
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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 Aqua Gems drinkflessen     

De werkingen van onze edelsteen 

“drinkflessen” 

Wij verkopen diverse edelsteenmelanges in speciale 

‘daarvoor ontworpen’ BPA-vrije drinkflessen. Het   

maken van edelsteenelixers kan op verschillende   

manieren. De edelsteen drinkfles is één manier om 

een edelsteenelixer te maken en te drinken. 

Hoe bereid je een drinkfles?                                    

U kiest een drinkfles met edelsteencombinatie uit  

welke voor u het meest van toepassing is of u het 

meeste aanspreekt. Vervolgens vult u deze drinkfles 

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

waterkwaliteit is, des te beter uw edelsteenelixer zal 

werken.) Laat deze minimaal 0,5 uur staan alvorens 

deze te drinken.  

 Het water kan direct uit de fles gedronken worden en 

heeft een milde tot krachtige werking. Langer laten 

rijpen is prima, maar wel binnen 24 uur het water 

verversen. Wij adviseren u om niet meer  dan 2 flessen 

per dag te drinken. Aanvullen met ‘normaal’ water is 

geen probleem. 

De inhoud van de edelsteen drinkfles geeft een       

bepaalde energie/frequentie af. Deze energie/

frequentie met haar specifieke eigenschappen, wordt 

afgegeven aan het water. Zorg wel voor water dat van 

goede kwaliteit is. Het water heeft namelijk een      

geheugen, zoals Masuro Emoto heeft aangetoond.   

Het water slaat deze informatie tijdelijk op. Door het 

elixer te drinken zullen uw vitale lichaamsdelen      

geharmoniseerd worden. Elke combinatie heeft haar 

specifieke eigenschappen.        

Let wel: Alle aangeboden edelsteencombinaties  

vervangen geen dokter.  

Een geheim opnieuw ontdekt!                     
“Aqua Gems drinkflessen” 

Eeuwenoude edelsteenmelanges voor 

elixers.  

 Harmoniseer uw vitale lichaamsdelen. 

 Heilzame werking op lichaam en geest. 

 Reinigende en ontgiftende werking. 

 Heeft een zuiverende werking op het water. 

 Flessen zijn BPA vrij en veilig in gebruik. 

 Gemakkelijk mee te nemen door handige 

draagdop. 

 Diverse mogelijkheden voor  edelsteen-

melanges verkrijgbaar. 

 



 Eeuwenoude recepten       

Anti-Stress 
 

Werking van deze edelsteencombinatie? 
Deze edelsteencombinatie van Dumortieriet, Agaat boom en  
Bergkristal werkt stressverminderend en zorgt voor meer balans.  
 
Dumortieriet werkt tegen stress en nervositeit, 
helpt tegen paniekaanvallen en overgevoeligheid, 
geeft kalmte en vertrouwen.  
 
Agaat boom geeft een gevoel van geborgenheid,  
kalmte, rijpheid en psychische stabiliteit. De steen 
bevordert innerlijke rust en een kalme en nuchtere 
houding.  
 

Bergkristal verlicht je van angsten, geeft je meer 
innerlijke stabiliteit en zorgt voor een goede energie-
verdeling. Hij zorgt voor een algemene verbetering 
van de waterkwaliteit en versterkt de werking van 
andere geneeskrachtige stenen.  
 
* De combinatie van Bergkristal met Agaat is tevens erg 

goed voor huid, haar en nagels. 

Energie 
 
Werking van deze edelsteencombinatie? 
Deze edelsteencombinatie van Bergkristal, Carneool en  
Melkkwarts (of Sneeuwkwarts) geeft je meer energie en herstelt  
de vitaliteit.  
 
Carneool staat o.a. voor vitaliteit en daadkracht, 
geeft een goed humeur en werkt activerend,  
motiverend en aardend. Hij helpt tegen stress en 
geeft je plezier en levensvreugde. 
 
Bergkristal geeft energie en vitaliteit, werkt goed 
tegen vermoeidheid en slapeloosheid. Tevens  
versterkt hij de werking van andere geneeskrachtige 
stenen en zorgt hij voor een algemene verbetering 
van de waterkwaliteit. 
 
