
Edelsteenwater

- Water is door niets te vervangen -

Ons lichaam bestaat voor het grootste gedeelte uit water. Bij 
pasgeborenen is het 75-80 procent van het lichaamsgewicht, bij 
volwassenen 60 procent en als we ouder worden nog steeds 50 procent. 
Daarmee is al veel gezegd over dorst als belangrijk signaal. En daarom is 
het zo belangrijk dat we elke dag voldoende water drinken. Het liefst Felke 
GemVital Edelsteenwater.

Zonder water zou er geen leven bestaan op aarde en zonder te drinken 
kunnen we niet overleven en functioneren. Weliswaar is 72 procent van 
het aardoppervlak door water bedekt, met een zoetwateraandeel van 
2,53 procent. Maar slechts 0,34 procent is drinkwater. Vaak is dit belast of 
verontreinigd en heeft het geen positieve werking.

Ons geneeskrachtig water, bronwater, mineraalwater en leidingwater is 
ooit als regen uit de lucht gevallen en in de grond terechtgekomen. De verschillende gesteentelagen hebben het 
gefilterd en gereinigd. Daarbij heeft het water zijn eigen, onverwisselbare en unieke smaak gekregen. De grond- 
en steensoorten drukken er hun unieke, natuurlijke stempel op. Dit natuurfenomeen ligt aan de basis van de 
Felke GemVital Edelsteenstaaf.

Hoogwaardige edelstenen vitaliseren direct effectief en op natuurlijke wijze.

Al in de oudheid was men op de hoogte van de vitaliserende invloed van edelstenen op drinkwater. Als 
wegbereidster van de alternatieve geneeswijzen maakte Hildegard von Bingen (1098-1179) al gebruik van de 
helende invloed van edelstenen op het drinkwater en legde zo de grondsteen voor een ook in deze tijd nog 
succesvolle verdere ontwikkeling.

En daarom zijn we ruim vijf jaar bezig geweest om de GemVital edelsteenstaaf te ontwikkelen. We kunnen 
stenen niet opsluiten.

Vitaliserende edelstenen en water hebben nu direct contact met elkaar. Eindelijk natuurlijk en effectief, zoals 
het in de natuur al sinds miljoenen jaren het geval is. Met GemVital drinken we levend, echt, vitaal en 
hoogwaardig edelsteenwater  –  een weldaad voor lichaam en geest.

Direct echt edelsteenwater met de GemVital Edelsteenfles.

GemVital Edelsteenstaven worden op ambachtelijke wijze met de mond geblazen en zijn gemaakt van 
hoogwaardig, zuiver glas. Door de lange hals van de staaf schuin te houden glijden de edelstenen probleemloos 
naar het bolle gedeelte aan de onderzijde. Door voorzichtig te schudden rollen ze weer terug. Door de drie 
openingen aan de onderzijde van de bol in samenspel met de opening in de glazen krans hebben de edelstenen 
direct contact met het water.

Het fascinerende levende water is te horen en te zien. Na 10 minuten, maximaal na 2 uur, is het edelsteenwater 
voldoende gevitaliseerd. De werking kan nog geïntensiveerd worden door de staaf in het water een aantal keren 
op en neer te bewegen.

Na gebruik kunnen de edelstenen heel eenvoudig gereinigd worden door de staaf 
onder stromend water te houden. De edelsteencombinatie kunt u uitwisselen, 
ontladen, grondig reinigen of opnieuw opladen en dan de stenen voorzichtig uit de 
staaf schudden door de halsopening. Na langer gebruik verdient het aanbeveling de 
staaf goed te reinigen, eventueel met biologisch afwasmiddel. Ontladen doet u 
onder stromend water. Opladen gaat het beste met bergkristal of amethist via 
direct zonlicht.

De GemVital edelsteenstaaf van Felke combineert praktisch design met een 
effectieve werking: direct, levend, energierijk, vitaliserend en uniek qua smaak.

Drink edelsteenwater voor een lang, vitaal en gezond leven.

Hoogwaardige edelstenen vitaliseren – elke dag opnieuw
Echt edelsteenwater – gezondheid voor lichaam en geest

Algemene juridische opmerkingen over de werking van edelstenen en geneeskrachtige stenen: Alle informatie over de werking van edelstenen als geneeskrachtig middel is door 
ons naar eer en geweten samengesteld. Deze informatie baseert op ervaringen (bijvoorbeeld Hildegard v. Bingen) en op overleveringen door de eeuwen heen, tot in de huidige tijd. Voor 
veel effecten is er geen wetenschappelijk bewijs en ze worden door de medische wetenschap niet erkend. De informatie hier vervangt geen advies of behandeling in het kader van de 
gevestigde medische wetenschap. In geval van ziekte dient u dus principieel een arts te consulteren. De in deze brochure beschreven adviezen en de informatie die u hier vindt zijn 
zorgvuldig geselecteerd, maar ze zijn nadrukkelijk niet bedoeld als behandelplan of diagnose in medische zin.

