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Celestien
Kleur :

kleurloos, wit, gelig, helblauw, roodachtig, groen.

Hardheid :

3 - 3,5

Soortelijk gewicht :

3,97 - 4,0

Splijting :

goed

Breuk :

glad

Kristallen :

rhombisch

Chemie :

SrSO4 + Ba,Ca

Geschiedenis en naam
De celestien wordt door sommige mensen in Nederland ten onrechte coelestien
genoemd, hetwelk een Duitse benaming is voor dezelfde steensoort die we in
Nederland al vele jaren onder de naam celestien kennen.
De naam celestien werd in 1798 door A.G. Werner aan deze bijzondere steensoort
gegeven in het kader van zijn inventarisatie en classificatie van de diverse steen
soorten en mineralen.
Letterlijk vertaald betekend celestien “de hemelsblauwe”.
Het is wonderlijk hoe steeds weer de fantasie met de naam van dit mineraal op de
loop gaat, soms wordt beweerd dat de Oude Grieken de naam celestien aan deze
prachtige steen gegeven hebben hetwelk dus een fabeltje is.
Andere schrijvers beweren dat de celestien pas sinds de 18de eeuw bekend is en de
Ouderen “dus” geen ervaringen met deze steen zouden kunnen hebben, ook die
denkwijze loopt spaak op het gegeven dat wij deze steen pas sinds 1798 (en dat is
de 18de eeuw) als zijnde celestien benoemen.
Het feit dat de naam pas in 1798 aan deze steen gegeven is in het kader van de
bouw van een compleet mineralogisch systeem door de toenmalige A.G. Werner
betekend absoluut niet dat deze steen daarvoor onbekend was.
Juist volkeren welke zeer veel met stenen en de werking (grof- en fijnstoffelijk) van
de stenen deden hadden een grote bekendheid met de mineralenrijkdommen welke
voorhanden was.
De celestien is reeds zeer lang bekend en grappig genoeg bij de Oude Latijnen
onder een naam welke in deze new age periode ineens weer opduikt.
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De naam waar de Oude Latijnen de celestien onder kenden en benoemden was de
Aqua-Aura.
Ook deze naam zorgt tegenwoordig voor veel verwarring, want sinds de 70-er jaren
maakt men onder de naam Aqua-Aura in Amerika stenen onder dezelfde naam
welke echter niets van doen hebben met de echte celestien maar een goedkope
imitatie zijn van dit zo gezochte mineraal.
Wat is er namelijk aan de hand ?
Sinds duizenden jaren wordt de celestien voor een aantal zeer speciale
energetische en helende effecten gebruikt.
Via de Arabische mystieke, alchemistische (en magische) scholen is dit “weten”
overgenomen door de Oude Grieken, de Romeinen en uiteindelijk terechtgekomen
bij de Middeleeuwse magiërs en alchemisten.
Gedurende de periode, zo rond 1900, van de wederopkomst van surrogaat mystieke
scholen in Amerika, had men nog wel de beschikking over deze wonderlijke steen,
wist men hoe deze eruit zou dienen te zien, maar kon het verband niet leggen naar
de, toen al zeldzamer wordende, celestien.
Op grond van de beschrijving van het uiterlijk van deze steen ging men er toe over
te experimenteren met de kunstmatige vervaardiging van deze (op dat moment
onbekende) steen, waarvan men dacht te weten dat het een bijzondere soort blauwbergkristal was.
Vele experimenten waren tot mislukken gedoemd totdat men in de 50-tiger jaren
ontdekte dat als goud onder een diepvacuüm op bergkristal geneveld werd er een
blauwe bergkristal ontstond.
Deze kunstmatig gekleurde bergkristal kreeg de naam Aqua-Aura mee, genoemd
naar de oorspronkelijk in mystieke werken genoemde steen.
Dit heeft weer tot gevolg dat sommige (be-)schrijvers van de celestien melden dat de
naam aqua-aura een nieuwe-tijds-naam is die weer niets te maken heeft met de
originele steen maar een met goud bedampte bergkristal is.
Verwarring alom, de oplossing is simpel, de Oude Latijnen benoemde de celestien
als aqua-aura !
In het wereldje van de edelsteen therapie doen vele “vreemde” verhalen de ronde,
het ene verhaal nog fantastischer dan het andere, echter niemand schijnt echt de
moeite te nemen om in de oude bronnen (voor zover men daar toegang tot heeft of
kan verkrijgen) te kijken hoe het nu werkelijk met de werking en/of naamgeving van
de steen gesteld is.
Nog een argument waarom de celestien reeds lang voor de 18de eeuw bekend was,
de vindplaatsen : Sicilië, Zwitserland, Italië, Zuidwest Engeland, Oostenrijk,
Tunesië en Marokko.
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De celestien wordt namelijk voornamelijk gevonden in kalksteen holtes waar de
kristallen zich langs de wanden van die holtes af kunnen zetten, waardoor er een
soort geode ontstaat.
Kijk met name eens naar de Europese vindplaatsen !
De celestien niet bij de Ouden bekend ?
Slechts weinig steekhoudende beschrijvingen over de werking van de celestien zijn
bekend in onze moderne bibliotheken en dit komt voornamelijk vanwege een
eigenschap welke deze bijzondere steen in zich herbergt, een eigenschap welke
lang als geheim gegolden heeft maar ter versterking van het succes van de totale
edelsteen therapie beschreven zal worden.
Welke eigenschap ?
Deze steen draagt bij tot de vorming van energie producerende structuren in de
menselijke cel, maar daarover later.
Feit is dat de “Ouden” deze steen gebruikten, in diverse vormen, als steen zelf, als
steenpoeder, als steen-water, als essentie en elixer om bij degeneratieve processen
deze processen om te zetten in nieuwe opbouwende processen.
Bij juist gebruik van deze steen is er daadwerkelijk een mogelijkheid om tot celregeneratie te komen daar waar dit onmogelijk geacht werd.
Over de mogelijke inzetbaarheid binnen het grof- en fijnstoffelijke vlak van de mens
komen wij terug onder de werking van deze steen.
In ieder geval doet de edelsteen therapeut er goed aan om deze steen aan te
schaffen, zelfs indien dit tegen een vrij hoge prijs is, aangezien de zeldzaamheid
steeds groter wordt en de vraag gestaag zal groeien.
De beste kwaliteiten kwamen uit Marokko en Tunesië en de mindere kwaliteiten
komen momenteel uit Madagaskar.
Voor alle duidelijkheid behandelen wij hier uitsluitend de helder-blauwe kwaliteiten,
omdat deze de werkzame bestanddelen in zich bergen welke wij in de edelsteen
therapie zo kunnen gebruiken.

