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Inleiding

Ongetwijfeld zal dit boek menig homeopaat direct dan wel 
indirect "op de tenen trappen" vanwege het feit dat de 
belangrijkste regel uit de homeopathie: ‘"similia similibus 

curentur" (= "het gelijke met het gelijkende genezen") niet 
opgaat binnen de (edel-)steen homeopathie.

Zelfs het gebruik van de term "homeopathische edelsteen 
globuli" is in wezen, in de ogen van de homeopaat, een 
onterecht gebruik van de naam en betekenis van de 
homeopathie. Waarom? Het begrip homeopathie is afgeleid 
van de Griekse woorden "homoios" (gelijksoortig) en 
"pathos" (lijden).  Het gebruik van Edelsteen globuli is een 
interventie die juist zijn kracht ontleend aan helen en 
daardoor verder lijden doet vermijden.

Bovendien zal wellicht ook de grondlegger van de 
hedendaagse (klassieke) homeopathie, de Duitse arts en 
scheikundige Samuel Friedrich Christian Hahnemann (1755-
1843), zich in zijn graf omdraaien als hij bemerkt dat zijn 
gelijkheidsprincipe binnen de (edel-)steen homeopathie 
volledig genegeerd wordt.

Samuel Hahnemann
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Toch zou ik iedere homeopaat willen vragen te kijken naar 
één van de zogenaamde "hoofdmiddelen", die ooit door 
Hahnemann is geïntroduceerd: Calcium carbonicum. Zoals 

elke homeopaat weet, is Calcium carbonicum in de 
volksmond kalk van de oesterschelp. En kalk, beste lezer, is 
nu eenmaal een  mineraal.  Met dat in het achterhoofd is het 
dan logisch dat ook de homeopathische (edel-)steen- en 
minerale bereidingen er "recht" op hebben als 
homeopathische middelen te mogen worden aangeboden. 

Het gaat, in deze inleiding, te ver om de verschillen tussen de 
werking van het organische Calcium carbonicum en het 
mineraal calciet uit te leggen. Echter, op voorhand, kan de 
schrijver aangeven dat de homeopathische bereidingen van 
het mineraal calciet meer mogelijkheden bieden dan het 
simplexmiddel Calcium carbonicum.

Dan blijft de grote vraag open staan: waarom zouden wij 
(edel-)steen bereidingen dan toch wel "homeopathische 
middelen" willen noemen?

*  Ten eerste gebruikt de edelsteenhomeopathie het 
principe van energetische versterking door 
verdunning. (Net zoals de (klassieke) homeopathie 
dat overigens doet).
Iedere verdunningsstap (= Potentiëring ofwel 
dynamisering) verhoogt de energetische werking van 
de basisgrondstof. 
Dit betekent letterlijk dat de zielsstructuur van de 
steen of het mineraal, en derhalve de werking, op 
deze wijze bij iedere verdunningsstap verhoogd 
wordt.
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* Ten tweede biedt de edelsteenhomeopathie de 
mogelijkheid precies zo toegepast te worden  zoals de 
klassieke homeopathie, klinische homeopathie en 

complexhomeopathie dat doet.

* Ten derde wordt er binnen de edelsteenhomeopathie 
ook gebruik gemaakt van de zogenaamde globuli 
(hele kleine suiker korreltjes) die, door ze te laten 
smelten onder de tong, hun toegevoegde energetische 
lading aan het organisme afgeven.

Bovenstaande drie hoofdredenen onderbouwen de vraag 
waarom de edelsteenhomeopathie een plaats onder de 
noemer van homeopathie verdient binnen de lithotherapie 
ondanks het negeren van de zogenaamde "similiawet" (het 
gelijksoortigheidprincipe).

Als laatste moet in deze inleiding met klem vermeld worden 
dat het werken met edelsteenhomeopathie niet gezien kan, 
nog mag, worden als een vervanging voor een reguliere 
behandeling door arts of specialist bij serieuze disbalansen 
c.q. ziektes.

