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Introductie
We kunnen diep geraakt worden door een kristal. En dat is 
niet alleen omdat we deze oeroude stenen zo mooi vinden. 
Ze kunnen ook krachten bezitten die ons kunnen helen en 
helderheid kunnen geven.

De geschiedenis van kristallen
Het woord ‘kristal’ stamt van 
het Griekse woord voor ‘ijs’, 
omdat ooit werd geloofd dat 
de heldere kwarts kristallen 
bestonden uit water dat zo vast 
bevroren was dat het niet meer 
kon ontdooien. Waarzeggers op 
de kermis hadden vroeger een 
kristallen bol; de werkelijkheid 
zou zich weerspiegelen in het 
kristal, en de helderziende had 
de gave om die weerspiegeling 
te zien  om zo de toekomst te 
kunnen duiden. En de oude 
alchemisten zochten niet 
naar de vloeistof of de plant 
der wijzen, maar naar de 
Steen der Wijzen: het kristal 
dat alle kwalen kon helen en 
dat alle metalen in goud kon 
veranderen.

Amuletten & talismannen
Van oudsher heeft de mens 
talismannen en amuletten bij 
zich gedragen. Als een tastbare 
herinnering die het geluk 
moest vermenigvuldigen. Soms 
waren ze gemaakt van metaal, 
amber of ivoor, vaak waren 
het kristallen. Het gebruik van 
smaragd, turkoois, lapis lazuli 
en kwarts in ‘toverformules’ 
werd voor het eerst beschreven 
door de Sumeriërs (5000 voor 
christus). Ook in het Oude 
Egypte werden edelstenen 
ingezet voor bescherming en 
gezondheid en andere oude 
culturen zoals de Maya’s, 
Inca’s, Maori’s en Chinezen 
droegen kristallen als symbool 
voor voorouders.



Kristallen zijn vaak oeroud; soms zelfs ouder dan de mensheid. 
En al die tijd dat het schijnbaar passief en levenloos in de 
aarde lag te schitteren, diep weggestopt onder de grond, 
wisselde het continu energie uit met zijn omgeving. Warmte en 
licht raakten het aan, gingen erdoorheen en ondergingen een 
verandering.

Deel 1:

Kracht  van kristallen
De energie van kristallen



De taal van kristallen
Elk kristal heeft, net als een 
levend wezen, een eigen 
karakter. De taal van het kristal 
is allereerst een visuele taal, van 
kleuren en vormen, hoekig of 
rond, spits of stomp. Zo brengt 
het kristal zonder woorden een 
boodschap over. Als het licht 
het oppervlak van een kristal 
raakt, ondergaat het licht een 
verandering. Een rozenkwarts 
maakt wit licht roze, een 
smaragd maakt het groen.

Het ene kristal is transparant als 
helder glas en laat een groot 
deel van het licht door. Het 
andere is dichter van structuur 
en zuigt het licht in zich op. 

Wat voel je? 
Wat een kristal doet met het 
licht heeft te maken met zijn 
microstructuur: de rangschikking 
van de atomen waaruit het 
is opgebouwd. De atomaire 
‘baksteentjes’ vormen in 

oneindig veel lagen het 
bouwwerk dat uiteindelijk het 
kristal of de edelsteen wordt. 
Ook jij voelt waarschijnlijk wel 
íets als je naar een kristal kijkt. 
Je vindt de kleur misschien 
mooi of aantrekkelijk. Misschien 
wil je het kristal vasthouden, 
of er langer naar kijken. Dat 
betekent dat de energie die 
het kristal uitstraalt jou raakt, je 
op een subtiele manier in een 
bepaalde stemming brengt. 

De juiste frequentie
Elk kristal heeft zijn eigen, 
unieke frequentie, waarvoor 
hij gevoelig is. Als het kristal in 
contact komt met een object 
die dezelfde frequentie deelt,  
worden alle deeltjes waaruit hij 
is opgebouwd zo enthousiast 
dat ze gaan meetrillen en dat 
kan zo’n krachtige golf worden, 
dat het kristal spontaan uit 
elkaar knapt.



Kristallen komen voor in allerlei vormen en formaten. Sommige 
vormen ontstaan op natuurlijke wijze in de natuur, terwijl 
andere stenen geslepen en gepolijst zijn om een nieuwe vorm 
te creëren.

Ruwe, onbewerkte stenen dragen over het algemeen een sterkere 
energie dan stenen die geslepen, gepolijst of getrommeld zijn. 
Zowel gepolijste als ruwe stenen hebben een krachtige energie, 
dus je kunt beide soorten inzetten voor een heilzaam effect op 
lichaam en geest.

Vormen van kristallen



De verschillende vormen
De vorm heeft invloed op de 
manier waarop de energie door 
het kristal stroomt. Dit zijn de 
meest voorkomende vormen:
 
Natuurlijke punt
Een krachtig ruw kristal dat 
niet gepolijst of bewerkt is. 
Deze kristallen worden vaak 
gebruikt bij heling, en sturen 
energie naar het lichaam toe of 
ervandaan. Afhankelijk van de 
richting waarin de punt van het 
kristal wijst. 

Generator
Dit kristal bevat zes facetten die 
in een punt bij elkaar komen. 
Deze vorm versterkt de energie 
en vergroot de helende 
effecten van het kristal. 

Bol
Bollen zetten een gelijkmatige 
energiestroom in gang, ideaal 
als je een energie door een 
ruimte wilt laten stromen zoals je 
woon- of slaapkamer. 

Piramide
Een piramidekristal heeft vier 
gelijke zijden en een basis. 
Ga je mediteren? Dit kristal 
helpt je in meditatieve staat 

te komen en boost positieve 
intenties en affirmaties.  

Cluster
Een cluster bestaat uit een 
groot aantal punten die vanuit 
één basis omhoogschieten. 
Het zijn krachtige energie-
versterkers die ruimtes kunnen 
reinigen en zuiveren. 

Geode
Een kristalgeode is een holle 
steen. Als een geode (open)
breekt, zie je een glinsterende 
binnenkant van kristallen. Een 
geode vergroot én verzacht 
de kristalenergie, zodat 
deze langzamer vrijkomt en 
verspreidt.

Staaf
Een staafvormig kristal is vaak 
in deze vorm geslepen en 
gepolijst, en is geschikt om een 
energiestroom een bepaalde 
kant op te richten.  

Getrommeld
Dit zijn meestal kleine gepolijste 
stenentjes. Het zijn veelgebruikte 
steentjes voor kristallengrids 
maar dankzij hun handzame 
formaat ook fijn om bij je te 
dragen. 

