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Bransoletka mala z 3 magiczne
Kamień 10mm.***
Cena

39.90 zł

Opis produktu
Krótka mala przeznaczona do noszenia na nadgarstku, wykonana z 3 kamień
Tygrysie, kocie i bawole Oko
Srednica: 20cm.
Tygrysie Oko
Kamien ten uzmyslawia nam, ze jedyna pewna rzecza w swiecie jest ruch, zmiana i jedynie dzieki jej akceptacji mozemy
przezywac szczescie i poczucie pelni. Dzieki wibracjom tego kamienia mozemy zaktywizowac wlasna energie, wzbudzic sobie
poczucie bezpieczenstwa bez koniecznosci przylegania i trzymania sie tego, co materialne i namacalne. Energia ta pomaga
nam pozbyc sie wewnetrznego zametu i zniesc blokady emocjonalne.
Tygrysie oko jest odmianą kwarcu. Ma zlocisty lub zlocistobrazowy kolor, jest zwiazany z energia ognia.
Tygrysie oko wyostrza nasze postrzeganie (równiez wzrok), na wielu poziomach zaczynamy lepiej dostrzegac, co sie wokól nas
dzieje, wzrasta tez nasza zdolnosc przewidywania. Kamien ten dodaje odwagi w wyrazaniu wlasnego zdania, wzmacnia wole
przetrwania i dazenia do sukcesu.
Charakterystyczna piekna gra barw tygrysiego oka ma dzialanie stymulujace .Pobudza do pracy nad emocjami, lagodnie
energetyzuje cialo, przynosi radosc, zadowolenie i uwolnienie od leku. Sprzyja przejrzystosci mysli, skupienie i koncentracja na
rzeczach waznych, a takze wzmacnia wole. Pomaga w ekspresji oraz latwiejszym wyrazaniu uczuc i mysli. Tygrysie oko
przyspiesza strumien energii w organizmie i znosi bariery w jej przeplywie. Dzieki temu wzmaga naturalne procesy
samoleczenia, a takze poprawia krazenia. Wiadomo równiez, ze reguluje trawienie i przyswajanie skladników odzywczych.
Pobudza organizm do wydalania toksycznych substancji oraz znosi dolegliwosci spowodowane ogólnym zatruciem ustroju, na
przyklad ospalosc, bóle brzucha i glowy oraz przewlekle zmeczenie. Kamien polozony na splocie slonecznym rozgrzewa cialo,
dzieki czemu pomaga likwidowac przeziebienie, grype, angine i zapalenie pluc. Dodatkowo wzmaga dzialanie przyjmowanych
leków i przyspiesza powrót do zdrowia po ciezkich chorobach. Przylozony do oczu znosi ich ból i pieczenie spowodowane dluga
praca przed monitorem komputera, likwiduje cienie i obrzeki oraz poprawia wzrok. Noszony na piersiach lagodzi symptomy
astmy, stanów zapalnych górnych dróg oddechowych oraz alergii objawiajacej sie kaszlem, kichaniem i lzawieniem oczu. Ze
wzgledu na kolor tygrysie oko jest zwiazane ze splotem slonecznym, wspomaga tez trawienie i leczy z przeziebien. By
poprawic wzrok, mozna klasc oczyszczone wczesniej kamienie na powieki lub przemywac oczy woda, w której sie moczyly.

Kocie Oko
Charakterystyczne efekty optyczne spowodowane są obecnością bardzo licznych i drobnych, wydłużonych kanalików
(wypełnionych gazem), ułożonych w sposób uporządkowany, równolegle do dłuższej osi kryształu. W przypadku ich
krzyżowania się powstaje efekt asteryzmu.
Obowiązkowy dla zaliczenia minerału do Kociego Oka jest oczywiście efekt kociego oka. Niekiedy zamiast wzorcowego dla
tego minerału efektu kociego oka wykazuje asteryzm w postaci czteroramiennej gwiazdy.
Cymofan (cymofanit, kocie oko, chryzoberylowe kocie oko) – odmiana chryzoberylu wykazująca efekt kociego oka. Nazwa
pochodzi od greckich słów kyma = fala i fainio = pokazuję (faliste refleksy świetlne przy obrocie kamienia).
Nazwa „kocie oko” wskazuje na podobieństwo kamienia do kociego oka.
Minerał zaliczany jest do kamieni szlachetnych ze względu na wysokie ceny osiągane przez piękne i rzadkie kamienie.
Asyryjczycy wykorzystywali odmiany kocich oczu do wykonywania posążków swoich bóstw. Od dawna wierzono, że kocie oko
to wyjątkowy amulet przeciwko sztuce czarnoksięskiej i czarom. Kocie oko było zawsze cenione w Indiach jako symbol
szczęścia i dobrobytu, uznaje się je za talizman chroniący majątek. Wierzy się, że kocie oko może chronić dzieci przed złymi
duchami. Ponoć proszek z tego minerału może wspomagać leczenie owrzodzeń i ropiejących ran.
Bawole oko:
pobudza pracowitość, zaradność i wytrzymałość. To kamień pomocny również w leczeniu chorób oczu i poprawianiu jakości
widzenia. Chroni przed tzw. "złym okiem" i atakami psychoenergetycznymi odbijając energię z powrotem.
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