
Een geheim opnieuw 
ontdekt! “Aqua Gems” 

Eeuwenoude edelsteenmelanges voor 

elixers.  

 Harmoniseert uw vitale lichaamsdelen 

 Heilzame werking op het lichaam 

 Meer dan 20 edelsteenmelanges verkrijgbaar 

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 wissel-

werking 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 vele verschillende toepassingen mogelijk.   

 

Bekende elixers/remedies zijn bloesemremedies zoals 

Bachbloesem.  

Elixers/remedies kunnen oraal en extern op het        

lichaam worden toegepast.  

Wat is de werking op het menselijk        

lichaam? 

De trilling van de stenen is in het water opslagen 

en wordt via de elixers doorgeven aan het lichaam. 

Niet alleen onze gedachten zijn trillingen maar 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 werkt, daar 

waar nodig, is corrigerend, versterkend en/of   

helend.  
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Aqua Gems voor elixers     

De werkingen van onze edelsteen 

“waterwands” 

Wij verkopen meer dan 20 soorten edelsteenmelanges in 

speciale daarvoor samengestelde glazen buizen.          

Het maken van edelsteenelixers kan op verschillende 

manieren. De edelsteen waterwand is één manier om 

een edelsteenelixer te maken.  

U kiest een edelsteen waterwand 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.) 

Zet uw gewenste waterwand in de fles of kan en laat 

deze minimaal 4 tot 6 uur staan alvorens                  

deze te drinken.  

Het gebruik van de waterbuismethode is absoluut veilig 

doordat er geen direct contact is tussen de  edelstenen 

en het water zodat chemische verontreiniging is        

uitgesloten. De overdracht van informatie /trillingen 

vindt echter wel plaats, het  heeft alleen wat meer       

tijd nodig.  

De inhoud van de edelsteen waterwand geeft een     

bepaalde energie / frequentie af welke zich niet laat 

tegenhouden door glas. Deze energie en/of 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. Na verwijdering van de buis 

loopt de werking ervan geleidelijk terug. Door het elixer 

te drinken zullen uw vitale lichaamsdelen geharmoni-

seerd worden. Elke combinatie heeft haar specifieke 

eigenschappen.        

Let wel op: Alle aangeboden edelsteencombinaties ver-

vangen geen dokter.  



Helderheid & Lichtheid 
Deze melange staat voor helderheid en lichtheid. Aquamarijn 
brengt lichtheid en vrolijk kalmte. Bergkristal brengt de helder-
heid in deze combinatie en versterkt de werking. Het verbetert de 
concentratie en het geheugen.  

Intuïtie & Waarneming 

Deze melange met bergkristal en maansteen stimuleert intuïtie en 
maakt je open voor impulsen en ingevingen. Heilzame werking bij 
dag-en-nacht ritme. Geeft helderheid en waarneming en zorgt 
voor een goede energieverdeling. 

Levenskracht & Mogelijkheden 

Deze edelstenenmelange van bergkristal en jaspis oceaan brengt 
onbegrensde mogelijkheden, levenskracht en vernieuwing. Ver-
sterkt het immuunsysteem. Brengt helderheid en waarnemings-
vermogen.  

Levensvreugde 

Deze combinatie van granaat, opaal en bergkristal geeft levens-
vreugde en moed. Maakt korte metten met remmingen en taboes. 
Versterkt vitaliteit, stabiliteit en energie. Geeft vreugde en uitbun-
digheid. Goeie algemene heilzame werking.  

Liefde & Harmonie 

Deze  melange met roze kwarts, bergkristal en amethist staat voor 
hartelijkheid, liefde en levensvreugde. Tevens versterkt deze de 
zintuigen en vitaliteit. Het zorgt voor harmonie en innerlijke vre-
de. 

Milde reiniging 

Deze melange van bergkristal en chrysopraas zorgt voor een milde 
reiniging van het hele lichaam. Geeft geborgenheid, vertrouwen 
en geduld. Stimuleert ontgiften en ontslakken, versterkt zintui-
gen, zelfkennis en geeft vitaliteit. Heilzaam voor huid en nagels.  