Leuk om te weten: de grootste kristallen ter wereld, ontstaan door 
de natuur, bevinden zich in de grotten van het Mexicaanse plaatsje 
Naica. De seleniet van 12 meter lang en 15 meter hoog spant de 
kroon en is een echte bezienswaardigheid. 
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Kristallen zijn er in alle kleuren van de regenboog. En deze 
tinten en schakeringen hangen nauw samen met hun werking.

De kleuren van kristallen geven 
namelijk een speciale energie 
aan de omgeving of aan jouw 
energieveld. Dit komt doordat 
kleuren in feite lichttrillingen zijn, 
die elk een eigen frequentie 
hebben.

Door naar de kleur van een 
kristal te kijken kun je intuïtief 
aanvoelen welke steen bij jou 

past. Vooral kristallen in de 
kleuren waar jij een tekort aan 
hebt kunnen helend werken. 
Zo heeft ieder chakrapunt 
bijvoorbeeld een eigen kleur. Als 
jij een blokkade ervaart in een 
chakra, kun je een kristal kiezen 
in de kleur van dit geblokkeerde 
chakrapunt. En dit voel jij zelf 
vaak het beste aan.

Kleuren en 
helderheid



Welke kleuren passen 
bij jou?

Yang-kleuren:
- Rood: geeft levenslust
- Oranje: vitaliseert
- Geel: maakt vrolijk en positief
- Bruin: stabiliseert
- Roodbruin: helpt te aarden

Yin-kleuren:
- Groen: brengt harmonie
- Blauw: geeft ontspanning 
  en inzicht
- Paars: stimuleert rust en     
  spirituele ontwikkeling
- Wit: zuivert en versterkt

Bijzondere kleuren:
- Meerkleurig: werkt opwekkend  
  en maakt speels
- Zwart: geeft veerkracht en  
  structuur maar kan ook somber  
  maken

Helderheid
Heldere stenen zouden vooral  
een uitwerking hebben op 
je mind en je geestkracht 
ondersteunen. Iets door-
schijnende stenen werken 
meer in op je gevoelswereld en 
kunnen daarom een helende 
werking op je emoties hebben. 
Dichte stenen hebben volgens 
de kristallenleer invloed op 
je lichaam en kunnen je 
gezondheid een boost geven.

Warme en koele kleuren
Kristallen zijn in te delen in warme en koele kleuren: positieve of 
warme kleuren (yang-energie) stimuleren, activeren en geven 
kracht en koele en kalmerende kleuren (yin-energie) kalmeren, 
verzachten en zuiveren



Juist in deze moderne, hectische tijd kunnen kristallen en hun 
hoge vibraties ons helpen om stil te worden en te gronden. 
De stenen helpen ons om meer balans aan te brengen in ons 
leven, blokkades op te heffen en ervoor te zorgen dat onze 
levensenergie beter gaat stromen. Maar let op: het zijn geen 
magische stenen die in één keer al je problemen oplossen. Ze 
kunnen je wel helpen voelen hoe het met je gaat of inzichten 
brengen, en je zo een zetje in de goede richting geven.

Je kunt kristallen een mooi 
plekje geven in huis of op je 
bureau, of ze bij je dragen, 
als sieraad, of gewoon los in 
je tas of broekzak. Zo kunnen 
kristallen je helpen om mindful 
in het leven te staan. Door een 
kristal vast te houden, verleg je 
namelijk de aandacht van je 
hoofd naar je lijf.

Intentie geven aan je kristal
Alleen maar een steen 
neerleggen of dragen en 
wachten op een wonder kan 
iets moois brengen, Maar 
de kans is groter dat het zal 
tegenvallen. Het meeste 
resultaat bereik je als je 
een kristal gebruikt om je te 
helpen bij het bekrachtigen 
van een affirmatie of intentie; 
een positief geformuleerde 
boodschap die je jezelf wilt 
meegeven. 

Een aantal voorbeelden van 
zulke affirmaties: 
- Ik open mijn hart voor de    
  liefde.
- Ik ben dankbaar voor elke  
  ervaring die op mijn pad komt.
- Ik leef een leven van  
  emotionele en spirituele  
  overvloed.
- Ik voel me sterk en vol  
  vertrouwen.
- Ik volg mijn gevoel en maak  
  de keuzes die precies bij mij  
  passen.

In deze kristallengids vind je 
een stappenplan voor het 
programmeren van jouw steen.

Wat kun je met kristallen? 



Duurzame kristallen
Heb je je ooit afgevraagd waar de kristallen vandaan komen 
die je koopt? Ze komen letterlijk uit de buik van de aarde, waar 
ze gedurende miljoenen jaren zijn gevormd. 

Een groot deel wordt uitgegraven 
in mijnen, vaak als bijproduct 
van de goud-, koper- of 
zilverwinning. Die mijnen 
liggen vaak in landen waar 
de arbeidsomstandigheden 
en milieuwetgeving te 
wensen overlaten. In 
ontwikkelingslanden wordt 
mijnwerk nogal eens verricht 
door kinderen. Bovendien 
brengen mijnen vaak schade 
toe aan de omgeving omdat 
er veel chemicaliën worden 
gebruikt bij het winnen van de 
stenen, en omdat de bossen 
rond de mijnen worden gekapt. 
Dat gaat natuurlijk ten koste 
van de dieren en de natuur. 
Dat is iets om bij stil te staan 
als je stenen koopt. Congo 
bijvoorbeeld is een belangrijke 
leverancier van kristallen zoals 
toermalijn, amethist, citrien, 
kwarts en malachiet. In de 
mijnen in Congo werken vaak 
jonge kinderen. 
Canada, Finland, Argentinië, 
Botswana, Spanje en de 

Filipijnen hebben een relatief 
strenge wetgeving, dus met 
stenen uit die landen maak je 
de grootste kans dat het goed 
zit. Ook de kleinschalige winning 
van kristallen (en edelstenen) 
door de lokale bevolking in Azië 
en Zuid-Amerika bijvoorbeeld 
wordt gezien als een veilig en 
eerlijk alternatief. 

In de edelstenenwereld 
onderzoekt men momenteel 
hoe de route van de mijn naar 
de winkels beter gevolgd kan 
worden, zodat iedereen kan 
zien waar je stenen vandaan 
komen. Ook kijkt men naar 
de mogelijkheden voor 
een keurmerk voor eerlijke, 
duurzame kristallen. Dat is er 
echter nog niet. 

Goed om te weten: alle 
kristallen in de Happinez Shop 
zijn fairtrade en komen uit 
duurzame mijnen.  Dit geldt 
ook voor jouw ‘Soul Medicine’ 
kristallenset.



Er zijn een paar manieren om een kristal te kiezen: 

1) Je volgt een ‘voorschrift’ uit 
de kristallenleer die uitlegt welk 
kristal past bij je persoonlijkheid, 
sterrenbeeld of leefsituatie. Zo 
kun je de kristallenlijst in deze gids 
raadplegen om het juiste kristal te 
vinden. 

