
 

 

Regenboog Maansteen 
 
Regenboog Maansteen is wit van kleur, met vaak een blauw 

kleurenspel en soms zelfs een Regenboog. Vandaar de naam 

Regenboog 

W A T  I S  R E G E N B O O G  M A A N S T E E N  

Regenboog Maansteen is eigenlijk wit labradoriet en behoort tot de 

veldspaten en heeft een hardheid van 6 - 6,5 op de schaal van Mohs. 

De kleur kan variëren van zilverwit, beige, bruin tot roodachtig en altijd 

met een parelmoerachtige glans. Regenboog maansteen kan kleine 

stukjes zwarte tourmalijn bevatten. 

W E R K I N G  R E G E N B O O G  M A A N S T E E N  

De Regenboog Maansteen is een zeer geliefde en bijzondere 

edelsteen. Het is een zachte, maar ook zeer krachtige 

beschermsteen. Het is een steen die hoort bij goden en godinnen. Het is 

de steen van de voortplanting en de liefde. Maansteen is verbonden 

met de maan en brengt je in contact met je innerlijke Godin. 

Regenboog Maansteen resoneert met vrolijkheid, liefde, intuïtie en de 

cycli van de maan. 

Op fysiek gebied versterkt de steen het immuunsysteem, stimuleert het 

de hypofyse en reguleert het de vrouwelijke hormooncyclus. 

Regenboog Maansteen ondersteunt bij (pre) menstruele klachten, de 

zwangerschap, de bevalling, borstvoeding en tijdens de overgang. Het 

is daarnaast een steen die goed werkt bij allergieën, 

huidaandoeningen en aandoeningen van de ademhaling. 

Regenboog Maansteen is tegelijkertijd ook een rustgevende steen, die 

bij kan dragen aan een goede nachtrust. 

Het is een edelsteen die je vrouwelijke intuïtie versterkt en je aanzet om 

op je gevoel te leren vertrouwen. Het is een fijne steen om te gebruiken 

tijdens meditatie en helpt om diep naar binnen te keren. Regenboog 

Maansteen zet je ook in je kracht en staat je bij in periodes van 

transformatie. Het is een steen die je bijstaat in het bewandelen van je 



 

 

levenspad en ook helpt om dit pad te leren zien. Ze geeft precies de 

juiste energie op het juiste moment en doet dit met een vrouwelijke 

zachtheid die desondanks niet onderschat moet worden. 

Op fysiek gebied versterkt de steen het immuunsysteem, stimuleert het 

de hypofyse en reguleert het de vrouwelijke hormooncyclus. 

Regenboog Maansteen ondersteunt bij (pre) menstruele klachten en 

tijdens de overgang. Het is daarnaast een steen die goed werkt bij 

allergieën, huidaandoeningen en aandoeningen van de ademhaling. 

Regenboog Maansteen is tegelijkertijd ook een rustgevende steen die 

bij kan dragen aan een goede nachtrust. Regenboog Maansteen 

ondersteunt de zwangerschap, de bevalling en borstvoeding. 

Regenboog Maansteen zorgt dat je goed geaard blijft en verzacht 

emotionele instabiliteit, verdriet en stress. Het is een steen die de aura 

beschermt tegen negativiteit en de zwakke plekken in de aura herstelt. 

V E R Z O R G I N G  R E G E N B O O G  M A A N S T E E N  

Regenboog Maansteen is erg zacht en kan gemakkelijk krassen 

krijgen. De edelsteen is heel geschikt om op te laden in het (volle) 

maanlicht, maar omdat het een broze steen is kunnen water en 

chemicaliën beter vermeden worden.  

E I G E N S C H A P P E N  

 Chakra: heiligbeen chakra (2e), voorhoofd chakra (6e) en kruin 

chakra (7e)  

 Sterrenbeeld: kreeft, weegschaal en schorpioen 

 Geboortemaand: juni 

Disclaimer: De werking van edelstenen is niet bewezen en kan iedereen dus anders 

en/of op zijn eigen manier ervaren. Wij raden bij gezondheidsklachten aan om een 

specialist of arts te raadplegen. 

https://www.zenvya.com/collections/sterrenbeeld-kreeft-21-juni-22-juli
https://www.zenvya.com/collections/sterrenbeeld-weegschaal-24-september-23-oktober
https://www.zenvya.com/collections/sterrenbeeld-schorpioen-24-oktokber-22-november
https://www.zenvya.com/collections/juni
https://www.zenvya.com/pages/disclaimer

