
Gezondheid is als het goed is ieders prioriteit,
Gun jezelf, je medemens en je edelstenen  Zuivere Lucht voor een zo lang en
gezond mogelijke levensduur.

Edelstenen & Mensen kunnen niet tegen Chemicaliën,
Dit is ook waarom ik vooral webwinkelier ben en voorwaarden stel aan winkelbezoek
en workshop deelnames

Moeilijk te begrijpen voor de meeste mensen, dus hier ga ik even uitleggen wat allemaal onder Chemicaliën valt.

Jouw en mijn zuivere lucht bestaat uit negatieve ionen, dat is positief :) al het onzichtbare zoals aerosolen, virussen én
geurstoffen (van uitlaatgassen, houtrook tot en met parfum en geur houdende producten) worden de ionen
positief geladen, wat negatief is voor mij, jou en ook die van je (poreuze) edelstenen, en zo diens levensduur
ernstig verkort. We hebben allemaal ervaren hoe (heerlijk) het was om verplicht afstand te moeten houden van
elkaar, laten we dat respect voor elkaar uitbreiden door elkaar ook Zuivere lucht te gunnen.

Uitje?! Kom je mij in mijn edelsteenwinkeltje of mij privé opzoeken, of tref ik je op een afgesproken tijd en plek,
dan is een ontmoeting voor mij alleen haalbaar mits jij en je ruimte geurvrij zijn, vrij van zoveel mogelijk van deze
stoffen:
Voor iedereen maar zeker voor mcs-ers zoals ik, zijn o.a. de (standaard) huidverzorgingsproducten zoals crèmes,
parfum, haarlak, rook*, chemische schoonmaakmiddelen, geurende zeep en shampoo, etherische oliën**,
roomspray en ‘geur verbeteraars’ in huis of auto en natuurlijk alle andere stoffen waarvan je weet dat die sowieso
bijtend en giftig zijn, zijn allen schadelijke Chemicaliën. Voor zowel de edelstenen als mijn (en ieders
onbewuste***) gezondheid

Doen, Dragen & Drinken:
Doen: laat je inspireren tot een geurvrije lifestyle 🙂
Draag je sieraden liefst zonder bovenstaande geuren, of accepteer dat je vaker nieuwe sieraden nodig hebt omdat de
edelstenen uit elkaar vallen.
Drink geen edelsteenelixer (edelsteen water) gemaakt in een ruimte waarin chemicaliën rondzwerven.

Inspiratie: Wens je tips voor een chemische/ geurvrije lifestyle stuur mij dan een berichtje.
Al geruime tijd geleden is het wetenschappelijk aangetoond dat bepaalde stoffen in parfum en schoonmaakmiddelen,
voor mensen ziekmakend, verslavend en zelfs IQ-verlagend werken, Mede daarom raad ik je aan als je edelstenen voor je
fysieke en mentale gezondheid wenst te gebruiken, dan zeker de Chemicaliën voorlopig niet te gebruiken, om met je
eigen natuur en die van de edelstenen, mee te werken i.p.v. tegen.

Therapeutische Praktijk? Wees je ervan bewust dat er best veel mensen en edelstenen zijn die de standaard gebruikte
‘schoonmaakmiddelen en geurtjes’ niet verdragen. Ontvang je in je coaching, medium en/of anderzijds therapeutische
praktijk, géén (hoog)gevoelige mensen en vind je geurtjes juist heerlijk (ook dan zijn ze helaas toch ook schadelijk voor
ieders (mentale-)gezondheid) en als je toch per se wél (huis)parfum en andere bovengenoemde Chemicaliën wenst te
gebruiken, vervang dan regelmatig je edelstenen en begraaf de met parfum en andere chemische middelen besproeide
edelstenen dan niet in je tuin, iets wat met natuurlijke edelstenen zonder chemische toevoegingen wél gedaan kan
worden, wanneer je edelstenen ‘op’ zijn.

* rook van zowel houtstook, kaarsen, sigaretten, sigaren, shag smeltwax als wierook
** etherische en essentiële oliën zijn helaas niet minder schadelijk, omdat de geur op de longen slaat. en op een
edelsteen, er in dringt wat in wezen een beschadigende handeling is waarbij je edelsteen sneller breekt en
hierdoor sneller aan vervanging toe is, dan wanneer je geen geuren gebruikt, dus is dit een bewuste keuze.
*** voor wie nog onbewust is over dit onderwerp en wetenschappelijk onderbouwde info zoekt verwijs ik naar
StichtingMCS.nl “Amerikaans onderzoek in de jaren 80 heeft aangetoond dat MCS een ziekte is die ontstaat
onder invloed van chemische stoffen en geuren en erger wordt naarmate de patiënt meer in contact komt met
dergelijke stoffen. Deze theorie is inmiddels in meer dan vijftig wetenschappelijke studies bevestigd.

Voor wie MCS heeft is het dus van het grootste belang om chemische stoffen, geuren, gassen en dampen zoveel
mogelijk te vermijden. Hieronder vallen ook de chemicaliën in parfums, shampoos, crèmes, haarverf, was- en
schoonmaakmiddelen, toiletverfrissers, huisparfums enz. Ook mensen die geen MCS hebben vergroten hun kans
op een lang en gezond leven door het vermijden van chemicaliën in hun leefmilieu.”

Heb je nog vragen over edelstenen of aan mij persoonlijk stuur mij dan een mailtje info@gemstoneshop.nl

https://gemstoneshop.nl/nl/1251-gevoeligheden
https://gemstoneshop.nl/nl/1556-doen-dragen-drinken
http://www.edelsteeninspiratie.nl
https://gemstoneshop.nl/nl/575-lifestyle-edelstenen
https://gemstoneshop.nl/nl/221-fysieke-gezondheid
https://gemstoneshop.nl/nl/984-mentaal-gedachten
https://gemstoneshop.nl/nl/559-therapeutisch-werk
https://www.stichtingmcs.nl/
mailto:info@gemstoneshop.nl

