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BELANGRIJK OM TE WETEN

celestien

HOE WERKEN KRISTALLEN?

De eigenschappen zijn verzameld door verschillende

mensen die elk een unieke beleving hadden met het

kristal. De meestvoorkomende eigenschappen zijn

hier opgelijst. Maar wees je ervan bewust dat ook jij

een andere beleving bij een kristal kan hebben omdat

jij en elk kristal uniek zijn. De kristallen zijn

geordend op kleur zodat je ze makkelijker kan

terugvinden.

Kristallen zijn een portaal naar het verleden. Omdat

ze 1000'en jaren oud zijn en gevormd zijn door de

aarde, dragen ze een enorme oude wijsheid in zich

mee. Elk levend organisme straalt een vibratie uit,

mensen, dieren, planten en ook kristallen. Ieder

persoon en elk kristal heeft een unieke vibratie. En

mensen worden vaak aangetrokken door de vibraties

van kristallen. Vooral kinderen voelen deze

aantrekkingskracht nog heel sterk. Vaak hoe ouder

je wordt hoe meer je die connectie verliest. Mijn

missie is om deze connectie terug te vinden. Je kan

aangetrokken worden door een bepaald kristal op

een bepaald moment in je leven. Doordat jij

verandert doorheen je leven en verschillende dingen

meemaakt, word je dus steeds tot andere kristallen

aangetrokken.

Aquamarijn helpt je om opgekropte emoties los te laten,

en beschermt je tegen negativiteit. Het helpt je ‘in the flow’

te komen en in het moment te leven. Het stimuleert

optimisme, creativiteit en expressie en helpt je fantasie te

verbreden. Ook stimuleert het je communicatie en helpt

bij het hierdoor spreken in het openbaar (bv voor de klas).

Dit werd vroeger gebruikt voor een veilige reis op zee.

☾ Ik help je in het moment te leven, open te

communiceren en je creativiteit en fantasie te verbreden ☽

aquamarijn
KRISTALUITLEG

Celestien helpt je goed slapen en je dromen te

herinneren doordat het je kalmeert en de waarheid aan

het licht helpt te brengen. Brengt harmonie in

stressvolle tijden en helpt je liefdevol communiceren

naar je partner en vrienden om conflicten op te lossen

en te vermijden. Ook versterkt celestien je creativiteit

en je fantasie. 

☾ Ik breng de waarheid aan het licht, helpt

je slapen en helpt je conflicten te vermijden met jezelf en

dierbaren ☽

HOE JE KRISTAL KIEZEN?
1) De aller beste manier om je kristal te kiezen is op

gevoel. Wanneer je je onbewust aangetrokken voelt tot

een bepaald kristal is dit je intuïtie die je probeert te

vertellen dat dit kristal jou kan helpen.  Wanneer je een

kristal kan vast houden, houd je ze in je handpalm en

voel je of die energiek goed aanvoelt.

2) Kies je kristal op basis van je lievelingskleur. 

Het is belangrijk dat je je kristal mooi vind, hierdoor

voel je je er extra toe aangetrokken. Als het je

lievelingskleur is dan ga ook vaker grijpen naar het

kristal.

3)Op basis van de eigenschappen en kristal kiezen 

Dit is zeker goed als je wil dat het kristal je bij iets

begeleid en helpt. Zo kunnen kristallen helpen bij

bijvoorbeeld slaapproblemen, om angsten te overkomen 

 of door je meer energie te geven.
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"Intuïtief een kristal vastnemen en dit innig bestuderen is
ook al een vorm van meditatie"

apatiet
 Apatiet helpt je je leven organiseren en structuur bieden.

Het geeft een enorme levensenergie, zo stimuleert het de zin

naar avontuur, motiveerde en activeert het je. Apatiet helpt

je om sociaal, communicatief en open naar anderen te zijn

en meer begrip op te brengen. 

☾ Ik daag je uit en help je openstellen

naar anderen om zo diepere contacten te maken ☽

Amazoniet
Amazoniet stimuleert je creativiteit en persoonlijke expressie,

zo helpt het je vrije wil te versterken, om echt jezelf te zijn en

naar je intuïtie te luisteren. Het maakt vastzittende en

opgekropte emoties los, waardoor je terug leert

voelen.  Amazoniet brengt evenwicht bij extreme

stemmingswisselingen, verdriet, bezorgdheid, angst... 