2) Je gaat puur op je gevoel 
af. Je neemt gewoon de eerste 
steen die je ziet, die je opvalt 
in een winkel of tijdens een 
workshop. Dat is de steen die jou 
aantrekt. Dat zegt iets over wie je 
van nature bent. Misschien komt 
dat overeen met je constitutie 
of sterrenbeeld, maar het kan 
ook gaan over een kwaliteit 
die je op enig moment wilt 
uitdragen of uitdrukken. De steen 
kan ook symbool staan voor 
iets wat je graag wilt bereiken. 

Je voelt je namelijk van nature 
aangetrokken tot stenen die jouw 
doelen symboliseren.

3) Iemand die veel ervaring heeft 
met kristallen, een kristalcoach 
bijvoorbeeld, kan een steen 
aandragen die is afgestemd op 
jouw vraag of probleem. Martijn 
Antonius van kristalmeester.nl
krijgt weleens te horen dat 
iemand zo’n steen ‘niet zo fijn 
vindt’. “Eigenlijk is dat juist heel 
interessant, want hij maakt iets 
in je los, je komt bij een gevoel 
dat lastig voor je is. Dat is vaak 
het gebied waar je kunt groeien. 
Ik hoor vaak dat het later, als 
iemand door dat moeilijke stuk 
heen is, iemands favoriete steen 
wordt.”

Hoe kies je een kristal?



Hoe voel je welk kristal bij 
jou past?
Vind je het moeilijk om het juiste 
kristal te kiezen? Met deze drie 
tips kom je altijd uit bij de steen 
die jij op dit moment nodig hebt.

Kleur
Een simpele manier is om een 
steen op kleur uit te kiezen. Word 
je blij van een kleur, dan heb 
je eigenlijk al intuïtief gekozen. 
Eventueel kun je ook voor een 
kleur kiezen waaraan je op dat 
moment een tekort hebt in je 
jouw eigen aura. Zo staat roze 
voor liefde en zorgzaamheid, en 
blauw voor het uitstralen van rust.
 
Gevoel
Houd een steen vast en focus 
je op zijn energie. Wat voel je 
bij deze steen? Het kan dat een 
steen jou een gevoel van warmte 
of koelte geeft, of dat je zijn 
energie terugvoelt in een ander 

deel van je lichaam - wellicht 
verbonden met een chakra.

Behoefte
Kristallen kunnen tot steun zijn in 
allerlei soorten situaties. Voel je 
je emotioneel, dan kan pyriet 
je welzijn ondersteunen. Wil je 
je creativiteit stimuleren, dan is 
carneool een prikkelende steen. 
Probeer te voelen waaraan je 
behoefte hebt, en kies aan de 
hand daarvan het kristal dat bij 
je past. 

Tip: Sta je in een winkel en 
zie je een grote hoeveelheid 
kristallen om uit te kiezen? 
Kies dan een kristal uit met je 
linkerhand. Omdat je hart zich 
ook bevindt aan de linkerkant 
van je lijf, maakt je linkerhand het 
eenvoudiger om op je gevoel af 
te gaan en intuïtief te kiezen.



Combineren
Over het algemeen laten 
kristallen zich eenvoudig 
combineren, er bestaat geen 
goed of fout. Wel kan het ene 
kristal je een energieboost 
geven, en het andere kristal 
je juist doen ontspannen. 
Deze stenen hebben dan een 
tegengestelde werking, die los 
van elkaar beter tot hun recht 
komen. 

Amethist is bijvoorbeeld 
een mooi kristal voor op je 
nachtkastje. Deze steen helpt 
je geest te ontspannen en tot 
rust te komen. Ideaal voor het 
slapengaan. Wanneer je hier 
een citrien naast leg (zonder 
hier een duidelijke intentie voor 
te hebben) dan kan deze kristal 
je nachtrust in de weg gaan 
zitten.

In zo’n geval kun je deze 
twee stenen het beste apart 
gebruiken. Zo floreert citrien 

beter in een sociale ruimte, 
zoals je werkplek of in de 
keuken. Maar ook dit is geen 
wetmatigheid. Wanneer je 
kristallen met een duidelijke 
intentie programmeert kun 
je ook citrien en amethist 
combineren.  

Drie tips voor het combineren 
van kristallen
Ga je zelf aan de slag met het 
combineren van kristallen? 
Achterhaal dan eerst de 
werking van het kristal. Met 
onderstaande tips kun je 
gemakkelijk zelf combinaties 
maken met je kristallen.

Tip 1: Heb helder voor ogen 
wat je wilt bereiken.

Ook kristallen met een 
tegengestelde werking kun je 
dus combineren, mits je ieder 
kristal programmeert met een 
duidelijke intentie. Stel je voor 
dat je een kristallencombinatie 

Kristallen 
combineren

Mag je kristallen bij elkaar leggen, of kunnen kristallen elkaars 
werking belemmeren? Door intuïtief te werken en door de juiste 
intentie te gebruiken kun je alle kristallen combineren.



op je bureau wilt leggen. Je 
kunt dan kiezen voor een 
steen die je energie boost, en 
deze vragen om je creativiteit 
te stimuleren. Vervolgens kun 
je een kalmerende steen 
programmeren om jouw 
communicatie zachter te 
maken. Deze stenen hebben 
dus een tegengestelde werking 
maar zouden in dit geval een 
krachtig duo vormen.

Tip 2: Gebruik de kleuren 
als leidraad. Eerder in deze 
gids kon je lezen over de 
verschillende kleurschakeringen 
van kristallen en hun werking.

Wanneer je een trio aan 
rustgevende stenen wilt 
neerleggen, kun je bijvoorbeeld 
kiezen voor de kalmerende 
yin-kleuren. Kristallen die 
overeenkomen in werking 
en eigenschappen zijn altijd 
geschikt om te combineren.

Tip 3: Gebruik kristallen uit 
dezelfde familie. Stenen 
uit eenzelfde groep gaan 
goed samen. Denk aan 
de kwartsfamilie of aan 
verschillende toermalijnsoorten.

De gouden driehoek
De bekendste kristalcombinatie 
is de ‘gouden driehoek’. 
Deze kristallenset bestaat uit 
bergkristal, rozenkwarts en 
amethist en wordt zo genoemd 
vanwege de samenwerking 
tussen deze drie steentjes uit de 
kwartsfamilie Deze drie kristallen 
versterken elkaars werking en 
zorgen voor harmonie in de 
ruimte waarin je ze plaatst. 
Amethist werkt namelijk 
ontspannend, bergkristal 
reinigend en rozenkwarts 
verzachtend. Een perfecte 
match, dus!



Deel 2:

Kristallenlijst



Liefde begint met zelfliefde. Die geef je handen en voeten 
door goed voor jezelf te zorgen. De volgende stenen helpen je 
daarbij. Maak een set van deze drie stenen als persoonlijke 
formule voor een leven vanuit je hart. 

