, helpt bij  Terramullaniet 362 

Nierproblemen, tegen  Versteend hout Sum. 395 

Nierstenen, bij  Heliotroop  147 

Nierstenen, verlicht bij  Masgnesiet Knol 249 

Nierwerking, bij slechte  Agaat rode  29 

Nierwerking, brengt in balans Alum  37 

Nierwerking, goed voor de  Pegmatiet  295 

Nierziekten, bij  Jaspis blauw 170 

Nierziekten, bij  Jaspis Silex 183 

Nieuw begin, maakt de weg vrij voor Steacyiet  354 

Nieuw leven beginnen, helpt te Thomsoniet 362 

Nieuwe dingen, maakt weg vrij voor Pyriet Octaëder  310 

Nieuwe het, stelt je open voor Jaspis Kambaba 176 

Nieuwe inzichten verkrijgen, helpt Paua Schelp 294 

Nuchter, maakt mensen minder Amethist band 40 

O    

Obesitas, ondersteunt bij  Cassisteriet 85 

Obesitas, ondersteunt bij  Versteend hout Bam. 393 

Observerend, maakt  Ulexiet  385 

Obstakels, haalt weg  Bergkristal Dow 64 

Obstipatie chronische, weldadig voor Jaspis Picture 179 

Obstipatie, helpt bij  Hoornblende 156 

Obstipatie, tegen  Zinalsiet  411 

Occulte aanvallen, tegen  Kwarts Aqua Aura 196 

Ochtendhumeur, tegen  Gaspeiet  127 

Ochtendhumeur, tegen  Niocaliet  268 

Oedeem, tegen  Avaloniet  53 

Oedeem, tegen  Versteend hout Sum. 395 

Oedeem, tegen  Wollastoniet 404 

Oervertrouwen in jezelf, bevordert Bergkristal Laser 67 

Oervertrouwen, geeft je  Bergkristal Skelet 70 

Ogen aandoeningen van, tegen Azeztuliet zwart 58 

Ogen beter focussen, laat de Obsidiaan Mahonie 273 

Ogen droge, verlicht  Healeriet  146 

Ogen droge, verlicht  Linariet  244 

Ogen in het algemeen, goed voor Polluciet  301 

Ogen infecties van de, tegen Spinel rood 351 
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