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Urnen in half -edelsteen 

 

Knuffelstenen 

Deze geslepen half-edelstenen zijn voorzien van een rvs stalen buisje aan de zijkant. In deze 

opening kan een symbolische hoeveelheid as worden gedaan. 

 

Dumortieriet (voorlopig niet verkrijgbaar) 

Dumortieriet zorgt voor een positieve 

levensinstelling, het helpt om uw leven weer 

onder controle te krijgen en houden. Om een 

verdrietige periode af te kunnen sluiten kan de 

steen helpen hoop te vinden. 

 

 

 

 

 

 

Labradoriet (voorlopig niet verkrijgbaar) 

Labradoriet is een zeer mystieke en beschermende steen die 

licht brengt. Het verhoogt het bewustzijn en legt een 

verbinding met universele energieën. Deze steen stimuleert 

de fantasie, roept herinneringen op en werkt rustgevend. 

Labradoriet buigt ongewenste energieën af van de aura en 

voorkomt dat energie weglekt. 
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Urnen in half -edelsteen 

 

Rode Jaspis ovaal (voorlopig niet verkrijgbaar)      

  

Jaspis is een goede ondersteuning in tijden van stress. De steen staat er namelijk om bekend 

rus te geven. Doordat u rust heeft gevonden , is het makkelijker de problemen die stress 

veroorzaken, op te lossen.  

U gaat sneller denken en de problemen assertiever aanpakken. U leert vastberaden te zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozenkwarts ovaal (voorlopig niet verkrijgbaar) 

 

Rozenkwarts is de steen van de 

onvoorwaardelijke liefde en oneindige 

vrede. 

Het is het belangrijkste kristal voor het hart 

dat u de ware essentie van liefde leert. Het 

versterkt de empathie, gevoeligheid en 

openhartigheid. 
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Urnen in half -edelsteen 

 

Sneeuwvlok Obsidiaan (voorlopig niet verkrijgbaar) 

Deze steen schept evenwicht in lichaam, ziel en geest. Het helpt bij het verwerken van 

traumatische ervaringen en geeft kracht in tijden van nood. De steen vormt een schild tegen 

negatieve omgevingsinvloeden. 

Sneeuwvlok obsidiaan behoort 

tot de steensoort obsidiaan, dit 

is gesmolten lava dat zo snel is 

afgekoeld dat het niet heeft 

kunnen kristalliseren. 

 

 

 

 

 

 

Tijgerijzer (voorlopig niet verkrijgbaar) 

Tijgerijzer is de steen van levenswil. Deze steen is een combinatie van drie andere stenen, 

namelijk Jaspis, Hematiet en Tijgeroog.  

Tijgerijzer geeft energie en vitaliteit en helpt bij 

lichamelijke en geestelijke uitputting of energiegebrek.  

De steen is een hulp bij veranderingen of nieuwe 

impulsen die nodig zijn in je leven. Het helpt dingen die 

niet langer een positieve invloed op je leven hebben 

afsluiten en een nieuw begin maken. 
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Glazen urnen 

 

De eeuwige roos 

In de kern van de pebble bevindt zich een reservoir waar een klein gedeelte van het as in 

bewaard kan worden. 

D.m.v. een zelf-hechtend sluitplaatje wordt het as-reservoir afgesloten. Elke Pebble heeft een 

uniek kleurpatroon. 

 

Pebble hart of ovaal multi blauw 

Kleur: Multi blauw (semi- transparant) 
Afmeting: 8-9cm 
Inhoud: 20ml 
Materiaal: kristalglas 

De staander is apart verkrijgbaar.  

 

 

 

 

 

  

Pebble hart of ovaal multi groen 

Kleur: Multi groen (semi- transparant) 

Afmeting: 8-9cm 

Inhoud: 20ml 

Materiaal: kristalglas 

 

De staander is apart verkrijgbaar.  
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Glazen urnen 

 

Pebble hart of ovaal pastel 

Kleur: pastel ( niet transparant) 

Afmeting: 8-9cm 

Inhoud: 20ml 

Materiaal: kristalglas 

 

De staander is apart verkrijgbaar. 

 

 

 

 

 

Pebble hart of ovaal zwart/ wit  

Kleur: zwart/ wit ( niet transparant) 

Afmeting: 8-9cm 

Inhoud: 20ml 

Materiaal: kristalglas 

 

De staander is apart verkrijgbaar. 
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Alle urnen van de eeuwige roos zijn terug te vinden op de onderstaande website:  
 
https://www.eeuwigeroos.com/urnen-2/ 
 

Hier kan het volledige gamma bekeken worden en een keuze gemaakt worden uit verschillende 

materialen.  

https://www.eeuwigeroos.com/urnen-2/
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