Selfcare & 
   liefde



1. Jade vormt de basis van het 
liefdestrio. Deze groene steen 
resoneert met de energie van 
je hart. Hij helpt je om jezelf te 
overstijgen, omdat hij je laat zien 
hoe innerlijke overtuigingen je 
tegenhouden om volledig tot 
bloei te komen. Gebruik jade 
om je hartchakra te openen en 
bij de verzorging van je lichaam 
(masseer jezelf bijvoorbeeld 
zachtjes met een jade). Jade 
inspireert je om goed voor jezelf 
te zorgen. Het is bij uitstek een 
healing kristal, dat je helpt om 
overvloed te ervaren (los van 
de materiële betekenis). Vanuit 
het gevoel van overvloed kun 
je liefde geven zonder je zorgen 
te maken of je er genoeg voor 
terugkrijgt. Draag hem altijd bij je.

2. Rozenkwarts is de trouwe 
begeleider van de liefde. De 
zachtroze kleur staat voor de 
ontvangende energie, die je wilt 
versterken om een liefdevolle en 
betrokken partner aan te trekken. 
Een rozenkwarts brengt harmonie 
in je relatie. Niet alleen in die met 
je partner, ook in die met jezelf. 
Rozenkwarts maakt je bewust van 
de schoonheid om je heen en 
helpt je om je open te stellen voor 

muziek en kunst. Ook nodigt hij 
je uit om het mooie te zien in de 
ander, waardoor je in de liefde 
een keus kunt maken die louter 
voortkomt uit je hart. Geef hem 
een mooie plek in je slaapkamer 
of op je liefdesaltaar.

3. Blauwe calciet is de steen van 
communicatie. De kleur blauw 
is verwant met het keelchakra, 
het chakra van waaruit we 
de woorden vinden om onze 
waarheid en emoties over te 
brengen op anderen. Als jij kunt 
aangeven wat je van je partner 
verwacht en hoe jij je voelt, kan 
die andere daarop reageren. 
Laat jij die ander maar raden 
naar wat er in je omgaat, dan 
kun je elkaar ‘mis verstaan’. Dus 
woorden hebben de kracht 
ons tot elkaar te brengen en 
uit elkaar te drijven. Daarom 
is communicatie de essentie 
van elke goede relatie. De 
blauwe calciet versterkt jouw 
uitdrukkingsvermogen. Hij zorgt 
dat je vanuit liefde en compassie 
spreekt. Is ‘praten met elkaar’ het 
knelpunt in je relaties? Draag er 
een ter hoogte van je keelchakra 
(aan een korte ketting).



In een stimulerende omgeving is het makkelijk jezelf kwijt te 
raken, te veel in je hoofd te zitten of je voortdurend onrustig 
te voelen. Met de volgende drie kristallen kun je de rust 
terugvinden en beter bij jezelf blijven.

Innerlijke rust  
  & balans



1. Agaat is een prachtige 
steen die bekendstaat om zijn 
vermogen om jou stabiliteit 
te geven, je te helpen om te 
aarden. Van oudsher werd 
hij gebruikt om mensen te 
beschermen tegen ‘negatieve’ 
energie, oftewel alles wat van 
buiten op je af komt en wat je 
niet in je leven wilt, wat energie 
kost en wat je afleidt van het 
pad dat voelt als het jouwe. 
Agaat is ook goed voor mensen 
die veel piekeren. Agaat komt 
in verschillende kleuren; voor 
grounding en rust zijn de ‘koele’ 
kleuren (grijs, groen en blauw) 
geschikt. Gebruik de agaat als 
focuspunt tijdens je meditatie, of 
houd hem tijdens het mediteren 
in je hand, terwijl je voelt hoe zijn 
energie jou vervult. 

2. Seleniet is ideaal om meer 
evenwicht en stilte in je leven te 
brengen. Seleniet geeft vibraties 
af van een hoge en lichte 
energie, die goed aansluiten bij 
de toestand die bekend staat 
als ‘flow’. Dat wil zeggen dat je 
op een rustige manier gefocust 
bent en geniet van het ‘bezig 
zijn’. Seleniet staat bekend als 
een reinigende steen: hij reinigt 
andere stenen maar je kunt hem 
ook gebruiken als onderdeel van 

een reinigingsritueel of tijdens 
een energy healing zoals reiki. 
Daarnaast is seleniet een ideale 
steen op je nachtkastje: hij kan je 
in de kalme en heldere stemming 
brengen die nodig is voor de 
perfecte nachtrust. Je kunt hem 
natuurlijk ook onder je kussen 
leggen. 

3. Bergkristal is een helder, 
‘wit’ kristal van het kwarts-type. 
Het is een magnifiek kristal, dat 
een heilzame werking heeft in 
de breedste zin van het woord. 
Qua energie komt hij overeen 
met het kruinchakra, waardoor 
hij helpt om dingen vanuit een 
ander, hoger perspectief te 
bekijken. Dat kan je de kracht 
geven om los te komen van 
de alledaagse tweestrijd in je 
hoofd, de tweestrijd waarin 
iedereen weleens gevangen 
zit. Het bergkristal stimuleert een 
heldere geest, te midden van 
de dagelijkse drukte. Je hoeft 
hem alleen maar aan te raken of 
met volle aandacht te bekijken. 
Dat kan tijdens een meditatie, 
maar ook door hem een plekje te 
geven op je bureau.

Emma Lucy Knowles tipt ook de 
volgende steen voor innerlijke rust 
en balans: amethist.



Waar haal je de kracht vandaan? Als gezond eten, sporten en 
goed slapen niet genoeg is om vol energie in het leven te staan 
stimuleren deze drie stenen energie van een hogere orde. 

Kracht  
  & energie



1. Citrien (goudgele kwarts) 
straalt als het licht van de zon. 
Met zijn vrolijke kleur brengt 
hij een boodschap van hoop 
en vreugde. Het is een kristal 
vol positieve energie die jou 
graag wil uitnodigen om mee 
te gaan in zijn enthousiasme. 
Deze verwarmende steen helpt 
je om dingen waar je somber 
tegenaan kijkt van een zonnige 
kant te zien. Door de steen bij 
je te dragen voel je vaak al snel 
dat je levenslust weer terugkeert.
Met zo’n houding komt het 
geluk vanzelf op je af, de reden 
dat deze steen vroeger door 
handelaren en zakenmensen 
werd gedragen om voorspoed 
en rijkdom te bespoedigen. Zet 
hem op een plek waar je hem 
vaak ziet en vanwaar hij jou kan 
‘instralen’ met zijn levensvreugde. 
Of draag hem in de vorm van 
een juweel.

