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NATURAL STONES

Kies de steen die bij je past
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NATURAL nia STONES
Sinds mensenheugenis probeert de mens om de kristallen 
die diep uit de aarde te komen te gebruiken vanwege hun 
therapeutische krachten. Deze edelstenen zijn een hulpmiddel 
om iets positief te veranderen. Dankzij enkele trefwoorden ziet 
u wat de belangrijkste toepassingen zijn van de steen.

Het is de bedoeling de alledaagse gebruiker wegwijs  
te maken in de boeiende wereld van stenen.  
Deze stenen kunnen alleen maar een stimulans, een steun 
voor je zijn, net zoals een pop of een beer een steun,  
een emotionele troost kunnen zijn voor een kind.
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Onze	soorten	stenen	
zijn	verkrijgbaar	
in	verschillende	
uitvoeringen:

1.	Parelcollier
2.	Parelarmband
3.	Pareloorbellen
4.	Splitcollier	90cm
5.	Splitcollier	45cm
6.	Splitarmband
7.	Splitarmband	
				breed
8.	Splitoorbellen
9.	Krachtsteen
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De helende kracht van stenen.
Edelstenen en mineralen en hun geneeskrachtige werking zijn al 
eeuwenlang bekend. Ze werden als amulet of zegel gedragen, al dan 
niet voorzien van inscripties of afbeeldingen. Steeds meer mensen 
ontdekken opnieuw dat edelstenen en mineralen een heel goed 
hulpmiddel kunnen zijn om klachten of problemen te verminderen of 
te verzachten. NIA juwelen zijn gemaakt van 100% natuurlijke stenen 
en kunnen gemakkelijk bij zich gedragen worden als ketting, armband 
of oorhanger.

Edelstenen moeten aansluiten bij persoonlijke wensen of klachten. 
De keuze van een edelsteen kan op verschillende manieren tot 
stand komen. Op basis van kleur en bijhorend chakra, omschrijving 
van klacht of werking of bijvoorbeeld op basis van sterrenbeeld of 
geboortemaand. Maar belangrijker is eigenlijk nog om af te gaan op 
eigen intuïtie of gevoel. Welke edelsteen ’voelt’ goed? Welke edelsteen 
vind ik het mooiste of spreekt mij het meeste aan?  
Goed naar onze eigen zintuigen en ons gevoel luisteren is de beste 
methode om edelstenen te vinden die op dat moment bij ons passen.
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Hardheid:	3-4
Kleur:	grijs,	wit

Te verkrijgen als
Splitcollier	45cm
Splitcollier	90cm	

Splitarmband
Splitarmband	breed

Splitoorbellen
Parelcollier

Parelarmband
Pareloorbellen

Versterkt positief karakter,
betere communicatie,
versterkt het geheugen

Werking: 
Werkt kalmerend  en zorgt voor een goede slaap.
Absorbeert  eigen woede en woede van anderen  
die tegen u gericht is.
Versterkt positieve eigenschappen.
Verstevigt de botten en tanden.

Howliet

Kies de steen,
die bij je past ...
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Hardheid:	3
Kleur:	oranje

Te verkrijgen als
Krachtsteen

Positieve gemoedstoestand,
kalmerend,
schenkt energie

Werking: 
Schenkt energie, vitaliteit en zelfvertrouwen.
Brengt emoties in balans, verjaagt angsten  
en overwint depressies.
Helpt problemen oplossen en ideeën in daden omzetten.
Geeft de geest rust en bevordert helder denken.

Calciet Oranje

Hardheid:	5-6
Kleur:		grijs,	zilver

Te verkrijgen als
Splitcollier	45cm
Splitcollier	90cm	

Splitarmband
Splitarmband	breed

Splitoorbellen
Parelcollier

Parelarmband
Pareloorbellen

Geeft kracht,
hulp bij verslavingen,
beschermt tegen depressie

Werking: 
Beschermt tegen alle vormen van kwaad.
Ondersteunt het bloed en stimuleert de bloedsomloop.
Bevordert het geduld en werkt kalmerend.
Geeft meer zelfvertrouwen en versterkt de wilskracht.
Nuttige steen tegen dwanghandelingen en verslavingen.
Bevordert de concentratie en verbetert het geheugen.
Goed middel tegen kramp in de benen, bezorgdheid  
en slapeloosheid.