☾ Ik stimuleer je creativiteit, help je om echt jezelf te zijn door

al je gevoelens en angsten toe te laten en te aanvaarden☽

 

lapis lazuli
Lapis lazuli helpt je om in je spirituele en vrouwelijke

kracht staan. Het helpt je om je eigen pad te bewandelen en

voor je eigen keuzes te gaan. Het helpt je om eerlijk je

emoties en mening naar jezelf en anderen te uiten. Ook

helpt lapis lazuli je om vriendschappen en liefdesrelaties aan

te gaan en te behouden.

☾ Ik help je om eerlijk te zijn en je mening

te uiten om zo je eigen pad vol liefde en vriendschap te

bewandelen ☽

sesam agaat
Sesam agaat geeft opnieuw zin en plezier aan je leven,

het helpt mensen die in de knoop liggen met zichzelf en

moeilijk met verandering kunnen omgaan. Het helpt hen om

hun eigen weg te vinden. Ook helpt het mensen die

hyperactief zijn om te aarden. Deze steen geeft inzicht en

overzicht in jezelf.

☾Ik help je jezelf opnieuw te leren kennen

en met jezelf om te gaan om zo je eigen weg te vinden ☽

kyaniet
Kyaniet helpt je liefdevol te communiceren en helpt je eerlijk

en oprecht te zijn (ook met jezelf). Het helpt je in balans te

komen met jezelf en je omgeving. Ideaal bij meditatie omdat

het kalmeert, rust en stilte brengt. Kyaniet maakt spontaan,

empathisch en helpt communicatie.

☾Ik help je eerlijk en oprecht te zijn,

naar jezelf en anderen en help bij een open communicatie ☽

Labradoriet
Labradoriet beschermt je tegen negativiteit, zowel van je

omgeving als van jezelf (toxische vriendschappen). Het

helpt je om moeilijke emoties en gevoelens te accepteren,

en ze te aanvaarden of om er positief naar te kijken.

Labradoriet verminderd angst en geeft kracht,

(zelf)vertrouwen en doorzettingsvermogen. Ook versterkt

het je intuïtie en stimuleert de fantasie.

☾Ik bescherm je tegen negativiteit, en

verminder je angsten om je zo meer zelfvertrouwen en

kracht te geven ☽

maansteen
Maansteen doet je in je kracht staan en versterkt je

vrouwelijke energie. Het verlicht vrouwelijke pijnen,

stabiliseert emoties en verlicht spanningen. Versterkt je

inlevingsvermogen, intuïtie en fantasie.

☾ Ik versterk je intuïtie, vier je

vrouwelijkheid en al je emoties ☽
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fluoriet

Amethist
Amethist bevorderd zelfinzicht, leert je eerlijk tegen jezelf te

zijn en je opnieuw aan te voelen. Ook bevordert het je

creativiteit en helpt het je om verder te durven denken.

Amethist helpt bij hoofdpijn, migraine, stress, nachtmerries

en andere slaapproblemen doordat het rust in je leven brengt.

Ook helpt het je om niet langer vast te hangen aan oude

gedachten en herinneringen. Hierdoor kan je verdriet en

verlies makkelijker verwerken, accepteren en loslaten.

 ☾ Ik help je om je verleden los te laten en meer rust in je

leven te brengen waardoor ik je creativiteit terug aanwakker 

 ☽

Larimar helpt je om om met veranderingen om te gaan en

met de flow mee te gaan. Het zorgt voor innerlijke rust,

vrede in jezelf, helderheid en balans. Ook helpt het bij angst,

stress, schuldgevoelens en extreme emoties zoals woede.

Zeer zeldzaam!

 ☾ Ik laat je meegaan met de flow , bevorder rust en balans en

en verzacht zware emoties  zoals angst en stress ☽

Larimar

Fluoriet vermindert elektromagnetische stralingen in je

directe omgeving (bv van computers, smartphones...). Het

verhoogt je intuïtie en helpt je je leven weer organiseren.

