
Gezondheidsklachten ABC

Onderstaande lijst is een weergave van fysieke / lichamelijke klachten waarvan ik persoonlijk en/of bij mensen in mijn
praktijk ervaren heb, dat de betreffende edelstenen hier een gunstige invloed op hebben. Ik baseer mijn kennis en
informatie op persoonlijke ervaring. Uiteraard is dit puur een "lijst der ervaring".

Edelstenen 'dragen een steentje bij' aan het genezing- en/of bewustwordingsproces. Zij kunnen ervoor zorgen dat bij
medicatiegebruik, er soms minder medicatie nodig is, zie het niet als totale vervanging van, wél een mooie aanvulling op
de reguliere gezondheidszorg.

● Klachten 'A'
○ Acne: Amazoniet
○ Ademnood: Rutielkwarts
○ Agressie: Amazoniet
○ Afvallen: Carneool, Magnesiet, Malachiet
○ Afweer (immuunsysteem): Amazoniet
○ Allergie: Aquamarijn
○ Astma: Barnsteen, Rutielkwarts

● Klachten 'B'
○ Bevalling: Rode Jaspis, Rozekwarts
○ Blaasontsteking: Carneool
○ Bloedarmoede: Hematiet
○ Bloeddruk, te hoog: Saffier
○ Bloeddruk, te laag: Robijn
○ Bloedsomloop: Carneool, Hematiet, Robijn
○ Bronchitis: Aquamarijn, Chalcedoon, Rutielkwarts

● Klachten 'C'
○ Communicatieproblemen: Chalcedoon, Chrysocolla
○ Computerstraling: Ruwe Kunziet, Ruwe Rozekwarts, Malachiet
○ Concentratieproblemen: Paarse Fluoriet, Regenboog Fluoriet
○ Creativiteit (te weinig): Carneool, Chrysocolla, Ster Rozekwarts

● Klachten 'D'
○ Depressie: Barnsteen, Citrien, Hematiet, Sneeuwvlok -Obsidiaan, Goud Topaas
○ Diarree: Heliotroop
○ Doofheid: Chalcedoon
○ Drank Zucht: Amethist, Charoiet, Rookkwarts
○ Draaiduizeligheid: Aragoniet, Bronziet,
○ Duizeligheid: Agaat, Aragoniet, Barnsteen, Blauwe Storm Agaat, Bronziet, Robijn

● Klachten 'E'
○ Eczeem: Amazoniet, Aventurijn, Rhodoniet
○ Evenwicht: Aragoniet, Bronziet,
○ Examen: Citrien, Fluoriet, Goud Topaas

● Klachten 'F'
○ Futloosheid: Rode Jaspis, Mookaïet, Pyriet, Rhodochrosiet, Thuliet, Tijgerijzer

● Klachten 'G'
○ Gal: Barnsteen, Citrien
○ Geheugen: Fluoriet, Rookkwarts, Sodaliet
○ Gehoorproblemen: Chalcedoon
○ Gewrichtspijn: Barnsteen, Bergkristal, Turquoise
○ Gezichtsvermogen: Aquamarijn, Beryl, Fluoriet
○ Griep: Atlantisiet, Aventurijn, Carneool, Chrysocolla
○ Groeipijn: Aventurijn

● Klachten 'H'
○ Haargroei bevorderen: Lapis lazuli
○ Hart: Atlantisiet, Kunziet, Rozekwarts
○ Heimwee: Botswana Agaat, Agaat, Barnsteen, Heliotroop
○ Hoge bloeddruk: Saffier
○ Hoofdpijn: Sodaliet,
○ Hooikoorts: Aquamarijn, Barnsteen, Rutielkwarts
○ Hormonale problemen: Charoiet, Maansteen
○ Huidkloven: Amazoniet, Aventurijn, Rhodoniet
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○ Huidproblemen: Amazoniet, Aventurijn, Rhodoniet
○ Hyperactiviteit: Amazoniet, Aventurijn, Barnsteen, Robijn in Fuchsiet, Regenboog Fluoriet

● Klachten 'I'
○ Insectenbeten: Serpentijn

● Klachten 'J'
○ Jeuk: Aventurijn, Rhodoniet.

● Klachten 'K'
○ Kaakklachten: Barnsteen, Charoiet
○ Keel en mond aandoeningen: Carneool,
○ Keelklachten: Aquamarijn, Chrysocolla, Chrysopraas
○ Kiespijn: Barnsteen (op bijten) Magnetiet (uitwendig niet bij pacemaker)
○ Kinderen: Aventurijn, Regenboog Fluoriet, Rozekwarts, Unakiet
○ Kinderwens: Regenboog Maansteen
○ Koorts: Agaat, Bergkristal, Heliotroop,
○ Kortademigheid: Aquamarijn, Rutielkwarts
○ Krampen: Charoiet, Heliotroop, Magnetiet

● Klachten 'L'
○ Lage bloeddruk: Robijn
○ Littekens: Amazoniet, Rhodoniet
○ Luchtwegen: Barnsteen, Chalcedoon, Rutielkwarts

● Klachten 'M'
○ Maagklachten: Barnsteen, Olivijn, Rutielkwarts
○ Menstruatie Problemen: Charoiet, Chrysocolla, Hematiet, Maansteen
○ Migraine: Amethist, Dumortieriet, Fluoriet, Sodaliet

