Kristal Geode
Voor Max
gekocht in
Drents hunebed
museum
Breek een kristal-geode A. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES: 1. Deze set is bestemd voor kinderen vanaf 14
jaar. 2. Assistentie en supervisie van een volwassene is te allen tijde vereist. 3. Deze kit en het
afgewerkte product bevatten kleine onderdelen en kleine ballen die verstikkingsgevaar kunnen
veroorzaken als ze verkeerd gebruikt worden. Houd ze uit de buurt van kinderen jonger dan 3 jaar. 4.
Plaats geen enkel onderdeel van dit product in je mond. 5. Het dragen van een bril wordt sterk
aangeraden omdat vuil in het gezicht/de ogen terecht kan komen tijdens het openen van de geode.
Pas bovendien op voor scherpe punten/hoeken tijdens de omgang met de geode. 6. Werk altijd op
een stevig, vlak werkvlak en probeer het gebied netjes en schoon te houden. Leg een bord of een
stuk karton onder het product en gebruik niet te veel kracht om beschadigingen aan het werkvlak te
voorkomen. B. GRAAF JE EIGEN GEODE Leg een doek (of beschermende laag) bovenop de nog niet
geopende rots zak en breek de rots met een hamer. (De hamer is niet inbegrepen.) Wees voorzichtig
tijdens het hameren omdat de plastic zak stuk kan gaan tijdens de procedure. Knip het zakje
tenslotte open om de unieke geode erin te ontdekken. C. LEUKE WEETJES 1. De naam geode is
afkomstig van het Griekse woord 'geode', wat 'aards' betekent. Deze naam is passend omdat vele
geoden rond zijn en eruit zien als kleine planeten. 2. De grootste geode ter wereld is 35 feet (10,6 m)
breed en bestaat nagenoeg helemaal uit blauw kristal! De geode bevindt zich in de buurt van het
Eriemeer in Ohio in de Verenigde Staten. 3. Geodes ontstaan doordat water binnendringt, opdroogt
en mineralen afzet, wat zich steeds weer herhaalt. Deze mineralen zetten uit en vullen de rotsen
waardoor fantastische kristallen ontstaan waar jij van kunt genieten. 4. De meest bekende en meest
gevraagde geoden zijn zulke, die in de buurt van gebieden met vulkanische activigteiten zijn
ontstaan. 5. Sommige mensen geloven dat geoden ertoe bijdragen voor harmonie binnen de familie
thuis te zorgen. Geoden wordt ook de bovennatuurlijke kracht toegedicht, je geest te kunnen
reinigen en opladen.

Klaar voor de
verbrijzeling.
Wat zou er in de
Geode zitten????

Gebroken
Geode…..

Voor allemaal een
steen!!

Kleintje voor Sanne en Andy, die moeten we versturen.
Max heeft de steen gekregen… grootste stuk voor hem.
Tekst voor op de berichtjes die met de geode mee gaan,

Voor evenwicht en harmonie.
Reinigt je geest en laadt je op.

