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In dit e-book
1. Waarom edelstenen?
2. Hoe zijn edelstenen te gebruiken?
3. De keuze voor een bepaald type edelsteen.
4. Soorten edelstenen.



Luna Bodin    |    De kracht van edelstenen Pagina 3

Edelstenen staan al eeuwenlang bekend 
om hun helende krachten en gunstige 
effecten op onze gemoedstoestand. Uit 
eeuwenoude opgravingen is gebleken 
dat edelstenen al ver voor onze moderne 
samenleving werden gebruikt vanwege 
hun positieve effecten op lichaam en 
geest. Bijvoorbeeld in het oude Egypte, in 
de tijd van de Romeinen en de Grieken, 
maar ook in de Middeleeuwen, werden 
verschillende soorten edelstenen al op 
verschillende manieren gebruikt in het 
dagelijks leven.

Er zijn ontelbaar veel verschillende 
soorten edelstenen. Iedere soort 
edelsteen heeft zijn eigen kracht en 
specifieke werking. Verderop in dit 
e-book zullen verschillende soorten 
edelstenen nader worden toegelicht 
en beschreven. Edelstenen bieden 
lichaam en geest ondersteuning om 
zo toe te kunnen werken naar een 
betere algehele gemoedstoestand en 
een meer positieve kijk op het leven. 
Uiteindelijk is het ons lichaam zelf dat 
het werk doet, de edelsteen is hierbij dus 

slechts een hulpmiddel en heeft een 
ondersteunende rol. Sommige mensen 
zijn nog vrij sceptisch over de helende 
werking van edelstenen, maar er zijn 
meerdere landen waar edelstenen al 
volledig geaccepteerd zijn als onderdeel 
van alternatieve geneesmethodes. Een 
voorbeeld van een land waar dit het 
geval is, is Duitsland. Edelstenen zijn een 
zeer laagdrempelige en uiterst veilige 
manier om een betere balans in je 
leven te bereiken.

Edelstenen zijn afkomstig uit de natuur 
en zijn dus vrij van chemicaliën. Hierdoor 
brengen ze geen nadelige bijwerkingen 
met zich mee. Wanneer gebruikers van 
edelstenen worden gevraagd naar hun 
ervaringen, geeft 82% van de mensen 
aan dat ze helend en rustgevend voor 
hen werken. Kortom, edelstenen kunnen 
een goede toevoeging zijn aan ons 
alledaags leven.

Waarom edelstenen?
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Hoe zijn edelstenen
te gebruiken?
Je kunt edelstenen op verschillende manieren 
gebruiken. Hieronder hebben we de meest 
gangbare gebruiksmanieren uiteengezet:      

> Meedragen in je broekzak of handtas
> Dragen als sieraad (bijvoorbeeld   
    armband, ketting of ring)
> Onder je kussen of matras 
> In de auto met je meebrengen
> Neerzetten als decoratief element in je   
 woning.

De manier waarop je de edelsteen gebruikt, heeft 
uiteraard geen enkele invloed op de effectiviteit 
van de helende werking van de edelsteen. Je kunt 
dus zelf kiezen welke methode voor jou het prettigst 
is. Je kunt uiteraard ook meerdere edelstenen 
gebruiken op verschillende plaatsen of manieren. 
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De keuze voor een bepaald
type edelsteen.

Het is belangrijk en prettig om je goed in te lezen 
over de werking en effecten van de verschillende 
soorten edelstenen, voordat je besluit een 
bepaalde edelsteen te gaan gebruiken. Bedenk 
hierbij goed voor jezelf waar jij precies naar op 
zoek bent. Waar loop jij tegenaan en naar welke 
veranderingen in de manier hoe jij in het leven 
staat, ben jij precies op zoek?

