
 
Bescherming tegen EmV: 12 edelstenen die straling Absorberen, Balanceren & Beschermen 
 
Elektromagnetische velden zijn ook bekend als EMV's. Ze zijn overal in onze omgeving aanwezig 
maar onzichtbaar voor het menselijk oog.  
 
Elektromagnetische vervuiling (EMV's) is een vorm van door de mens veroorzaakte vervuiling die 
wordt veroorzaakt door de frequenties van elektronica zoals mobiele telefoons, elektriciteitslijnen, 
computers, draadloos internet, enz. en onze blootstelling blijft groeien in deze moderne 
omgeving en lifestyle.  
 
De door de mens veroorzaakte EMF's zijn chaotisch en daarmee verstorend op de natuurlijke 
elektromagnetische velden (de natuurlijke energetische veld frequenties van de aarde) en 
organische energetische patronen en menselijke energievelden deze kunstmatige verstoring, 
resulteert in DNA- en cellulaire veranderingen en een aantal andere gezondheidsproblemen.  
 
Met de huidige snelle technologische lifestyle en ontwikkelingen, ontstaat er een tijdperk waarin 
nuttige apparatuur ook zo zijn nadelige gezondheidseffecten blijken te hebben.  
Wetenschappers zijn al wel tot de ontdekking dat EMV straling als oorzaak kan worden 
toegeschreven aan een aantal symptomen zoals hoofdpijn, wazig zicht, pieptoon in de oren, 
gebrekkige concentratie, diverse slaapstoornissen en nog veel meer.  
 
De lage vibrerende en ongezonde frequenties die worden uitgezonden door EMV's kunnen ook 
onze chakra's blokkeren en verhinderen dat hogere frequenties onze energetische velden 
binnenkomen. 
 
Er zijn een aantal edelstenen die nuttig kunnen zijn om de EMV's in onze omgeving te bestrijden. 
Ik heb hier 12 edelstenen geselecteerd die gemakkelijk te verkrijgen is en zeer effectief in het 
beschermen van jou en je dierbaren tegen EMV'S. Deze zijn ook esthetisch prachtig om te zien, 
zodat je ze graag in huis plaatst. 
 
Absorberende Kristallen raken vol en dienen vaker gereinigd te worden dan balancerende en 
beschermende kristallen.  
 
EMV-straling absorberende edelstenen en kristallen zijn oa Lepidoliet, Malachiet, Schörl (zwarte 
toermalijn) & Shungit 
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Balancerende kristallen transformeren de negatieve energie en geven er positieve voor terug.  
EMV-straling balancerende edelstenen en kristallen zijn oa Amazoniet, Aventurijn, Fluoriet & 
Kunziet. 
 

 
 
Beschermende kristallen bieden een schild tussen jou en de schadelijke straling 
EMV-straling beschermende edelstenen en kristallen zijn oa Astrofylliet, Git, Labradoriet, 
Serpentijn 

 

  
 

Ik noem de edelsteen namen in alfabetische volgorde, bewust niet op volgorde van effectiviteit, 
omdat dit per persoon en situatie verschillend kan zijn. Wens je advies op maat bestel dan een 
persoonlijk advies 
 
Klik op de edelsteen namen en je ziet de hele huidige collectie van de betreffende edelsteen,  
in GemstoneShop.nl, Heb je nog vragen, stuur dan een berichtje naar info@gemstoneshop.nl 

 

Inspirerende Groet, 

GemJudith EG, European Gemmologist & Crystal Healer 
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