Werking
Een prachtige werking van de celestien is tegen aderverkalkingen.
De remedie hiertegen is even simpel als diep inwerkend op het ader- en
slagadersysteem.
Op de volgende bladzijde staat de legging voor deze disbalans afgebeeld.
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1. Celestien,
2. Toermalijn staaf (zwart),
3. Amethist,
4. Basislegging (m/v)

Het is een absolute onmogelijkheid deze legging “in te bouwen” in een eventuele
andere legging aangezien de zachte doch intensieve kracht van de celestien door
meerdere stenen, dan degene welke aangegeven zijn in deze legging, verstoord
zouden kunnen worden.
Want de celestien is krachtig maar ook redelijk “gevoelig” voor de energetische
waarden van andere stenen.
De zwarte toermalijn en de amethist gaan, voor het hierboven aangegeven doel,
samen met de bergkristallen, de rozekwarts en de rookkwarts, prima en in harmonie
binnen het menselijke energieveld maar........... bedenk altijd dat de celestien de
onvoorstelbaar mooie werking heeft binnen te treden in de cel-lichamen en zelfs tot
in onze celkernen om daar zijn “transmuterende” en regenererende eigenschappen
over te dragen, op die weg neemt de celestien de trilling van andere stenen mee
naar de diepste uithoeken van dat wat ons energetisch/fysiek vormt.
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Zoals hierenboven aangegeven werkt de afgebeelde legging in op arteriosclerose.
Het verdient aanbeveling de cliënt tevens zichzelf dagelijks in te laten wrijven met
celestien olie.
De bereiding van deze olie heeft een paar andere regels dan de bereiding van
“normale” edelsteen-olie.
In een schone (nieuwe en nog nooit eerder gebruikte) helder glazen fles plaatst men
een celestien kristal wat ontdaan is van eventuele kalkresten.
Daarover giet men de meest zuivere koudgeperste olie welke men maar kan vinden,
amandelolie is prima maar vergeet dan niet de vitamine toevoeging.
Deze helder glazen fles wordt afgesloten en gedurende drie maanden geplaatst in
een raamkozijn waar er geen direct zonlicht op de fles met olie en steen kan vallen.
Ook kan men de celestien olie bereiden door deze maar liefst zes maanden in een
donkere kast te plaatsen. Dit laatste kan zelfs in een donkerbruine fles of pot.
Het is belangrijk dat er voor het afsluiten van de fles of pot geen metaal gebruikt
wordt, uitsluitend glas of hoogwaardig rubber of plastic zonder metalen.
Na deze drie tot zes maanden wordt de aldus ontstane en uitermate krachtige
celestien olie in kleine bruine apothekers flesjes (15 of 30 ml.) overgeheveld waarbij
het belangrijk is dat de handen geen contact met de olie hebben om te voorkomen
dat eventueel energetische informatie over gedragen wordt.
Deze methode lijkt langdurig en omslachtig maar al snel zal blijken dat dit de moeite
waard is en wel door de enorm krachtige werking van deze olie op bijvoorbeeld
arteriosclerose, maar ook op andere disbalansen.
Een tweede uitzondering, welke hier direct maar aangegeven zal worden, is het
bereiden van elixer.
De celestien laat men gedurende 10 minuten in water koken in een pan welke niet
vervaardigd mag zijn van aluminium, denk dus aan een roestvrij stalen pan.
Dit kooksel giet men over in een ruime stopfles waarbij de mengverhouding tussen
afkooksel en jenever (of medicinale alcohol) 50 / 50 dient te zijn.
Dus bijvoorbeeld : 250 ml. water op 250 ml. jenever of medicinale alcohol.
Het aldus verkregen mengsel laat men 14 dagen in een donkere en koele kast
narijpen en tapt men vervolgens over in kleine druppelflesjes of pipetflesjes.
Er zijn overigens legio redenen waarom in deze bereiding af te wijken van de
“normale” bereiding, hier blijven deze onbehandeld maar graag geef ik deze
receptuur als zodanig aan.
Gebruik trouwens “zacht” water om de celestien in uit te koken aangezien zacht
water het meeste op zal nemen aan sporenelementen van de celestien terwijl hard
ofwel kalkrijk water reeds verzadigd is met stoffen welke lijken op de structuur van de
celestien.
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De celestien helpt bij pijn ten gevolge van menstruatie.
De legging om menstruatiepijn te verminderen of te voorkomen staat hieronder, vrij
eenvoudig qua opzet maar zeer effectief.