Hematiet
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Hardheid:	7
Kleur:	groen	met	
metalen	vlekjes

Te verkrijgen als
Splitcollier	45cm
Splitcollier	90cm	
Splitarmband
Splitarmband	breed
Splitoorbellen
Parelcollier
Parelarmband
Pareloorbellen
Krachtsteen

Opent de weg naar succes, 
geeft zelfvertrouwen, 
schenkt zelfbeheersing

Werking: 
Versterkt leiderschapskwaliteiten en besluitvaardigheid.
Stimuleert individualiteit, bedenken van ideeën.
Positieve werking op de huid.
Kalmeert woede en irritatie. 
Versterkt de verdraagzaamheid. 
Zorgt voor welzijn en emotionele rust.
Werkt in op het hartchakra.

Aventurien

Hardheid:	4
Kleur:	paars,	blauw,	

groen	of	kleurloos

Te verkrijgen als
Splitcollier	45cm
Splitcollier	90cm	

Splitarmband
Splitarmband	breed

Splitoorbellen
Parelcollier

Parelarmband
Pareloorbellen

Schept orde in de chaos,
scherpt de geest,
trouwe metgezel tijdens de 
groeifasen van uw kind

Werking: 
Vergroot het zelfvertrouwen en de behendigheid.
Bevordert de concentratie en zorgt voor een snelle  
informatieverwerking.
Stimuleert het denkproces.
Ondersteunt het maken van keuzes en het nemen  
van belangrijke beslissingen.
Brengt stabiliteit en structuur in het dagelijks leven.
Gunstige werking op de huid.
Goed voor botten en tanden.

Fluoriet
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Hardheid:	6-7
Kleur:	kleurloos		
met	groen	en	bruin

Te verkrijgen als
Parelcollier
Parelarmband
Pareloorbellen

Opheffen van blokkades, 
helpt ontspannen,  
geeft meer optimisme

Werking: 
Brengt ons op één lijn met de natuur.
Geeft hoop, vertrouwen en inspiratie.
Staat voor standvastigheid en vooruitgang.
Helpt geblokkeerde delen van het lichaam openstellen  
en ontspannen.
Laat opgekropte emoties los en verbetert het zelfrespect.
Versterkt positieve karaktertrekken.
Geeft meer optimisme.
Positieve werking op het immuunsysteem.

Mosagaat

Hardheid:	7
Kleur:	rood,	oranje,	

roze,	bruin

Te verkrijgen als
Splitcollier	45cm
Splitcollier	90cm	

Splitarmband
Splitarmband	breed

Splitoorbellen
Parelcollier

Parelarmband
Pareloorbellen

Krachtsteen

Creativiteit,
nachtmerries, opbeurend, 
bloedsomloop

Werking: 
Verscherpt de concentratie en versterkt de standvastigheid.
Krachtige beschermer tegen jaloezie, woede en wrok.
Verbetert de opname van vitamines en mineralen.
Idealisme en behulpzaamheid worden versterkt.
Positieve werking op bloedsomloop.
Geeft moed om kleine hindernissen en moeilijkheden  
te overwinnen.

Carneool
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Hardheid:	6-7
Kleur:	rood,	bruin
blauw	en	beige

Te verkrijgen als
Parelcollier
Parelarmband
Pareloorbellen

Biedt ondersteuning  
in tijden van stress  
en geeft rust

Werking: 
Geeft kracht.
Beschermend.
Helpt je doel waarmaken.
Bevordert strijdlustigheid en snel denken.

Jaspis Luipaard

Hardheid:	7
Kleur:	zwart,	grijs,	

wit	gestreept		
of	puur	zwart

Te verkrijgen als
Splitcollier	45cm
Splitcollier	90cm	

Splitarmband
Splitarmband	breed

Splitoorbellen
Parelcollier

Parelarmband
Pareloorbellen

Kalmerend,
geeft innerlijke kracht,
standvastigheid en volharding

Werking: 
Heeft een kalmerend effect bij prikkelbaarheid en driftbuien.
Verzacht krachtige emoties, vermindert angsten  
en stimuleert rust.
Dit kristal geeft kracht, schenkt zelfvertrouwen en leert wijze 
beslissingen nemen in stressvolle situaties.
Verhoogt je doorzettingsvermogen  
en je verantwoordelijkheidszin.

