Very pure quality rock crystal in cracked geodes.
From the very remote Atlas mountains in Morocco.
Lovely decoration and a very nice collectors item.
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Marokkaanse Bergkristal Geodes.
Bergkristal is de kleurloze en meest voorkomende variant van het mineraal
kwarts (siliciumdioxide, SiO2) De naam 'bergkristal' is afgeleid van het Griekse
woord "Krustallos" dat ijs betekent. Men geloofde dat bergkristal door de
godenvormgegeven ijs was. Ten tijde van het Mesolithicum kende men het
bergkristal al. Tijdens de Romeinse tijd werd het uit de Alpen onder de naam
"versteend ijs" op de markt gebracht. De geodes uit Marokko zijn vaak in paarvorm door het openbreken van de geode ontstaan namelijk 2 helften die mooi
op elkaar aansluiten. De belangrijkste vindplaats voor deze geodes in Marokko
is het Atlas gebergte waar de Berber bevolking zorgt voor het uitgraven van
deze geodes met prachtige kristallen. Behalve als decoratie zijn ze ook zeer in
trek in de praktijkruimte van beoefenaars van Reiki, meditatie of healing.
Bergkristal heeft verder de volgende eigenschappen.

* Tegen depressies
* Heeft een vitaliserende werking
* Tegen duizeligheid
* Bij buikkramp en menstruatieklachten

* Bij hartklachten
* Bij rugklachten
* Tegen hoofdpijnen
* Zuivert de ruimte en het lichaam

Moroccan Rockcrystal Geodes
Rock crystal is colorless and the most common variant of the mineral quartz
(silicon dioxide, SiO2) The name 'crystal' is derived from the Greek word
"Krustallos" meaning ice. It was believed that rock crystal formed by the gods
was ice. At the time of the Mesolithic Rock crystal was already known . During
the Roman era it came from the Alps under the name "petrified ice cream" on
the market. The geodes from Morocco are often in pairs by breaking open the
geode there will be namely two halves that fit nicely together. The main site for
these geodes in Morocco's are the Atlas mountains where the Berber population
allows for the excavation of these geodes with beautiful crystals. Except as
decoration they are also very popular in the working area of practitioners of
Reiki, meditation and healing.
Quartz also has the following characteristics.
* Against depression
* At heart problems
* Has a vitalizing effect
* With back pain
* Against dizziness
* Against headaches
* against cramps and menstrual symptoms * Cleanse the area and the body
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