1. Celestien,
2. Agaat schijf,
3. Toermalijn, zwart staafje,
4. Basislegging,
zonder
5. Rozekwarts/Rookkwarts

Aangeraden wordt om gedurende de periode waar de menstruatiepijnen zich gaan
voordoen, drie maal daags 5 druppels celestien-elixer, op een glas water, in te
nemen.
Plaatselijke verhardingen in weefsels worden door het gebruik van celestien-olie
vrijwel restloos opgelost.
De celestien-olie maakt in eerste instantie de verhardingen zacht en door een
versterkte celstofwisseling worden vervolgens de restproducten van deze
verhardingen versneld afgevoerd.
Ook indien de verhardingen van kalkachtige natuur zijn zal de celestien-olie tot
verweking en afvoer leiden zonder dat overige structuren, negatief, aangedaan
worden.
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Bij botvorming draagt de celestien een element bij wat enorm belangrijk is om tot
gezonde botvorming te komen.
Ten onrechte wordt er naar onze botten steeds weer gekeken als ware dit “dode”
materie, niets is minder waar, onze botten hebben één van de snelste
stofwisselingen van ons gehele lichaam.
Een bot is allesbehalve “dode” natuur.
Bij voortduring werkt ons lichaam aan de opbouw en afbraak en wederopbouw van
onze botten om deze sterk en in bepaalde mate ook veerkrachtig te houden.
Zaken als osteoporose, waarbij de structuur van het bot weefsel verzwakt, zijn
weliswaar een gevolg van een hormonale disbalans, maar geven als eindeffect toch
een verzwakking van ons bot weefsel.
Celestien heeft, zoals uit de chemische formule ook blijkt, als hoofdbestanddeel
strontium.
Strontium is een sporenelement wat gigantisch belangrijk is in de opbouw van
gezonde botten, bot-herstel en bot-samenstelling.
Nu schrikken veel mensen bij het horen van de naam strontium omdat zij dit
verwarren met het uitermate giftige en radioactieve strontium-90 welke laatste een
halveringstijd van 28 jaar heeft.
Strontium-90 is een andere vorm van hetzelfde strontium wat als sporenelement
voorkomt in onze botten en de basisgrondstof is van de mooie celestien, maar niet
radioactief en absoluut niet giftig.
Het is zelfs zo dat strontium van de enorme hoeveelheid sporenelementen die we
ook in ons lichaam tegen komen, het minst giftige sporenelement is.
De reden waardoor strontium zo behulpzaam is bij de opbouw en handhaving van
gezonde botten is gelegen in het feit dat dit materiaal enorm veel overeenkomsten en
binding heeft met calcium, welke laatste stof we ongetwijfeld kennen uit de opbouw
van bot weefsel.
Strontium is geen “vervanger” van calcium maar een synergist, hij versterkt de
binding van calcium in het bot weefsel.
Ons dagelijkse voedsel bevat veel te weinig strontium, als sporenelement, om tot een
volwaardige blokvorming te komen, derhalve zou een extra suppletie meer dan
welkom zijn, zeker indien er kans bestaat op rachitis en/of osteoporose.
De wijze om voldoende sporenelement strontium tot ons te nemen is gebruik te
maken van een unieke vorm van de edelsteen therapie en dat is het drinken van
celestien-water.
Een kristal in mineraal-water en dit dagelijks drinken (1 liter per dag) gedurende 1
week per kwartaal zal de mens voorzien van voldoende sporenelement strontium.
Dit is een toepassing van celestien welke in de Oudheid reeds succesvol toegepast
werd bij botbreuken en/of bot-misvormingen waaruit blijkt dat het ook een uitstekende
remedie bij botbreuken is.
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Voor de vorming van stevige tanden en kiezen is celestien een vele malen beter
product dan fluoride, welke laatste stof uitermate giftig is.
Bij de opbouw van tanden en kiezen zou het zinvol zijn om kinderen zeker 1 maal per
maand een glaasje celestien-water te laten drinken en voor volwassenen zou het een
goede raad zijn om de mond regelmatig te spoelen met celestien-water liefst na het
tandenpoetsen.
Celestien-water voorkomt tandbederf doordat de tanden en kiezen tevens versterkt
worden in hun buitenste beschermende lagen.
Een schildklier welke “hypo” geworden is (de kenmerken wel bekend; - lagere stem, groei van schildklier, - hoger lichaamsgewicht, - minder actief in dagelijkse doen),
ondervindt veel baad bij gebruik van de celestien.
Eenvoudig iedere dag, gedurende ongeveer 5 minuten, een celestien kristal op het
vijfde chakra-punt houden en de te langzaam werkende schildklier zal geactiveerd
worden.
Bedenk echter dat indien de cliënt medicatie gebruikt om de werking van de
schildklier te versnellen, deze cliënt, indien er celestien gebruikt wordt, regelmatig ter
controle zal dienen te gaan bij zijn of haar arts of specialist, om de functie onder
controle te houden.
Het preventieve gebruik van celestien op de schildklier is niet aan te raden
aangezien de uitstraling van deze steen de schildklier immer zal activeren.
Soms is de verleiding groot, bijvoorbeeld bij overgewicht, echter indien er
overgewicht is en de schildklier werkt normaal dan zou het gebruik van celestien
lijden tot ontregeling van de schildklier hetwelk meer problemen oplevert dan er winst
behaald kan worden.
Als speciale fysiek/energetische eigenschap iets heel bijzonders wat zeker
uitsluitend bij de celestien gevonden kan worden.
Deze steen laat open wonden ten gevolge van bijvoorbeeld in de vingers snijden,
maar ook operatiewonden op een bijzondere wijze herstellen.
De steen dient vrij direct nadat het bloeden gestopt is op de wond aangebracht te
worden.
De werking (fijnstoffelijk maar wel fysiek/energetisch) laat cellen “samensmelten”
hetwelk geen enkele andere stof als mogelijkheid heeft.
De celestien hersteld cellen en weefsel waarvan de natuurlijke binding verstoord is.