Natureland - Dietrich Felke - Greding Altmühltal

www.gemvital.info



Jeugd (rode jaspis, sodaliet, agaat, aventurijn, oranje calciet)
Voor kinderen en tieners, van wie het lichaam voor 70 procent uit water bestaat, is drinken enorm belangrijk. Rondrennen, spelen, zweten, zich concentreren in de les: de 
stofwisseling kan niet zonder voldoende vocht. Met dit GemVital edelsteenwater maakt u regelmatig drinken voor jongeren tot een bijzondere belevenis. Het drinken 
wordt hiermee elke dag "veredeld".

Rode jaspis staat voor levendigheid, moed en dynamiek. Sodaliet staat voor zelfverzekerdheid en een gezond gevoel van eigenwaarde. Oranje calciet symboliseert groei en 
ontwikkeling en is bovendien goed tegen traagheid. Agaat staat voor geestelijke rijpheid, innerlijke kracht en realiteitszin. Aventurijn is belangrijk voor een goede nachtrust 
en helpt bij zenuwachtigheid en teleurstelling.

Zet een karaf met echt, zuiver edelsteenwater klaar. Herinner uw kinderen eraan om dit bijzondere water te drinken en geef ze een bidon mee als ze gaan sporten. Bij 
kleine kinderen die niet genoeg drinken kunt u vrolijk gekleurde glazen of bekers gebruiken. Of geef ze een rietje.

Optimisme & loslaten (carneool, mosagaat)
Leef uw leven ontspannen en met optimistische verwachtingen. Maak overal het beste van. Drink natuurlijk, vers edelsteenwater.

Dit edelsteenwater drinkt u als een gezonde, positieve belevenis. Water drinken als basis voor een optimistisch levensgevoel. Maak uw hoofd vrij van dingen die u belasten 
en spoel krenkingen, negatieve gevoelens, verdriet en bewaren weg met dit gezonde, heldere water. Drink het in overvloed voor een nieuwe optimistische toekomst.

Carneool motiveert u actief en enthousiast nieuwe dingen aan te pakken. Moeilijkheden worden overwonnen, moed en standvastigheid maken alles eenvoudiger. 
Mosagaat helpt bij het loslaten van oude verbindingen en dwangmatigheden, zorgt voor vertrouwen dat het goed komt en laat ons geïnspireerd door nieuwe initiatieven 
de blik naar voren richten. Angsten, belastingen en psychische druk laten we achter ons.

Een edelsteencombinatie voor elke dag, die leidt tot een positieve instelling, gezondheid en geluk.

Geluksmomenten (groene opaal, bergkristal)
Waar beleven we meer waarachtige geluksmomenten dan als we ons gezond voelen en wanneer we bij onze familie zijn of bij echte vrienden? Zuiver en rein 
water is een van de allerbeste bronnen van geluk en zorgt voor momenten van diepe tevredenheid, veiligheid en geborgenheid.

Het drinken van dit edele opaal-water, ervan genieten en dit ook waar te nemen is een waar geluksmoment vol levenskracht. Opaal verandert in het water 
duidelijk zichtbaar van kleur en maakt zo de krachtoverdracht op het drinkwater zichtbaar. Opaal is de steen van de levensvreugde, van levenslust, vrolijkheid en 
enthousiasme. Bergkristal intensiveert en stabiliseert dit geluksgevoel en dit optimisme door zuiverheid en helderheid.

Drink deze combinatie bij voorkeur voor en na het eten, voor het wassen en voordat u naar bed gaat. Blijf gezond en gelukkig!

Regeneratie (smaragd, bergkristal) 
Vermoeidheid, uitputting, geen kracht meer, geestelijk en lichamelijk opgebrand? Dan is het tijd voor regeneratie , zodat u weer op krachten komt. 
Voldoende slaap, pauzes, edelsteenwater drinken, ontspanning, tijd voor uzelf – allemaal belangrijke zaken om uw krachten te hervinden. Het drinken 
van edelsteenwater is ook een uitstekend begin van een omstelling naar gezonde voeding.

De echte, edele en zeldzame smaragd wordt in alle culturen en godsdiensten vereerd als steen van de wederopstanding, de verandering en de 
vernieuwing van het leven. Bergkristal versterkt deze werking van het edelsteenwater met het oog op genezing. Drink echt, direct smaragd-
edelsteenwater om weer op krachten te komen en te regenereren.

