
Doorboorde hangers

★ Gebruik Edelsteen Hangers, om de helende Intenties van je Edelsteen dichtbij je
dragen gedurende de hele dag én nacht.

★ Edelsteen met een gaatje erin worden Doorboorde hangers genoemd.

★ Esoterisch is het bij Gezondheidsklachten raadzaam om de betreffende edelsteen op je huid te dragen,
deze hangers zijn daarvoor erg prettig, om te dragen.

○ Maten in de huidige collectie Doorboorde hangers:
○ Kleine Doorboorde hangers tot 15 mm: Dumortieriet, & Rookkwarts maan, Rozenkwarts Ster,
○ S 15-25mm: Agaat, Carneool, Groene Fluoriet, Rozenkwarts, Zonnesteen
○ M 25-27 mm: Agaat rood, Atlantisiet, Aquamarijn, Chiastoliet, Fluoriet, Fuchsiet, Jade, Lapis Lazuli, Mookaiet rood,

Saffier, Unakiet, Valkenoog, Zonnesteen
○ M+ 28-32 mm: Andes Opaal, Azuriet- Malachiet, Carneool, Celestien, Heliotroop, Labradoriet, Lepidoliet,

Rhodochrosiet, Seleniet, Sneeuwvlok Obsidiaan, Versteend Koraal trapezium,
○ L 35-40 mm: Ammoniet, Apatiet, Atlantisiet ovaal, Distheen / Kyaniet XL, Rhodoniet ovaal Serpentijn ovaal,

Sneeuwvlok Obsidiaan, Versteend Koraal markies en ovaal
○ XL 40-50 mm: Labradoriet driehoek,

■ Mix&Match: Doorboorde hangers zijn ook mooi om met meerdere hangers naast elkaar te dragen.

★ Juiste Verzorging: Regelmatig, met de Maanfases, praktisch en energetisch Reinigen

★ Unieke eigenschappen van de Doorboorde hangers (t.o.v. andere edelsteen hangers)
○ Fijne vorm, meestal ‘ronde druppel, hartje of overig figuur’ met een vlakke zijde waardoor deze prettig op je huid

ligt.
○ Beide kanten zijn mooi om te dragen, geen voor-/achterkant, in tegenstelling tot andere hangers
○ Minder kwetsbaar en daardoor ook dag en nacht te dragen te dragen, mits je ketting daartegen kan.
○ Geen zilver, naast allergie bestendig, heeft zilver als metaal extra invloed op je edelsteen.
○ Genderneutraal, zowel te dragen door mannen, vrouwen, kinderen én dieren
○ Geen chemische componenten zoals lijm
○ Omdat er niets ‘aan vastgemaakt is’ kun je de doorboorde hangers ook gebruiken als losse edelsteen.
○ Makkelijker gereinigd omdat Edelsteen-in-Zilver Hangers moeten Uitkijken met water

★ Doorboorde hangers zijn (hand)geslepen edelstenen die zijn doorboord, bovenin, middendoor over de breedte of door de
dikte van de edelsteen. deze hangers draag je aan een koord, ketting of staaldraad spang.

★ Inspiraties: De werking van de edelstenen zit in iedere molecuul, daarom is de maat niet belangrijk voor de werking en
eveneens is er niets aan werking verloren gegaan bij het doorboren.

Wanneer je een edelsteen geruime tijd draagt, laat deze je op (subtiele) eigen wijze weten wanneer je toe bent aan een
ander gebruik van dezelfde edelsteen of dat je toe bent aan een andere, bij Trommelsteen-hangers of Plakkapjes
hangertjes met oogjes, laat het oogje los, bij deze doorboorde hangers, breekt je koord waaraan je deze hanger draagt,
dit voorkom je door intuïtief goed afgestemd te zijn op je eigen energie en die van de edelsteen die je draagt, zodat je zelf
op tijd van edelstenen wisselt  :)

★ Tips: wanneer je gaat Mix&Matchen, houd dan rekening met de onderlinge Hardheid en Kleuren, van tegengestelde
kleuren kun je onrustig worden.

★ Hoe te gebruiken:
○ als sieraad, draag je deze hangers aan een koord, ketting of spang.
○ op je huid, dragen met een veiligheidsspeld door de opening, vastmaken aan je kleding, waar je de betreffende

werking nodig hebt.
○ in bed, bv in je kussensloop of ook met veiligheidsspeld vast zetten, of aan koord hangen aan je bed.
○ in Bh om zonder ketting toch op hart hoogte te kunnen dragen
○ in je Zak, de meeste passen in de kleinste zakjes in je jeans of andere kleding zakken

Klik op de linkjes in bovenstaand artikel, je komt zo bij de betreffende edelsteen in GemstoneShop.nl
Dit is de edelsteen webshop van Stichting Edelsteen Inspiratie, met je aankoop, steun je ons goede doel :)
En koop je alléén zuiver natuurlijke edelstenen zonder chemische verstoringen, imitaties of man-made items.

Heb je nog vragen, stuur dan een berichtje naar info@gemstoneshop.nl
Inspirerende Groet, GemJudith EG, Crystal Healer & Gemmologist.
©Stichting Edelsteen Inspiratie – GemstoneShop.nl – GemJudith.com
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