Om wondweefsel of verstoord weefsel te herstellen gebruiken wij geen olie of elixer
maar uitsluitend het zuivere kristal.
Storend littekenweefsel zal vrijwel niet optreden als de steen maar snel genoeg na
het stoppen van de bloeding in contact gebracht wordt met het desbetreffende
weefsel en littekenweefselverhardingen zal men door het gebruik van deze steen
zeker niet aantreffen.
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De celestien heeft nog een eigenschap waar we in deze tijd dankbaar gebruik van
zouden kunnen maken.
We leven in een tijd waarin een aantal psychisch/lichamelijke disbalansen zich
voordoen waarmee we in eerdere tijden niet mee geconfronteerd werden en/of
waren.
Als voorbeeld neem ik hier even de enorme toename van energetisch “verstoorde”
mensen, welke klacht zich op een jeugdige leeftijd voordoet als ADHD.
Een onvermogen om de energetische en geestelijke beleving te vertalen naar fysieke
uitingsvormen en/of activiteiten.
Daardoor een gigantische overenergie en overbelasting op diverse velden van het
wezenlijk zijnspatroon waardoor het slachtoffer geen andere uitweg meer weet te
vinden voor deze overenergie dan in pulserende en exploderende excessen.
Wat is er werkelijk aan de hand ?
De mens ontvangt een enorme hoeveelheid fijnstoffelijke informatie welke uniek is
aan zijn eigen wezen, informatie welke reeds besloten ligt in de buitenste auravelden en informatie welke aangevuld wordt vanuit de “kosmische-energie” hoewel
het woord levens-geest hier ook op zijn plaats zou zijn.
In deze tijd is het verschijnsel ADHD de meest in het oog vallende disbalans en een
toenemend aantal kinderen lijden onder deze veelal geheimzinnige disbalans.
Maar als we goed kijken naar het proces wat gaande is bij de jonge mensen welke
hier onder lijden dan zien we eigenlijk het hierna volgende gebeuren.
Energie welke ter beschikking staat van het mens wat zichzelf psychisch en fysiek
dient te manifesteren in dit leven weet niet de “juiste” weg te vinden om te komen tot
de zelfrealisatie van het wezen.
Met andere woorden, deze energie hoopt zichzelf op als ware het een expansievat
zonder ventiel.
Het zijn niet de organen en of orgaanstelsels waar deze ophoping van overenergie
zich voordoet maar deze ophoping vindt in dit geval cellulair plaats, met andere
woorden iedere fysieke lichaamscel staat gespannen als een boog en kan niet
komen tot de gelijkwaardige uitwisseling, binnen het systeem, van deze energie.
Kortom de energetische samenwerking tussen de diverse cellen, is op het vlak van
het doorgeven van de kosmische-energie en de energie welke besloten ligt in de
ijlere aura-lagen (6 & 7), niet meer mogelijk.
Veelal zal het kind wat lijdt onder een ADHD-achtig verschijnsel melden dat het, vlak
voor een aanval, het gevoel heeft “in brand te staan”.
Dit gevoel is een zeer terecht gevoel daar de energie-opbouw op cellulair niveau
gigantisch is.
Alles wat nodig zou zijn om te komen tot voorkoming van deze gigantische energiepieken in het totale systeem is een katalysator en de celestien is zo’n katalysator.
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Zonder de processen welke allemaal ten grondslag liggen aan deze disbalans
uitgebreid te beschrijven en zonder aan te geven wat de effecten van deze disbalans
allemaal kunnen hebben op het “later” functioneren van het kind, dient hier begrepen