2. Tangerine (of oranje) kwarts 
wordt gebruikt om vreugde en 
enthousiasme te versterken. Hij 
activeert het heiligbeenchakra, 
dat verbonden is met de emoties. 
Voel je je geremd, kost het je 
moeite om plezier te hebben in 
de dingen die je doet? Dan is 
dit kristal je beste vriend. Weet 
je nog hoe je vroeger, toen je 
klein was, energie had voor tien? 
Hoe jij je kon verheugen op de 
leuke dingen die gingen komen? 
Tangerine kwarts helpt om die 

speelsheid en dat innerlijke kind 
terug te vinden. Net als citrien kun 
je hem een centrale plek geven 
in je kamer of op je bureau. In de 
slaapkamer komt hij minder tot 
zijn recht. Dat is meer een plek 
voor rustgevende kristallen. 

3. Zwarte toermalijn 
Voldoende energie is niet alleen 
een kwestie van ‘opladen’ het is 
ook goed om te zorgen dat de 
energie niet uit je leven weglekt. 
Toch is het soms onvermijdelijk 
dat je contact hebt met mensen 
die je vooral energie kosten. 
Zelfs je beste vriendin is niet 
altijd inspirerend. Ook kan het 
gebeuren dat je dingen moet 
doen die meer energie kosten 
dan ze opleveren. In dergelijke 
situaties helpt de zwarte 
toermalijn. Hij beschermt je tegen 
negatieve energie en geeft 
je een schild voor andermans 
sombere gedachten. Zo lukt 
het jou om je te concentreren 
en krachtig overeind te blijven. 
Draag hem bij je als je iets moet 
doen waarvan je weet dat het 
energie gaat kosten, of maak 
hem tot je persoonlijke talisman 
als je merkt dat jij je niet goed 
kunt afsluiten (bijvoorbeeld 
omdat je HSP bent).

Emma Lucy Knowles tipt ook de 
volgende stenen voor kracht en 
energie: carneool, tijgeroog en 
labradoriet.



Handelen vanuit je intuïtie en tegelijkertijd in contact staan 
met je hogere zelf, zo zou je een spirituele levenshouding 
kunnen samenvatten. Om de verbinding tussen ‘boven’ en 
‘beneden’ tot stand te brengen, fungeren deze drie kristallen 
als kanaal. 

Spiritualiteit
   & intuïtie



1. Amethist 
Amethist is een multifunctioneel 
kristal, die van oudsher geliefd is 
vanwege zijn prachtige violette 
kleur. Hij zou zijn eigenaar rijkdom 
geven. Misschien klopt dat als 
je het spiritueel opvat. Een van 
zijn bijzondere eigenschappen 
is namelijk het versterken van 
de intuïtie. Heb je aanleg tot 
helderziendheid, dan is deze 
steen ideaal gereedschap, 
houd hem in je hand voor een 
helder visioen. Het is ook echt 
een steen om mee te mediteren, 
want hij bevordert ontspanning 
en helderheid in je hoofd. 
Gebruik hem ook als je aan het 
visualiseren bent. Ga tijdens de 
meditatie liggen en houd de 
amethist in de palm van je hand. 

2. Celestien 
Het is geen toeval dat celestien 
doet denken aan het Engelse 
celestial wat ‘hemels’ betekent. 
De kleur van dit kristal is van 
een vredige, hemelsblauwe 
helderheid. Hij richt je blik op 
het hogere en kan je inspireren 
om contact te zoeken met je 
innerlijke, wijze stem of met je 
beschermengelen. Ook is het 
een kristal dat je intuïtie versterkt 
en zorgt voor levendige dromen 
waarin je een boodschap kunt 

ontvangen. Heb je het gevoel 
dat je de (spirituele) weg een 
beetje kwijt bent? Geef hem dan 
een belangrijke plek in je leven. 
Dit kristal straalt rust uit, dus het is 
fijn om hem bij je te houden als je 
gaat slapen. 

3. Labradoriet 
Deze magische steen met zijn 
‘pauwenkleuren’ is verbonden 
met de geestelijke wereld en het 
universum. Daarom kan hij de 
groei van je spirituele bewustzijn 
ondersteunen. Ook maakt hij je 
bewust van wat zich afspeelt in 
je onderbewuste. Van oude pijn 
tot negatieve overtuigingen, 
neem een labradoriet in je hand 
en laat ze naar de oppervlakte 
komen. Als je ze eenmaal goed 
in de ogen hebt gekeken, zijn ze 
voorgoed ontmaskerd en hebben 
ze niet langer zoveel macht over 
jou. Labradoriet wordt ook gezien 
als een beschermend kristal en 
een die je helpt om de toekomst 
helder te zien. Leg hem tijdens 
een meditatie op je derde oog 
en ervaar wat deze magiër voor 
jou in petto heeft!

Emma Lucy Knowles tipt ook de 
volgende stenen voor spiritualiteit 
en intuïtie: seleniet en citrien.



Citrien, zwarte toermalijn en 
tangerine kwarts vormen een 
trio waarmee je gedurende de 
werkdag regelmatig even kunt 
‘opladen’. Verder zijn ook blauwe 
calciet en celestien onmisbaar 
omdat ze je helpen om beter te 
communiceren (met collega’s 
bijvoorbeeld), wat de basis is van 
plezier in je werk.

Emma Lucy Knowles tipt ook 
de volgende stenen voor op je 
werk: hematiet, blauwe calciet, 
carneool, amazoniet, tijgeroog 
en ander donker gekleurde 
stenen.

Kristallen 
op je werk



De energie van kristallen is verwant aan de energie van 
sterrenbeelden. Zo heeft Weegschaal veel overeenkomsten 
met de rozenkwarts. Dat betekent niet dat een Weegschaal 
rozenkwarts moet dragen. De energie van rozenkwarts kan juist 
een uitstekende aanvulling zijn voor de tekens die tegengesteld 
en complementair zijn aan Weegschaal: Ram en Kreeft. Tekens 
die van nature de vredigheid (Ram) en het evenwicht (Kreeft) 
van Weegschaal missen. Hieronder voor elk sterrenbeeld een 
voorbeeld. 

Kristallen voor 
jouw sterrenbeeld

Steen Overeenkomst Inspireert Voedt
Rozenkwarts Weegschaal Kreeft Ram
Obsidiaan Schorpioen Leeuw Stier
Jade Boogschutter Maagd Tweelingen
Labradoriet Steenbok Weegschaal Kreeft
Celestien Waterman Schorpioen Leeuw
Amethist Vissen Boogschutter Maagd
Carneool Ram Steenbok Weegschaal
Zwarte Toermalijn Stier Waterman Schorpioen
Citrien Tweelingen Vissen Booschutter
Maansteen Kreeft Ram Steenbok
Tijgeroog Leeuw Stier Waterman
Agaat Maagd Tweelingen Vissen



Kristallen bij 
de 7 chakra’s
Elk chakra kan gestimuleerd worden door een bepaalde 
edelsteen. Laad je water op met een steen, leg er eén op de 
bijbehorende chakra of steek hem een dag in je zak voor extra 
kracht. 

