
Wat is Edel SHUNGITE? 
Edel Shungite of elite shungite is de meest krachtige, unieke en zeldzaamste edelsteen ter wereld !  
En ook de meest effectieve natuurlijke mineraal tegen elektrosmog factoren.

Sinds augustus 2013 kopen wij via onze verdeler van de 
grootste mijn "Zazhoginsky" in Petrozavodsk, Karelië.

Shungite is een naar alle waarschijnlijkheid, door zijn 
unieke samenstelling zoals fullerenen, een meteoor die 
miljarden jaar geleden op aarde is neergekomen. Het 
heeft unieke eigenschappen en wordt alleen in de buurt 
van de kleine nederzetting genaamd Shunga in Karelië, 
Rusland gevonden (in het noord westen naast Finland).

Belangrijk: onze aangekochte shungite producten 
worden bij ons nog extra getachyoniseerd en 
gevitaliseerd, wat de werking sterk verhoogt.

UPDATE: eind 2015 kregen wij het bericht van onze leverancier dat de voorraden van de hoogste 
kwaliteit Edel / Elite shungite (grade 1) bijna uitgeput waren. Wij hebben dan een grootste gedeelte  
van zijn voorraad (meer dan 100 kg) opgekocht. Elite shungite, dat zich voornamelijk ondergronds 
bevond, is reeds lang door de eigenaars van de mijnen opgegraven en was in het bezit van enkele 
families. Door de beperkte voorraad en de grote vraag in Rusland is het nu zeer zeldzaam en dus 
ook veel duurder geworden. Door de interessante Euro/Roebel koers (90 Rb tegen 45 Rb een jaar 
geleden) kunnen wij het nog (voorlopig) aan de ‘oude’ prijzen aanbieden. Voor grotere stukken 
wordt momenteel 2 tot 3€ per gram gevraagd op sommige webshops.

Het wordt ingedeeld in 3 'grades':

- Grade 1: >95% koolsof (fullerenen): Elite, Edel, Noble, Silver shungite
- Grade 2: 20 - 35% koolsof (fullerenen)
- Grade 3: < 20% koolsof (fullerenen)
Wij voeren alleen grade 1 en 2.

Onderscheid 'gewoon' en Elite shungite

Elite shungite, ook wel Edel, Noble of Silver shungite genoemd, is zeer verschillend van het 
‘standaard’ shungite:

- bevat veel meer fullerenen en koolstof (98%)
- normaal shungite bevat C60 fullereen (0,5-1%) en elite shungite C70 (90-98%)
- C60 molecule: 20 hexagons en 12 pentagons
- C70 molecule: 25 hexagons en 12 pentagons
- geeft geen of weinig kool-stof af
- gemiddeld 10 maal sterker of anders gezegd: 10x minder volume nodig dan 'gewoon' shungite
- kristal structuur
- niet te bewerken
- zeer sterke anti-smog eigenschappen en voor watervitalisatie
- zeer beperkte hoeveelheid beschikbaar, zeer gewenst en daarom veel duurder



Elite/edel Shungite is een vorm van shungite dat 10 tot 20 maal het aantal fullerenen bevat dan het  
standaard shungite. De werking is dan ook vele malen sterker. Het is veel zeldzamer en de vraag in 
Rusland is groot waardoor de prijs relatief duurder is.
Het soortelijk gewicht is lager en het heeft een unieke zilverachtige glans. Het geeft ook geen zwart  
stof of zoals het ongepolijste 'normaal' shungite. Omdat het door zijn broze kristalstructuur niet kan 
bewerkt worden wordt het voornamelijk gebruikt voor ultieme waterbehandeling, antismog en om 
juwelen te maken. Voor waterbehandeling wordt 15 tot 20 gram per liter water kleinere brokjes 
aangeraden.

Het Elite/edel shungite is niet alleen het sterkste antismog product dat wij voeren maar versterkt  
ook het bioveld en het immuun systeem en werkt volgens Russische wetenschappers tevens als 
stemmingsverbeteraar of antidepressivum.

Elite shungite wordt als de kern van de meteoor beschouwd. Het zat ook veel dieper in de grond en 
de totale hoeveelheid was slechts enkele ton in tegenstelling tot het 'gewoon' shungite waarvan vele 
miljoenen tonnen over een grote oppervlakte verspreid liggen. De hoogste kwaliteit (grade 2) is ook 
te vinden in de nabijheid van de Elite vindplaatsen.

Reeds meer dan 100 jaar zijn alle vindplaatsen van Elite shungite door de eigenaars van de mijnen 
uitgehakt. De eigenaars van de mijn "Zazhoginsky" in Petrozavodsk, Karelië waarvan wij verkopen, 
hebben het van hun voorouders geërfd.

Door de verbeterde levensomstandigheden in Rusland is het sinds 1990 zeer populair en zijn de 
private voorraden zo goed als uitverkocht; wij hebben begin 2016 een groot deel van de nog 
beschikbare voorraden van de mijn "Zazhoginsky" kunnen inkopen.

Wij kopen onze shungite producten rechtstreeks van de grootste mijn in Karelië (Zazhoginsky) waar 
het shungite het grootste aandeel van fullerenen bezit. Bij vele andere kleinere mijnen is dit gehalte  
veel lager.

Shungite is een natuurlijk mineraal met een uniek georganiseerd kristalrooster of raster op basis van 
koolstof. Zoals we weten, is koolstof de basis van het leven op aarde. Moderne geleerden wijten het 
ontstaan van leven op onze planeet als een complex proces van evolutie van koolstofverbindingen.

