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01Reinigen

De energie van edelstenen zit in de atoomstructuur van het mineraal 

vastgeketend. De energie gaat er nooit uit verloren. Toch gaan we 

edelstenen reinigen en opladen. Waarom doen we dit? 

• Vooreerst stamt het voort uit de traditie: generaties voor ons, over 

verschillende culturen heen deden dit ritueel. 

• Door het uitvoeren van het ritueel benadruk je jouw band met de 

edelsteen en toon je respect voor de energetische werking ervan.

• Het reinigen en het opladen van de edelsteen zorgt ervoor dat je met 

een zuiver en volledig opgeladen energie-instrument kan werken. 
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01Reinigen, het ritueel

De eenvoudigste manier van reinigen die veilig is voor elke edelsteen 

(geen aantasting van het mineraal) is door deze te houden boven rook. 

De rook zuivert de energie. 

• Je steekt een palo santo-stokje, een bundeltje gedroogde witte salie 

of wierook van een van beiden op.  

• Je houdt je edelsteen boven de rookpluim. Je zal zien dat de rook zich 

beweegt rond het gesteente. 

• Je doet dit net zolang als je intuïtie het aangeeft. Er zijn geen vaste 

regels voor de tijdsduur. 

• Je mag je edelstenen één per één reinigen door de rook. Er staat geen

limiet op het aantal stenen dat je kan reinigen tijdens het ritueel.
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02Opladen

Er zijn verschillende manieren om je edelstenen en mineralen op te 

laden. Een veilige manier (waardoor je edelsteen niet beschadigd wordt) 

is je edelstenen in contact brengen met de energie van de volle maan. 

Het gaat om de energie van dit hemellichaam. Ook al zie je de volle maan

niet door de bewolking, de energie is wel aanwezig in de atmosfeer. 

• Je legt de edelstenen die je gereinigd hebt voor je raam of onder je 

lichtkoepel. Op deze manier staan ze in connectie met de maan.

• Je legt ze binnen, in huis. Edelstenen die buiten liggen kunnen

beschadigd geraken door vocht en de dalende temperatuur buiten. 

• De edelstenen hoeven niet naar de maan gericht te zijn. Daar de aarde

draait, ze blijven niet een hele nacht in het zicht van de maan.

Bovendien gaat het om de energie van de volle maan. Deze is overal

voelbaar, zowel binnen als buiten. 
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02Maanstanden 2023
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Maan fase Datum

Volle maan 07.01.23

Laatste kwartier 15.01.23

Nieuwe maan 21.01.23

Eerste kwartier 28.01.23

Volle maan 05.02.23

Laatste kwartier 13.02.23

Nieuwe maan 20.02.23

Eerste kwartier 27.02.23

Volle maan 07.03.23

Laatste kwartier 15.03.23

Nieuwe maan 21.03.23

Eerste kwartier 29.03.23

Volle maan 06.04.23

Laatste kwartier 13.04.23

Nieuwe maan 20.04.23

Eerste kwartier 27.04.23

Maan fase Datum

Volle maan 05.05.23

Laatste kwartier 12.05.23

Nieuwe maan 19.05.23

Eerste kwartier 27.05.23

Volle maan 04.06.23

Laatste kwartier 10.06.23

Nieuwe maan 18.06.23

Eerste kwartier 26.06.23

Volle maan 03.07.23

Laatste kwartier 10.07.23

Nieuwe maan 17.07.23

Eerste kwartier 26.07.23

Volle maan 01.08.23

Laatste kwartier 08.08.23

Nieuwe maan 16.08.23

Eerste kwartier 24.08.23

Maan fase Datum

Volle maan 31.08.23

Laatste kwartier 07.09.23

Nieuwe maan 15.09.23

Eerste kwartier 22.09.23

Volle maan 29.09.23

Laatste kwartier 06.10.23

Nieuwe maan 14.10.23

Eerste kwartier 22.10.23

Volle maan 28.10.23

Laatste kwartier 05.11.23

Nieuwe maan 13.11.23

Eerste kwartier 20.11.23

Volle maan 27.11.23

Laatste kwartier 05.12.23

Nieuwe maan 13.12.23

Eerste kwartier 19.12.23

Volle maan 27.12.23



Wil je meer weten over 
het werken met de energie van edelstenen? 
Ik geef een aantal workshop over het werken met edelstenen. 

De data vind je op de website terug. Ik werk steeds in kleine groepen. 
Hierdoor kunnen we goed samenwerken en is er ruimte voor oefeningen 
en interactie. 

Ik schreef een aantal boeken over het werken met edelstenen. 

Deze boeken kan je in onze winkel aankopen of online bestellen op de 
website. 

Openingsuren winkel: 

Elke vrijdag en zondag van 13,00 uur tot 18,00 uur

In Bloom Therapy

Vrouweneekhoekstraat 23

9100 Sint- Niklaas

www.edelstenen-in-je-dagelijks-leven-shop.be

Mail: inbloom.therapy@gmail.com
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