Watergenot (koraal, sodaliet, bergkristal)
Water drinken, water weer op de juiste manier drinken, en zo het lichaam weer laten wennen aan het zuivere water van deze aarde. Veel drinken, ontslakken 
en zichzelf gezond drinken. Laat alcohol en coffeïnehoudende dranken eens een tijdje staan. Ze zijn gif voor uw cellen. Bespeur de goddelijke gave van de 
natuur: het water, de dauw, de regen, de bron. Besef dat al het leven ontstaan is uit de zee.

Bergkristal voor helderheid en energieën, sodaliet voor de juiste waterhuishouding van het lichaam en voor een natuurlijk dorstgevoel, koraal voor 
wedergeboorte en reiniging. Drink veel water van deze edelsteenmix en voel hoe uw lichaam u dankt.

Zelfvertrouwen & balans (oranje calciet, jade)
Wie ben ik? Ontwikkel uw persoonlijkheid en een gezond, natuurlijk gevoel van eigenwaarde. Ondersteun de biochemische reguleringsprocessen van uw lichaam 
door regelmatig voldoende te drinken. Het is belangrijk dat de waterhuishouding van het lichaam in evenwicht is. Met dit edelsteenwater brengt u uw ego weer 
in de juiste balans. Water wijst u de weg naar de natuur en naar een vanzelfsprekende natuurlijkheid, geheel zonder arrogantie.

Het oranje calciet en de jade edelstenen zijn in deze topkwaliteit absoluut uniek en authentiek. Door het positieve effect van waterdrinken hervindt u uw "zelf-
bewust-zijn". U bent open, nieuwsgierig, u bent blij met dingen, uw nieuwe gevoel van eigenwaarde maakt u minder angstig en bezorgd. U bent minder vaak ziek 
en u voelt zich fit. Oranje calciet en jade edelsteenwater met zijn krachtige, unieke uitstraling kunt u zien als een bon van zelfvertrouwen, die u helpt de perfecte 
balans te vinden van lichaam en geest.

Inspiratie (lapis lazuli, rutielkwarts, bergkristal) 
U bent op zoek naar nieuwe ideeën. U wilt iets veranderen. U hoopt op goddelijke ingevingen. Laat u betoveren door dit edelsteenwater van de 
allerhoogste kwaliteit. Drink energie en daadkracht. Inspiratie als levenselixer.

Buitengewone stenen geven dit edelsteenwater zijn bijzondere karakter. Lapis lazuli staat voor creativiteit, goddelijke ingeving en inzicht, rutielkwarts voor 
heldere gedachten, positieve levensimpulsen en oplossingen. Bergkristal helpt om deze basis te versterken.

Drink dit edelsteenwater met zijn krachtige smaak, drink het als goddelijk en geniaal. Het zal u energie geven, vreugde en liefde.

Slank & flexibel (magnesiet, bergkristal, rode jaspis)
Samen met een juiste, natuurlijke voeding en veel sportieve beweging zorgt dit zuivere edelsteenwater, wanneer u er genoeg van drinkt, voor een 
optimale stofwisseling. Magnesiet voor ontspanning en gewichtsafname, bergkristal voor vitaliteit en stabiliteit, rode jaspis voor beweging en 
verandering.

Deze edelsteencombinatie verrast met een uitgesproken aangename smaak en helpt bij het ontwikkelen van gezonde levensgewoonten.

Dankbaar & tevreden (sneeuwvlokobsidiaan, fluoriet)
Dankbaarheid is een van de meest waardevolle en essentiële gevoelens. Dankbaarheid helpt ons om in alle levenssituaties – ook de negatieve – een spirituele en 
universeel religieuze houding te bewaren. Drink dit water dat ons leven zo rijk beschenkt en het überhaupt pas mogelijk maakt, met een gevoel van dankbaarheid.

U sterkt daarmee uw fysiologische gezondheid en u leeft beter en tevredener op natuurlijke wijze. Drink dit edelsteenwater vijf keer per dag. Het zal u gelukkiger 
maken, minder gestrest en gedeprimeerd. U leert positiever te denken en u gaat er beter door slapen.

Obsidiaan, dat als vulkanisch glas ontstaat uit afgekoelde lava, leidt ons met zijn sneeuwvlokvormige insluitsels naar een bewust en uitgesproken gevoel van 
dankbaarheid. Fluoriet, een van de krachtigste geneeskrachtige stenen, werkt zowel lichamelijk als geestelijk bevrijdend. Zo ontstaat er emotioneel ruimte voor 
nieuwe gedachten- en gedragspatronen.