● Klachten 'N'
○ Nachtmerries:Amazoniet, Fluoriet, Sodaliet
○ Nagelbijten: Carneool, Parel, Zonnesteen
○ Nekspieren: Magnetiet, Labradoriet
○ Nervositeit: Atlantisiet, Aventurijn, Saffier
○ Nierproblemen: Jade, Malachiet

● Klachten 'O'
○ Obstipatie: Bergkristal, Carneool, Bronziet, Carneool
○ Onderlichaam: Heliotroop
○ Onrust: Amazoniet, Sodaliet
○ Ontstekingen: Bergkristal
○ Onvruchtbaarheid: Carneool, Charoiet, Regenboog Maansteen
○ Onzekerheid: Sodaliet, Goud Topaas, Zonnesteen
○ Oogkwalen: Beryl
○ Opvliegendheid: Saffier
○ Opvliegers: Charoiet, Maansteen

● Klachten 'P'
○ Pijnen: Magnetiet (NIET gebruiken bij pacemaker)
○ Potentie: Carneool, Thuliet
○ Psoriasis: Aventurijn

● Klachten 'R'
○ Reumatische klachten: Amazoniet, Barnsteen, Turquoise
○ Roken: Carneool, Charoiet, Rookkwarts, Rutielkwarts
○ Rugpijn: Bergkristal, Bronziet, Hematiet, Magnetiet

● Klachten 'S'
○ Seksuele (aandoeningen en activiteit): Carneool, Krokoïet, Opaal, Prehniet
○ Seksuele disbalans: Krokoïet
○ Slaap bevorderend: Atlantisiet, Amazoniet, Aventurijn, Fluoriet
○ Somberheid: Carneool, Oranje Calciet, Goud Topaas, Zonnesteen
○ Spanning: Citrien, Jade, Labradoriet,
○ Spanningshoofdpijn: Amethist
○ Spierverrekking: Magnetiet
○ Stress (herstel): Chrysocolla, Citrien, Hematiet

● Klachten 'T'
○ Tanden krijgen: Barnsteen
○ Tennisarm: Magnetiet
○ Tolerantie: Chrysopraas
○ Transpireren: Saffier
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● Klachten 'U'
○ Uitputting: Granaat, Tijgerijzer, Topaas
○ Urinewegen; Carneool, Malachiet

● Klachten 'V'
○ Verdriet: Agaat, Oranje calciet, Unakiet
○ Verkoudheid: Chrysocolla,
○ Vermoeidheid: Amazoniet,
○ Vochtafdrijvend: Carneool, Jade, Malachiet
○ Voorhoofdsholteontsteking: Aquamarijn, Bergkristal
○ Vrouwenkwalen: Chrysocolla, Olivijn
○ Vruchtbaarheid bevorderen: Carneool, Charoiet, Regenboog- Maansteen, Thuliet

● Klachten 'W'
○ Wagenziekte: Aquamarijn, Barnsteen
○ Weerstand verhogend: Hematiet, Pyriet, Versteend Hout
○ Winterhanden/voeten: Versteend Hout
○ Woede: Carneool, Rode Jaspis, Mookaiet Rood
○ Wonden: Amazoniet, Rhodoniet

● Klachten 'Z'
○ Zeeziekte: Barnsteen, Beryl
○ Zelfvertrouwen versterken: Citrien, Heliotroop, Sodaliet

Groene Toermalijn, Tijgeroog, Zonnesteen
○ Zenuwen kalmerend: Chrysopraas
○ Zenuwstelsel versterkend: Pyriet, Hematiet, Galeniet
○ Ziekte herstellend: Chrysocolla, Hematiet
○ Zwaarmoedigheid: Sneeuwvlok Obsidiaan
○ Zwangerschap goed te laten verlopen: Botswana- Agaat Rozekwarts, Maansteen, Chrysopraas

De edelstenen staan genoemd in alfabetische volgorde. Welke beter zal werken dan de andere, kan per persoon
verschillen. Hoe snel een edelsteen werkt is afhankelijk van de persoon, iemand die er niet in gelooft wordt niet uitgesloten,
ook hier zal het werken mits het de juiste* edelsteen is voor de persoon, alleen zal iemand die er niet in gelooft langer
nodig hebben om te erkennen dat het daadwerkelijk zo is :) Terwijl iemand die er open voor staat en/of gevoeliger is het
sneller opmerkt.

* Binnen een steensoort kan de één wel goed voor jou zijn en de andere edelsteen niet. Bestel een Persoonlijk Advies als je
zeker wilt zijn dat je de juiste steen voor jouw klachten krijgt.

Klik op de edelsteen namen en je ziet de hele huidige collectie van de betreffende edelsteen, in GemstoneShop.nl, Heb je
nog vragen, stuur dan een berichtje naar info@gemstoneshop.nl

Inspirerende Groet, GemJudith
©Stichting Edelsteen Inspiratie - GemstoneShop.nl - GemJudith.com

ATTENTIE Toepassing van de informatie is je eigen verantwoordelijkheid. GemJudith is beschikbaar voor deskundig advies.
Edelsteentherapie kan gezondheidsklachten verlichten en behandeling door een arts ondersteunen. Het is geen
vervanging voor medicijngebruik. Neem bij ernstige medische klachten altijd contact op met je arts. Overname van
teksten en foto's alleen met bronvermelding en uitsluitend voor niet-commercieel gebruik Bron: GemstoneShop.nl
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