
Water Vermijden
Gebruik: Gebruik onderstaande Edelstenen NOOIT in Water!

Edelstenen & Kristallen die water moeten vermijden:

Actinoliet Amazoniet

Angeliet Ammoliet

Apatiet Apofylliet

Atacamiet AuriChalciet

Azuriet Bariet

Boji steen Calciet

ChalcoPyriet Chrysocolla,**

Cinnabar Cupriet

Dioptaas Galeniet

Gem Silica Haliet

Hematiet Jade**

Koper Labradoriet**

Lava Lapis Lazuli

Lepidoliet Magnetiet

Malachiet Markasiet

Moqui Opaal

Orpiment Pietersiet,

Pyriet Quantum Quattro

Schuimkoraal Seleniet

Smithsoniet Stibniet

Tangerine Kwarts Turquoise

Ulexiet Vanadiniet

Woestijnroos Zwavel

Methodes waarin bovenstaande van toepassing is:
- Dagelijkse Zelfzorg, neem deze edelstenen NIET mee in de badkamer en wees voorzichtig in de keuken.
- Dragen als sieraad bij baby’s opgroeiende kinderen en sensorisch overgevoeligen*
- Edelsteen Elixer*!
- Feng Shui, het plaatsen van kristallen en edelstenen in huis, oa mbt planten, fonteinen
- Reinigen van je Edelstenen

Juiste verzorging.
Bij de juiste verzorging van je edelstenen, ~juwelen, kristallen en ~sieraden, komt het eea kijken, waarbij één van de
methodes is om te reinigen met water, daarover lees je hier meer.

Uitzonderingen:
- * Edelsteen Elixer maken is een absolute no-go met de edelstenen in deze overzichten!! (tenzij je ‘t zo doet)
- ** deze kunnen wel vluchtig met water gereinigd worden, niet geschikt voor elixer
- Sieraden met metalen fournituren kunnen niet gebruikt worden voor het maken van Edelsteen Elixer.
- Alle overige edelstenen met een Hardheid van 5 én lager op de schaal van Mohs,

zijn in principe ongeschikt om in aanraking te laten komen met water.
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- Alles wat voor water geldt, is ook van toepassing op alcohol, drinkwater, elixer, oliën, regenwater, vloeistoffen,
zout water én zweet.

DiY:
Wanneer je deze blog als eerste leest, klik dan ook even door naar welke edelstenen je WÉL kunt gebruiken voor het
maken van je Edelsteen Elixer. Wil je zelf je Edelsteen Elixer setjes samenstellen, lees dan ook eerst even wat Juiste
verzorging, Transparantie en Hardheid van edelstenen hiermee te maken hebben.

Inspiratie
Klik op de edelsteen namen in deze tekst om bij mijn huidige collectie te bewonderen! GemstoneShop.nl is dé
webwinkel van Stichting Edelsteen Inspiratie, wij werken alleen met zuiver natuurlijke edelstenen, daarom is
bovenstaand overzicht niet geheel compleet.

Imitaties, bij mij vind je ze niet, maar mocht je ze per ongeluk toch in huis hebben, dan even dit:
imitaties zoals alle aqua-aura, goudsteen, opaliet, turqueniet (etc.) varianten
én chemisch bijgekleurde stenen, kunnen niet in water omdat deze vaak bedekt en/of doordrenkt zijn
met zéér giftige stoffen om de natuurlijke kleuren van natuurlijke edelsteen te imiteren.

Tips:
Lees vóór je zelf Edelsteen Elixer wilt maken alle blogs die hier mee te maken hebben.
Alle vetgedrukte woorden in deze tekst bevatten links naar meer uitleg in andere blogs.
Gaat het een keertje mis, wees dan lief voor jezelf, leer ervan en maak voortaan andere keuzes.

Hardheid: Alle edelstenen met een Hardheid lager dan 5 op de schaal van Mohs, dien je ook bij water uit de buurt te
houden, hierbij een schema:

5-6 Aktinoliet, Andes Opaal,Apachetraan Boulder Opaal, Bronziet, Charoiet, Diopsied, Distheen, Edel-Opaal,
Enstatiet, Goud Obsidiaan, Jade, Kyaniet, Lapis Lazuli, Magnetiet, Moqui marbles, Sodaliet, Turquoise

5 Apatiet Apatiet, Hemimorfiet, Larimar, Obsidiaan, Regenboog Obsidiaan, Tektiet

4-5 Apophyllite, Okeniet

4 Fluoriet Blauwe Fluoriet,Fluoriet, Paarse Fluoriet, Regenboog Fluoriet, ZInciet

3-4 Ammoliet, Aragoniet, Azuriet, Azuriet-Mala,Cacoxeniet, ChalcoPyriet, Git, Koraal, Lepidoliet, Magnesiet,
Malachiet, Orthoceras, Parel & Parelmoer, Rhodochrosiet, Sfaleriet, Super 7, Varisciet, Waveliet

3 Calciet Angeliet, Astrofylliet, Atlantisiet, Azuriet, Blauwe Calciet, Bariet, Borniet, Calciet,Calciet, Mangano Calciet,
Oranje, Celestien, Chiastoliet, Chrysocolla,Lepidoliet, Malachiet Mangano Calciet, Parel & Parelmoer, Serpentijn,
Smithsoniet

2-3 Amber, Barnsteen, Chrysocolla, Fuchsiet, Galeniet, Koper, Krokoïet, Muscoviet, Vanadiniet

2 Gips Amber, Barnsteen, Clinochloor, Seleniet, Serafiniet, Stibniet, Ulexiet, Witte Seleniet, Woestijnroos

1-2 Orpiment, Stichtiet

1 Talk

Klik op de linkjes in bovenstaande blog
dan kom je bij mijn hele huidige collectie van de betreffende edelsteen in GemstoneShop.nl,

Heb je alles gelezen en nog vragen, stuur dan een berichtje naar info@gemstoneshop.nl

Inspirerende Groet, GemJudith EG,
Crystal Healer & European Gemmologist.

©Stichting Edelsteen Inspiratie = GemstoneShop.nl + GemJudith
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