Wat zijn Fullerenen?

Shungite ontvangt de genezende kracht van de fullerenen, een 
bolvormige holle molecuul die bestaat uit tientallen 
koolstofatomen en die alleen in shungite voorkomt met 
atoomnummer C60. Toen fullerenen een paar decennia geleden 
werden ontdekt in de shungite werd het een sensatie. Fullerenen 
gedragen zich in ons lichaam als de meest krachtige en meeste 
langwerkende antioxidanten als een middel om de vrije 
radicalen te bestrijden.

Het belang van deze ontdekking is dat tot die tijd, 
wetenschappers zich alleen bewust waren van drie vormen van 
koolstof: diamant, grafiet en carbyne. De nieuwe molecuul vertraagt de groei van kankercellen en 
stoffen van fullerenen kunnen de activiteit van het AIDS-virus vertragen. De ontdekking van de 
fullerenen was een echte doorbraak in nanotechnologie en werd uitgeroepen tot een sensatie van de 
20e eeuw. De wetenschappers die het hebben ontdekt kregen de Nobelprijs voor de Scheikunde in 
1996. 



Shungite bevat bijna het gehele periodiek systeem aan elementen. Echter, zoals iedereen weet,  
hebben niet alle chemische elementen een positief effect op een menselijk wezen. Maar dit is  
gewoon een verbluffende kwaliteit van deze steen: alleen de elementen die nodig en nuttig voor een 
levend organisme zijn komen in water vrij. Momenteel trekt shungite veel wetenschappers, 
fabrikanten en politici aan als een veelbelovende materiaal voor de oplossing en verbeteren van vele  
complexe milieuproblemen. 

Shungite is

- een natuurlijke antioxidant die de menselijke immuniteit kan verhogen met betrekking tot de vele  
ernstige ziekten en onderdrukken van vele allergische ziekten;
- een absorptiemiddel voor het zuiveren van lucht en water van veel organische en anorganische 
verbindingen en van overtollige vrije radicalen;
- ideaal om te combineren met andere edelstenen om te ontladen en/of negatieve invloeden van die  
edelstenen te neutraliseren;
- een drager van een breed scala van sporenelementen en biologisch actieve stoffen voor 
intensivering van de biologische processen in de lichamen van mensen en dieren;
- een materiaal dat door actieve interactie met elektromagnetische velden van verschillende aard  
(antropogene hoge-frequentie, zonne-energie, geopathische velden) hun negatieve impact kan 
neutraliseren.

Eigenschappen van Shungite

- adsorberende activiteit, het vermogen stoffen te vangen uit de omgeving;
- bactericide werking;
- hoog niveau van adhesie, de mogelijkheid om verbinding te maken met elke stof;
- antihistaminica en anti-inflammatoire effecten;
- radio schild eigenschappen;
- gedraagt zich als een supergeleider voor elektrische stroom;
- vermogen om zuurstof te absorberen bij kamertemperatuur in water en in de lucht.

Hieronder een voorstelling van het (antismog) absorptievermogen van Elite shungite, dat bijna het 
hele elektromagnetisch spectrum omvat: 



Het ecologisch potentieel van shungite is zeer breed door de mogelijkheid van zuivering van water 
en lucht, de bescherming van mensen tegen elektromagnetische straling van verschillende aard, de 
versterken van het immuunsysteem en de geneeskrachtige eigenschappen met betrekking tot een 
breed scala van ziekten. 

Shungite water wordt reeds lang gebruikt voor de behandeling van huid aandoeningen. Onderzoek 
van shungite hebben ook aangetoond dat rechtstreeks contact van de steen met het menselijk 
lichaam zorgt voor verlichting van pijn en van een aantal ernstige ziekten. 

Rekening houdend met haar helende eigenschappen, wordt shungite met succes gebruikt in de 
geneeskunde, ecologie, landbouw, watervoorziening, metallurgie, energie productie, chemische en 
constructie-industrie. 

Deze steen, die geweldig reiniging en helende eigenschappen bezit ook spirituele eigenschappen en 
het kalmeert en troost. Het absorbeert letterlijk negatieve energie zeer gelijkend aan tachyon. 

Er wordt geopperd dat shungite na de ineenstorting van het huidige financiële systeem, duurder zal 
worden dan goud wegens zijn zeldzaamheid en ecologische eigenschappen. 

Shungite is een water-element waarbij het vuur-element (sterrenbeeld: Ram, Leeuw, Boogschutter) 
domineert; sommige personen kunnen er soms hevig op reageren. 

Effecten van de Shungite

- bevat bijna alle elementen 
- zeer aardend (stimuleert 1ste chakra) 
- werkt in op de emotioneel, mentaal en spiritueel lichaam 
- sterke anti-oxidant 
- stimuleert het immuunsysteem 
- extreem water-zuiverend 
- alle mogelijke allergieën 
- neutraliseert elektro-magnetische straling 
- anti-bacterieel 
- alle mogelijke huidaandoeningen 
- heelt snijwonden sneller 
- balanceert de aura 
- rustgevend 
- bij stress en depressies 
- energetisch reinigend 
- tegen alle mogelijk chronische aandoeningen 
- zowel inwendig als uitwendig toepasbaar 

Goede (Engelse) boeken over de eigenschappen van Shungite: 

- boek van Regina Martino bij Bol 
- Kindle eboek van Regina Martino bij amazon.nl 
- iBook van Regina Martino via iTunes

Shungite producten
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