Chakra 1: wortelchakra
Verbinding en je veilig voelen
Steen: rode jaspis

Chakra 2: sacraal chakra
Creativiteit en emoties
Steen: oranje calciet

Chakra 3: zonnevlecht
Zelfwaardering en wilskracht
Steen: honingcalciet

Chakra 4: hartchakra
Liefde en compassie
Steen: aventurijn

Chakra 5: keelchakra
Jezelf uiten
Steen: angeliet

Chakra 6: derde oog
Intuïtie en inzicht
Steen: sodaliet

Chakra 7: kruinchakra
Bewustzijn en wijsheid
Steen: amethist



Kristallen bij 
de 8 maanfasen
Kristallen kunnen je begeleiden tijdens de maanfasen. Voor elke 
maanfase is er een passend kristal. Leg het kristal in het maanlicht 
om hem te laden met energie. Of draag het kristal bij je dat past 
bij je behoefte van dat moment. 



Nieuwe maan: aquamarijn
Als je een nieuw begin wilt maken helpt aquamarijn om je geest aan 
te scherpen en een doelgerichte beslissing te nemen. Dit kristal geeft 
je focus, doorzettingsvermogen en steunt je bij het zetten van de juiste 
intentie. Ook vermindert hij de angst om te falen, waardoor je niet 
langer uitstelt, maar echt in actie durft te komen. Elk nieuw begin valt 
samen met het afscheid van oude patronen, relaties en gewoontes. 
Aquamarijn is dan ook de steen van het loslaten. Wat je misschien 
steeds vergeefs probeerde, tot het ineens, rond de nieuwe maan 
vanzelf lijkt te gaan.

Wassende maan: rozenkwarts
Rozenkwarts staat vooral bekend als liefdessteen. Maar liefde gaat 
niet alleen over relaties: het gaat ook over de passie voor wat je écht 
wilt bereiken in je leven. Pas als jij ergens met heel je hart achter staat, 
kun je het tot stand brengen. Door jezelf tijdens de wassende maan te 
omringen met rozenkwarts, kun je dat hartsverlangen bekrachtigen, 
waardoor je 100 procent in jezelf en je eigen groei kunt geloven. 
Rozenkwarts versterkt dan ook de wilskracht, die ook voortkomt uit het 
hart. Daarom is de rozenkwarts een perfecte steen om bij je te dragen 
als je een nieuw project bent begonnen.

Eerste kwartier: carneool
Carneool is het kristal dat je helpt het hoofd koel te houden en 
pragmatisch beslissingen te nemen. Hij sterkt je in het afmaken 
van een project dat je begonnen bent. Het is een bestendigende, 
stabiliserende steen, een trouwe kameraad. Daarom is de carneool 
bijzonder geschikt om te dragen tijdens het Eerste kwartier van de 
maan, als je de eerste stappen zet van een project of als je bezig bent 
een nieuwe routine vorm te geven in je dagelijkse leven. Carneool 
vergroot met zijn vrolijke rood-oranje tinten bovendien het plezier dat 
je beleeft aan de uitvoering van allerlei taken.

Springende maan: tijgeroog
Tijgeroog is de steen die je bewustzijn kan vergroten en je helpt om 
de dingen heel helder te zien. Hij geeft inzicht in de wet van oorzaak 
en gevolg. Dat sluit feilloos aan bij de energie van de springende 
maan, die van je vraagt om je ideeën of projecten aan te scherpen, 
te verfijnen. Tijgeroog stelt je in staat om je krachten wijs te gebruiken, 
zodat je zonder energieverspilling op weg gaat naar je doel. Met 
een tijgeroog in je nabijheid, vergroot je de kans dat je tijdens de 
springende maanfase succes kunt boeken.



Volle maan: zonnesteen
Tijdens volle maan zien we de weerspiegeling van het zonlicht op het 
volledige oppervlak van de maan. Je zou kunnen zeggen dat de volle 
maan het licht van de zon vangt en doorgeeft aan ons. Hetzelfde 
wordt gezegd van de zonnesteen, die vrolijk en optimistisch maakt. 
Wil je de energie van de volle maan vangen in een kristal, dan is 
de zonnesteen dus een prachtige manier. Met een zonnesteen in je 
nabijheid blijf je vrolijk en ben je beter opgewassen tegen de intense 
emoties van de volle maan. Ook neemt hij de onrust weg, mocht de 
volle maan je wakker houden.

Afnemende maan: citrien
Als je tijdens de afnemende maan zin hebt om jezelf uit te drukken, 
iets moois te maken, dan is de gele citrien een fijne muze. Ook de 
citrien draagt het zonlicht in zich. Hij geeft helderheid bij zelfonderzoek, 
waardoor je sneller en dieper contact kunt maken met je ware 
drijfveren en je creatieve bron. Hij versterkt een positieve houding, 
waardoor je liefdevol en dankbaar naar jezelf en je creatieve uitingen 
kunt kijken. Koester deze steen als je meer zelfvertrouwen wilt uitstralen 
of als je meer overvloed in je leven wilt. Citrien helpt je om de juiste 
mindset te vinden.

Laatste kwartier: kwarts
Als tijdens het laatste kwartier het grote ‘onkruid wieden’ begint en jij 
afscheid neemt van dat wat niet meer bij je past, is het fijn om gebruik 
te maken van de helende en troostende energie van heldere kwarts. 
Bij afscheid nemen hoort ook altijd wat verdriet, en misschien spijt over 
de verloren tijd. Kwarts helpt je om mild te zijn en jezelf en anderen 
te vergeven, waardoor een zuivere en spirituele healing plaats kan 
vinden. Kwarts vergroot ook de liefde voor jezelf en versterkt de 
helende krachten van andere stenen.

Asgrauwe maanfase: bloedsteen
Tijdens de asgrauwe maanfase is het belangrijk om te werken aan 
je herstel door voldoende rust te nemen en goed voor jezelf te 
zorgen. De bloedsteen staat bekend om het vermogen je herstel 
te ondersteunen. Met een bloedsteen vind je meer innerlijke rust 
en acceptatie, gevoelens van frustratie lossen op en je voelt je van 
binnen weer helemaal sereen. Zijn er nog wat kleine dingetjes die je 
zou willen opruimen? Dan geeft een bloedsteen je net dat duwtje in 
de rug om de cleaning af te ronden. En dan ben je helemaal klaar om 
vol vertrouwen de volgende maancyclus in te gaan.



