
Loslaten, deze edelstenen helpen je erbij  

Wie? 
Iedereen heeft wel iets los te laten ;) 

Waarom Loslaten? 
De tegenhanger van loslaten is vasthouden,  
wanneer je bepaalde dingen zowel lichamelijk, emotioneel, mentaal en/of 
energetisch te lang vasthoud stagneert je groei en persoonlijke ontwikkeling. 
 
Wanneer? & Welke Edelstenen 
 
Wanneer je (iets te vaak) alle ‘touwtjes in handen hebt’ 
– Loslaten van Controle, Hierbij helpen Amethist en Versteend Koraal

Amethist werkt vooral mentaal, als je in gedachten (te) veel vooruit plant, te 
weinig vertrouwen hebt in het hogere, (niet) gelooft in ‘toeval’, of je zorgen 
maakt omdat het anders niet vanzelf goedkomt, draag dan een Amethist. 

Versteend Koraal is bedoeld voor ‘helpers’. Wanneer je zelf een (grote) stap 
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gemaakt hebt in je ontwikkeling en daar een ander graag in meetrekt, dan 
laat Versteend Koraal je ‘het proces te observeren en te waarderen’ zowel 
van jezelf als de ander. 

Wanneer je Sombere gedachten hebt! 
-Loslaten van Negatieve Overtuigingen, hierbij helpen Rookkwarts & 
Sneeuwvlok Obsidiaan 

 
Rookkwarts helpt je om Negatieve Overtuigingen los te laten, ze bevrijd je als 
het ware van het ‘rookgordijn’ waardoor je de wereld bekijkt. Ook helpt 
Rookkwarts daarmee ook het loslaten van Rookverslaving.

 
Sneeuwvlok Obsidiaan is geschikt voor hen die aan Depressie lijden, voor 
mensen die de wereld als erg donker ervaren. De ‘sneeuwvlokken’ in de 
donkere Obsidiaan, symboliseren de ‘Lichtpuntjes in de duisternis’. 
Sneeuwvlok Obsidiaan laat je deze sterren in het donker (weer) zien. 
 

Wanneer je last van Stress hebt 
– Loslaten van Prestatie druk en/of Vluchtgedrag, hierbij helpen Lepidoliet & 
Morganiet
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Lepidoliet helpt je los te laten, dat je je iets aantrekt van andermans 
meningen, zodat jij je leven kunt vormgeven naar je eigen wensen.

Morganiet helpt je om Prestatiedruk en Vluchtgedrag (die stiekem erg veel 
overeenkomsten hebben) los te laten zodat je kunt doen en laten vanuit 
Passie. 
 
Wanneer je niet lekker in je vel zit! 
– Loslaten van Negatieve Emoties, hierbij helpen Carneool & Malachiet

Carneool laat je (onderdrukte) emoties voelen, ervaren en tot expressie 
brengen. Ook zet Carneool de lichaamsvloeistoffen in beweging. 
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Malachiet helpt je nieren te activeren, helpt bij ontgiften en negatieve 
emoties los te laten. 

Wanneer je je beperkt voelt 
– Loslaten van Vriendschappen, Relaties & Verantwoordelijkheden, hierbij 
helpen Danburiet, Jade  & Labradoriet.

Danburiet ondersteunt je om in Liefde je eigen (spirituele) pad te gaan. 
Wanneer je gevoelsmatig wordt tegengehouden in je groei helpt Danburiet 
om de wegen liefdevol te scheiden en is ook zeer geschikt bij 
rouw-verwerking.

Groene Jade helpt je inzien dat je beter alleen gelukkig kunt zijn dan samen 
ongelukkig, Jade helpt je om je eigen dromen te volgen en beperkende 
relaties en vriendschappen los te laten.
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Labradoriet waarschuwt voor emotionele overbelasting, ze laat je inzien wat 
jouw verantwoordelijkheden zijn en welke niet (meer). Labradoriet helpt je 
verantwoordelijkheden los te laten die je niet langer dienen. 

Loslaat edelstenen uit de Maya Kristal Kracht zijn: 
Spodumeen & Andes Opaal 

Tip: Wil je een loslaat-edelsteen kopen en kun je niet kiezen? Degene die je het 
lelijkst vind op deze foto’s is dé edelsteen die jou het beste helpt los te laten! 

 
Klik op de vet gedrukte edelsteennamen om bij de betreffende edelsteen te komen. Mocht je niet 
kunnen vinden wat je zoekt, stuur dan een mailtje met je wensen naar info@gemstoneshop.nl 

Inspirerende Groet, GemJudith  
©Stichting Edelsteen Inspiratie – GemstoneShop.nl – GemJudith.com 
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