
Een geheim opnieuw ontdekt!  
“Aqua Gems voor in het bad” 

Eeuwenoude edelsteenmelanges voor 

in het bad.  

 Harmoniseert uw vitale lichaamsdelen. 

 Heilzame werking op lichaam en geest. 

 Reinigende en ontgiftende werking. 

 8 heilzame badcombinaties verkrijgbaar. 

 Diverse mogelijkheden voor het maken van  

edelsteenmelanges verkrijgbaar. 

 Kijk op voor meer info op 

www.rubenrobijn.com onder Aqua Gems. 

Wat maakt water zo bijzonder? 

In de alternatieve geneeskunde worden mineralen 

ingezet als geneeskrachtige of helende stenen. Zij  

werken door hun uiterlijk, samenstelling, kleur en  

vibraties vaak op een bijzondere manier op het lichaam, 

ziel en geest van de mens. Iedere steensoort heeft zijn 

unieke wezen, kracht en elektromagnetische veld  

waardoor hij in wisselwerking staat met zijn omgeving. 

Bij ongemakken kan ervoor gekozen worden om een  

elixer/remedie in te zetten. Een elixer/remedie is een 

mengsel van kruiden of edelstenen. Er zijn veel  

verschillende toepassingen mogelijk.  

Andere bekende elixers/remedies zijn bloesemremedies 

zoals Bachbloesem.  

Elixers/remedies kunnen oraal en extern op het  

lichaam of middels een verstuiver worden toegepast.  

Wat is de werking op het menselijk lichaam? 

De trilling van de stenen wordt in het                                  

water opslagen.  Het elixer geeft het                                 

door aan het lichaam. Niet alleen                                     

onze gedachten zijn trillingen, het                                            

hele lichaam is een grote massa                                                 

trillingen van moleculen met hun                                                  

atomen en daarin bewegende deeltjes.  

De trillingen van een elixer/remedie 

werken in op het fysieke lichaam en 

werken, daar waar nodig, corrigerend, versterkend en/of 

helend.  
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De werkingen van onze edelstenen                       

voor in bad.                                                                          

De edelstenen geven een bepaalde energie/frequentie af 

welke zich niet laat tegenhouden. Deze energie en/of  

frequentie met haar specifieke eigenschappen, wordt  

afgegeven aan het water. Het water heeft namelijk een 

geheugen, zoals Masuro Emoto heeft aangetoond.  

Water slaat informatie tijdelijk op en geeft dit door aan 

lichaam en geest. Door in bad te gaan met een elixer  

zullen uw vitale lichaamsdelen geharmoniseerd,  

gecorrigeerd en/of versterkt worden.  

Hoe bereid je een edelstenenbad? 

Wij hebben op voorhand 8 verschillende edelsteen-

melanges voor u samengesteld met elk hun eigen  

specifieke eigenschappen. Het kan op verschillende  

manieren worden gebruikt.  

U kiest een edelsteencombinatie uit welke voor u het 

meest van toepassing is of u het meeste aanspreekt.  

Vervolgens neemt u een fles of kan en vult deze met 

schoon en zuiver water. (Let op! Hoe beter de water-

kwaliteit is, des te beter uw edelsteenelixer zal werken.) 

Leg de gewenste edelsteencombinatie in de fles of kan en 

laat deze minimaal 4 tot 24 uur staan alvorens deze te 

gebruiken. Hierna voegt u het edelsteenelixer bij uw  

badwater en is het gereed voor gebruik. De overdracht 

van informatie / trillingen vindt hierdoor maximaal 

plaats. U kunt de  stenen ook direct in het badwater  

toevoegen, dan zal de  overdracht van  

informatie / trillingen iets milder zijn. 

Deze methode is geschikt voor extern gebruik op het  

lichaam en daardoor absoluut veilig.  

Let wel op:  het is niet geschikt voor inname en alle aan-

geboden edelsteencombinaties vervangen geen dokter.  

 Aqua Gems badstenen     



Algeheel reinigingsbad 
Deze edelsteencombinatie reinigt en stimuleert ontslakking en 

ontgifting.  Opent de huidporiën, verbetert de transpiratie en de 

daarmee verbonden ontzuring.  Het ondersteunt het herstel van 

organen en lichaamsweefsel en brengt het klierenstelsel weer in 

balans. Samenstelling: 

 

Amazoniet (Reinigt je o.a. van negatieve energie en elektrosmog 

en heeft een positieve werking op de stofwisseling.)  

Agaat mos (Werkt zeer effectief tegen schimmel en huidinfec-

ties. Ook te gebruiken tegen inwendige aambeien.) 

Jaspis oceaan (Helpt o.a. om negatieve gedachten en patronen 
los te laten en al het positieve te verwelkomen.) 

            Vitaliserendbad (Chakra bad)  

Deze edelsteencombinatie activeert vitale levensstromen in uw 
lichaam, ook wel Prana genoemd. 
Ze staan in verbinding met de 7 chakra's welke door de edelstenen 
worden gestimuleerd en of gereinigd. Samenstelling: 

1. Muladhara - Verbindt je met de aarde en schenkt je  
zelfbewustzijn en stabiliteit - Rood. 

2. Swadhisthana - Bevordert de seksualiteit, creativiteit en 
schenkt je zelfrespect - Oranje. 

3. Manipura - Zorgt dat je energie goed doorstroomt en in  
balans is. Schenkt blijheid en zelfwaardering - Geel. 

4. Anahata - Schenkt je onvoorwaardelijke liefde en vriendelijk-
heid voor jezelf en anderen, zeer helend - Groen / Roze. 