Ik ben inmiddels ongeveer 30 jaar intensief bezig met 
onderzoek om de effectiviteit bij behandeling van 
disbalansen door gebruik van de edelsteen globuli 
(edelsteenhomeopathie) te onderleggen met bewijs en heb ik 
bovendien nader onderzoek op wetenschappelijke basis 
aangevraagd om de werkzaamheid breder aan te tonen maar 
ook om de werkzaamheid van deze noviteit te laten 
accrediteren.

Daarbij besef ik, dat menig lithotherapeut (of 
edelsteentherapeut) helaas geen "kostbare" tijd wenst te 
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investeren in de verdere ontwikkeling van de lithotherapie 
tot volwaardige therapievorm. Uitzonderingen daar gelaten!
Het is immers veel simpeler een "steentje" te kiezen bij een 
door de client vertelde disbalans dan daadwerkelijk in te 
gaan op de feitelijke achtergronden van een of enige 
disbalansen. Pas na uitgebreid onderzoek kan men kiezen 
voor de meest effectieve behandelvorm. We weten allemaal 
dat zorgvuldigheid nu eenmaal tijd kost. En tijd weer geld. En 
tijd is voor sommige lithotherapeuten een te grote 
investering.

Graag merk ik op dat de simplistische edelsteentherapeut 
niet alleen zijn cliënten maar ook zichzelf tekort  doet als 
deze zich niet verder wenst te ontwikkelen. Het is juist de 
lithotherapie, die door alle zeer bijzondere 
toepassingsmogelijkheden misschien wel de meest 
omvattende en "rijkste" therapievorm is, die  wij kennen.

André Albert Molenaar
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Een woord van duidelijkheid

Dit werk gaat over edelsteen globuli en derhalve NIET over 
(edel-)stenen. Het werken met edelsteen globuli is een 
energetische therapievorm, die weliswaar past binnen de 
lithotherapie (edelsteentherapie) maar op een aantal 
gebieden significant verschilt met de werking van fysieke 
(edel-)stenen.

De bij bepaalde klachten, ziektes of disbalansen aangegeven 
en geadviseerde edelsteen globuli wijken in vele gevallen af 
van een eventuele steenkeuze bij behandeling van dezelfde 
klacht met fysieke (edel-)stenen zoals deze toegepast worden 
binnen een zogenaamde "legging" of soms worden 
aanbevolen om te dragen.

Zo wordt bijvoorbeeld bij botbreuken, binnen de "normale" 
edelsteentherapie, de apatiet regelmatig en terecht toegepast 
terwijl binnen het trillingsspectrum van de edelsteen globuli  
juist een brede plaats is gegeven aan de calciet, waarbij zelfs 
de kleur van de tot globuli omgevormde calciet van bepalend 
belang is, afhankelijk van het menstype. Op dit laatste, het 
menstype, ga ik verder in dit boek uitgebreid in.

Verder is het belangrijk nogmaals te melden dat het bij 
gebruik van edelsteen globuli om energetische middelen gaat 
en niet over geneesmiddelen.
De werkingsgebieden tussen beiden verschillen significant 
van elkaar en daarbij kan het ene  het andere niet vervangen. 
Wel kunnen de edelsteen globuli een reguliere therapie 
krachtig ondersteunen.

Bij iedere ernstige klacht of disbalans dient men een arts 

of specialist te consulteren.



10

De intentie van dit werk is om edelsteentherapeuten/ 
lithotherapeuten in te wijden in de mogelijkheden die de 
edelsteen globuli bieden en op welke wijze deze succesvol in 
de (natuurgeneeskundige) praktijk ingezet kunnen worden.

De trias: "voelen" - "kennen" - "kunnen" is niet alleen 
bepalend in de lithotherapie maar ook in elke 
natuurgeneeskundige praktijk. 