te worden dat de celestien de mogelijkheid biedt om de energie productie op cellulair
niveau te regelen en te reguleren.
Reeds meerdere malen is de celestien succesvol ingezet ter begeleiding van de
ADHD problematiek.
Het kind wordt rustiger, krijgt meer controle over zijn emoties en ervaart niet meer de
gigantische energetische opbouw in zichzelf en in zijn eigen veld.
Alles wat hiervoor nodig is : een celestien kristal wat gedragen wordt op de thymusklier, een klier welke tijdens de meest jeugdige leeftijd ook fysiek nog enorm actief is.
Het is de energetische opbouw van de celestien, alsmede de ioniserende werking
van het strontium element, wat de energiestructuren van de cel zal begeleiden.
Denk erom dat het kristal direct op de huid gedragen dient te worden en absoluut
niet aan een metalen maar liever aan een lederen of stoffen veter.
Binnen 1 maand nadat de celestien op de thymus gehangen is zal zichtbaar worden
wat de enorm positieve uitwerking van deze steen op de disbalans is.
Overigens kan als oorzaak van ADHD gekeken worden naar de enorm groeiende
hoeveelheid statische energie, veroorzaakt door een toenemend aantal zenders
(radio, TV, mobiele telefonie, satellieten, radar, magnetron, automatische
garagedeuropeners, etc. etc.).
Door het groeiende aantal vervuilende zenders (neon en TL behoren hier ook toe
alsmede computer beeldschermen) zullen op ADHD lijkende disbalansen steeds
meer en vaker voor gaan komen.
Aangezien we echter in een wereld schijnen te leven waarin we bewust kiezen voor
de elektronische vervuiling welke ons op cellulair niveau uiteindelijk zal “killen”, is het
zaak om voor het voortbestaan van de bedreigde soort (de mens) de middelen te
gaan gebruiken welke de verstoringen tenietdoen.
Celestien heft niet de hoeveelheid elektrostatische “smog” op, maar biedt de
mogelijkheid, vermits toegepast op de thymus, de negatieve fysieke en voornamelijk
geestelijke coördinatie stoornissen op verschillende en voornamelijk cellulair niveau,
teniet te doen.
In tegenstelling tot andere stenen, waarbij de totale energetische uitwisseling binnen
het menselijk energieveld plaats grijpt in een fractioneel moment, dient de celestien,
indien ingezet voor dit doel, dagelijks (ook ‘s nachts) gedragen te worden.
De vraag “voor hoelang” zou zich op kunnen dringen, het advies is om de steen te
laten dragen tot in de pubertijd (niet tot in de pre-pubertijd, maar dus tot de echte
pubertijd).
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De krachtige celestien werkt prima “zuiverend” in therapie ruimtes, spreek en
behandelkamers.
Zware energie wordt afgevoerd en deels omgezet tot een prettige “lichte” sfeer,
waarbinnen het goed toeven is door een diep gevoel van welbevinden.
Daarnaast heeft de steen en rustgevende uitstraling waardoor verhitte geesten tot
afkoeling komen en een nerveus hart tot rust zal komen.
Celestien is een kostbaar geschenk van Moeder Natuur aan deze Aarde en de
edelsteen therapeut kan dankbaar gebruik maken van dit geschenk aangezien deze
steen zeer bijzondere zaken tot stand kan brengen.
Het is niet voor niets dat de “Ouden” deze steen reeds als een vorm van de “Steen
der Wijzen” beschouwden en de uitgebreide en geneeskrachtige werking plus het
transformerend vermogen graag voor zichzelf behielden als “Geheime-Wijsheid”.

