
BERGKRISTAL 
Vindplaatsen: Bergkristal wordt wereldwijd gevonden  

Herkomst naam: Bergkristal komt van het Griekse ‘Krustallos’, het 

betekent ijs. Vroeger dacht men dat Bergkristal door de Goden bevroren 

water was.  

En verder: Bergkristal is een kwarts en heeft Amethist en Rozenkwarts 

als familie. Kraakheldere Bergkristal is het meest kostbaar. Bergkristal is 

een energieversterker, neemt energie op en reguleert deze. Zorgt voor 

helderheid, helpt om gedachten te ordenen. Past bij alle sterrenbeelden 

AMETHIST 
Vindplaatsen: Brazilië, Madagaskar, Uruguay, Mexico  

Herkomst naam: De naam Amethist komt van het Griekse ‘amethustos’ 

wat niet-dronken betekent. Een Amethist zou beschermen tegen de 

gevolgen van te veel alcohol drinken.  

En verder: Amethist is familie van de kwartsen net zoals Bergkristal en 

Rozenkwarts, en komt aan de kleur door ijzer en een beetje 

radioactiviteit. Amethist stimuleert de inspiratie en je intuïtie. Ook is het 

een edelsteen die je bij je kunt dragen als je last hebt van hoofdpijnen.

ROZENKWARTS 
Vindplaatsen: Brazilië, Madagaskar, VS  

Herkomst naam: Rozenkwarts dankt zijn naam de aan de licht roze kleur.  

En verder: Rozenkwarts is familie van de kwartsen net zoals Bergkristal 

en Amethist en komt aan de roze kleur vanwege de aanwezigheid van 

titanium en mangaan. 

Rozenkwarts wordt ook wel de steen van de liefde genoemd. Het sterkt 

het inlevingsvermogen, wekt de romantiek en de liefde op. Het is een 

edelsteen die ook goed door kinderen gedragen kan worden. 
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Steinisch over edelstenen en Mineralen 

Edelstenen en Mineralen worden al zolang als we weten gebruikt in sieraden, 
denk maar aan de oude Egyptenaren. Zij gebruikten de blauw edelsteen Lapis 

Lazuli in het masker van de farao Toetanchamon.  
Minstens net zolang worden er speciale krachten en betekenissen toegeschreven 
aan edelstenen en en mineralen. Er zijn er drie die in combinatie met elkaar extra 

krachtig zouden zijn. Ze noemen deze de gouden driehoek. Het zijn de 
edelstenen Amethist, Bergkristal en Rozenkwarts.  

Hieronder vertel ik je over deze edelstenen. Wil je meer weten over edelstenen en 
mineralen? Je vind mij en mijn edelsteen sieraden op Instagram via 

@Steinischsieraden 

Lieve groet, Marloes
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