Met  "voelen" bedoel ik,  het invoelen van de cliënt,  het 
onderzoek naar zijn persoon, wie hij is, hoe hij "tikt" als het 
ware. Het is belangrijk te onderzoeken en te ontdekken wat 
de relatie is tussen zijn wezen en zijn klacht en/of 
voorgaande klachten. Pas dan is een antwoord mogelijk op 
het "waarom" van zijn disbalans.

Het "kennen" betreft de kennis die de lithotherapeut in huis 
heeft.  Kennis die niet alleen verkregen is door studie maar 
ook door inzicht in de materie waarmee men werkt. Kennis 
over stenen en mineralen alleen, is uiteraard niet voldoende. 
De zichzelf serieus nemende edelsteentherapeut heeft  
daarbij ook kennis vergaard over de menselijke anatomie, 
fysiologie en pathologie. Bovendien moet de lithotherapeut 
psychosomatische processen kunnen herkennen.

Het "kunnen" beslaat de kunde die de lithotherapeut uit de 
voorgaande twee ("voelen" - "kennen") weet te distilleren. 
Dat maakt de lithotherapeut zakenkundig en uniek op zijn 
terrein.

De wijze waarop de lithotherapeut verantwoord en met grote 
zorgvuldigheid met de materie en de  patiënt/cliënt omgaat, 
zal altijd het resultaat van integratie van de bovenstaande 
trias zijn.
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De naam "Edelsteen globuli"

Omdat er al veel definities en begripsvormen bestaan over 
het woord ‘’edelsteen’’ was het misschien beter geweest deze 
nieuwe therapie ‘’’steen globuli of mineralen globuli mee te 
geven. 

Nog niet zo heel lang geleden werden uitsluitend de diamant, 
robijn, saffier en smaragd als edelsteen betitelt. Alle andere 
stenen werden benoemd en geclassificeerd tot "half 
edelstenen" of "sierstenen". Men zou lang kunnen 
discussiëren over stenen: wat maakt een steen nu juist "edel" 
en wat niet. Argumenten als schoonheid, zeldzaamheid, 
kostbaarheid en duurzaamheid (hardheid) zullen hierbij 
zeker de revue passeren.

In de loop der tijd is de uitdrukking "Edelsteentherapie" een 
begrip geworden waarbij er in deze therapievorm meer 
gebruik gemaakt werd (en overigens wordt) van stenen en 
mineralen die volgens de "oude" definitie geen edelstenen 
zijn echter "halfedelstenen" en in het beste geval 
"sierstenen".

Als voorbeeld noem ik hier graag basalt, één van de meest 
voorkomende steensoorten op deze aarde, die binnen de 
edelsteentherapie zijn functionele toepassing vindt.
Als we kijken naar een zogenaamde strekdam, die te vinden 
is in de Nederlandse rivieren en is opgebouwd uit 
basaltblokken, dan zal geen zinnig mens zeggen: “”hier liggen 
duizenden kilo's aan edelstenen””!
Echter, zoals hierboven al is aangegeven, heeft basalt zijn 
functionele plaats binnen de hedendaagse edelsteentherapie.

Basalt, op welke wijze dan ook: als steen - ruw dan wel 
getrommeld en dit binnen een zogenaamde edelsteenlegging, 
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als edelsteenwater, -essentie, -olie of -globuli toegepast op de 
mens, brengt deze mens weer terug tot zijn "oerwezen". 
Basalt is een zeer “”aardende’’ steen en een uitstekende 
steenkeuze om het stuitchakra te stimuleren en daarmee de 
"basis" van het eigen zijn weer te (her)ontdekken.

Men zou kunnen stellen dat iedere steen en ieder mineraal 
binnen de lithotherapie een "edele" functie vervuld. De edele 
functie om te mogen en te kunnen bijdragen aan "heling" van 
het fysieke en/of geestelijke organisme.

Derhalve is het gebruik van de naam en de begrips-
omschrijving  "Edelsteen globuli"  gerechtvaardigd.

Basalt formatie = basalt informatie


