
Bergkristal, onder hoge hitte en druk 
verneveld met diverse edelmetalen, 

waardoor een zeer krachtige energie
ontstaan is, voor diverse toepassingen

Smokey Gold
Bergkristal onder hoge hitte en
druk verneveld met erts en goud

Lichamelijk
De Smokey Gold is een hele goede steen voor het 
verteringssysteem gal, lever, pancreas en voor botten 
en tanden. Tevens zorgt hij voor algehele doorstro-
ming, perfect voor mensen die constant koude voeten 
hebben. Goede steen bij vermoeidheid, alle soorten 
angsten, personen met A.D.H.D en geeft aarding. Alle 
chakra’s worden door de Smokey Gold weer in balans 
gezet.

Psyche
De energie van de Smokey Gold geeft je zoveel 
vertrouwen en eigenwaarde dat je een houding kunt 
innemen van ik ben Oké zoals ik ben en geeft algehele 
berusting. Hij laat je de kansen en talenten van jezelf 
zien en laat je positief voor jezelf opkomen. 
Als je deze steen langer vasthoudt word je als het ware 
transparant en laat je heel gemakkelijk contact maken 
met gidsen, begeleiders. Je zult geen negativiteit meer 
voelen, maar één en al rust en geborgenheid.
Na een vermoeide dag of een dag met veel stress en 
vervelende gebeurtenissen brengt deze steen je 
binnen de kortste keren weer bij jezelf zodat je het 
snel weer naar je zin hebt.

Interieur
Hier zijn niet echt specifieke toepassingen voor..

Lavendel Aura 
Bergkristal onder hoge hitte en druk 
verneveld met Goud en Titanium

Lichamelijk
De Lavendel aura is een perfecte steen bij een burn- 
out, voor spieren, botten , tanden, vermoeide ogen en 
slaapproblemen. Hij bevordert ook het logisch denken 
en het herstel van een griep.

Tineke de Caluwé
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Psyche
Deze steen zorgt voor een kosmisch bewustzijn en je 
kunt hiermee naar andere personen zenden en vragen 
wat goed voor die personen is. Van alle stenen geeft 
deze Lavendel Aura de meest zuivere en transparante 
(Goddelijke) energie, zo voelt wit licht, dit is pure liefde 
en kunnen leven zonder oordeel. Let wel op dat je niet 
op een eiland komt te zitten en in eenzaamheid terecht 
komt. Op aards niveau laat deze steen je inzien wat het 
plan en je levensopdracht is. Hij maakt ruimdenkend en 
je bent niet meer beïnvloedbaar door andere mensen. 
Als je deze steen aan een persoon kado geeft, geef je 
meer dan een vakantie. De Lavendel Aura is ook goed 
voor mensen die alles negatief zien (zwartkijkers).

Interieur
Dit is de meest perfecte steen voor een meditatieruimte 
of voor in huis te plaatsen voor algehele rust en een-
heidsbewustzijn.

Cobalt Aura
Bergkristal onder hoge hitte en
druk verneveld met cobalt.

Lichamelijk
De Cobalt Aura ontkrampt lever, milt en darmen, verder 
geeft hij een goede doorstroming naar de voeten. Ook 
goed voor afvoer van diverse soorten vuil in je lichaam. 

Psyche
Deze steen is goed voor chaotische mensen omdat het 
logisch en rationeel denken wordt geactiveerd, soms 
kan het te snel gaan, daarom oppassen dat je je zelf niet 
voorbij loopt. Dit is echt een goede steen voor mensen 
met faalangst haalt drempelvrees weg en nergens meer 
tegen opzien. Doordat hij ook de paranormale gevoe-
lig heid zal versterken, is het wel oppassen aan wie hij 
geadviseerd wordt.

Interieur
Hier zijn niet echt specifieke toepassingen voor.
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Aqua Aura
Bergkristal onder hoge hitte en
druk verneveld met Goud.

Lichamelijk
De Aqua Aura zorgt voor een betere ademhaling, trou-
wens op het hele keelgebied en alles wat met de keel 
te maken heeft. Bij verkoudheid, allergieën, bacteriën, 
schimmels en oren kan de Aqua Aura helpen. Door de 
rust die deze steen uitstaalt zal hij stress doen laten 
afnemen. De Aqua Aura activeert, en maakt vanaf de 
keel tot de kruin open.