Het drinken van dit water in dankbaarheid en tevredenheid is het grootste geschenk ter sterking van ons algehele welbevinden en onze gezondheid.

5-elementen-combinatie (rozenkwarts, amethist, chalcedoon, versteend hout, oceaanjaspis)
Scheppend verenigd in eeuwige beweging werden deze edelstenen gekozen in aansluiting op filosofieën uit het verre oosten. In de eeuwige kringloop 
staan de elementen hout, vuur, metaal, water en aarde tegenover de fasen van het menselijk leven geboorte, groei, scheppingskracht, levensvreugde en 
teruggetrokkenheid. Rozenkwarts voor vitaliteit en liefde, amethist voor innerlijke vrede en ontspanning, chalcedoon voor sociale interactie, versteend 
hout voor aarding, rust en tevredenheid, oceaanjaspis voor vernieuwing en regeneratie.

Dit edelsteenwater is bedoeld om u kracht te geven voor het dagelijks leven, maar schenkt daarnaast ook creatieve vreugde en plezier in het leven. Beleef 
een groot gevoel van tevredenheid in goede gezondheid. Drink deze vijf-elementen-cyclus-combinatie dagelijks. Het zal u goed doen en bijdragen aan een 
positieve levensinstelling.

Kwalitatief hoogwaardige edelstenen in beproefde combinaties

Direct – Opwekkend – Energierijk – Effectief – Natuurlijk



Energieën ontwikkelen (zonnesteen, chalcedoon, mosagaat)
Overbelasting, stress, stilstand, woede, teleurstelling, blokkades, burn-out, moedeloosheid en krachteloosheid? Dat is niet nodig. Eenvoudig loslaten, weer 
in een innerlijk ritme komen, GemVital edelsteenwater drinken en het even weer terugleiden in de juiste banen. Drink rijkelijk, adem diep en rustig om 
spanningen op te lossen, zich vrijer te voelen en om uzelf innerlijk te reinigen.

Zonnesteen stimuleert levensvreugde, optimisme en het gevoel van eigenwaarde. Chalcedoon ontslakt en brengt alles weer in beweging. Mosagaat bevrijdt 
u van blokkades, zorgt voor rust en ontspanning en helpt u nieuwe energie te ontwikkelen. Met het zuivere, heldere kristalwater laat u de energie weer 
stromen. Met deze bron van energie betreedt u lichtvoetig nieuwe wegen.

Huidverzorging (aventurijn, amethist, bergkristal) 
Cosmetica voor de uiterlijke huidverzorging kent iedereen, maar de echte huidverzorging komt van binnenuit en baseert op genoeg vocht en slaap, vitaminerijke 
voeding met volkorenproducten, sport en beweging in de buitenlucht.

Bij deze huidverzorging speelt ons edelsteenwater "huidverzorging“ een belangrijke ondersteunende rol. Onze huid, ons veelzijdigste orgaan, heeft rijkelijk water 
nodig voor de stofwisseling, voor het immuunsysteem en voor ons innerlijke evenwicht. Met het edelsteenwater "huidverzorging" zult u vaststellen dat de huid al 
tien minuten nadat u het gedronken heeft beter doorbloed is. De toevoer van zuurstof stijgt en de stofwisseling wordt duurzaam geactiveerd. Aventurijn 
stimuleert de stofwisseling en versterkt het bindweefsel, amethist het immuunsysteem en bergkristal is goed voor de zuiverheid en gezondheid van de huid, die 
overigens voor 80 procent uit water bestaat. Voor de gezonde huidverzorging verdient het aanbeveling dagelijks minstens 1,5 liter water te drinken, het liefst 
zuiver edelsteen-kristalwater. Geef uw huid een opkikker en zorg voor een bestendige, gezonde, frisse look.

Vitaal-basiscombinatie (bergkristal, rozenkwarts, amethist) 
Deze al tientallen jaren bekende combinatie van edele kwartsen wordt gezien als een momentopname van een bergbron. Elke druppel water 
vermengt zich direct met de energie van de zuivere, reine kristallen.

Dit edelsteenwater ondersteunt onze levenskracht en gezondheid en helpt om ziekten te vermijden. Vitaal-edelsteenwater, rijkelijk gedronken, helpt 
om zich beter aan te passen aan de huidige omstandigheden van maatschappij en milieu. Het is ook goed om zelfbehoud en vitaliteit te sterken.

Rust en concentratie schenkt de amethist, vitaliteit en kracht het bergkristal, liefde, medeleven en sympathie het rozenkwarts. Zuiver, onbelast water 
neemt de harmonieuze trillingen over van deze drie belangrijke edelstenen. U merkt het aan een duurzame, aangename en positieve drinkervaring.

