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Maailma jossa elämme, sisältää monia erilaisia valtameriä, meriä, vuoristoja, jokia
ja monia muita luonnon luomia rajaseutuja ja rajoja. Maapallolla on myös erilaisia
rajoja, jotka vaihtelevat alueen ja alueen välillä. Kaikki kiteet, kivennäisaineet ja
jalokivet pitävät kiinni seitsemään eri atomirakenteeseen, jotka kaikki edustavat
jaksollisen järjestelmän elementtejä.
Jalokiviä on käytetty antropologisen historian aikana useilla eri tavoilla.
Mielenkiintoista on, että sana "crystal" on peräisin kreikan sanasta "krustullos" - eli
"jää". Muinaishistoriassa uskottiin esimerkiksi, että kvartsi kivet lähetettiin
taivaista. Kirjallisen historian aikana jalokiviä on käytetty laajasti eri tarkoituksissa
kulttuurista riippuen. Monet muinaiset uskonnot uskoivat, että kiteet, mineraalit
ja jalokivet ovat parantavia, suojaavia ja omaavat monia muita hyviä
ominaisuuksia.
Kuinka tahansa, kaikilla tunnetuilla kulttuureilla on yksi yhtenäinen tapa, niillä
kaikilla on ollut tapana antaa kiteitä, mineraaleja ja jalokiviä lahjaksi, joten
oikeastaan kivet yhdistävät ihmisiä. Toivomme, että löydät markkina
osastoltamme jotain ainutlaatuista läheisillesi.
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The World we live in encompasses many different, frontiers and borders, created
by oceans, seas, continents, mountain ranges, rivers and much more natural
phenomenon. Earth’s crust also has diverse boundaries within the aspect of
crystal and rock formations differing from region to region. All crystals, minerals
and gemstones adhere to seven different atomic structures and all represent the
elements of the periodic table.
Gemstone usage within our anthropological history has been used in multiple of
ways. Interestingly, the word ‘crystal’ is thought to derive from the Greek word
“krustullos”, – meaning “ice”. In ancient history, for example, it was believed that
quartz stones were sent from the heavens. Within our written history gemstones
were widely used by. Within our written history gemstones were widely used by
different intention, depending from culture. Many ancient religions believed, that
crystals, minerals and gemstones have healing, protecting and many other good
properties.
However, all most all known cultures have one unifying habit, them all have had
habit to give crystals, minerals and gemstones to gift, so actually stones unite
people. We hope, that you will find from our market stall something unique to gift
to your loved ones.

