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Iedere steen zend een bepaalde frequentie uit en als jouw 
lichaam deze frequentie overneemt is dat een begin om 
de balans in het lichaam te verbeteren. Bepaalde stoor-
zenders die het lichaam ziek maken zowel op fysiek als 
psychologisch niveau kunnen worden geëlimineerd.   
De spreuk die bij jade hoort is: evenwichtig en schoon 
hervind ik mijn harmonie. Jade hoort bij de hartchakra, 
de middelste chakra en is in staat om de drie onderste 
en de drie bovenste chakra’s in evenwicht te brengen 
met elkaar.

Nieuwe stroming en oude culturen

Edelsteen- of mineraalmassage is een relatief nieuwe 
stroming binnen de massagetechnieken. Voor oude 
culturen was het duidelijk en vanzelfsprekend om met 
edelstenen en mineralen te werken. Voor ons is het 
niet meer alledaags om hier mee bezig te zijn. We heb-
ben ons gericht op andere zaken tijdens onze evolutie. 
En nu zijn we niet meer gewend om de krachten van 
de natuur te accepteren omdat we proberen veel dingen 
naar onze hand te zetten. Als je eenmaal mineralen en 
edelstenen in de hand hebt gehouden en gevoeld wat 
ze met je kunnen doen is het niet meer vreemd om te 
horen dat steen leeft. Waarnemen is een eigenschap 
die het werken met mineralen en edelstenen je leert. 
Edelstenen en mineralen hebben een eeuwenlang 
groeiproces achter de rug en bevatten veel opgeslagen 
informatie.

Energetisch werken

Omdat we met de massage met de stenen ook binnen-
dringen in het elektromagnetisch veld rond het lichaam 
dienen we heel goed te weten waarmee we bezig zijn 
en wat de krachten van de jade zijn.
Volledige genezing inclusief de mentale, emotionele, 
fysieke en spirituele lichamen kan optreden. Naïviteit 
en niet bekend met de krachten van de stenen kan een 
psychische kwetsbaarheid teweeg brengen. En ongeka-
naliseerde energieën brengen het lichaam nog verder 
uit balans.  
Bij het goed toepassen van de stenen wordt het mentale 
bewustzijn  versterkt, het emotionele lichaam hyper-
sensibel en kan de spirituele energie geïntegreerd wor-
den in het fysieke lichaam en zullen wonderbaarlijke 
genezingen ontstaan.
De schaduwen van de twijfel worden verhelderd door 

de geest. Emoties als angst worden opgelost in en rond 
het hart. Leven in harmonie met de geest zet zich in het 
lichaam om in een staat van balans. De jade is in staat ons 
te genezen van oude leefgewoonten, evolutiebepaald 
of opgedaan in vorige levens en kunnen ons in een staat 
brengen van vrede in het nu. 

Drie massages met de Jade

Tijdens de training krijgt iedereen de handreiking om 
drie verschillende massages met de Jadestones aan te 
leren.
1.  Holistische massage met verschillende technieken 

voor het hele lichaam
2.  Vitale lichaamsmassage: Het masseren in de laag 

licht of aura om het lichaam heen
3.  Rugmassage met de lemniscaat, de oneindige hori-

zontale acht: 

Werking: Jade straalt energie uit, beïnvloedt de geest, 
ondersteunt de genezing van nier – en blaasaandoenin-
gen, verlicht hoofdpijn en werkt tegen slapeloosheid.
Het zachte groene licht van jade schenkt vredigheid, 
harmonie, wijsheid van het hart, gerechtigheid en be-
scheidenheid. Jade ontspant het hart en brengt het tot  
rust. De steen doet u de schoonheid in al het geschapene 
ontdekken en beleven en bevordert aldus uw waardering 
en liefde voor de schepping. Jade helpt bij onrustigheid 
en radeloosheid en bevordert een rustige slaap en aan-
gename dromen.
Jade is een veelzijdige en krachtige healingsteen. Door  
zijn hoge trillingsfrequentie harmoniseert hij alle chakra’s  
en herstelt hij het lichamelijk en psychisch evenwicht. 
Hij ontgift de nieren en versterkt de blaas en de lever, 
verzacht reumatische pijnen door het afvoeren van 
urinezuur.  Bevordert de spijsvertering en is goed tegen 
maagklachten en ontstekingen. Jade herstelt de vitali-
teit, geeft levenslust en is goed voor de vruchtbaarheid. 
Tijdens de zwangerschap biedt hij bescherming aan het 
ongeboren kind.
Het is de steen van wijsheid en rechtvaardigheid.

Rituelen met Jadestones

Alle massages zijn apart uit te voeren maar kunnen ook 
onderdeel uitmaken van een pakket.
Om een compleet ritueel te kunnen bieden zijn de drie 
verschillende massages ondergebracht in verschillende 
gelaat- en lichaamsbehandelingen. Ze dragen de namen 
van ons zonnestelsel, immers de mens is deel van een 
groter geheel.
VENUS is bijvoorbeeld een uitgebreide behandeling voor 
twee of meer tegelijk, interessant voor een vriendengroep 
of partners.

Als de set met 20 Jadestones met verschillende formaten op tafel staat kun je er onmoge-
lijk je ogen afhouden. Ze oefenen een bezitterige aantrekkingskracht uit op ieder die in 
de buurt is. Voelen, oppakken, uitproberen hoe het op de huid voelt en hoe de steen in 
de handen ligt, de steen wordt zelfs naar de mond gebracht om te proeven, te kussen. We 
volgen de nerven en warmen de stenen in de handen alsof het een levend iets is. En dat 
is precies wat het is. Jade dat in verschillende verschijningsvormen en kleuren in de han-
del is maakt het hart verliefd, verliefd op jezelf en verliefd op de wereld om je heen.

AARDE start met douchen en daarna een scrub met 
amandelolie en Dode Zee mineralen, vervolgens een 
vitale bodymassage met de jade rollen. De chakra’s 
worden gestimuleerd met speciale chakra stenen en 
afsluitend wordt er een glas water te drinken gegeven 
die gevitaliseerd is met amethist, bergkristal en rozen-
kwarts.
URANUS is een uitgebreide gezichtsbehandeling met 
massage met de jadestenen waarin ook aandacht aan de 
voeten en handen wordt geschonken.
MARS is een ritueel dat opwekkend en verwarmend 
werkt en is voor het hele lichaam.

Je zult verbaast zijn hoe zacht kristallen kunnen zijn en 
aanvoelen. Een massage met kristallen is een combi-
natie van de helende krachten van jade of serpentijn 
en van een intuïtief menselijk contact en dat maakt de 
massage uniek in haar uitvoering. De massage met de 
kristallen concentreert zich op het behandelen van de 
hele persoon op energieniveau in plaats van het fysieke 
lichaam alleen.

Nieuwsgierig geworden? Cursussen worden gegeven 
door Brenda van den Brink te Hoofddorp of bij vol-
doende aanmeldingen op uw locatie. In België worden 
de cursussen gegeven bij Kalijn te Mol.
www.arabic-massage-ritual.eu
www.kalijn.be  
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