
Edelstenen die Verbleken of Breken door Zonlicht

Gebruik onderstaande edelstenen niet langdurig in zonlicht.

Edelstenen kunnen verbleken of anderzijds geen zonlicht en/of warmte verdragen en daarmee
beter niet in de lichtinval in huis kunnen staan.

Edelstenen, Kristallen & Mineralen die zonlicht moeten vermijden

Amethist* Ametrien*

Apatiet* Apofylliet***

Aquamarijn* Aragoniet*

Auraliet 23* Aventurijn*

Bergkristal** Beryl***

Bixbiet*** Cacoxeniet (super 7)*

Calciet*** Celestien***

Chalcedoon* Chrysopraas*

Citrien*** Citrienkwarts***

Dumortieriet Dioptaas

Fluoriet****** Heliodoor

Hiddeniet* Korund*

Kunziet* Lapis Lazuli****

Opaal** Prasioliet*

Robijn (in Zoïsiet) Rookkwarts*

Rozekwarts en Rozenkwarts* Saffier*

Seleniet* Shungit**

Smaragd*** Sodaliet****

Spodumeen* Super 7*

Tanzaniet* Topaas*

Turquoise** Unakiet*

* verbleekt in zonlicht. ** breken door warmte. ***beide. ****word té heet om beet te pakken.***** alle

Methodes waarin bovenstaande van toepassing is:
- Dragen van edelsteen sieraden in de zomer
- Het maken van Edelsteen Elixer*!
- Feng Shui, en het plaatsen van kristallen en edelstenen in huis, m.b.t. lichtinval in je huis, zoals vensterbank
en/of serre
- Reinigen van je Edelstenen met het Licht element

https://gemstoneshop.nl/nl/1605-gebruiken-edelstenen
https://gemstoneshop.nl/nl/461-edelstenen
https://gemstoneshop.nl/nl/12-amethist-edelstenen
https://gemstoneshop.nl/nl/159-ametrien
https://gemstoneshop.nl/nl/152-apatiet
https://gemstoneshop.nl/nl/182-apophylliet
https://gemstoneshop.nl/nl/14-aquamarijn-edelsteen
https://gemstoneshop.nl/nl/15-aragoniet-edelsteen
https://gemstoneshop.nl/nl/1601-auraliet-23-edelsteen
https://gemstoneshop.nl/nl/16-aventurijn-edelsteen
https://gemstoneshop.nl/nl/19-bergkristal-kristallen-edelstenen-edelsteen
https://gemstoneshop.nl/nl/999-beryl
https://gemstoneshop.nl/nl/1390-bixbiet-edelstenen
https://gemstoneshop.nl/nl/296-cacoxeniet-super-7cacoxeniet-super-7
https://gemstoneshop.nl/nl/297-super-7-superseven-super7
https://gemstoneshop.nl/nl/21-calciet-edelstenen-in-diverse-kleuren
https://gemstoneshop.nl/nl/23-celestien
https://gemstoneshop.nl/nl/803-chalcedoon
https://gemstoneshop.nl/nl/27-chrysopraas-edelsteen
https://gemstoneshop.nl/nl/28-citrien-edelsteen
https://gemstoneshop.nl/nl/1602-citrienkwarts
https://gemstoneshop.nl/nl/30-dumortieriet
https://gemstoneshop.nl/nl/1393-dioptaas-edelstenen
https://gemstoneshop.nl/nl/31-fluoriet
https://gemstoneshop.nl/nl/1603-heliodoor
https://gemstoneshop.nl/nl/600-hiddeniet
https://gemstoneshop.nl/nl/736-korund
https://gemstoneshop.nl/nl/601-kunziet
https://gemstoneshop.nl/nl/42-lapis-lazuli-edelsteen
https://gemstoneshop.nl/nl/1002-opaal
https://gemstoneshop.nl/nl/1604-praseoliet
https://gemstoneshop.nl/nl/55-robijn-edelsteen
https://gemstoneshop.nl/nl/316-robijn-in-zoisiet
https://gemstoneshop.nl/nl/56-rookkwarts-edelsteen
https://gemstoneshop.nl/nl/57-rozekwarts
https://gemstoneshop.nl/nl/57-rozekwarts
https://gemstoneshop.nl/nl/59-saffier-edelsteen
https://gemstoneshop.nl/nl/880-seleniet
https://gemstoneshop.nl/nl/450-shungit-edelsteen
https://gemstoneshop.nl/nl/61-smaragd-edelsteen
https://gemstoneshop.nl/nl/63-sodaliet
https://gemstoneshop.nl/nl/571-spodumeen
https://gemstoneshop.nl/nl/297-super-7-superseven-super7
https://gemstoneshop.nl/nl/64-tanzaniet-edelsteen
https://gemstoneshop.nl/nl/67-topaas-edelsteen
https://gemstoneshop.nl/nl/69-turquoise
https://gemstoneshop.nl/nl/70-unakiet-edelsteen
https://gemstoneshop.nl/nl/332-rituelen-edelstenen-toebehoren
https://gemstoneshop.nl/nl/1309-edelsteen-elixer
https://gemstoneshop.nl/nl/218-feng-shui
https://gemstoneshop.nl/nl/1609-reinigen
https://gemstoneshop.nl/nl/1599-licht-element
https://gemstoneshop.nl/nl/979-elementen