Psyche
Dit is een echte steen voor zelfvertrouwen, hij geeft je 
het vertrouwen en gevoel van, ik ben er weer, nie-
mand kan meer om mij heen, hij brengt je bij je kern. 
Heeft een hele positieve invloed op de stem, hij laat je 
spreken met een zekerheid. Doordat de Aqua Aura de 
uniekheid van jezelf laat zien haalt hij de onzekerheid 
weg en geeft je de overtuiging “ik voel wat ik voel en 
ben ook belangrijk”. Voor mensen die te zwaar voor 
zichzelf zijn maakt hij losser en zullen minder het 
gevoel hebben “dat kun je niet doen” of “dat kun je 
niet maken”. Hij zorgt ook voor toegankelijkheid en is 
daardoor een goede relatie- en partnersteen. Hij laat 
je inzien dat het leven toch wel heel mooi kan zijn, 
goed voor mensen die zich alleen voelen.  De Aqua 
Aura voelt als meer dan een warme deken, vooral 
zoals eerder vermeld komt het zelfvertrouwen sterk 
naar voren. Hij brengt je 3e oog op een hoger niveau 
en is goed voor het afstemmen op gidsen, begeleiders 
en geeft je ook toegang tot de Akasha-kroniek. Oud 
verdriet en emotie kun je met de Aqua Aura beter ver-
werken, alles wordt neutraal in je gevoel. Hij brengt je 
niet alleen in contact met je ziel, maar zult daar ook 
naar luisteren. Doordat de Aqua Aura alles neutraal 
maakt is het een goede steen voor therapeuten om 
in hun praktijk te gebruiken, omdat hij alle chakra’s 
schoonmaakt en in balans en tot rust brengt. Het 
woord “RUST” mag best in hoofdletters geschreven 
worden.

Interieur
De Aqua Aura is een hele goede steen om in een 
vergaderruimte te plaatsen omdat het praten door de 
aanwezigen eenvoudiger zal worden. Het is ook een 
perfecte steen voor een meditatie ruimte voor alge-
hele rust, het contact maken met gidsen zal daardoor 
tot de mogelijkheid behoren.

Zonneschijn aura
Bergkristal onder hoge hitte en
druk verneveld met Goud en Platina

Lichamelijk
De Zonneschijn aura helpt heel goed bij ontsteking
aan het tandvlees. Hij zuivert de longen en brengt de 
algehele doorstroming op gang, vooral op de zonne-
vlecht. Mensen die een shock hebben gehad, kunnen 
de zonneschijn aura eventueel op de borst/hart leggen 
voor algehele verwarming en ontspaning.

Psyche
Dit is een hele positieve en krachtige steen de energie 
van deze steen is goed om over de wereld te zenden 
en alle mensen gelijk te laten zijn om zodoende een 
eenheids- en groepsgevoel te krijgen waar we met z’n 
allen naar opzoek zijn. Dit is een steen voor de hele 
mensheid. Hij neutraliseerd trillingen zorgt voor al-
gehele zuivering, heel goed voor versteende en koele 
mensen.

Interieur
De Zonneschijn aura geeft een vertrouwd gevoel als 
je je in een ruimte niet prettig voelt, hij laat je direct 
thuis voelen.

Angel Aura
Bergkristal onder hoge hitte en
druk verneveld met Platina

Lichamelijk
Dit is een echte opkik steen, indien je erg vermoeid 
bent en je gaat even met de Angel Aura zitten, zul 
je heel snel weer in je energie zitten, hij brengt de 
algehele doorstroming op gang. Het 3e oog zal pul-
serend geactiveerd worden. De Angel Aura werkt heel 
activerend op alle klieren, ook de schildklier. De Angel 
Aura is ook goed bij slaap problemen en werkt positief 
op de blaas of prostaat.

Psyche
Angel Aura doet zijn naam eer aan, de liefdevolle 
energie die van deze steen afkomt is heel erg sterk, 
hij laat je de zonnige kant van het leven zien en laat 
je over de aardse problemen heen kijken. Hij helpt bij 
verwerking van en ruimt trauma’s op. De innerlijke 
rust die de Angel Aura tot stand brengt geeft je het 
gevoel van “komt het vandaag niet dan komt het mor-
gen wel”. Net zoals de Aqua Aura geeft de Angel Aura 
je toegang tot de Akasha kroniek en je kunt kontakt 
maken met engelen en deva’s. Het is ook mogelijk de 
Angel Aura op je 3e oog te leggen voor het krijgen 
van inzichten en nieuwe ideeën. Hij maak verkoelde 
mensen hartelijker en warmer.

Interieur
De Angel Aura is een pefecte steen voor een medita-
tie ruimte de krachtige en liefdevolle energie zal de 
meditatie van een heel hoog niveau doen zijn. 
De energie voelt zoals die van het lemurisch tijdperk 
ik zelf ervaarde het als engelen-energie.