Het helpt onderdrukte gevoelens en gedachten weer naar

boven te laten komen indien gewenst. Helpt bij mentale

problemen en blokkades, en helpt je concentreren en

informatie opnemen. 

☾Ik help je concentreren, organiseren en om

mentale problemen en blokkades te verlichten ☽

citrien
Citrien geeft een warme, zonnige energie, ook geeft je

meer zelfvertrouwen en kracht in jezelf. Is goed bij

examens om extra energie te krijgen. Helpt depressies,

angsten en zelfdestructief gedrag te overwinnen. Citrien

trekt geluk, voorspoed, succes, rijkdom en overvloed aan.

☾ Ik geef je energie, zelfvertrouwen en

breng geluk en voorspoed in je leven☽

rozenkwarts
Rozenkwarts helpt je jezelf lief te hebben en te accepteren

om wie je bent. Het maakt ruimte voor gevoelens van

liefde en vriendschap. Verminderd stress, kalmeert sterke

emoties en helpt je ontspannen waardoor je beter slaapt.

Verhoogt je zelfwaarde en zelfbeeld. 

☾ Ik bevorder vriendschappen en relaties, leer je

ontspannen, verhoog je zelfwaarde om weer van jezelf te

houden ☽

toermalijn
Toermalijn werkt aardend en beschermt tegen negatieve

energie en helpt je die omzetten in positieve. Hierdoor

helpt het je in je kracht staan en geeft je meer

zelfvertrouwen. Toermalijn heeft niet alleen een positieve

werking op mensen en dieren maar ook op planten en

bomen, ideaal dus om bij je verzwakte plantjes te leggen.

☾Ik bescherm je tegen negativiteit, doe je

in je kracht staan en help je groeien ☽

toermalijnkwarts
Toermalijnkwarts is een samensmelting van zwarte

toermalijn in bergkristal. Dit zorgt ervoor dat dit beide

eigenschappen van de kristallen in zich draagt. Zo werkt

het beschermend tegen negatieve energie, helpt je in je

kracht staan en groeien en ook geeft het je energie/rust

afhankelijk van je noden. Het leert je naar je emoties te

luisteren en versterkt je intuïtie. Bergkristal versterkt de

werking van de toermalijn naalden.

☾ Ik bescherm je tegen negativiteit om je te
helpen groeien en naar je intuïtie en emoties te luisteren.
Ook geef ik je energie/rust wanneer je er nood aan hebt.☽

pyriet
Pyriet geeft nieuwe inzichten en bevordert zelfkennis.

Ook leert het je open en zonder vooroordelen naar jezelf

kijken. Pyriet geeft zelfvertrouwen en neemt spanningen

weg. Niet met zout water reinigen (het zout blijft plakken

aan het kristal).

☾ Ik versterk je zelfvertrouwen, verminder

spanningen en geef zelfinzicht ☽
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tijgeroog
Tijgeroog verzacht harde emoties en destructieve

gedachten. Wend negatieve energie af (ook van jezelf)

en beschermt je hiervoor. Tijgeroog geeft meer

zelfvertrouwen en bevordert sociaal contact. Het helpt je

om meer uit je comfort zone te komen en voor dingen te

gaan.

☾ Ik wend negatieve energie af, verzacht

harde emoties en daag je uit om voor je dromen te gaan

☽

Kambaba jaspis

granaat
Granaat geeft moed, hoop en een nieuwe richting in

crisissen waardoor het je helpt om door te zetten in deze

moeilijke situaties. Ook geeft het zelfvertrouwen, vurige

energie en kracht en verminderd het remmingen en

stimuleert optimisme.

☾Ik geef je moed, kracht en zelfvertrouwen

om door te zetten ☽

aragoniet
Aragoniet werkt aardend en versterkt je verbinding met

de natuur. Het stabiliseert hevige en plotse emoties en

helpt je kalmeren en hiermee omgaan. Zo verminderd

het spanningen en woede en brengt het innerlijke rust. 

Aragoniet werkt kalmerend bij overgevoeligheid en is

daarom een hele goede steen voor hoogsensitieve

personen.