Onyx
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Hardheid:	6-7
Kleur:	rood,	bruin

Te verkrijgen als
Splitcollier	45cm
Splitcollier	90cm	
Splitarmband
Splitarmband	breed
Splitoorbellen
Parelcollier
Parelarmband
Pareloorbellen
Krachtsteen

Biedt ondersteuning  
in tijden van stress  
en geeft rust

Werking: 
Biedt unieke oplossingen voor praktische problemen.
Helpt je doelen en ideeën waar te maken.
Stimuleert enthousiasme en helpt om zich te concentreren 
op praktische dingen.
Bevordert strijdlustigheid en geeft moed.
Brengt Yin Yang met elkaar in evenwicht.

Jaspis Rood

Hardheid:	7
Kleur:	gemarmerd	

rood,	geel,	oker,	
beige	en	groen

Te verkrijgen als
Splitcollier	45cm
Splitcollier	90cm	

Splitarmband
Splitarmband	breed

Splitoorbellen
Parelcollier

Parelarmband
Pareloorbellen

Wijst de weg naar  
het maken van  
de juiste keuzes

Werking: 
Stimuleert het immuunsysteem en helpt op een ontspannen 
en praktische manier een doel te bereiken.
Innerlijke rust.
Intensieve beleving van ervaringen.

Mookaiet
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Hardheid:	2-5
Kleur:	parelmoer,	
roomwit

Te verkrijgen als
Splitcollier	45cm
Splitcollier	90cm	
Splitarmband
Splitarmband	breed
Splitoorbellen

Stimuleert innerlijke groei, 
verlicht hoofdpijn en helpt 
bij problemen met  
de luchtwegen

Werking: 
Het is goed een parel te dragen tijdens de zwangerschap. 
De parel is in staat sterke emoties op te slorpen.
Bevordert het loskomen van vastgeroeste denk-  
en gevoelspatronen.
Effent de weg naar wijsheid.
Geeft kracht en zuivert de geest.
Ontspant, verzacht emoties en stress.
Goed voor bescherming van kinderen.

Parelmoer

Hardheid:	5-6
Kleur:	zwart	en	wit

Te verkrijgen als
Krachtsteen

Schept evenwicht in  
lichaam en geest,
leert stress los te laten

Werking: 
Bevordert innerlijke rust, helpt alert en  
opmerkzaam door het leven te gaan.
Zorgt voor evenwicht in lichaam, geest en ziel.
Vermindert angsten en blokkades.
Helpt bij het verwerken van trauma’s.
Isolement en eenzaamheid worden versterkt. 
Goed voor aders en skelet.
De waarnemingen van de omgeving worden versterkt  
zodat je langdurige problemen kan oplossen.

Sneeuwvlok
Obsidiaan
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Hardheid:	7
Kleur:	wit	tot		
kleurloos

Te verkrijgen als
Splitcollier	45cm
Splitcollier	90cm	
Splitarmband
Splitarmband	breed
Splitoorbellen
Parelcollier
Parelarmband
Pareloorbellen
Krachtsteen

Geeft wilskracht,
versterkt inzichten,
bevordert concentratie

Werking: 
Absorbeert en geeft energie naargelang de situatie.
Versterkt de werking van andere stenen.
Bevordert concentratie, helder denken en versterkt inzichten.
Werkt zuiverend, vitaliserend en pijnstillend.
De waarneming en het begrijpen van de omgeving en  
de medemens wordt versterkt zonder zichzelf te verwaarlozen.

Bergkristal

Hardheid:	7
Kleur:	violet

Te verkrijgen als
Splitcollier	45cm
Splitcollier	90cm	

Splitarmband
Splitarmband	breed

Splitoorbellen
Parelcollier

Parelarmband
Pareloorbellen

Krachtsteen

Evenwicht en rust,
helend,
kalmerende werking

Werking: 
Laat toe verdriet te verwerken.
Stimuleert zelfbeheersing en is rustgevend.
Kalmeert sterke emoties en brengt stabiliteit.
Helpt bij meditatie en slaap.
Verlicht fysieke, emotionele en psychische pijn of stress.
Inspiratie en intuïtie worden gesterkt.
Goede hulp bij verslavingen.

