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In 2019 is The Whise Foundation opgericht. WHISE staat voor Wisdom Housing In a Sustainable 
Environment en zet zich in voor goede en veilige huisvesting van het klooster Dagpo Shedrup Ling 
(Kais, India)  
 

 
  
 

                                            CATALOGUS 2022 
MOOIE CADEAUS VOOR EEN NOG MOOIER DOEL. 

 
 
 
In deze catalogus vindt u producten die ons zijn aangeboden  en die we mogen verkopen. 
De gehele opbrengst komt ten goede aan de goede en veilige huisvesting. 
 
Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten. 
 
Voor vragen over de aangeboden artikelen en hoe ze het beste kunnen worden verzonden kunt u 
contact opnemen met: 
 
 
 
Annemieke Jansen: annnemiekejansen2@upcmail.nl 
   06 16629717 (Whatts App) 
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Ketting van carneool 

Spirituele werking.                        

Carneool is een aardende, 
stabiliserende, vitaliserende en 
motiverende edelsteen. Hij kalmeert 
woede en verbant emotionele 
negativiteit. Verbetert de concentratie 
en tijdens meditatie zorgt het kristal 
dat de gedachten van buitenaf niet 
binnenkomen. Beschermt krachtig 
tegen negatieve emoties zowel voor 
die van jezelf als van anderen. 
Carneool edelsteen helpt om woede 
en negativisme om te zetten in liefde 
voor wat er is in het leven. Carneool 
geeft moed en motiveert tot succes. 
Werkt goed op het basischakra, de 
tweede chakra en de zonnevlecht. 

Fysieke werking.  

Carneool stimuleert de spijsvertering. 
Beïnvloedt de vrouwelijke 
voortplantingsorganen, is goed voor 
de vruchtbaarheid en helpt ook bij de 
menopauze. Carneool edelsteen 
verhelpt rugproblemen. Ook goed in 
te zetten bij reumatiek, artritis, koude 
handen en voeten, zenuwpijnen en 
depressies. Verder heeft het een 
regulerende werking op de nieren en 
versnelt het de genezing van botten 
en gewrichtsbanden en zorgt voor een 
goede toevoer van bloed naar 
organen en weefsels. Ook verbetert 
Carneool de opname van vitaminen en 
mineralen.  

                                            45 euro 
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Collectors item 

    Setje van 4 Oorknopjes van 

Pierre Cardin 

in het originele doosje met spiegeltje 

 

                                                     95 euro 
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Mala en armband van chrysocolla  

Spirituele werking 

Chrysocolla edelsteen heeft een kalmerende, ondersteunende 
maar ook activerende werking, maakt evenwichtig en schenkt 
innerlijke rust. Hij reinigt de chakra's en voorziet ze van nieuwe 
energie. Verwijdert negatieve energieën in onszelf en in huis. 
Chrysocolla is een vredessteen voor in huis. Op de keel verbetert 
het de communicatie, maar leert te zwijgen wanneer dat nodig is. 
Op het derde oog gelegd opent het paranormale visie. Op het 
psychische vlak moedigt dit kristal zelfbewustzijn en innerlijk 
evenwicht aan. Hij vermindert geestelijke spanningen en 
bevordert het vertellen van de waarheid. Goed voor de 
communicatie en meditatie.  

Blauwgroene kleur lang 95 cm.   55 euro 

Armband     15 euro 
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Mala van Onyx 

Spirituele werking 

Onyx edelsteen geeft steun, kracht en 

doorzettingsvermogen op moeilijke momenten of in 

moeilijke omstandigheden. Onyx is een goede hulp 

bij het gemakkelijker centreren van je energie. Onyx 

leert je om standvastig en volhardend te zijn, om je 

lot in eigen handen te nemen en niet in piekeren te 

blijven hangen. Dit kristal geeft je zelfvertrouwen en 

maakt dat je je in je omgeving prettig en op je gemak 

voelt. Ook een goede steen in tijden van stress. Het 

kristal werkt geestelijk versterkend en verlicht 

zorgen en angsten. Hij leert je om wijze beslissingen 

te nemen. 