Juiste verzorging.
Bij de juiste verzorging van je edelstenen, ~juwelen, kristallen en ~sieraden, komt het e.e.a. kijken, waarbij één
van de methodes is om te reinigen met zonlicht, water en andere elementen
Het is belangrijk om te onthouden dat sommige kristallen na verloop van tijd van nature vervagen en dat je ze
niet hebt beschadigd als hun kleur een beetje vervaagt. Bij de meeste geldt wel dat het dan de hoogste tijd is
voor het verzorgen en Reinigen van je edelstenen en kristallen. Als algemene regel geldt dat als je steen
ondoorzichtig is, je hem in de zon kunt laten staan, (en niet Edelsteen Elixer kunt gebruiken). Transparante en
doorschijnende stenen mogen niet lang in de zon liggen. Fotogevoelige kristallen mogen maximaal drie
minuten aan zonlicht worden blootgesteld. Zelfs als je kristallen bestand zijn tegen zonlicht, kunnen ze na
verloop van tijd vervagen, dus houd de perioden die ze in de zon doorbrengen in de gaten en doe er verder
alles aan om ze zelf mooi te houden, door regelmatig te zowel praktisch als energetisch te reinigen

Uitzonderingen, welke edelstenen kunnen wel in zonlicht bewaard en/of gereinigd worden (binnen
bovenstaande groepen) Carneool, Howliet, Jade, Maansteen, Malachiet, Obsidiaan, Toermalijn, Zonnesteen.

Doen, Dragen & Drinken:
Doen: even kijken wat je op de vensterbank of in de serre hebt staan,
Reinig de edelstenen die niet tegen zonlicht
kunnen, liever in maanlicht en via een van de andere elementen
Draag edelstenen die verbleken of breken door zonlicht en warmte,
korter en in koelere ruimtes tijdens de zomer.
Drink je Edelsteen Elixer alleen als je deze max. 2 uur in de zon hebt laten staan. 20 min is genoeg.

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, in GemstoneShop.nl vind je ze niet, maar mocht je ze per ongeluk toch in huis hebben,
dan even dit: imitaties en chemisch verstoorde edelstenen zoals alle aqua-aura, goudsteen,
howliet (alles behalve wit), opaliet, turqueniet (etc.) varianten én chemisch bijgekleurde stenen,
verbleken in zonlicht. Dit komt omdat deze vaak bedekt en/of doordrenkt zijn met zéér giftige stoffen
om de kleuren van natuurlijke edelsteen te imiteren, die bij hoge temperaturen ook kunnen
verdampen, die je dan kunt inademen.Dus ben je niet zeker van of je edelsteen wel een natuurlijke
kleur heeft, houd deze uit de buurt van (direct) zonlicht!! Wees lief voor jezelf en gun jezelf
het beste, koop alleen zuiver natuurlijke edelstenen.

Tips: Geniet zolang als je kunt van je mooie edelstenen door ook even mijn andere blogs te lezen, zodat je goed
weet welke edelstenen, moeten Uitkijken voor andere beschadigende factoren.

Hoe edelstenen in zonlicht kunnen verbleken? Veel edelstenen zoals (bijna) alle leden binnen de kwartsgroep,
hebben tijdens hun natuurlijke ontstaansproces een sporenelement, ofwel een 0,00000000001 ste deel
opgenomen in diens samenstelling, dit is de veroorzaker van de betreffende kleur. bv Mangaan in
Rozenkwarts, er is (net) genoeg van aanwezig om de anders kleurloze kwartsen een roze tint te hebben
gegeven. Die verdwijnt naarmate deze edelsteen wordt blootgesteld aan overmatig zonlicht. Andere
edelstenen die wel hun kleur zullen behouden  en toch ook in de bovenstaande lijst staan, kunnen breken bij
warmte, of zo heet worden dat je je vingers brandt wanneer je deze wilt oppakken.

Je komt via de linkjes bij mijn huidige collectie van de betreffende edelsteen in GemstoneShop.nl
Dit is de edelsteen webshop van Stichting Edelsteen Inspiratie, met je aankoop steun je het goede doel,

om je blijvend te kunnen inspireren en alléén zuiver natuurlijke edelstenen zonder chemische verstoringen,
imitaties of man-made items te verkopen zonder winstoogmerk :)

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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