☾ Ik breng je terug naar de natuur en naar de kalmte in

jezelf, ik verminder woede , spanningen en help bij

hoogsensitiviteit ☽

Rookkwarts
Rookkwarts filtert negatieve energie, leert je hiermee

omgaan en ondersteunt je als je je mentaal niet zo goed

voelt (bv angst, faalangst, depressie, stress, negatief

zelfbeeld, schuldgevoel...) Ook helpt het je ontspannen,

loslaten en accepteren. Rookkwarts beschermt tegen

elektromagnetische straling van bv smartphones,

computers, tv, WiFi...

☾ Ik filter negatieve energie en bescherm je tegen

stralingen. Zo steun ik je als je je mentaal niet goed voelt ☽

Dalmatiër jaspis
Dalmatiër jaspis  werkt aardend en brengt je dichter bij de

natuur, ook beschermt het tegen negatieve energie van jezelf

en anderen. Het beurt je op en geeft je levenslust, hierdoor

verminderd het depressies, een burn out en nachtmerries. 

☾ Ik beur je op, bescherm je tegen negatieve

energie en breng je dichter bij de natuur☽

Jaspis
Jaspis helpt je je doelen waarmaken en vastberaden

voor je (onafgewerkte) ideeën te gaan. Jaspis helpt je

ook voor jezelf opkomen, maakt strijdlustig en geeft

moed. Ook maakt het je weerbaar en assertief en

vermindert angst voor conflicten.

☾ Ik geef je moed en assertiviteit om voor jezelf op te

komen  en voor je dromen te gaan ☽

oceaan jaspis
Oceaan jaspis helpt je stress los te laten doordat het je

ontspant en kalmeert. Ook gaat het angsten, depressie, zorgen

en andere negatieve gedachten uit de weg. Het helpt je om

naar het positieve in je leven te kijken (en niet naar de

onzekerheden die de toekomst brengt) en leert je om bewuster

in het moment te leven.

☾ Ik help je om stress en angsten los te

laten en om positief in het leven te staan en in het nu te leven

☽

mosagaat
Mosagaat helpt je om dichter bij jezelf te komen en

opnieuw tot rust te komen na een periode met veel

emotionele onrust. Mosagaat ontspant je, helpt

angsten, stress en zorgen loslaten en leert je terug naar

jezelf luisteren. Het versterkt de verbinding met jezelf,

de natuur en de aarde.

☾ Ik ontspan, help je loslaten en leer je naar jezelf en de

natuur  te luisteren  om deze beide meer te appreciëren ☽

Carneool/Cornalijn
Carneool motiveert en geeft meer kracht en

zelfvertrouwen. Ook beschermt het je tegen negatieve

invloeden van andere mensen en helpt het je om terug

positief naar jezelf te kijken. Het helpt je in je vrouwelijke

energie te komen. 

☾Ik bescherm je tegen negativiteit en geef je zo meer

kracht en zelfvertrouwen☽
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Kabamba jaspis of eldariet werkt aardend en beschermend.

Ze helpt je om op te komen voor jezelf en actief je doelen

waar te maken. Ze maakt je daadkrachtig, weerbaar,

assertief en volhardend en helpt je 100% voor je dromen te

gaan zonder angst voor falen of conflicten.

☾ Ik maak je weerbaar, assertief en volhoudend zodat je

voor je doelen kan gaan zonder bang te zijn voor

conflicten of om te falen ☽



Malachiet beschermt en absorbeert negatieve energie en

helpt je met met negatieve ervaringen in het verleden om

te gaan. Het daagt je uit om nieuwe en avontuurlijke

paden te bewandelen. Ook maakt het plaats voor meer

empathie en inlevingsvermogen naar je naasten toe. Het

vermindert verlegenheid en bevordert vriendschappen. In

de vorm van een ruwe steen is malachiet giftig, dan niet

in water reinigen. Gepolijst mag dit wel. 

☾ Ik help je met trauma’s en negativiteit om te gaan. Ik

ondersteun je in empathie uiten  en avontuurlijke paden te

bewandelen.☽

malachiet

Heulandiet
Heulandiet  maakt je hart open en geeft je inzichten en

heldere dromen. Ze helpt je dichterbij je spiritualiteit te

komen en helpt je omgaan met verandering en emoties

zoals verlies en verdriet.