De dag beginnen (bergkristal, citroenkwarts, jade)
Het eerste ochtendbriesje, de eerste zonnestralen, de nacht achter zich laten. Met dit „goedemorgen“- edelsteenwater start u de dag goedgehumeurd. 
Het maakt het hoofd vrij, de toekomst – de dag – ligt voor u. Door het drinken van het zo belangrijke water zijn we in staat te handelen en kunnen we de 
dag positief tegemoet zien, plannen en veranderen.

Bergkristal staat voor vrijheid, spontaniteit en een helder verstand. Citroenkwarts staat voor levensvreugde en helpt tegen depressies. Jade tot slot 
symboliseert liefde en innerlijke vrede. Jade heeft het vermogen om dromen te duiden.

Een krachtige edelsteencombinatie voor een positieve dag met energie, daadkracht, innerlijke kracht en beweging. Bij het drinken van deze combinatie 
voelt u de werking van het vitaliserende water.

Harmonie (rozenkwarts, bergkristal)
Het eigen innerlijke evenwicht en de tussenmenselijke harmonie van gedachten en gevoelens is een doel dat het waard is om na te streven. Harmonie en feng 
shui zijn twee begrippen die nauw met elkaar verbonden zijn. Shui betekent water. Het is de drager van de "adem des levens" en daarom verlangen we water 
van de allerhoogste kwaliteit.

Rozenkwarts brengt harmonie, liefde, sympathie en invoelingsvermogen. Bergkristal leidt tot inzicht, energie en tot een vreedzaam bestaan van mensen naast 
elkaar. Dit geënergetiseerde edelsteenwater "harmonie" verenigt, wanneer u het dagelijks drinkt, tegenstellingen tot harmonieuze kracht. Het is fascinerend 
van smaak en geeft ons innerlijke rust.

Welbevinden, innerlijke zuiverheid (aquamarijn, bergkristal, topaas)
Ontgift uw lichaam, ontwikkel een positieve uitstraling en een gezond, slank lichaam door een nieuwe manier van leven, een nieuwe levensstijl. Als u genoeg 
van het edelsteenwater "welbevinden“ drinkt zal dit het lichaam ontgiften. Weg met sigaretten, alcohol, suiker, junkfood en gepaneerd en gefrituurd eten. 
Uw lichaam heeft water nodig, naast fruit en groente, genoeg slaap en dagelijkse beweging. Niet alleen uw lichaam profiteert van het ontgiften. Door een 
nieuwe levensstijl leren ziel en geest om positief te denken.

Aquamarijn voor een positieve instelling en succes. Bergkristal voor een gezonde manier van leven en topaas voor een doelbewuste, gewenste 
zelfverwezenlijking en voor innerlijke rijkdom.

Drink veel water voor een nieuwe levensstijl: welbevinden door lichamelijke en geestelijke innerlijke rijkdom.

Kalmte & vergeving (dumortieriet, rhodoniet)
Dit edelsteenwater drinkt u met innerlijke rust, u geniet er bewust van en u bent daarbij geheel en al in het hier en nu. U drinkt bewust en met overtuiging 
en vertrouwt daarbij op de natuurlijke gezonde werking.

Door deze gewenste gemoedsrust komt u aan bij de belangrijke kracht van het vergeven. U bevrijdt zich, uw ziel wordt lichter en uw lichaam gezonder.

Dumortieriet begunstigt deze positieve, kalme instelling en schenkt u de energie om spelenderwijs en met optimisme moeilijke situaties de baas te worden. 
Rhodoniet versterkt dit effect. Het is een edelsteen die staat voor verzoening, voor begrip, geestelijk vitaliserende helderheid en bezonnenheid.

Dit karakteristieke edelsteenwater heeft een zachte „neem het niet te zwaar op“-werking en stimuleert, wanneer u het meerdere malen per dag drinkt een 
positieve levensinstelling door kalmte en vergevingsgezindheid.

Ondersteuning & communicatie (jade, chalcedoon)
Sociale veiligheid door barmhartigheid, een van de belangrijkste deugden in alle grote godsdiensten. Open uw hart, begin weer om dagelijks edelsteenwater 
te drinken en vind daarmee de bereidheid terug tot bezinning, tot vasten en om barmhartig, zorgzaam en rechtvaardig te zijn. Dit principieel sociale gedrag 
leidt tot een tussenmenselijke communicatie van openheid, samen delen en van gemeenschappelijkheid en samenwerking. 

Probeer om door elke dag dit leven gevende water met chalcedoon en jade te drinken een communicatieve, sociale houding te bereiken. Het zal u creatiever 
maken en op nieuwe gedachten, ideeën en oplossingen brengen.