Amethist



24 25

Hardheid:	5	-6
Kleur:	turkoois,
turkooisgroen
of	blauw

Te verkrijgen als
Splitcollier	45cm
Splitcollier	90cm	
Splitarmband
Splitarmband	breed
Splitoorbellen
Parelcollier
Parelarmband
Pareloorbellen

Beschermende steen,
biedt troost aan de geest 
en welzijn aan het lichaam

Werking: 
Brengt de chakra’s in balans.
Werkt beschermend.
Versterkt alle organen en is een sterk beschermende steen.
Zuiverende steen die negativiteit in de omgeving neutraliseert. 
Zorgt voor innerlijke kalmte en alertheid.
Ondersteunt de opname van voedingsstoffen.
Werkt pijnstillend, ontstekingsremmend en ontgiftend.

Turkoois

Hardheid:	5,5-6,5
Kleur:	roze,	bruin	
zwart	gemarmerd

Te verkrijgen als
Splitcollier	45cm
Splitcollier	90cm	

Splitarmband
Splitarmband	breed

Splitoorbellen
Parelcollier

Parelarmband
Pareloorbellen

Heelt littekens uit het 
verleden, helpt verzoenen, 
helpt emoties uiten

Werking: 
Helpt om onszelf hoorbaar te maken.
Verbetert communicatiekanalen en wederzijds begrip.
Helpt sterke emoties te uiten en geneest emotionele wonden.
Vermindert wraak- en haatgevoelens.
Verdrijft negatieve gedachten, verwarring en angst.
Helpt om vergiffenis te schenken en bevordert  
het begrip voor anderen.

Rhodoniet
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Hardheid:	5	-6
Kleur:	groen,	blauw,	
rood,	geel,	bruin

Te verkrijgen als
Parelcollier
Parelarmband
Pareloorbellen

Werkt rustgevend,
brengt evenwicht,
helpt liefde accepteren

Werking: 
Verfrist de ziel en stelt u in staat de schoonheid  
in alles om u heen te zien.
Verbetert het zelfrespect en versterkt  
positieve karaktertrekken.
Bespoedigt herstel.
Bevorderend voor concentratie en logisch denken.
Versterkt het immuunsysteem.
Bevordert innerlijke rust en geeft een veilig gevoel.

Indisch Agaat

Hardheid: 6-7
Kleur:	beige

Te verkrijgen als
Parelcollier

Parelarmband
Pareloorbellen

Biedt ondersteuning  
in tijden van stress  
en geeft rust

Werking: 
Brengt rust in het leven.
Rustige gedachtengang.
Verlicht het innerlijke lijden.

Jaspis Picture
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Hardheid:	4-4,5
Kleur:	wit	tot	gelig

Te verkrijgen als
Krachtsteen

Begeleider tijdens afslanken,
ontspannend en optimisme,
eerlijkheid

Werking: 
Ondersteunend bij afslanken.
Heeft een positieve kijk op het leven.
Leidt negatieve gevoelens af en is gunstig bij depressies.
Bevordert de omgang met onze medemens.
Versterkt de visualisatie en verbeelding.
Stimuleert innige liefde inclusief liefde voor uzelf.
Zorgt voor een positieve levenshouding.

Magnesiet

Hardheid:	5	-6
Kleur:	blauw		
met	witte	aderen

Te verkrijgen als
Krachtsteen

Meditatie,
bevordert vriendschap,
begrip en tolerantie

Werking: 
Stabiliseert emoties.
Bevordert zelfacceptatie en zelfvertrouwen.
Kan in groep gebruikt worden om harmonie  
en vertrouwen te sterken.
Vergroot het bewustzijn tijdens meditatie.
Stimuleert vrede en tevredenheid.
Laat toe de emoties te beheersen.
Zorgt voor harmonie en solidariteit in het streven naar een doel.
Bevordert de zoektocht naar erkenning en waarheid.

Sodaliet
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Hardheid:	3-4
Kleur:	groen,	geel

Te verkrijgen als
Splitcollier	45cm
Splitcollier	90cm	

Splitarmband
Splitarmband	breed

Splitoorbellen
Parelcollier

Parelarmband
Pareloorbellen

Efficiënte genezer,
weert kwaad af,
vermindert angst

Werking: 
Vermindert angst en brengt ons geestelijk en emotioneel 
weer in balans.
Heeft de macht om kwaad af te weren.
Werkt kalmerend bij nervositeit en stress.
Reinigt de chakra’s.
Maakt absorptie en gebruik van prana (levensenergie)  
mogelijk in het lichaam.
Helpt bij meditaties en spirituele verkenningen.
Werkt reinigend, ontgiftend.