☾ Ik breng je dichterbij je spiritualiteit en geef je

inzichten waardoor je beter om kan gaan met

verandering, verlies en verdriet ☽

serafiniet
Serafiniet helpt tegen futloosheid en een moedeloos

gevoel, zo kan het verlichting brengen bij depressie, 

rust bij hyperactiviteit, verlichting bij eenzaamheid en

helpt het je doelen duidelijker maken en helpt je

hiervoor te gaan. 

☾ Ik breng verlichting bij eenzaamheid en

depressies, en help je je doelen duidelijk te maken en

ervoor te gaan ☽

prehniet
Prehniet geeft je meer zelfinzicht en helpt je groeien als

mens. Doordat het verdrongen ervaringen aan het licht

brengt en je helpt om en hiermee om te gaan. Het bevordert

zelfliefde, rust, vrede en helpt je in jezelf geloven. Prehniet

verbeterd je connectie en band met de natuur.

☾ Ik geef je zelfinzichten, help je groeien

als mens en verbind je met de natuur ☽

Hekimer diamant  filtert negatieve straling en energie bij jezelf en

uit een ruimte en heelt emotionele blokkades en trauma. Hekimer

diamant helpt je om moeilijke keuzes te maken en stimuleert je

om de dingen uit het verleden onder ogen te zien waardoor je

verder kan groeien. Het zorgt ervoor dat je jezelf terug kan zien

en aanvoelen. Is ook enorm goed bij meditatie.

☾ Ik help je helen en laat je positief omgaan met je verleden om zo

aan je toekomst te kunnen werken ☽

hekimer diamant

seleniet
Seleniet of engelensteen werkt beschermend en geeft je nieuwe

inzichten, denkpatronen en visies. Het bevordert rust, balans

en vrede in jezelf en in je omgeving. Seleniet versterkt je

onderbewustzijn, intuïtie en de wil om naar jezelf te luisteren.

Niet in water reinigen, dit is erg poreus en lost op.

☾ Ik bescherm je tegen negativiteit, en

versterk je intuïtie waardoor je meer naar jezelf gaat luisteren ☽

bergkristal
Bergkristal vult aan waar je nood aan hebt op dat

moment(energie/rust). Heel goed voor meditatie en om

innerlijke rust te vinden. Bergkristal verlicht

geblokkeerde emoties en leert je hiernaar te luisteren,

waardoor het je intuïtie versterkt. Het laad de energie

van andere kristallen op door het er rond te leggen.

☾ Ik verlicht geblokkeerde emoties, vul je

noden aan hebt en breng je zo rust en energie ☽

rutielkwarts
Rutielkwarts bevorderd je humeur en stemming, hierdoor

vermindert de kans op depressies, angsten en bezorgdheid.

Het helpt je groeien in je mentale gezondheid. 

☾ Ik beur je op, help je met je mentale

gezondheid en bevorder je humeur ☽

Apofyliet
Apofyliet helpt je je balans te vinden en jezelf te leren

ontdekken en omarmen. Werkt kalmerend brengt rust, en

tevredenheid. Ook helpt het je onzekerheden en negatieve

denkpatronen te verminderen.

☾Ik geef je meer balans, kalmeer en verminder onzekerheden

en negativiteit om je zo meer tevredenheid te brengen.☽

Spirit kwarts
Spirit kwarts stimuleert diepere connecties met elkaar

doordat het je opener, geduldiger en socialer maakt. Het

vermindert je angst om je open te stellen voor nieuwe

mensen. Ook stimuleert het harmonie, liefde en vrijheid. Het

helpt je om trauma’s uit het verleden los te laten, je angsten

onder ogen te zien, te vergeven en met liefde te omarmen.

☾Ik help je liefde uitstralen en diepe connecties te maken met

anderen en jezelf. Ik help je oude wonden te helen en te

vergeven doordat ik je angsten verminder☽

jade
Jade beschermt tegen negatieve energie en emoties van

jezelf en anderen en helpt je om irritaties los te laten en

ideeën om te zetten in werkelijkheid. Jade brengt

harmonie in je leven en trekt voorspoed, geluk en

welvaart aan. Het helpt je om zelfstandig en

zelfredzaam te zijn en bevordert rust en zelfliefde. 