Jade als steen der verzoening, van tolerantie, zorgzaamheid en wederzijdse hulp. Chalcedoon als steen van communicatie, luisteren, begrip tonen, contact 
maken, maar ook van creatief succes. Dit edelsteenwater leidt tot liefde, tot medeleven en tot het goede in de mens. Het leidt tegelijkertijd weg van 
trotsheid, jaloezie, boosheid, gierigheid en traagheid van het hart.

Hartstocht & zinnelijkheid (bergkristal, granaat, robijn, zoisiet)
Eindelijk echt edelsteenwater drinken, nieuwe levensvreugde ontdekken en het bevrijde lichaam en de ziel voeden. Dit kristaalwater proeven, voelen, het in zich 
opnemen en ermee versmelten. 

Bergkristal sterkt de zintuigen, brengt vitaliteit en energie. Granaat leidt tot hartstocht en levensvreugde, verwijdert remmingen en taboes en verbindt lichaam en 
geest tot een adembenemende eenheid. Robijn, de steen van de zuiverste liefde, vergroot onze geestelijke en lichamelijke kracht en stroomt door ons hele lichaam, 
van kruin tot tenen. Bloedrode robijn, donkerrode granaat en doorschijnend bergkristal versmelten met dit edelsteenwater tot een unieke drinkbelevenis.

Deze edelsteencombinatie zorgt voor hartstocht en zinnelijk genot, van tederheid tot volledige overgave. Een waar geschenk voor iedereen die weet hoe hij of zij 
de verjongingsbron van het water kan benutten voor zinnelijke ervaringen. Prikkelend, intensief, levendig en onthaastend. Voor jonge mensen als extra kick, maar 
ook voor degenen die jong van geest zijn gebleven en die volmondig "ja" tegen het leven zeggen.

Diamantcombinatie (bergkristal, ruwe diamant)
Al duizenden jaren wordt diamant in bijna alle culturen beschouwd en gebruikt als de zuiverste, hardste en waardevolste edelsteen met buitengewone helende 
krachten op allerlei gebieden.

Als heilige steen, symbool van de zon, drager van geluk, welstand en succes geeft hij leven schenkende glans aan onze toekomst.

De combinatie met zuiver bergkristal versterkt deze werking nog eens.

Wie dit water drinkt en zich bewust is van de energetiserende werking concentreert zich daarbij op zijn zelfbewustzijn, zelfbeheersing en wilskracht. U voelt zich 
psychisch gesterkt en verlicht door deze edelsteencombinatie van de eeuwigheid. Een krachtig, met niets te vergelijken drinkgenot en een unieke smaak.

Vitaal – levendig – veelzijdig - alternatief



Agaat: veiligheid, bescherming, geestelijke groei, rijpheid, realiteitszin, 
zelfbewustzijn, stabiliteit ~ stofwisseling, innerlijke organen, regeneratie, 
huidproblemen, lymfe, baarmoeder, ogen

Amazoniet: harmonie, vertrouwen, rouwverwerking, verdriet, 
levensmoed. stemmingswisselingen, veiligheid, vit aliteit, levenskracht, 
gezonde nachtrust ~ lever, reiniging, tegen kramp, vegetatief 
zenuwstelsel, spieren, migraine, nervositeit

Amethist: geruststelling, vrede, rouwverwerking, wijsheid, reinigend, 
ontspanning, concentratie, leermoeilijkheden, concentratie ~ pijn, 
hersenen, zenuwen, darmflora, slaap, luchtwegen, migraine

Andes opaal: gevoelsleven, ware liefde, depressies, lichaam, geest, ziel, 
warmte, geborgenheid, partnerschap, wensen, dromen, gevoelens ~ 
maag, spijsvertering, bloedbeeld, huidziekten, lever, gal, stofwisseling, 
darmflora

Aquamarijn: vooruitziende blik, groei, toekomst, probleemoplossend, 
uithoudingsvermogen, kalmte, depressie, zelfvertrouwen ~ oogziekten, 
schildklier, allergieën, maag, vergeetachtigheid, kramp

Aventurijn: ontspannend, regeneratie, goede nachtrust, nervositeit, 
stress, moed, optimisme, zorgen, angsten ~ aderverkalking, zonnebrand, 
pijnstillend, stofwisseling, haar, slagaders, vetverbranding, acne

Bergkristal: vitaliteit, stabiliteit, helderheid, concentratie, zelfkennis, 
aandacht, blokkades opheffen, ziel ~ pijnstillend, hormoonhuishouding , 
huid, haar, nagels, oogkwalen, ontslakken, overgewicht, hart en 
vaatstelsel ~ ter algehele verbetering van de waterkwaliteit ook samen 
met andere edelstenen

