
Platte edelstenen

★ Gravures & Slijpvormen: Platte edelstenen hebben een maximale dikte van
10mm/ 1cm ze zijn allen rondom gepolijst waardoor ze lekker in je hand liggen.

★ Esoterisch Gebruik:
Platte edelstenen gebruik je als zaksteen in je kleding, zodat je deze, in
tegenstelling tot Sieraden, onzichtbaar bij je kunt dragen, om toch de helende
werkingen met je mee te nemen, waar je ook bent, ook kun je de Platte
edelstenen met een ontspannende werking als Slaap-steen gebruiken door
deze onder je kussen te leggen, voor het slapen.

★ Maat: Platte edelstenen hebben een maat van 30 - 40 mm tenzij anders aangegeven in de de
betreffende edelsteensoort, zowel kleiner als groter. Platte edelstenen hebben altijd een maximale
dikte van 10mm/ 1cm

★ Jouw samenwerking met je edelstenen, vraagt om onderhoud, met de juiste verzorging geniet je
langer van je edelstenen door ze regelmatig te reinigen, met rust te laten en weer op te laden, lees
hiervoor ook even mijn blogs over hardheid en water vermijden.

★ Uniek voor Platte edelstenen:
○ Gepolijst en geslepen aan boven en onderkant wat zorgt voor 2 vlakke kanten.
○ Fijne vorm om mee te mediteren,
○ Comfortabel te dragen in een broekzak.
○ (gratis) Verzending per brievenbuspost.

★ De huidige collectie Platte edelstenen bij GemstoneShop.nl bestaat uit:
Bergkristal, Blue lace Agaat, Bronziet, Carneool, Fluoriet, Hematiet, Kyaniet, Labradoriet, Lapis
Lazuli, Lepidoliet, Mookaiet, Nuummiet, Obsidiaan goud,Regenboog Fluoriet, Regenboog
Obsidiaan, Rhodoniet, Rhyoliet, Rode Agaat, Rode Granaat, Rookkwarts, Rozenkwarts, Serafiniet,
Serpentijn, Thuliet, Unakiet, Varisciet, Vesuvianiet

★ Inspiraties: Platte edelstenen met een aardende werking worden bij meditatie gebruikt om op te
zitten en onder de voeten te leggen. Sommige mensen doen ze zelfs in de pantoffels.

★ Therapeutisch werk: Platte edelstenen worden door therapeuten en healers gebruikt als
opleg-stenen bij een Chakra Healing, Kristal Legging en/of Reiki behandeling.
enkele voorbeelden:

○ Gezondheid: Bronziet, Hematiet, Rhodoniet
○ Emotioneel: Blue lace Agaat, Carneool, Rode Agaat
○ Mentaal: Regenboog Fluoriet
○ Spiritueel: Bergkristal, Rookkwarts

★ Helpend & Helend:
Aarding & Aanwezigheid :
Bronziet, Regenboog Obsidiaan, Rhyoliet, Rode Agaat, Rode Granaat, Rookkwarts
Communicatie & Expressie: Blue lace Agaat
Hsp - Bescherming: Regenboog Obsidiaan
EMV-straling: Lepidoliet

Deze en andere Therapeutische Tools vind je via de vette woorden in bovenstaande blog en je ziet de hele
huidige collectie van de betreffende edelsteen, in GemstoneShop.nl,
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Alle (hand)geslepen edelstenen binnen GemstoneShop.nl worden persoonlijk geselecteerd en met de hand
uitgezocht op de beste kwaliteit, zuivere werking en hoge trilling.

Dankzij mijn edelsteenkundige & therapeut-healer achtergrond selecteer ik persoonlijk een collectie die vrij
is van imitaties, syntheses, bijgekleurde en/of behandelde stenen.

Al ruim 20 jaar werk ik met alleen Zuiver Natuurlijke Edelstenen & Mineralen, de cadeau(tje)s die ontstaan
zijn in Moeder Aarde. Weet je niet zeker welke edelsteen het beste bij je situatie past? Bestel dan eerst een

persoonlijk consult, Je weet dan zeker dat je de edelsteen krijgt die het beste voor jou is.

Klik op de linkjes in de tekst om bij de betreffende edelsteen, of meer informatie te komen.
Heb je nog vragen, stuur mij dan een berichtje naar info@gemstoneshop.nl
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Inspirerende Groet,
GemJudith EG,

Crystal Healer & European Gemmologist
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