Kristallen per
persoonlijkheid



Ben je introvert? 
Tijgeroog geeft je de kracht 
om naar buiten te treden. 
Malachiet stimuleert je om 
risico’s te nemen en erop uit 
te gaan. Blauwe chalcedoon 
opent het keelchakra waardoor 
je makkelijker je gedachtes en 
gevoelens kunt uiten.

Ben je extravert? 
Maansteen kalmeert je en brengt 
je naar een veilige plek in jezelf. 
Amethist helpt je ook om naar 
binnen te gaan en bij jezelf te 
blijven. Peridoot (ook wel olivijn 
genoemd) versterkt je hartchakra 
en helpt je om los te komen van 
de invloed van anderen.

Ben je een gevoelsmens? 
Groene fluoriet helpt je om 
dingen op een rijtje te zetten en 
orde te brengen in de chaos in je 
hoofd. Aquamarijn versterkt de 
moed als je overgevoelig bent 
en je daardoor verlamt voelt. 
Bergkristal kan je helpen om meer 
helderheid en focus te vinden, als 
je overspoelt raakt door emoties.

Ben je een verstandsmens?
Rozenkwarts is bij uitstek het kristal 
om je meer bij je gevoel en je hart 
te brengen. Amazoniet brengt 
je verzachting, flow en inspiratie. 
Roze toermalijn opent je hart om 
liefde te ontvangen en brengt 
emotionele heling. 

Ben je een optimist?
Larimar is verkoelend en 
kalmerend. Aragoniet kan je 
helpen om wat meer te aarden 
en in evenwicht te blijven 
als je op drift raakt door je 
enthousiasme. Hematiet helpt je 
om beide voeten op de grond 
te houden en je evenwicht te 
bewaren. 

Ben je een pessimist?
Rookkwarts verdrijft angst en 
negatieve stemmingen en helpt 
je om kalme, positieve gedachtes 
te koesteren. Labradoriet wordt 
gezien als een magische steen, 
die kan helpen om verandering 
tot stand te brengen en je 
beschermt tegen negatieve 
invloeden. Citrien brengt je 
blijdschap en een geluksgevoel, 
zodat je beter bent opgewassen 
tegen het dagelijks leven.



Deel 3:

Werken met  kristallen



How to: kristallen reinigen
Kristallen kunnen energie opnemen uit de omgeving. Dat is niet 
altijd positief - bijvoorbeeld als er veel ruzie of verdriet is. Daarom 
is het belangrijk om stenen regelmatig te reinigen, oftewel te 
ontladen. Ook als je kristallen gebruikt voor healings, is het aan 
te raden ze voor en na een sessie te resetten of energetisch ‘op 
te frissen’. En ook als je een steen nieuw hebt aangeschaft, is het 
goed om hem voor gebruik te reinigen. 

Een kristal reinigen kun je op verschillende manieren doen, volgens 
de principes van water, vuur of aarde. Heb je niet veel ervaring met 
kristallen, begin dan met een ‘droge’ reiniging. 



Methode 1: Lucht 
Edelstenen zoals hematiet 
hebben van zichzelf een 
reinigende werking en zijn 
daarmee geschikt om energieën 
van andere kristallen te 
absorberen.

Stap 1: Maak een kristalbedje 
van hematietstenen. Je kunt de 
steentjes in een abaloneschelp 
leggen of in een schaaltje van 
aardewerk.
Stap 2: Leg je kristallen op het 
bed van hematietsteentjes.
Stap 3: Laat je kristallen een paar 
uur liggen. Hierna zijn ze weer 
volledig gereinigd.

Methode 2: Vuur
Je kunt salie, wierook van 
sandelhout of palo santo (heilig 
hout) branden en de steen door 
de rook halen.

Stap 1: Brand een bosje salie, 
palo santo of een wierookstokje.
Stap 2: Draai de edelsteen een 
tijdje rond in de rook.

Methode 3: Aarde
Een derde manier van reinigen is 
een kristal in de aarde stoppen.

Stap 1: Verzamel aarde van 
moeder natuur en stop dit in een 
potje of schaaltje.
Stap 2: Begraaf jouw stenen in de 
aarde en laat ze 24 uur tot drie 
dagen liggen.

Methode 4: Water
Reinigen met water kan ook, 
maar je moet eerst weten of je 
steen tegen water kan. Zie het 
lijstje in de kristallengids. 

Stap 1: Schenk lauw bronwater in 
een schaal, schelp of bakje
Stap 2: Leg de stenen in het water 
en breng je gedachten naar de 
kristallen
Stap 3: Laat de kristallen 24 uur 
in het water liggen. Ze zijn dan 
volledig gereinigd.

Welke kristallen mogen in 
water? Kraanwater bevat kalk en 
dat tast de zachtere steensoorten 
aan. De ijzerhoudende en of 
poreuze mogen niet te lang in 
water blijven, maar die kun je wel 
even afspoelen. Een zachtere 
methode om deze stenen te 
reinigen is dus met rook, aarde of 
hematietstenen.

Welke kristallen kan je wel 
reinigen met water?
Jade, rozenkwarts, agaat, 
bergkristal, citrien, tangerine, 
amethist, rookkwarts, tijgeroog 
(liefst lauwwarm water)
 
Welke kristallen kan je het beter 
niet met water reinigen?
Blauwe calciet, seleniet, zwarte 
toermalijn, celestien, labradoriet, 
obsidiaan, maansteen.



Naast reinigen kun je stenen laden met nieuwe energie. Volgens 
kristallendeskundige Martijn Antonius hebben de meeste heldere 
stenen baat bij het licht van de zon. “Ik zet mijn bergkristallen 
bijvoorbeeld regelmatig in de zon.” Doorzichtige stenen zijn beter 
af bij het licht van de volle maan en dichte stenen kunnen zich 
opladen in de aarde. “Dit is een vuistregel. Amethist, aquamarijn, 
aventurijn, beryl, celestiet, citrien, kunziet, larimar, malachiet, 
opaal, rozenkwarts, toermalijn, fluoriet en turkoois kunnen niet 
goed tegen zonlicht. Ze kunnen verbleken of barsten. Sommige 
stenen zoals citrien en seleniet reinigen zichzelf en hoeven niet of 
minder vaak gereinigd of opgeladen te worden.”

Stap 1: Verzamel de kristallen die 
je wilt opladen.

Stap 2: Vraag aan de maan of 
de zon om jouw kristallen op te 
laden met positieve energie.

Stap 3: Pak een schaaltje en leg 
je stenen erin, met de intentie 
om ze op te laden met nieuwe 
energie.

Stap 4: Plaats jouw schaaltje 
buiten of in het raamkozijn (ook 
door het glas laden je kristallen 
goed op).

Stap 5: Na een nacht in het volle 
maanlicht of een dag in het 
zonlicht zijn jouw kristallen volledig 
opgeladen.