Carneool: kracht, moed, daadkracht, remmingen, contact, motivatie, 
vitaliserend, jeugdige uitstraling ~ bloedsomloop, bloeddruk, 
stofwisseling, reuma, zuurstofverzorging, bloedzuiverend, milt, tandvlees

Chalcedoon: verbinden, contact maken, luisteren, begrijpen, remmingen 
tegengaan, innerlijke rust ~ diabetes, bloeddruk, luchtwegen, aller gieën, 
slaapstoornissen, ontstekingen, infecties

Chrysopraas: steen van trouw en hoop, conflicten, geborgenheid, 
negativiteit, rust, ontgiftend, reinigend, liefdesverdriet, relaties, rust en 
geborgenheid ~ allergieën, neurodermitis, huid, reinigingsbad, steen van 
het hart, potentie-verhogend, vruchtbaarheids verhogend, zaadballen, 
prostaat, eileiders en eierstokken

Citroenkwarts: zelfverzekerdheid, levensvreugde, depressie, verdriet, 
levensmoed, vastberadenheid, vitaliteit ~ diabetes, spijsvertering, 
zenuwen, maag

Diamant: brenger van licht, pure energie, „de onbedwingbare“, 
zuiverheid, inzicht, bewijs voor liefde en trouw, helder denken, 
gezondheid en een lang leven, harmonieuz e, stabiele relaties, sterkere 
wilskracht in alle opzichten, stoppen met roken, ontwenningskuur, 
ziekelijke jaloezie, begrip, tolerantie ~ hoeder van de geest, 
maagproblemen, klierziekten, spierstelsel, verlammingen, ontspannende 
werking bij veel ziekten, revalidatie en herstel, kransslagaders

Dumortieriet: positief, vertrouwen dat het goed komt, moed, lichtheid, 
kalmte, vertrouwen, overwinnen van verslavingen, diepe ontspanning ~ 
hoofdpijn, zenuwaandoeningen, huidproblemen, schildklier, 
koortsverlagend, vochtophopingen

Fluoriet: beweeglijk, creatief, interesse, intuïtie, concentratie, 
leervermogen, examenvrees ~ tanden, groei, skelet, zenuwen, hersenen, 
ontslakt en reinigt het hele lichaam, circulatiestoornissen

Granaat: levensvreugde, wilskracht, vertrouwen en optimisme, 
crisisbeheersing, verwijdert remmingen en taboes, hoeder van echte 
vriendschap ~ potentieproblemen, spierkracht, regeneratie, seksueel 
actief tot op hoge leeftijd, verkeerde houding, zwak geheugen, 
terneergeslagenheid

Jade Afrika: harmonie, agressiviteit, balans, veiligheid, vreugde, 
levenslust, steen der liefde, tegen angst en plankenkoorts ~ nieren, 
urinewegen, plasproblemen, ontgiften, reguleert de waterhuishouding, 
steen van zwangerschap, skelet, spierstelsel

Serpentijn (China jade):  innerlijke vrede, nervositeit, stress, tegen 
lusteloosheid; tevredenheid, moed, persoonlijkheid ~ pijnstillend, kramp, 
buikkrampen, ontgiftend, onvruchtbaarheid, maag-darmkanaal

Rode jaspis: wilskracht, daadkracht, energie, dynamisch, ideeën, 
geheugen, uithoudingsvermogen ~ doorbloeding, moeheid, ontgiften, 
immuunsysteem, huidklachten

Koraal (versteend): reinigend, tegen het kwade, psychisch leed, nieuwe 
sociale contacten, vriendschap, relaties, gevoelens van liefde, nieuw geluk en 
levenskracht ~ infectie- en bloedziekten, kankergezwellen, ernstige ziekten, 
geen zin in seks binnen de relatie, hulp bij de geboorte, ongeboren leven

Labradoriet: creativiteit, fantasie, ideeënrijkdom, enthousiasme, 
belangstelling, rustgevend, oprechte samenwerking ~ jicht, reuma, 
menstruele cyclus, lichaamseigen weerstand, gevoelig voor 
weersveranderingen, wervelkolom, botpijn

Lapis lazuli: relaties, vriendschap, liefde, blokkades, angsten, vooroordelen, 
kracht, geborgenheid, vrede, wijsheid, hemelsteen, werkt preventief tegen 
kanker, reinigend, zintuigen ~ tegen krampen, helpt bij hoofdpijn, 
computerstraling, UV-belasting, ozon

Magnesiet: rust, ontspanning, geduld, vredelievendheid, angstigheid, 
spirituele groei ~ stofwisseling, afvallen, tegen overgewicht, maag, darm, 
galblaas, kramp, cholesterolwaarden, galstenen, hulp bij de geboorte, 
zweetvorming