5. Vishuddha - Bevordert de zelfexpressie en het vermogen  
veranderingen te aanvaarden - Blauw. 

6. Ajna - Stimuleert het bewustzijn en de intuïtie, brengt heldere 
dromen, visie en inzichten - Indigo. 

7. Saharara - Zorgt ervoor dat jouw energie optimaal door het 
lichaam kan stromen, schenkt acceptatie en zelfkennis - Violet. 

 Eeuwenoude recepten       

                       Levenslust / Energiebad 
Deze edelsteencombinatie werkt opwekkend en stimulerend op de 

levensenergie (Qi). Zorgt voor optimale vitaliteit en levenskracht. 

Het activeert bewegelijkheid en versterkt het immuunsysteem. 

Samenstellen: 

Carneool (Bevordert de vitaliteit en de creativiteit.  De steen 

motiveert en je zet aan tot daden.) 

Bergkristal (Heeft een genezende werking in het algemeen, 

geeft vitaliteit, reinigt lichaam en geest en geeft volharding.) 

Mokaiet (Bevordert je behoefte aan afwisseling  en plezier. Hij 

maakt je avontuurlijker en flexibel.) 

                        Zinnelijkheidsbad  
Deze edelsteencombinatie stimuleert lichamelijkheid in de  

breedste zin van het woord. Lijfelijkheid, waarbij alle zintuigen 

gretig worden geactiveerd. Oogcontact, lijf tegen lijf, warme  

nabijheid, seksualiteit, passie, sensualiteit en zwoelheid.   

Samenstelling: 

Carneool (Helpt tegen problemen van seksuele aard zoals  

frigiditeit en impotentie. Hij activeert en zet aan tot daden.) 

Aventurijn rood (Verhoogt het libido en  zorgt voor nieuwe 

prikkels , creativiteit, avontuur en passie.) 

Roze kwarts (Opent  het hart en maakt je ontvankelijk voor 

liefde en romantiek. Hij stimuleert de creativiteit en laat je 

schoonheid zien.) 

                     Huidverzorgingbad 

Deze edelsteencombinatie verzorgt ons grootste orgaan, de huid, 

en heeft daar een zeer heilzame werking op. 

Het versterkt het bindweefsel en de bloedvaten. Regenereert de 

huid en heeft een positieve werking op de doorbloeding ervan. 

Samenstelling:                                                                                                

Aventurijn groen (helpt tegen eczeem en acné, repareert cellen 
en stimuleert de nieuwe groei ervan.) 

Bergkristal (Werkt zuiverend en helpt tegen huiduitslag, jeuk, 
jeugdpuistjes, haaruitval, zweetvoeten en aambeien.) 

Calciet geel (Bevordert de opname van voedingstoffen, versterkt 
de huid en het bindweefsel, regenereert de huidcellen waardoor 
verjonging ontstaat.) 

                          Anti-Stressbad 

Deze edelsteencombinatie werkt heilzaam bij stress doordat deze 
het lichaam en de geest helpt om los te laten en te ontspannen. 
Stress is vaak de oorzaak van veel lichamelijke ongemakken, deze 
melange zorgt ook voor een preventieve werking. Samenstelling: 

Rookkwarts (Helpt o.a. tegen (spier)verkrampingen, buik-
klachten, rug- en nekpijn, hoofdpijn, stress en RLS.) 

Toermalijn zwart (neutraliseert spanningen in je aura,  
beschermt je tegen elektro-stress en bevordert de rationaliteit en 
het logisch nadenken.) 

Maansteen oranje (Geeft een gevoel van vrede en brengt 
vertroosting, rust en liefde. De steen heeft een zeer krachtige  
kalmerende werking.) 

                             Liefde & Harmoniebad 
Deze “heilige drie-eenheid” edelsteencombinatie van Amethist, 

Roze kwarts en Bergkristal staat voor liefde, harmonie, empathie, 

innerlijke vrede, bewustzijn en heeft tevens een verzachtende en 

zuiverende werking.  Samenstelling: 

Amethist (Versterkt je beoordelingsvermogen, schept daarmee 
eerlijkheid en oprechtheid. Goed voor conflictbeheersing,  
acceptatie en innerlijke vrede.) 

Roze kwarts (Versterkt de liefde voor jezelf en voor  anderen, 
geeft hartelijkheid en  mededogen, versterkt empathie, zinnelijk-
heid en intuïtie, schenkt levenskracht, romantiek en welbehagen.) 

Bergkristal (Verbetert waarneming, aandacht en begrip. Tevens 
versterkt hij de werking van andere geneeskrachtige stenen en 
zorgt hij voor een algemene verbetering van de waterkwaliteit.) 

                         Ontspanningsbad 
Deze edelsteencombinatie geeft volledige ontspanning en heeft 

een heilzame werking op lichaam en geest. Vermindert o.a.  

spanningshoofdpijn en/of migraine. Brengt je lichaam in staat van 

“Total relexation”. 

Samenstelling: 

Amethist (Bevordert de spirituele helderheid en geeft je rust en 

innerlijke vrede.) 

Jade (Verjaagt negatieve energie en geeft je een gevoel van liefde, 

verzorging en tolerantie.) 

Tijgeroog (Helpt  je om overzicht te krijgen en vermindert  

spanningen en een overprikkeld zenuwstelsel.) 

 Eeuwenoude recepten        Aqua Gems voor in bad  

* Al onze edelsteencombinatie zijn samengesteld met een heerlijke 
op natuurbasis geselecteerde badolie en een scrubblok van  
Himalaya Zoutsteen. 

Himalaya Zoutsteen (Ideaal voor het wegscrubben van dode 
huidcellen. Helpt tegen cellulitis. Heeft een ontspannend en  
zuiverend effect op de huid en de geest.) 


