
Emotionele Klachten op abc
Onderstaande lijst is een weergave van emotionele klachten waarvan ik persoonlijk en bij cliënten in mijn praktijk
ervaren heb, dat de edelstenen hier gunstig op werken. Uiteraard is dit puur een "lijst der ervaring".  Edelstenen 'dragen
een steentje bij' aan het genezing- en/of bewustwordingsproces. Zij kunnen ervoor zorgen dat bij medicatiegebruik, er
soms minder medicatie nodig is, zie het niet als totale vervanging van, wél een mooie aanvulling op de reguliere
gezondheidszorg.

● Afgunst: Versteend Koraal
● Afschuw: Obsidiaan, Olivijn
● Angst: Amazoniet, Rhodoniet, Rookkwarts, Tijgeroog
● Bemoeizucht: Versteend Koraal
● Bewondering: Rozenkwarts, Roze Opaal
● Berouw: Rhodoniet
● Bindingsangst: Sodaliet
● Blijheid: Calciet, Carneool
● Creativiteit: Carneool
● Depressie: Sneeuwvlok Obsidiaan
● Emoties Overnemen (hsp): Kunziet
● Geborgenheid: Agaat
● Haat: Zwarte Obsidiaan, Unakiet
● Hoop: Saffier, Goud Topaas
● Jaloezie: Olivijn
● Liefde: Kunziet, Mangano Calciet, Rozenkwarts, Roze Opaal,
● Minachting: Obsidiaan
● Overbelasting: Chrysocolla, Labradoriet
● Overprikkeling: Barnsteen, Kunziet, Kyaniet, Malachiet
● Paniek: Atlantisiet, Aragoniet
● Schaamte: Rhodoniet, Versteend Koraal
● Schuldgevoel: Rhodoniet,
● Spijt: Rhodoniet, Versteend Koraal
● Stress: Citrien, Mookaïet, Goud Topaas
● Trots: Obsidiaan
● Verbazing: Zonnesteen
● Verdriet: Unakiet,
● Verwijt: Versteend Koraal
● Vrolijkheid: Carneool, Goud Topaas
● Wanhoop: Amazoniet
● Woede kalmeren: Charoiet

○ Woede leren uiten: Carneool, Rode Jaspis, Mookaiet Rood,

De edelstenen staan genoemd in alfabetische volgorde. Welke beter zal werken dan de andere, kan per persoon
verschillen. Hoe snel een edelsteen werkt is afhankelijk van de persoon, iemand die er niet in gelooft wordt niet
uitgesloten, ook hier zal het werken mits het de juiste* edelsteen is voor de persoon, alleen zal iemand die er niet in
gelooft langer nodig hebben om te erkennen dat het daadwerkelijk zo is :) Terwijl iemand die er open voor staat en/of
gevoeliger is het sneller opmerkt.

* Binnen een steensoort kan de één wel goed voor jou zijn en de andere edelsteen niet. Bestel een Persoonlijk Advies
als je zeker wilt zijn dat je de juiste steen voor jouw klachten krijgt.
Klik op de edelsteen namen en je ziet de hele huidige collectie van de betreffende edelsteen, in GemstoneShop.nl, Heb
je nog vragen, stuur dan een berichtje naar info@gemstoneshop.nl
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ATTENTIE Toepassing van de informatie is je eigen verantwoordelijkheid. GemJudith is beschikbaar voor deskundig
advies.Edelsteentherapie kan gezondheidsklachten verlichten en behandeling door een arts ondersteunen. Het is geen vervanging
voor medicijngebruik. Neem bij ernstige medische klachten altijd contact op met je arts. Overname van teksten en foto's alleen met
bronvermelding en uitsluitend voor niet-commercieel gebruik Bron: GemstoneShop.nl

