Real beautiful colors from northern Brazil.
Looks like a piece of branded sweet candy.
The thing that children really love to feel.
IRIS
QUARTZ

CRACKLE QUARTZ OR AURA ROCKCRYSTAL FROM BRAZIL

IRIS QUARTZ
IRIS KWARTS
CRACKLE KWARTS OF AURA BERGKRISTAL UIT BRAZILIE
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Real beautiful colors from northern Brazil.
Looks like a piece of branded sweet candy.
The thing that children really love to feel.
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Ook wel bekend als Fire and Ice Kwarts (of Regenboog Kwarts), Is Crackle
Kwarts dat een thermische schok heeft ondergaan - een proces dat paden van
breuken door het hele lichaam van de kwarts verlaat. Deze breuken creëren
het prachtige spel in regenboogkleuren dat deze kwarts zo speciaal maakt.
Nieuw uit Brazilië, zijn deze krachtige lichtbrengers - klaar om een ruimte te
verheffen en te activeren of meditatie mogelijk te maken. Als je een van deze
Crackle punten vasthoudt, is de sterke, kalmerende energie meteen duidelijk:
de regenbogen activeren de chakra's terwijl de helderheid van de kwarts
disharmonieuze trillingen verbant en positieve energie in alle richtingen
uitzendt. Deze kwarts bevat de kracht van donker en licht - de scheuren
onthullen dat het een getuige was van de transformerende kracht van de
elementen; het fascinerende regenbogen en kamers van licht herinneren ons
aan de schoonheid die inherent is aan de hele ervaring. Deze zelfreinigende
Kwarts draagt de kracht van vuur en kan worden gebruikt om Kundalinienergie te activeren. Crackle Quartz harmoniseert de chakra's, verbindt
polariteiten en verenigt het energielichaam met dat van de aarde. Een steen
van een nieuw begin en eindeloze mogelijkheden, de uitgestrekte energie van
deze kwarts maakt het tot een perfecte keuze om thuis te laten zien of in een
meer publieke setting, deze kwarts straalt actief positieve energie uit.
Also known as Fire and Ice Quartz (or Rainbow Quartz!), Crackle Quartz is
Quartz that has experienced thermal shock- a process that leaves pathways of
fractures throughout the body of the quartz. These fractures create the beautiful rainbow color play that makes this quartz so special. Fresh from Brazil,
these are powerful light bringers- ready to uplift and energize a space or
facilitate meditation. Holding one of these Crackle points, it’s strong soothing
energy is immediately apparent- the rainbows energize the chakras while the
clarity of the quartz banishes disharmonious vibrations and sends out positive
energy in all directions. This quartz holds the power of dark and light- the
cracks reveal that it has been a witness to the transformational power of the
elements; it’s captivating rainbows and chambers of light remind us of the
beauty inherent in the whole of experience. These self-cleansing points carry
the power of fire and can be used to activate Kundalini energy. Crackle Quartz
harmonizes the chakras, linking polarities and uniting the energy body with
that of the earth. A stone of new beginnings and endless possibilities, the
expansive energy of these points make them a perfect choice for display- at
home or in a more public setting, these quartz points actively radiate positive
energy.
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