How to: 
kristallen opladen



How to: intentie 
meegeven aan je kristal

How to: 
kristallen programmeren



Het meeste resultaat bereik je als je een kristal gebruikt om je 
te helpen bij het bekrachtigen van een affirmatie of intentie; een 
positief geformuleerde boodschap die je jezelf wilt meegeven.

Met dit stappenplan geef je een intentie mee aan jouw kristal.

Stap 1: Schrijf een affirmatie 
of intentie op waarmee je 
wilt werken. Kies woorden die 
bij je passen, gebruik geen 
ontkenningen maar formuleer 
positief. Dus niet ‘ik ben niet 
langer gesloten voor liefde’ 
maar ‘ik sta open voor liefde’. 
Dat is belangrijk omdat het 
onderbewuste geen verschil 
kent tussen beweringen en 
ontkenningen.
.
Stap 2: Neem nu je kristal mee 
naar een rustige plek en ga in 
een makkelijke houding zitten. 
Houd de steen in je hand. Haal 
diep en rustig adem. Bekijk het 
kristal rustig van alle kanten, voel 
hoe hij in je hand ligt, hoe zwaar 
of licht hij is. Misschien wil je hem 
een beetje draaien zodat je zijn 
schittering en kleuren goed van 

alle kanten kunt zien. Vraag je 
af waarom je deze steen hebt 
gekozen. Welk gevoel geeft hij 
jou? Is er een boodschap die hij 
voor je heeft?

Stap 3: Ga door met diep en 
rustig ademhalen en houd de 
steen tegen je hart. Je kunt 
ook gaan liggen met het kristal 
op je hart. Spreek je intentie of 
affirmatie hardop uit. Herhaal 
een aantal keren, bijvoorbeeld 
drie keer of zolang het goed 
voelt. Ervaar wat dit met je doet. 
Vanaf nu draagt je kristal deze 
intentie en telkens als je hem ziet 
of aanraakt, kun je voelen dat 
die intentie wordt bekrachtigd. 
Dat kan jou helpen om deze 
affirmatie in je leven tot stand te 
brengen.



How to: 
kristallengrid leggen

Je maakt een kristallengrid omdat je bijvoorbeeld ergens meer 
energie naar toe wilt sturen. Een Crystal Healing Grid is het 
neerleggen van verschillende edelstenen en kristallen, in een 
geometrisch patroon. Je kunt hier een raster voor gebruiken maar 
dit is niet noodzakelijk.



Een Crystal Healing Grid heeft 
dus een intentie (doel). Het 
is belangrijk dat jij je intentie 
uitgebreid omschrijft met enkel 
positieve woorden. Je kunt dit 
versterken door de woorden op 
een blaadje te schrijven en bij 
het grid te leggen.

Grids worden gemaakt om iets 
moois te manifesteren. Denk 
aan liefde, overvloed, focus of 
zelfvertrouwen.

Benodigheden:
- Gereinigde kristallen of andere 
  spullen met een symbolische 
  betekenis. Denk aan schatten 
  van moeder natuur of dierbare 
  sieraden.
- Het hoofdkristal (om het grid te 
  activeren).
- Het uitgeprinte Happinez Crystal 
  Healing Grid.

Wees niet bang dat je verkeerde 
of tegenstrijdige stenen uitzoekt. 
Werken met de juiste intenties 
en op gevoel is altijd foutloos. 
Gebruik jouw stenen met 
vertrouwen.

Stap 1: Reinig de ruimte 
(energetisch) van tevoren met 
bijvoorbeeld salie of wierook.

Stap 2: Bepaal jouw intentie voor 
het Crystal Grid en schrijf deze op 
een papiertje.

Stap 3: Houd de kristallen in je 
hand en spreek de intentie uit die 
je aan dit grid wilt meegeven.

Stap 4: Plaats de hoofdsteen in 
het midden van jouw grid.

Stap 5: Plaats vervolgens 
aandachtig en bewust de 
kristallen in het midden van elke 
vorm in het grid.

Stap 6: Leg vervolgens ook 
kristallen (of andere items) op 
de randen van de bloemvorm. 
Vertrouw hierbij je intuïtie. Plaats 
je kristallen precies op de plekken 
die voor jou goed voelen.

Stap 7: Creëer nu een 
beschermingsbarrière door rond 
jouw grid een cirkel te leggen 
van kristallen, blaadjes, schelpen 
of ander schatten van moeder 
natuur.

Stap 8: Vervolgens ga je het grid 
activeren. Neem een moment 
om stil te staan bij jouw legging. 
Sluit je ogen en stel je voor dat 
er een veld ontstaat van hemels 
licht en positieve energie. 

Stap 9: Steek nu een kaarsje aan 
om jouw grid in het licht te zetten.



How to: mediteren
met kristallen

Iedereen kan het: mediteren. Het wordt al eeuwenlang gedaan. 
Zo kun je door meditatie spirituele verlichting bereiken, maar 
daarnaast is het ook goed voor je fysieke gezondheid en je 
geestelijke welzijn. Het zorgt voor nieuwe energie, brengt innerlijke 
rust en is een krachtig middel tegen stress. Al mediteer je maar 10 
minuten per dag, je maakt je hoofd leeg en laadt op.



Mediteer je met een intentie? 
Wanneer je een kristal 
vasthoudt tijdens je meditatie, 
helpt het je intentie te 
versterken of een emotie zoals 
dankbaarheid, vreugde of 
liefde te vergroten.

Elk kristal heeft namelijk zijn 
eigen helende krachten. Zo kan 
amethist of bergkristal zorgen 
voor meer helderheid en focus, 
jade voor het openen van je 
hartchakra en agaat om korte 
metten te maken met piekeren.

Je kunt een kristal ook als 
focuspunt voor je meditatie 
gebruiken, zodat je je aandacht 
ergens op kunt richten. Op deze 
manier is het makkelijker om 
tijdens je meditatie niet afgeleid 
te raken door gedachten.

Mediteren met kristallen doe 
je zo:
1. Ga rustig zitten met het kristal 
rustend in je handpalmen.
2. Doe je ogen dicht en haal een 
paar keer diep adem.

3. Laat elke uitademing langer 
duren dan de inademing.

Voel je je ontspannen?
4. Richt dan je aandacht op het 
kristal en voel welke energie de 
steen draagt.
5. Dwalen je gedachtes af? Dat 
geeft niets. Breng je aandacht 
rustig terug.
6. Adem rustig door en laat alle 
spanning in je lijf los.
7. Laat de energie van het kristal 
door je lichaam stromen.
8. Open na een paar minuten 
langzaam je ogen en haal een 
paar keer diep adem.
9. Breng je aandacht langzaam 
terug in de ruimte waarin je je 
bevindt.

Tip: Neem een kristal in je handen 
en lees je intentie hardop voor. Zo 
begin je je manifestatieproces.


