Rode Calciet
Rode Calciet is een calciumcarbonaatmineraal dat op elk continent ter wereld voorkomt. Het
vormt zich in enorme rhombohedrale kristallen. De kleuren van Rode Calciet kunnen variëren
van oranjerood, rozerood en steenrood. Het vormt de basis van marmer en kalksteen en
neemt verschillende vormen aan in verschillende geologische omgevingen. De meest
opvallende en overvloedige bron van Rode Calciet is te vinden in Mexico.
De naam Calciet is afgeleid van het woord ‘chalix’, wat Grieks is voor limoen.
Op spiritueel en energetisch niveau is Rode Calciet een essentiële steen die je energie zal
verhogen. Het is sterk aardend en beschermend, en het zal je energetische, fysieke en
emotionele grenzen bewaken. Deze steen zal ook je lusteloosheid, verwarring en rusteloosheid
verlichten. Rode Calciet is een geweldige steen voor vrouwen omdat bekend is dat het
hormonen in evenwicht brengt en mineralen absorbeert. Het is ook een steen die je helpt
voorbereiden op zwangerschap en bevalling.
Rode Calciet is een krachtig vergrootglas en reinigt verschillende soorten energieën. Het
straalt een revitaliserende, zuiverende en kalmerende energie uit. Rode Calciet helpt bij het
openen en activeren van je Basischakra, wat vitaliteit en meer energie bevordert.
Het stimuleert je zintuigen en geeft je een betere waardering voor al je fysieke ervaringen.
Ook is Rode Calciet een energetische helper bij het reinigen en versterken van de energieën in
je omgeving. Het helpt je bij het herstellen van motivatie en versnelt je voortgang en
ontwikkeling. Het zal ook je bewustzijn verhogen en je verbinden met hogere spirituele
niveaus, terwijl je ook je paranormale vermogens activeert.
Deze steen absorbeert ongewenste energieën en stuurt ze terug naar hun zender die al
getransmuteerd en versterkt is! Rode Calciet versterkt je wilskracht en verwijdert de blokkades
die je verhinderen vooruit te komen. Het zal helpen alle oude, ongewenste en onnodige
energiepatronen verwijderen en ook je persoonlijke drive en motivatie een boost geven.
Rode Calciet is een steen die wordt geassocieerd met vitaliteit, aarding en zelfvertrouwen.
Rode Calciet wordt beschouwd als een stimulerende en ontgiftende steen. Het helpt om
stabiliteit in iemands leven te brengen en helpt ook om je innerlijke kracht te verbeteren. Het
helpt je moeilijke problemen in het leven aan te pakken en trekt liefde naar je toe. Het heeft
ook eigenschappen die helpen bij het uitwissen of verminderen van angst, angst voor alles dat
je hebt. Het helpt je de rushes en adrenaline die door angst worden veroorzaakt, te kalmeren.
Dit kan je leven veel gemakkelijker en spanningsvrij maken. Het is voor die mensen voor wie
het leven elke dag een uitdaging vormt. Sommige mensen hebben een zwaar leven waarin ze
bij elke stap met uitdagingen worden geconfronteerd. Het helpt dit soort mensen veel.

Ontladen/Opladen:
Leg bij volle maan je edelstenen de gehele nacht in de vensterbank of buiten. De voorkeur
gaat uit naar buiten, maar laat ze niet nat regenen. Deze wijze is geschikt voor alle
edelstenen. Overige wijzen voor het ontladen en opladen van edelstenen zijn terug te vinden
op mijn website.
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