https://gemstoneshop.nl/nl/288-versteend-koraal-edelstenen
https://gemstoneshop.nl/nl/812-obsidiaan
https://gemstoneshop.nl/nl/110-olivijn-edelsteen
https://gemstoneshop.nl/nl/602-amazoniet
https://gemstoneshop.nl/nl/54-rhodoniet-edelsteen
https://gemstoneshop.nl/nl/56-rookkwarts-edelsteen
https://gemstoneshop.nl/nl/66-tijgeroog
https://gemstoneshop.nl/nl/288-versteend-koraal-edelstenen
https://gemstoneshop.nl/nl/57-rozekwarts
https://gemstoneshop.nl/nl/303-andes-opaal-edelstenen
https://gemstoneshop.nl/nl/54-rhodoniet-edelsteen
https://gemstoneshop.nl/nl/63-sodaliet
https://gemstoneshop.nl/nl/21-calciet-edelstenen-in-diverse-kleuren
https://gemstoneshop.nl/nl/22-carneool
https://gemstoneshop.nl/nl/22-carneool
http://depressie
https://gemstoneshop.nl/nl/1283-obsidiaan-sneeuwvlok
https://gemstoneshop.nl/nl/601-kunziet
https://gemstoneshop.nl/nl/9-agaat-edelsteen
https://gemstoneshop.nl/nl/812-obsidiaan
https://gemstoneshop.nl/nl/70-unakiet-edelsteen
https://gemstoneshop.nl/nl/59-saffier-edelsteen
https://gemstoneshop.nl/nl/67-topaas-edelsteen
https://gemstoneshop.nl/nl/110-olivijn-edelsteen
https://gemstoneshop.nl/nl/601-kunziet
https://gemstoneshop.nl/nl/998-calciet-groep
https://gemstoneshop.nl/nl/57-rozenkwarts
https://gemstoneshop.nl/nl/303-andes-opaal-edelstenen
https://gemstoneshop.nl/nl/812-obsidiaan
https://gemstoneshop.nl/nl/26-chrysocolla-edelsteen
https://gemstoneshop.nl/nl/41-labradoriet-edelsteen
https://gemstoneshop.nl/nl/241-barnsteen
https://gemstoneshop.nl/nl/601-kunziet
https://gemstoneshop.nl/nl/48-malachiet-edelsteen
https://gemstoneshop.nl/nl/238-kyaniet-edelsteen
https://gemstoneshop.nl/nl/48-malachiet-edelsteen
https://gemstoneshop.nl/nl/233-atlantisiet-edelsteen
https://gemstoneshop.nl/nl/15-aragoniet-edelsteen
https://gemstoneshop.nl/nl/54-rhodoniet-edelsteen
https://gemstoneshop.nl/nl/288-versteend-koraal-edelstenen
https://gemstoneshop.nl/nl/54-rhodoniet-edelsteen
https://gemstoneshop.nl/nl/54-rhodoniet-edelsteen
https://gemstoneshop.nl/nl/288-versteend-koraal-edelstenen
https://gemstoneshop.nl/nl/28-citrien-edelsteen
https://gemstoneshop.nl/nl/249-mookaiet-edelsteen
https://gemstoneshop.nl/nl/67-topaas-edelsteen
https://gemstoneshop.nl/nl/812-obsidiaan
https://gemstoneshop.nl/nl/606-zonnesteen
https://gemstoneshop.nl/nl/70-unakiet-edelsteen
https://gemstoneshop.nl/nl/288-versteend-koraal-edelstenen
http://www.gemstoneshop.nl/67-topaas-edelsteen
https://gemstoneshop.nl/nl/22-carneool
https://gemstoneshop.nl/nl/67-topaas-edelsteen
https://gemstoneshop.nl/nl/602-amazoniet
https://gemstoneshop.nl/nl/25-charoiet-edelsteen
https://gemstoneshop.nl/nl/22-carneool
https://gemstoneshop.nl/nl/1282-jaspis-rood
https://gemstoneshop.nl/nl/249-mookaiet-edelsteen
https://gemstoneshop.nl/nl/1291-persoonlijk-advies
http://gemstoneshop.nl/
https://gemstoneshop.nl/
https://gemstoneshop.nl/nl/1291-persoonlijk-advies
https://gemstoneshop.nl/nl/1291-persoonlijk-advies

