Hoe moet ik zorgen voor mijn shungiet stenen,
piramide, bol, hanger, harmoniser, enz.
1. Shungiet voor infusie van water (regulier, Petrovsky, elite).
Bereiding: spoel eerst de stenen enkele minuten onder koud water om het stof te verwijderen.
Vervolgens kook ze gedurende 1 tot 3 minuten. Neem een liter tot twee liter bokaal en vul deze
met kraanwater. Best minimum 8 uur laten inwerken; elke dag bijvullen.

In de toekomst vereist shungiet een minimum aan verzorging - het wordt best 1 keer per maand
gespoeld in natuurazijn, goed afgespoeld en in de zon gedroogd. Na 2 jaar gebruik wordt het
aanbevolen om standaard shungiet te vervangen (Edel shungiet kan minstens 10 jaar gebruikt
worden), omdat ongeveer na deze periode de poriën van de steen verstopt raken en het ineffectief
kunnen wordt. Bruine vlekken en kalkaanslag verwijderen met een tandenborstel in azijn gedrenkt.

2. Sieraden gemaakt van shungiet.

Shungiet sieraden, zoals hangers, kralen, armbanden, kunnen niet alleen worden gebruikt als anti
elektrosmog accessoires, maar ook tegen energievampirisme en als bronnen van positieve
energie. Shungiet sieraden zijn gebonden aan de drager, ze geven maximale energie en sterkte
aan hun eigenaar, daarom raden we aan dat slechts één persoon ze draagt.
Na verloop van tijd droogt de kracht van sieraden uit en moet hun lading periodiek worden
hersteld. Afhankelijk van de aanwezige elektrosmog of andere negatieve invloeden is het best het
shungiet regelmatig te ontladen en terug op te laden. Het eenvoudigste is minstens 8 uur in de
zon te leggen buiten of voor het raam. Een alternatief is aarding: pak het in, in een katoenen doek
of aluminium folie en leg het een dag en nacht op het gras of graaf een putje in de aarde. Niet
gepolijste shungiet en edel shungiet kan men best eerst goed afspoelen onder stromend water.

3. Piramides gemaakt van shungiet.
Naast de andere positieve effecten hebben de piramides een krachtig torsieveld (een soort straal
die de piramide omcirkelt en de lucht in gaat). In dit verband wordt het niet aanbevolen om de
piramide op een niveau te plaatsen dat de menselijke hoogte overschrijdt, zodat mensen om u
heen onder de werking van het torsieveld vallen. Het ideale niveau voor het plaatsen van de
piramides is op borstniveau. Eenmaal in 6-8 maanden kan de piramide op dezelfde manier
worden opgeladen met zon- of maanlicht als de sieraden.

4. Harmonisatoren tegen spininversie.
Een harmoniser is een combinatie van shungiet en een ander natuurlijk materiaal of edelsteen.
Aanbevolen gebruik: neem deze van shungiet (Yin) in de linkerhand en deze van het andere
materiaal (Yang) in de rechter; ga comfortabel zitten, benen niet gekruist, sluit je ogen en blijf
concentreren gedurende 5 tot 10 minuten, twee tot driemaal per dag.
We raden aan dat slechts één persoon ze gebruikt, omdat anders het effect wordt
geminimaliseerd of de energiebalans kan worden verstoord.

5. De shungiet kubussen en bollen.
De shungiet kubussen en bollen moeten zo dicht mogelijk bij de plaatsen van activiteit worden
geplaatst. Deze producten wekken vertrouwen en brengen geluk. Er zijn geen speciale
aanbevelingen voor hun verzorging, dus houd ze schoon.

6. Ruw, mat of glans gepolijst, onbewerkt
Wanneer ‘gepolijst’ in de beschrijving staat betekent dit dat de steen met een mengsel van
bijenwas en hoogglansmiddel is bewerkt; deze mogen niet met water in contact komen en kunnen
mat worden wanneer veelvuldig in de handen genomen. Matte gepolijste objecten kunnen bij
wrijving nog een beetje stof afgeven maar kunnen in water gebruikt worden.

7. Verschil type 3 standaard shungiet en type 1 Edel shungiet.
Edel shungiet is gemiddeld 5 maal sterker en is minder gevoelig voor verstoringen en kan veel
meer negatieve verstoringen absorberen. Het hoeft dan ook minder vaak gereinigd worden.

Alphasurya BV voert reeds sinds 2012 shungiet producten in van de grootste mijn in Karelië,
Rusland. Door onze eigen sorteringen, juwelenproductie, materiaalbewerkingen en hars ingiet
productie hebben wij meer dan 700 verschillende shungiet producten in ons gamma, waaronder
200 Edel shungiet items, die alle binnen de 24 uur kunnen geleverd worden.
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