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• Fantastische Calciet uit Mexico, waar alleen de beste wordt gevonden. Calciet
verhoogt en versterkt de energie. Dit maakt het een uitstekende steen voor
healing op afstand, evenals andere soorten van genezing. Een van de energieën
die het versterkt is het leervermogen, en dus is een goede steen voor studenten.
Calciet is een beschermende, aardende en centrerende steen, en kan helpen om
innerlijke rust te vinden. Calciet bevordert ook de creativiteit en verbeelding,
deze kan innerlijke vrede brengen en zijn een levendige éénheid.
• Lichamelijk zijn calcieten naar verluidt goed voor pijn in de rug, het verhogen
van fysieke kracht, sterken van tanden en ogen, en zijn over het algemeen goed
voor de genezing. Calciet wordt gebruikt in crystal healing en kan vooral helpen
met emotionele en psychische aandoeningen. Heldere calciet kan worden
gebruikt voor het openen en balanceren alle chakra.
• Feiten & fabels: Het woord calciet komt van het Latijnse woord calx, en het
Griekse woord kelk, wat staat voor "kalk". Calciet is gebruikelijk voorkomend in
kalksteen en marmer. Optische (heldere) calciet heeft dubbele breking. Als je
het legt over een geschreven lijn, zal je het geschrevene dubbel zien door het
calciet.

•Great Calcite from Mexico where only the best is found. Calcite increases and
amplifies energy. This makes it an excellent stone for distance healing, as well as
other types of healing. One of the energies it amplifies is learning abilities, and
thus is a great stone for students. Calcite is a protecting, grounding and centering stone, and can help bring inner peace. Since calcite also promotes creativity
and imagination, this inner peace it can bring is a vibrant one.
•Physically, calcites are said to be good for back pain, increasing physical
strength, teeth, eyes, and are generally good for healing. Calcite is used in
crystal healing especially help with emotional and mental conditions. Clear
calcite can be used to open and balance all the chakras.
•Facts & Figures: The word calcite comes from the Latin word calx, and the
Greek word chalix, meaning "lime". Calcite is common in limestone and marble.
Optical (clear) calcite has double refraction. If you lay it over a line of writing,
you will see the writing show up in two lines through the calcite
•In the realm of relationships, calcite brings its properties of grounding and
centering, to make it a stone of reconciliation.
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