
 

 

 

Kindermix          € 15,00 

Mix van geselecteerde edelstenen (10 steensoorten) 
Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar 
Biedt ondersteuning bij coaching 
Inhoud: 100 gram random 
 

COACHEE! mix         € 7,50 

Mix van geselecteerde edelstenen (10 steensoorten) 
Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar 
Biedt ondersteuning bij coaching 
Inhoud: 20 edelstenen (2x10 geselecteerde steensoorten) 
circa 45 gram 
 

Veiligheid          € 3,50 

Mix van geselecteerde edelstenen (4 soorten) 
Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar 
Biedt ondersteuning bij gevoelens van onveiligheid, pesten en angsten 
Inhoud: 4 edelstenen geselecteerd op werking 
 

Rouw en verlies         € 3,00 

Mix van geselecteerde edelstenen (3 soorten) 
Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar 
Biedt ondersteuning bij rouwverwerking, verlies, afscheid, hartzeer, verdriet, troost 
Inhoud: 3 edelstenen geselecteerd op werking + kaartje Poeh 
 

Hooggevoelig         € 2,50 
Mix van geselecteerde edelstenen (2 soorten) 
Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar 
Biedt ondersteuning bij hoogsensitiviteit, ‘open’ staan, gevoelig zijn voor energie,  
bescherming tegen negatieve energie. 
Inhoud: 2 edelstenen geselecteerd op werking 
 

KOMOP          € 3,50 
Mix van geselecteerde edelstenen (4 soorten) 
Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar 
Biedt ondersteuning bij gevoelens die te maken hebben met pesten 
Afgestemd op KOMOP trajecten 
Inhoud: 4 edelstenen geselecteerd op werking 
 

Reinigingssetje         € 3,50 

Bergkristal brok, schelp en witte salie 
Voor reinigen en opladen 
  



 

 

 
Rouw en verlies  XL        € 12,50 

Mix van geselecteerde edelstenen (3 soorten) 
Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar 
Biedt ondersteuning bij rouwverwerking, verlies, afscheid, hartzeer, verdriet, troost 
Inhoud: 3 edelstenen geselecteerd op werking + kaartje Poeh 
Formaat varieert; gemiddeld 3,5 cm 

 
Meditatie Set         € 34,00 

Grote stenenset 
Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar 
Biedt ondersteuning bij coaching en yoga 
Inhoud: 10 edelstenen, geselecteerd 
Formaat varieert, gemiddeld 3,5 cm 
 

Krachtstenenspel navulset       € 30,00 

Alleen verkrijgbaar voor licentiehouders van het Krachtstenenspel
©

 

Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar 
Biedt ondersteuning bij coaching 
Inhoud: 10 zakjes met 12 steentjes 
Formaat en steensoorten conform basis spelinhoud 
 

Krachtstenenspel  XL set       € 40,00 

Grote stenenset 
Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar 
Biedt ondersteuning bij coaching 
Inhoud: 12 edelstenen, geselecteerd 
Formaat varieert, gemiddeld 3,5 cm 
 

Krachtstenenspel spelbord XXL      € 125,00 

Alleen verkrijgbaar voor licentiehouders van het Krachtstenenspel
©

 

Geschikt voor het spelen met groepen en systemische benadering 
Spelbord op zeildoek, watervast 
Voorzijde bedrukt, achterzijde blanco 
Formaat: 2 x 2 meter 
 

 

 

 

Alle prijzen zijn exclusief 21% btw en exclusief verzendkosten. 
Verzendingen met track&trace zegel of pakket zegel, afhankelijk van gewicht en formaat. 
Na bestellingen per mail, volgt de factuur. Na ontvangst betaling, volgt verzending.  
 
Bestellen:  info@krachtstenenspel.nl   
(vermeld a.u.b. duidelijk naam en adresgegevens plus de gewenste aantallen en producten) 

mailto:info@krachtstenenspel.nl