Zoals je wellicht begrijpt, is de keuze voor een 
bepaald type edelsteen dus vooral een hele 
persoonlijke keuze en deze keuze hangt volledig 
af van de effecten van de edelsteen waar jij naar 
op zoek bent. Bij de keuze voor een bepaald type 
edelsteen is het vooral belangrijk om uit te gaan 
van jouw gevoel dat je bij een deze edelsteen 
hebt. Lees je dus rustig in met betrekking tot de 
krachten van verschillende soorten edelstenen 
en ga uit van het gevoel dat je krijgt bij een 
specifieke edelsteen. 
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Soorten edelstenen.
Zoals gezegd, zijn er veel verschillende soorten edelstenen. Sommige soorten 
edelstenen zijn breed bekend en worden vaak gebruikt, andere soorten zijn wat minder 
bekend. Iedere edelsteen heeft zijn eigen kracht en helende werking. Hieronder zullen 
vier bekende soorten edelstenen besproken worden; de Malachiet, de Zwarte Onyx, 
de Agaat en de Maansteen. Dit e-book beperkt zich tot deze vier soorten edelstenen, 
maar uiteraard zijn er naast deze vier soorten, nog veel meer andere edelstenen.

De Malachiet: de Steen der 
Transformatie

De malachiet is een zeer bekende en ook 
erg krachtige edelsteen. De malachiet 
wordt op vrijwel alle continenten ter 
wereld gevonden, maar de mooiste 
malachieten zijn over het algemeen 
afkomstig uit bronnen in Afrika. De 
malachiet is diepgroen van kleur en 
heeft vaak een gestreepte tekening. 
Malachiet wordt al eeuwenlang gebruikt 
vanwege zijn veelzijdige werking. De 
oudste malachiet die is teruggevonden, 
dateert van meer dan 10.000 jaar 
geleden. Malachiet werd in latere tijden 
ook veel gebruikt door de Grieken en 
Romeinen, vooral vanwege de associatie 
met de vruchtbaarheid, maar ook 
vanwege de prachtige groene kleur. De 
malachiet werd als edelsteen gebruikt, 
maar ook vaak tot poeder vermalen en 
vervolgens verwerkt in bijvoorbeeld de 
verf voor schilderijen of schmink voor op 
het gezicht. De helende werking van de 
Malachiet is gebaseerd op verschillende 
eigenschappen van de Malachiet. 

Hieronder worden de meeste genoemde 
effecten van de malachiet opgesomd:

> Voorkomt negatieve energie en   
 zorgt voor positieve energie
> Vermindert gevoelens van angst  
 en onzekerheid
> Brengt meer emotionele stabiliteit
> Verhoogt de vruchtbaarheid
> Vergroot het inlevingsvermogen
> Zorgt voor meer geduld
> Verbetert het cognitieve    
 vermogen
> Zorgt voor een beter    
 concentratievermogen

Binnen de collecties van Luna Bodin is 
uiteraard ook een sieraad verkrijgbaar 
met een malachiet, namelijk de 
Malachia ring. De Malachia ring straalt 
niet alleen kracht uit vanwege de mooie, 
diepgroene malachiet die in deze 
ring verwerkt is, maar is los van deze 
malachiet ook een prachtig sieraad 
om te dragen. De ring is gemaakt van 
sterling zilver en bevat aan het de 
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uiteinden de Malachiet en een sierlijke 
pauwenveer. Doordat de Malachia ring 
niet geheel aansluitend is, maar dus 
een kleine open ruimte tussen beide 
uiteinden heeft, is de ring verstelbaar en 
past hij eigenlijk bij iedereen.