Chakra`s :

2, 3, 4, 5 & 6,

Energetische basis lading :

opbouw en geleiding,

Element :

lucht en water,

Toon :

D,

Kleurtrilling :

alle bekende kleuren.

Affirmatie :
“Ik weet mij gesterkt in mijn manifestering op lichamelijk en geestelijk niveau.”

Meditatie :
In meditatie verbindt de celestien ons vrij direct met ons eigen groot kosmisch
bewustzijn. We beleven onszelf inderdaad als één met alles wat is, ooit geweest is
en ooit zal zijn.
Ons spiritueel bewustzijn wordt wakker gemaakt door deze steen en zal nimmer meer
inslapen omdat we een beleving zullen hebben welke zo’n onuitwisbare indruk op
ons achter zal laten dat vergeten gewoon onmogelijk zal zijn.
Bij spanning of stress laat een meditatie met de celestien ons zien dat alle zaken
slechts schijnbelastingen zijn welke in de weg staan om daadwerkelijk tot de
volledige zelf-realisatie te komen, een zelfrealisatie die ons kan doen manifesteren
als de grootsheid welke absoluut in onszelf besloten ligt.
Sterrenbeelden : de Waterman en de Vissen.
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Vindplaatsen : Sicilië, Zwitserland, Italië, Zuidwest Engeland, Oostenrijk, Tunesië en
Marokko, Amerika en Madagaskar. Altijd in kalksteenafzettingen.
Onderhoud : De celestien valt uitsluitend te reinigen door deze af te spoelen onder
lauw stromend water. Deze steen behoeft nooit opgeladen te worden aangezien de
lading zo enorm krachtig is dat 24 uur in de vensterbank uitsluitend ter geruststelling
van de therapeut zou kunnen doen.
Aangeraden wordt deze steen goed te beschermen tegen contact met hard
oppervlaktes om beschadiging te voorkomen.
Indien men in het bezit is van een celestien geode, legt deze dan nimmer met de
open zijde naar de Aarde maar altijd met de open zijde vrij de ruimte in.
Stenen welke toegepast worden bij zaken als ADHD zijn uitsluitend geschikt voor de
persoon welke deze steen gebruikt en/of gebruikt heeft, met andere woorden pas
dezelfde steen nimmer meer toe op een ander met andere en/of soortgelijke
problemen.