Noodwater  
Deze edelsteencombinatie van amethist, bergkristal, rhodoniet en 
obsidiaan wordt vaak ingezet als noodwater, net als de bekende 
rescuecrème van Bach. Heilzaam bij acute stress en pijn. Heil-
zaam voor hui en nagels. 

Onafhankelijkheid & Zelfbeschikking 

Deze melange van peridoot en bergkristal geeft onafhankelijkheid 

en zelfbeschikking. Stimuleert lever en gal en brengt neutraliteit. 

Eeuwenoude recepten        Eeuwenoude recepten 

Afwisseling & Plezier 

Deze mokaietmelange laat je nieuwe dingen beleven. Acti-
veert beweeglijkheid, versterkt het immuunsysteem en werkt 
helend op de lever en nieren. Ook goed voor een vitaliserend 
bad. 

Anti-stress & Depressie 

Deze edelsteenmelange van chrysokolla, citrien en bergkristal 
houdt je hoofd koel bij stress en sterke emoties.  Helpt bij de 
verwerking van negatieve ervaringen en verdriet. Geeft inner-
lijk stabiliteit.  

Aura melange 

Deze combinatie van amethist, bergkristal en toermalijn 
beschermt de aura, herstelt de gaten die zijn ontstaan door 
stress, trauma en elektrosmog. Heilzame werking voor huid 
en nagels. 

Bescherming & Controle 

Deze Heliotroopmelange verbetert controle over je leven. 
Kalmeert en vitaliseert bij uitputting. Geeft bescherming en 
begrenzing. Helpt bij keelpijn en insectenbeten. 

Bewustzijn & Intuïtie 
Deze maansteenmelange stimuleert een verfijnde waarne-
ming  en empathie. Stimuleert de intuïtie met heldere dro-
men. Hij ondersteunt het ritme van dag en nacht en heeft een 
zeer heilzame werking.  

Chakra Vitaal 
Deze edelsteenmelange harmoniseert de 7 chakra's in de 
breedste zin van het woord. De edelstenen stemmen af met 
de desbetreffende chakra en brengt zo het evenwicht terug bij 
de alle 7 chakra's. Zeer heilzame werking. 

Creativiteit & Fantasie 

Deze combinatie van bergkristal en labradoriet staat voor 
fantasie en creativiteit, maakt enthousiast en stimuleert artis-
tieke vaardigheden. Heeft een heilzame werking op het li-

Geborgenheid & Vertrouwen 

Deze chrysopraasmelange geeft geborgenheid en vertrouwen. 
Heilzaam bij verdriet, jaloezie en heimwee. Erg heilzaam voor 
de ingewanden en helpt bij ontslakken. Activeert ook de 
vruchtbaarheid van de vrouw. 

Openheid & Zelfkennis  
Deze edelsteenmelange stimuleert openheid 
en geestelijke ontwikkeling, activeert de 
zintuigen en levendigheid. Het bergkristal 
versterkt hierbij het geheugen en zelfkennis.  

Oriëntatie & Groei 

Deze edelstenencombinatie van bergkristal 
en smaragd zorgt voor een goede oriëntatie 
en stimuleert groei.  

Ritme van het leven 

Deze melange van bergkristal en granaat 
maakt je leven evenwichtig, geeft vertrou-
wen, wilskracht en optimisme. Versterkt het 
weerstandsvermogen van het lichaam. Geeft 
vitaliteit en innerlijke stabiliteit. 

Succes & Verwondering  
Deze edelsteenmelange van bergkristal, 
chalcedoon, labradoriet en sodaliet laat je 
luisteren. Hij vergroot de fantasie en stimu-
leert de intuïtie. Deze melange helpt je om 
trouw te zijn aan jezelf en laat je verwonde-
ren.   

Vergeving & Loslaten 

Deze combinatie van bergkristal en rhodniet 
helpt je bij vergeving en loslaten van frus-
tratie, paniek en angst. Helpt om het leven 
te aanvaarden en geeft bewustzijn. Versterkt 
hart en bloedsomloop. Geeft aandacht en 
begrip. 