Malachia Ring met malachiet

De Zwarte Onyx: kracht en groei

De zwarte onyx is een mineraal en 
kwarts en is zoals de naam eigenlijk 
al verraadt, een zwart gekleurde 
edelsteen. De zwarte onyx is niet altijd 
geheel zwart, maar heeft soms ook witte 
accenten in de vorm van witte strepen 
of stippen over de edelsteen heen. Ook 
de zwarte onyx wordt al eeuwenlang 
gebruikt vanwege zijn helende kracht. 
Bij opgravingen vanuit de oude Griekse 
en Romeinse tijd zijn bijvoorbeeld 
diverse gebruiksvoorwerpen van 
zwarte onyx gevonden. De belangrijkste 
eigenschappen die aan de zwarte onyx 
worden toegeschreven, zijn:

> Zorgt voor meer     
 doorzettingsvermogen
> Helpt om doelen te bereiken
> Stimuleert besluitvaardigheid/
 vergemakkelijkt het maken van   
 keuzes

> Verbetert de concentratie
> Stimuleert logisch nadenken
> Brengt een hoger niveau van   
 zelfbewustzijn 

Een sieraad met een zwarte onyx dat 
verkrijgbaar is bij Luna Bodin, is de 
Onyx Noir ring. De Onyx Noir ring is een 
buigzame ring in de vorm van een veer, 
met aan het uiteinde de zwarte onyx. 
De ring is gemaakt van sterling zilver 
en doordat hij buigzaam is, past hij bij 
iedereen. Los van de speciale krachten 
van de zwarte onyx in deze ring, is de Onyx 
Noir ring ook een prachtige en stijlvolle 
ring om te zien. Vanwege zijn neutrale 
kleuren is de Onyx Noir uitstekend 
te combineren met uiteenlopende 
kledingstijlen en outfits.

Onyx Noir ring met zwarte onyx
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De Agaat: emotionele rust en balans

Agaten zijn meerkleurige edelstenen, 
dus je kunt ze in verschillende kleuren 
aantreffen. Enkele voorbeelden van 
mogelijke kleuren van de agaat zijn: 
blauw, groen, rood en roze. Agaten 
ontstaan vanuit vulkanische gesteente of 
basalt. De naam ‘agaat’ is oorspronkelijk 
afgeleid van de naam van de rivier op 
Sicilië waar deze edelsteen als eerste 
aangetroffen werd. De agaat is, geschat 
aan de hand van opgravingen afkomstig 
uit vorige eeuwen, al meer dan 8000 
jaar lang in gebruik bij verschillende 
volkeren en in verschillende tijdperken. 
Zo zijn er zelfs sieraden teruggevonden 
uit de Romeinse tijd waarin gebruik is 
gemaakt van agaten. De agaat is heeft 
verschillende krachten. De belangrijkste 
en meeste genoemde krachten van de 
agaat zijn:

> Zorgt voor meer emotionele en   
 geestelijke innerlijke rust 
> Brengt balans en stabiliteit
> Verhoogt het zelfvertrouwen en   
 zelfacceptatie
> Helpt bij het verwerken van   
 verdriet
> Optimaliseert het humeur

Ook de prachtige agaat komt terug 
binnen de collecties van Luna Bodin, 
namelijk binnen de ‘Ava Agatha’ 
collectie. De Ava Agatha collectie 
bestaat uit een ketting en een 
bijbehorende armband. Zowel de Ava 
Agatha ketting als de armband zijn 

gemaakt van roestvrij staal en hebben 
een zeer fijne schakel, die onderbroken 
wordt door een subtiele, agaat 
edelsteen. De agaat die in deze ketting 
en armband gebruikt is, is lichtroze van 
kleur. De ketting en armband zijn stijlvol 
en vrij neutraal qua kleur en goed te 
combineren met vrijwel alle soorten en 
kleuren kleding. De armband en ketting 
zijn ieder apart verkrijgbaar, maar ook 
als bij elkaar passende set.  