Lang 90 cm.    45 euro 

 

Mala van oker agaat 

Spirituele werking 
Agaat is een zeer stabiel kristal met sterk aardende, 
beschermende, stabiliserende en harmoniserende 
werking. Beschermt het spirituele leven en geeft 
positieve energie. Verwijdert/ transformeert 
negatieve energieën.  Agaat versterkt de geestelijke 
functie door een betere concentratie en een beter 
analytisch vermogen te bewerkstelligen. Agaat 
moedigt het spreken van de waarheid en 
zelfexpressie aan en schept tevens een gevoel van 
veiligheid en zekerheid bij het opheffen van 
innerlijke spanning. 

Lang 90 cm    45 euro. 
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Mala van bergkristal 

Spirituele werking 

Bergkristal edelsteen is een steen met grote 
geneeskracht en doordat het zo zuiver en 
neutraal is, is ook bij uitstek geschikt voor 
healing en energetisch werk. Stimuleert 
helderheid van ''zien'' en ''weten'' en de 
ontwikkeling van gaven. Bergkristal edelsteen 
herstelt stoornissen in de energievelden van de 
aura en zuivert de chakra's. Zuivert de omgeving 
waar het staat en heeft tevens een 
harmoniserend effect. Reinigt emotioneel en 
fysiek. Dit kristal versterkt de werking van de 
andere kristallen. 

 

Lang  87 cm.   59 euro 

Mala van Amethist 

Spirituele werking 

Amethist opent je hogere intuïtie, wijsheid, 

innerlijk leiderschap, rechtvaardigheid, het 

opengaan en de samenwerking met de 

bovenwereld, brengt mededogen, 

aanvaarding, inzicht en rust. Hij laat je de stilte 

in jezelf vinden en geeft een dieper inzicht in 

wat echt belangrijk voor je is. Amethist helpt 

om verdriet en verlies makkelijker te kunnen 

verwerken en loslaten. Hij reinigt lichaam, ziel 

en geest en ook vertrekken, en zet lagere 

energie om naar een hoge vibratie. 

 

 

Lang 64 cm.   45 euro 
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Mala van Maansteen 

Spirituele werking 

Maansteen heeft een sterke connectie met de 
maan en vrouwelijke energie. De steen 
bevordert de intuïtie en vruchtbaarheid en 
heeft een kalmerende werking op het 
gevoelsleven. Maansteen versterkt 
paranormale vermogens zoals mediamieke 
gaven en helderziendheid. De steen heeft ook 
een sterk effect op slaap en dromen en helpt 
bij slapeloosheid en helpt om dromen beter 
te herinneren.  

Lang 72 cm.   49 euro 

 

Mala van Kwarts 

Spirituele werking 

De spirit kwarts is dé steen voor spirituele 

groei. Hij heeft een helende en reinigende 

werking op alle chakra's en opent het derde 

oog. Hij helpt je om je aardse zelf met je 

spirituele zelf op één lijn te brengen, zodat je 

meer spiritueel kunt gaan leven. Hij vergroot 

je intuïtie. 

Lang 76 cm.   49 euro 
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Handbedrukte sjaal van ruwe 

zijde 

180x70 

Groen 

Turquoise-blauw 

Blauw met blad 

20 euro 
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Zijden sjaal   serie 1  

50x175cm 

Paars met blauwgroen 

Kobalt rand 

Groene rand 

10 euro 
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Zijden sjaal   serie 2 

50x175cm 

gestreepte rand 

rode rand 

 

10 euro 
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Zijden sjaal   serie 3 

50x175cm 

groene rand 

paarse rand 

blauwe rand 

10 euro  
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Jade olifantje 

10 euro 

 

Lapis Lazuli olifantje  

10 euro 
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Zijden kussenhoezen  

50x50 

22 euro 
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Zijden kussenhoezen 

50x50 

   22 euro 
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