☾ Ik bevorder zelfliefde en breng harmonie, geluk

en voorspoed in je leven ☽
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Druifagaat (chalchedoon) verlicht negativiteit en somberheid

doordat ze onrust helpt verdwijnen. Hierdoor maakt ze je

mentaal sterker en brengt ze je tot rust. Ook helpt ze je met een

open en eerlijke communicatie met jezelf en je geliefden.

☾ Ik maak je mentaal sterker en verlicht negatieve gedachten

en sombere gevoelens. Hierdoor breng ik je tot rust en in balans

met jezelf ☽

Druifagaat

Hematoide kwarts
Hematoide kwarts (bergkristal met hematiet) zorgt ervoor dat je

met je voeten op de grond staat door haar grondende

eigenschappen. Ze geeft je moed, wilskracht en zelfvertrouwen om

minder te twijfelen en meer te durven. Ze helpt je om echt jezelf te

zijn en dit ook uit te stralen naar de wereld. Ze brengt je dichter bij

jezelf en je intuïtie.

☾ Ik help je om echt jezelf te zijn en dit vol zelfvertrouwen te uiten

naar de wereld. Ik geef je moed om voor je dromen te durven gaan ☽

ammoniet
 Ammoniet beschermt en versterkt je door haar oeroude

energie. Ze stimuleert je om herinneringen naar boven te

halen en hier mee te werken. Hierdoor kan ze

veranderingen te weeg brengen die je makkelijker kan

accepteren doordat ze je emoties stabiliseert.

☾ Ik bescherm je tegen pijn en stimuleer je om diep in jezelf

te graven en je verleden een plaats te geven. Ik stabiliseer je

emoties waardoor je deze makkelijker kan accepteren ☽

Blauwe calciet
Blauwe calciet stimuleert groei en ontwikkeling, geeft hoop en

moed wanneer het even moeilijk gaat. Hierdoor heb je weer

motivatie en zelfvertrouwen om door te gaan. Ze trekt succes

aan en werkt kalmerend op je geest en lichaam waardoor ze je

innerlijke rust brengt.

☾ Ik motiveer en geef je moed en zelfvertrouwen als het

moeilijk gaat waardoor je terig zelfvertrouwen krijgt om door te

gaan ☽

Bariet met cerussiet brengt je meer vitaliteit en geeft je kracht bij

oververmoeidheid. Ze helpt je bij communicatie, maakt je minder

verlegen en laat je voor jezelf opkomen. Zo sta je in je kracht en

wordt je zelfstandiger en onafhankelijker waardoor je je

levensdoel kan vinden en bereiken.

☾ Ik verminder verlegenheid en help je bij het los laten van je

angsten omdat ik je kracht geef om voor jezelf en je dromen op te

komen ☽

Bariet met cerussiet

septarie
Septarie werkt aardend en kalmerend, versterkt je geduld en helpt

je om langer vol te houden en niet op te geven. Ze helpt je om je

ideeën en mening in groep over te brengen omdat ze je

communicatie verbeterd en je gevoel en verstand in balans brengt.

☾ Ik help je om je ideeën en mening duidelijk over te brengen in

groep en help je om niet op te geven ☽

Zonnesteen 

dubbelspaat
Dubbelspaat is een soort calciet en brengt innerlijke rust,

kalmeert je gedachten en bevordert concentratie waardoor het

groei en ontwikkeling stimuleert. Ook motiveert ze en geeft ze

je hoop, moed en zelfvertrouwen. Niet in water reinigen.

☾ Ik breng innerlijke rust en kalmeer je drukke gedachten

waardoor je je beter kan concentreren en je kan groeien in je

talenten ☽

Vesuvianiet 
Vesuvianiet of idokraas Helpt je om dingen vanuit een ander

standpunt of hoek te bekijken en om creatieve oplossingen te

vinden. Ze brengt stabiliteit en maakt moeilijke situaties

makkelijker en duidelijk waardoor ze depressies vermindert.