Melkkwarts brengt energie naar de lichaamsdelen 
die deze het hardst nodig hebben en bevordert de 
opname van mineralen en vitaminen. Melkkwarts 
vermindert vermoeidheid en stress. 

Slank en Fit 
 

Werking van deze edelsteencombinatie? 
Deze edelsteencombinatie van Bergkristal, rode Jaspis en  
Sodaliet, stimuleert de stofwisseling en vetverbranding. Werkt 
vochtafdrijvend en versterkt het doorzettingsvermogen.    
 
Bergkristal bevordert het base-zuur evenwicht, 
zuivert en maakt vitaal. Hij zorgt voor inwendige 
reiniging en ontslakking. Hij versterkt de werking 
van andere geneeskrachtige stenen en zorgt  voor 
verbetering van de waterkwaliteit. 
 
Jaspis versterkt de vitaliteit, herstelt spieren en 
zenuwen na sporten, vermindert schildklier-
problemen, stimuleert spijsvertering, bevordert 
wilskracht en doorzettingsvermogen. 
 
Sodaliet zorgt voor een goede stofwisseling en 
helpt tegen eetstoornissen, schenkt meer zelfrespect 
en zelfvertrouwen. Hij stimuleert om door te gaan 
ook als het even moeilijk is en helpt je om gevoelens 
te uiten en oude gedragspatronen los te laten. 

Waarschuwing: Niet alle edelstenen en mineralen zijn geschikt 

voor het maken van elixers, kijk voor alle mogelijkheden op 

www.rubenrobijn.com 

 Eeuwenoude recepten       

Liefde en harmonie 
 
Werking van deze edelsteencombinatie? 
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. 
 
Amethist versterkt je beoordelingsvermogen en  
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, zinnelijkheid 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. 

Let wel op: Alle aangeboden edelsteencombinaties  met hun  

bijzondere werking vervangen geen dokter.  

Mind en Focus 
 
Werking van deze edelsteencombinatie? 
Deze edelsteencombinatie van groene Fluoriet, Sardonyx en   
Amethist versterkt het geheugen, bevordert de concentratie en 
helpt je om beter te focussen. Ook geschikt voor studiedoeleinden. 
 
Fluoriet is goed voor het absorberen en  
reproduceren van leerstof, snel denken en begrips- 
vermogen. Hij bevordert de concentratie en helpt om  
verbanden te leggen met de al aanwezige informatie.  
Harmoniseert de linker en rechter hersenhelft.  
    
Sardonyx verhoogt het onderscheidingsvermogen  
en de waarneming, verbetert de concentratie,  
versterkt de zintuigen en verbetert het vermogen  
om dingen op te nemen.  
 
Amethist geeft helderheid en bewustzijn,  
stimuleert de hersenen en maakt alert. Hij scherpt  
de geest en laat je zien wat echt belangrijk is,  
schenkt innerlijk vrede en versterkt de intuïtie.  

Detox 
 

Werking van deze edelsteencombinatie? 
Deze edelsteencombinatie van Bergkristal, zwarte Toermalijn en 
gele Calciet zorgt voor zuivering en ontgifting van lichaam en geest.  

Toermalijn weert elektromagnetische smog.  
Zet de nieren aan en reinigt het lichaam van giften,  
ook van zware metalen. Verwijdert giftige energie uit  
emoties, lichaam en geest.  

Calciet reinigt de darmen, lever en gal. Huid en  
slijmvliezen van mond, keel, longen, maag en                                    
darmen hebben baat bij het drinken van Calcietwater.                    
Bevordert de spijsvertering en opname van voedings-
stoffen. Gele Calciet versterkt de huid, het  
bindweefsel, botten en tanden. 

Bergkristal zorgt voor gehele inwendig reiniging en 
ontslakking. Tevens versterkt hij de werking van  
andere geneeskrachtige stenen en zorgt hij voor een 
algemene verbetering van de waterkwaliteit.  

 Eeuwenoude recepten       

Voor meer informatie over de bijzondere werking van edelstenen 

en mineralen kun je terecht in onze online mineralen databank. 