Mosagaat: bevrijdend, nieuw begin, initiatief, reinigend, helder verstand, 
verbonden met de natuur, zelfverzekerd, welbevinden ~ ontgiftend, 
ontslakkend, luchtwegen, lymfe, alvleesklier, diabetes, huid en haar

Oranje calciet: daadkracht, zelfvertrouwen, groei, standvastigheid, ideeën 
uitvoeren, succes, droomgedrag ~ spijsvertering, darm, botten, spierziekten, 
gespleten haarpunten, gespleten nagels, knieklachten

Regenboog-maansteen: invoelingsvermogen, impulsen, diepe gevoelens; 
voor vrouwen: liefde, levenskracht, jeugd, vrolijkheid ~ zwangerschap, 
vruchtbaarheid van de vrouw, slaapstoornissen, hormonale verandering, 
jeugdpuistjes, natuurlijk ritme, schildklier, overgang, zwangerschap

Rozenkwarts: liefde, medeleven, hartskracht, invoelingsvermogen, 
zinnelijkheid, vitaliteit, genot, harmonie, vertrouwen ~ hart en bloedsomloop, 
seksualiteit, huid, bindweefsel, vruchtbaarheid, gordelroos, acne, 
doorbloeding

Robijn/zoisiet: gelukssteen van de pure liefde, levensverwachting, 
zelfverwezenlijking, overgave, vitaliserend ~ bloedvaten, zuurstofverzorging, 
bloedarmoede, immuunsysteem, weerstandsvermogen, hartproblemen, 
vaatstelsel, bloeddruk

Rutielkwarts: depressies, angsten, visioenen, nieuwe levensontwerpen, 
ideeën, nachtrust, seksualiteit ~ potentie, celr egeneratie, wervelkolom, rug, 
hart, zenuwen, luchtwegen

Sneeuwvlokobsidiaan: licht- en levenssteen, wegwijzer, lichaam, ziel, tegen 
blokkades, verhardingen ~ infecties, kinderziekten, skelet, bloeddruk, 
celvernieuwing, verkalking

Shungiet-kristal: levensenergie, vitaliserend, zelfregulerend, verjongend, 
stressreductie, kosmisch ~ antibacterieel, celstofwisseling, wonden, 
zwellingen, psoriasis, pijn, beenmerg, reinigend, keelklachten, pollenallergie

Smaragd: schoonheid, harmonie, liefde, relaties, jeugd, intens leven, frisse 
jonge geest, groei, rechtvaardigheid, levenscrisissen, trauma's, “goddelijke 
ingevingen” ~ oogheelsteen, pijn, hart, lever, gal, darm, ontgiften, ontzuren

Sodaliet: zelfbeschikking, blokkades, idealisme, bewustzijn, waarheid, 
vrijheid, zelfvertrouwen, tegen schuldgevoelens en angsten ~ hoge bloeddruk, 
keel, stem, droge huid, diabetes, ontstekingen, infectieziekten

Zonnesteen: zelfvertrouwen, optimisme, tegen depressie, „wees brutaler“, 
warmte vanuit het hart, plezier in het leven. ~ stof wisseling, alle organen in 
harmonie, zelfgenezend vermogen, slaapstoornissen, aandoeningen v an de 
luchtwegen, jicht en gewrichten

Versteend hout: Harmonie, welbevinden, aarding, goed lichaamsgevoel, 
kalmere manier van leven, drugsmisbruik ~ spijsvertering, stofwisseling, 
zenuwen, overgewicht, botvorming, gewrichtsklachten

Tijgeroog: warmte, geborgenheid, veiligheid, kinderen: bereidheid om te 
leren, denkkracht, concentratie, examens ~ zenuwen, tussenwervelschijven, 
verkramptheid, hoofdpijn, spit, reumatische aandoeningen

Topaas: openheid, betrouwbaarheid, autoriteit, een rijk, ver vuld leven, 
zelfverwezenlijking ~ eetstoornissen, gezichtszwakte, zenuwen, dik worden, 
evenwichtige seksualiteit, hormoonschommelingen, over gang, terugval bij 
verslavingen, nieuw leven

Toermalijn zwart: bescherming, vrijheid, schranderheid, zelfbewustzijn, 
nieuwe levensdoelen ~ stress, gezonde nachtrust, spijsvertering, pijn, 
gewrichtsklachten, vergiftigingen, aard- en computerstraling, ziekten van het 
zenuwstelsel

Afzonderlijke edelstenen voor onze waterstaaf GemVital – om water op natuurlijke wijze tot leven te wekken.
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