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Το καθάρισμα των λίθων μας είναι μία απαραίτητη διαδικασία που πρέπει να γίνεται σε
τακτά χρονικά διαστήματα. Ιδιαίτερα όταν αποκτάτε έναν λίθο, και πριν τον
χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, καθαρίστε τον!

      

Μπορούμε να καθαρίσουμε τους κρυστάλλους μας από την ενεργειακή τους επιβάρυνση με
διάφορους τρόπους. Ας σημειωθεί όμως, ότι κάποιοι από αυτούς αντενδείκνυνται για
συγκεκριμένες κατηγορίες κρυστάλλων. Γι αυτό, καλό είναι, να είμαστε ιδιαίτερα
προσεκτικοί κατά την διαδικασία. Μπορούμε επίσης να συμβουλευτούμε κάποιον γεωλόγο, ή
άλλο ειδικό, για το αν η μέθοδος που σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε μπορεί να βλάψει
τον λίθο μας.

  

  

  

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

  

  

1) Όλοι οι κρύσταλλοι καθαρίζονται  άφοβα με την τοποθέτησή τους επάνω σε έναν Αιθερι
κό Μετατροπέα
. Μπορείτε να αφήσετε οποιονδήποτε κρύσταλλο πάνω στον Μετατροπέα για όση ώρα
θέλετε. Ένα ελάχιστο όριο μισής ώρας είναι απαραίτητο.
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2) Τοποθετήστε τον λίθο μέσα σε ένα μπωλ με νερό όπου θα έχετε διαλύσει θαλασσινό
αλάτι. Αφήστε τον εκεί μία ολόκληρη νύχτα. Εάν η σελήνη βρίσκεται στην χάση είναι ακόμη
καλύτερα. Την επόμενη ξεπλύνετε τον κρύσταλλο κάτω από καθαρό τρεχούμενο νερό.

  

  

3) Μπορείτε να βάλετε τους λίθους σας σε ένα διχτάκι και να το στερεώσετε σε ένα σημείο
της παραλίας, ακριβώς εκεί που σκάει το κύμα. Όσο περισσότερη ώρα τους αφήσετε τόσο
το καλύτερο.

  

  

4) Θάψτε τους λίθους μέσα στο χώμα για μία νύχτα και ξεπλύνετε τους την επόμενη.

  

  

5) Κάντε ένα πέρασμα των κρυστάλλων σας μέσα από τη φλόγα ενός κεριού.

  

  

Με όποιον τρόπο και αν επιλέξετε να γίνει ο καθαρισμός, μην ξεχάσετε στο τέλος να
αφήσετε τους κρυστάλλους σας στο φως του ήλιου. Είναι κάτι που θα εκτιμήσουν ιδιαίτερα!
(σ' αυτή τη φάση είναι καλύτερο η σελήνη να βρίσκεται στη γέμιση)
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