
Alexandriet

★ Geniet met Alexandriet van de Geluk, Kennis & Liefde, je kunt deze edelsteen gebruiken als

★ Esoterisch Geschenk voor bijzondere Gelegenheden

★ Meditatie-steen bij angsten en negatieve gevoelens,

★ Jij wordt geroepen door deze edelsteen wanneer ‘t je aandacht trekt, zoals met de

★ Unieke Uiterlijke Kenmerken van deze edelsteensoort

○ Groep: Alexandriet is een variëteit van Chrysoberyl

○ Kleur; wisselt bij verschillende lichtbronnen, van geel, groen, rood, roze, hoe extremer de
kleurwisseling hoe zeldzamer en kostbaarder deze edelsteen is

○ Kristalstructuur; Orthorhombisch

○ Transparantie; ondoorzichtig tot Transparant

★ Doen, Dragen & Drinken met Alexandriet

○ Doen Wees altijd voorzichtig met je natuurlijke edelstenen, ze kunnen breekbaar zijn, of dit worden in
aanraking met externe factoren, je leest hier meer over hoe je jouw edelstenen langer mooi kunt
houden

○ Dragen als sieraad of broekzak-steen voor meer fysieke uitwerking van <intentie> in je leven, ter
hoogte van je Hart, en hoger voor je 3e Oog- en je Kruin Chakra.

○ Drink edelsteen elixer alleen wanneer je deze met de Indirecte methode maakt.

★ Intenties, Alexandriet ondersteund je bij

○ Bevrijding & Verdrijven

○ Liefde, Vriendschap & Zelfzorg

○ Gidsen & Verbinding

○ Wijsheid & Kennis

★ Thuis plaats je Alexandriet in

○ je meditatie ruimte

○ de Noord-Oostelijke Windrichting ofwel in de Wijsheid & Kennis hoek in de Feng Shui en/of

○ in een Crystal Grid met andere edelstenen, passend bij je intentie

★ Hardheid & Herkomst:

○ Hardheid schaal van Mohs; 8-9, en kan op alle manieren gereinigd worden, wel oppassen met
edelstenen van een nog hogere hardheid.

○ Herkomst; Alexandriet wordt o.a. gevonden in Madagaskar, Rusland (Oeralgebergte), Sri Lanka.&
Tanzania

■ Heerlijk om te combineren met andere edelstenen voor je bijbehorende chakras.

■ Ga voor onze huidige collectie naar Alexandriet
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