De Maansteen: maakt een einde aan 
slapeloosheid

De maansteen is waarschijnlijk wel één 
van de meest bekende edelstenen. 
Hoewel de meeste maanstenen grijs 
van kleur zijn, kan ook de maansteen 
veel verschillende kleuren hebben. 
De kleuren waarin de maansteen 
voorkomt, zijn: roze, grijs, wit, zwart, beige 

De Ava Agatha collectie met agaat
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en groen. Maanstenen hebben vaak 
een prachtige glans over zich, waardoor 
de kleur nog beter tot zijn recht komt. De 
grijsachtige kleur gecombineerd met 
deze glans, lijkend op het licht van de 
maan, is hetgeen waar de maansteen 
zijn naam aan te danken heeft. Ook de 
maansteen is een al eeuwenoude steen, 
die ook door verschillende volkeren 
gebruikt werd vanwege zijn krachten. De 
meest bekende helende krachten van 
de maansteen zijn:

> Helpt tegen slapeloosheid
> Bevordert de vruchtbaarheid
> Heeft een kalmerende werking op 
 gevoel en emoties
> Bevordert de intuïtie
> Helpt om dromen beter te kunnen 
 herinneren
> Benadrukt de vrouwelijke    
 aspecten
> Brengt de emoties meer in balans

De maansteen is één van de mooiste 
edelstenen om te zien en wordt mede 
hierom vaak gebruikt in sieraden, zo 
ook bij Luna Bodin. Een sieraad van 
Luna Bodin waarin gebruik wordt 
gemaakt van de maansteen, is de 
Moonstone Madison ketting. Deze 
ketting is gemaakt van roestvrij staal 
en heeft een sierlijke hanger. De hanger 
is een cirkel met daarin een prachtig 
glimmende maansteen. De kleur van 
de maansteen in de hanger is lichtgrijs. 
Deze ketting is erg subtiel en kan 
dagelijks gedragen worden, omdat hij 
vanwege zijn vrij neutrale uitstraling 
prima  gecombineerd kan worden met 
alle type outfits.
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Er zijn veel mensen die nog weinig 
weten van edelstenen, maar er wel 
graag meer over willen leren. Dit is een 
van de redenen waarom wij dit e-book 
over edelstenen hebben geschreven. 
Door middel van dit e-book willen wij 
graag meer informatie verschaffen over 
de helende krachten die edelstenen 
met zich meebrengen en meer inzicht 
geven in de manieren waarop van deze 
helende krachten gebruik gemaakt kan 
worden. Je kunt dit e-book dus eigenlijk 
zien als een ‘introductie’ in de wereld 
van edelstenen. In dit e-book zijn enkele 
soorten edelstenen in meer detail 
beschreven, om je een idee te geven 
van de herkomst van deze edelstenen 
en de soorten helende krachten die 
edelstenen kunnen bezitten. 

Wellicht ben je door het lezen van dit 
e-book nieuwsgierig geworden naar 
de mogelijke rol van edelstenen binnen 
jouw leven? Er is online nog ontzettend 
veel meer informatie te vinden over 
edelstenen, zeker ook over andere 
soorten edelstenen dan de edelstenen 
die in dit e-book behandeld zijn. Indien 
dit e-book jouw interesse heeft gewekt, 

is het zeker aan te raden je nog verder 
te verdiepen in edelstenen. Mocht je 
nog aanvullende vragen hebben over 
edelstenen en hun werking, dan kun je 
deze vragen altijd aan ons stellen. Wij, 
het team van Luna Bodin, helpen je 
graag!

De sieraden die in dit e-book benoemd 
zijn, zijn allemaal te bestellen in onze 
webshop op lunabodin.nl. Naast de 
genoemde sieraden, zijn nog veel meer 
soorten prachtige sieraden in onze 
webshop verkrijgbaar. Ook voor vragen 
over onze verschillende sieraden en 
praktische vragen met betrekking 
tot je aankoop in onze webshop, kun 
je altijd bij ons terecht. Wij geven je 
graag advies over onze sieraden. 
Klanttevredenheid en service staan bij 
ons altijd voorop. Ons doel is om onze 
missie over te brengen met heel veel 
liefde, passie en enthousiasme. Dit 
e-book is hier een onderdeel van, wij 
hopen dan ook dat je dit e-book met 
veel plezier en enthousiasme gelezen 
hebt en dat je hierdoor meer te weten 
bent gekomen over edelstenen en hun 
helende krachten.

Veel liefs, het team van Luna Bodin.

Nawoord.
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