Serpentijn

Hardheid:	7
Kleur:	bruin,		
goudkleurig

Te verkrijgen als
Splitcollier	45cm
Splitcollier	90cm	
Splitarmband
Splitarmband	breed
Splitoorbellen
Parelcollier
Parelarmband
Pareloorbellen
Krachtsteen

Versterkt het denken,   
de concentratie en realisme,
ideaal tijdens de examens

Werking: 
Wendt ongewenste energie af en verwart de tegenstander.
Helpt bij astma en verkoudheid.
Verzacht zowel fysiek als mentaal.
Geeft zelfvertrouwen en stimuleert contact met  
andere mensen.
Bevordert zelfrespect en zelfkritiek.
Heeft in moeilijke periodes kracht, moed en vertrouwen.
Nuttig voor mensen met depressies en verslavingen.

Tijgeroog
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Hardheid: 7
Kleur:	roze,	perzik

Te verkrijgen als
Splitcollier	45cm
Splitcollier	90cm	
Splitarmband
Splitarmband	breed
Splitoorbellen
Parelcollier
Parelarmband
Pareloorbellen
Krachtsteen

De steen van de liefde  
en oneindige vrede,
emotionele genezer,
kalmeert en brengt rust

Werking: 
Kalmerend, geruststellend en helpt bij trauma’s.
Verzacht woede en verdriet.
Stimuleert creativiteit en fantasie.
Helpt bij ouderdomskwalen.
Zorgt voor een goede nachtrust.

Roze Kwarts

Hardheid:	5-6
Kleur:	grijsblauw		

belijnt

Te verkrijgen als
Krachtsteen

Beschermt, brengt evenwicht,
absorbeert emotionele pijn,  
helpt beslissingen nemen

Werking: 
Bevordert de concentratie en het logisch denken.
Geeft een veilig gevoel en brengt evenwicht.
Werkt beschermend tijdens de zwangerschap.
Brengt vrede, begrip en tevredenheid.
Schept emotioneel en intellectueel evenwicht.
Geeft de kracht om Yin en Yang te harmoniseren.
Vergroot het zelfvertrouwen.
Elimineert negatieve energieën.

Agaat
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Basischakra (rood) aan de onderkant van de ruggengraat
functie: levenskracht,zekerheid,overleven,vitaliteit
Heiligbeenchakra (oranje) onder de navel 
functie:is het centrum voor sexuele energie en gevoelens, 
vreugde, relaties,eigenwaarde
Zonnevlecht (geel) tussen de navel en het middenrif
functie: staat voor wilskracht, zelfbewustzijn, identiteit
Hartchakra (groen) midden op de borst
functie: onvoorwaardelijke liefde, levensvreugde,  zelfaan-
vaarding, vergeving
Keelchakra (lichtblauw) onder de keel
functie: regelt communicatie en zelfexpressie,  inspiratie, 
creativiteit
Voorhoofdchakra (indigo) midden op het voorhoofd 
functie: brengt intuïtie, visuele waarneming, 
onderscheidingsvermogen, inzicht
Kruinchakra (violet) net boven het hoofd
functie: brengt éénheid, inzicht, opnemen van  kosmische 
energie, hogere dimensies.

Te verkrijgen als
Splitarmband	
Splitcollier	45cm
Splitoorbellen

Activeert de 3 energie 
kanalen van ons Zijn

Werking: De stroom van de prana (levensenergie) optimali-
seren door de belangrijkste ontvangers en verdelers van de 
levensenergie in het subtiele lichaam, de chakra’s te bewer-
ken.  De zeven belangrijkste chakra’s liggen op de lijn die van 
net boven de kruin tot de onderkant van de ruggengraat loopt.
Elk van deze chakra’s heeft invloed op bepaalde fysieke, 
mentale en spirituele aspecten van ons zijn en wanneer ze 
goed functioneren, vibreert elk chakra met de frequentie van 
een van de kleuren van de regenboog. Om het systeem in 
evenwicht te brengen helpt het om een steen van de juiste 
kleur één minuut lang op elke chakra te leggen.

Chakra
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