☾Ik bevorder zelfzekerheid en verminder angsten waardoor ik

je help om voor je ideeën te gaan ☽

roze dolomiet 
Roze dolomiet motiveert en stimuleert je om je talenten naar

boven te laten komen zodat je kan stralen en met meer geluk

en tevredenheid je dromen kan naleven. Ze helpt je om

positiever in het leven te staan en je emoties beter te

doorvoelen waardoor je uitbarstingen voorkomt en geluk

bevordert.

☾Ik stimuleer je om je talenten de wereld in te sturen zodat je

je dromen kan naleven en vol positiviteit je leven kan leiden

☽

versteend hout
Versteend hout brengt je met haar zachte werking rust en

een gevoel van thuis zijn doordat ze aardend werkt. Ze

bevordert je connectie met de aarde je innerlijke natuur.

De steen kalmeert, zorgt voor een fijne sfeer en een

gevoel van welzijn.

☾ Ik kalmeer je en help je aarden. En help je geduld op te

brengen en door te zetten wanneer je het moeilijk hebt ☽
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Zonnesteen verbeterd je humeur, verhelpt depressies,

versterkt optimisme en geeft je opnieuw levensvreugde.

Hierdoor geeft het je ook meer zelfvertrouwen, en

vermindert het zorgen. Zonnesteen helpt je opnieuw

positief en zorgeloos naar het leven te kijken. 

☾Ik verminder je zorgen, verhelp depressies en help je om

met meer zelfvertrouwen zonnig en zorgeloos in het leven

te staan ☽

Agaat
Agaat werkt aardend, brengt stabiliteit, harmonie en balans. Ze

werkt kalmerend en geeft je een veilig gevoel.Ze versterkt je

zelfvertrouwen, zelf acceptatie en zelfliefde. Ze stimuleert je

concentratie en helpt je plannen waardoor je je doelen sneller

behaalt. Hierdoor bevorderd ze je persoonlijke groei en

ontwikkeling. ☾ Ik geef je zelfvertrouwen, concentratie en help je

zo je doelen behalen waardoor je groeit en in je kracht kan staan

☽



K R I S T A L L E N

Aquamarijn Amazoniet

Kyaniet Labradoriet

Citrien

Celestien

(roze)
maansteen

Larimar

Sesam agaat

Apatiet

Lapis Lazuli

Fluoriet
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K R I S T A L L E N

Jaspis

Aragoniet RookkwartsPyriet Tijgeroog

Dalmatiër
jaspis

Oceaan
 jaspis Kambaba

jaspis

Toermalijn
kwarts

ToermalijnRozenkwarts Amethist
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Hekimer
diamant

Prehniet

Rutielkwarts

Heulandiet

Bergkristal Seleniet

MalachietSerafiniet

MosagaatGranaat JadeCarneool

Spirit kwartsApofyliet
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Agaat
Versteend

hout



K R I S T A L L E N

Septarie Dubbelspaat 
Bariet
met

cerussiet

Vesuvianiet Roze dolomiet

Zonnesteen

Hematoide
kwartsAmmoniet Druifagaat
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Blauwe
calciet



Dankjewel voor het lezen en je interesse! 
 

Laten we connecteren!

☾  L eer  me kennen op  mijn website

☾  Bekijk  mijn creaties  in de  webshop

☾  Stuur me een bericht op  Facebook 

☾  Ontdek alles  achter  de  schermen op  Instagram

☾  Bekijk  mijn video's  op  youtube

☾  Beluister  Free  Mind Free  Soul  de  podcast!

☾  Mail  me!  info.freemindfreesoul@gmail .com

Veel  liefs ,  Verena
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https://www.freemindfreesoul.com/
https://www.freemindfreesoul.com/webshop
https://www.facebook.com/FreeMindFreeSoulll/?pnref=story
https://www.facebook.com/FreeMindFreeSoulll/?pnref=story
https://www.instagram.com/free.mind.free.soul/
https://www.youtube.com/channel/UC8fKRJtYVDVDA9h5aDJXF3w
https://www.freemindfreesoul.com/podcast

