
EDELSTENEN EN HOMEOPATHIE  

Iedereen kent wel edelstenen, maar wist je ook dat er homeopatische middelen van gemaakt 
zijn? Ik ben de homeopatische middelen die gemaakt zijn van edelstenen aan het bestuderen. 
Wat zijn het mooie middelen! Over een aantal edelstenen zal ik apart een berichtje schrijven. 

Edelstenen gebruiken energie op een specifieke wijze; ze transformeren.  
Mensen dragen ze en hun effect wordt overgebracht op de drager.  
In de industrie worden ze gebruikt voor hun mogelijkheid om energie over te dragen. Een 
Robijnlaser was de eerste laser in de geschiedenis. 

Voor een homeopathisch middel wordt de edelsteen helemaal heel gelaten.  
De edelstenen die gebruikt zijn, zouden ook als juwelen gedragen kunnen worden vanwege 
hun schoonheid, kleur en zeldzaamheid. 

De basiswerking van de edelstenen staat hieronder: 

STOLLINGSGESTEENTEN en PRIMAIRE MINERALEN:  
 
Helpen bij situaties in het leven die een grote uitdaging vormen. Ze zullen de noodzakelijke 
groeiprocessen bevorderen en helpen bij ziekten die typisch optreden in dit soort situaties. 

STOLLINGSGESTEENTEN splitsen zich in 2 soorten 

Intrusieve stollingsgesteenten kristalliseren onder het aardoppervlak en door de langzame 
afkoeling die daar plaatsvindt, kunnen zich grote kristallen vormen. Voorbeelden van 
intrusieve stollingsgesteenten zijn o.a. gabbro, graniet, peridotiet (o.a olivijn, kwarts, spinel,) 

Extrusieve stollingsgesteenten barsten uit op het oppervlak, waar ze snel afkoelen om kleine 
kristallen te vormen. Sommige koelen zo snel af dat ze een amorf glas vormen. Deze 
gesteentes omvatten andesiet (veldspaat, pyroxeen) basalt, daciet (kwarts, labradoriet, 
veldspaat) obsidiaan, puimsteen en rhyoliet. 

SEDIMENTGESTEENTEN en SECUNDAIRE MINERALEN: 

Maken het ons gemakkelijker om deze vorming gebaseerd op aangeleerde verbanden, 
overtuigingen en pijnlijke ervaringen te herkennen, ons er bewust van te worden en ons er 
vervolgens van te ontdoen. Ze helpen ons zelf opnieuw te oriënteren, nieuwe ervaringen 
vanuit een nieuw gezichtspunt te bekijken en strategie te ontwikkelen die beter passen bij 
onze huidige situatie. 

Op deze manier kunnen onze innerlijke behoeften gemakkelijker in harmonie worden 
gebracht met de eisen van onze omgeving. Stress en spanning verdwijnen en de harmonie 
wordt hersteld, waardoor alle ziekten die hun oorzaak vinden in conflict met onze omgeving, 
zullen worden genezen. 
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In alle situaties waarin we een conflict met onze omgeving of medemensen hebben, ongeacht 
of die actueel is of al lang geleden. Zij bevorderen genezing van alle ziekten die ontstaan door 
dergelijke conflicten of het vermijden ervan. 

SEDIMENTGESTEENTEN zijn o.a: Breccie, Hematiet, microkristallijne kwarts 
 

METAMORFE GESTEENTEN en TERTIAIRE MINERALEN 

Stimuleren ons innerlijke transformatieproces. Ze bevorderen kritische zelfreflectie en helpen 
ons in te zien en te begrijpen welke dingen in ons leven niet van blijvend belang zijn en 
waaraan we een eind moeten maken omdat het ons ontevreden maakt. Ze genezen ziekten 
die ontstaan door angst om dingen los te laten, in het niet doorvoeren van noodzakelijke 
veranderingen, of in een levensstijl die niet langer zinvol is. 

Ze stimuleren en bespoedigen de genezing van alle ziekten die hun oorzaak vinden in 
innerlijke conflicten. 

METAMORFE GESTEENTEN zijn o.a: Actinoliet, Chloriet, Epidoot, Granaat, Korund (Robijn & 
Saffier) Serpentijn, & Stauroliet. 

In een volgend bericht schrijf ik over de kristalstelsels." 
 
Klik op de cursief gedrukte woorden om bij de betreffende edelsteen te komen.  
Mocht je niet kunnen vinden wat je zoekt, stuur dan een mailtje met je wensen naar 
info@gemstoneshop.nl  

Geschreven door Monique Eggink van Homeopathie Holten 

Aangevuld door mij, met specifiek bijbehorende edelstenen 

Inspirerende Groet, GemJudith 
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