
 دستبند چاکرا

آن پیداست با چاکراهای اصلی بدن در ارتباط است. این  چاکرا  دستبند سنگی  همانطور که از اسم 

شده در این  تی زیادی تشکیل شده است. سنگ ها کاردستبند گرانبها از سنگ های معدنی و قیم

آمیتیست، فیروزه، سیترین و عقیق سرخ و سبز است که  دستبند شامل الجورد، چشم ببر، 

برای مراقبه و مدیتیشن نیز  خواص بسیاری به همراه دارد. همچنین از این دستبند می توان

آشنا سنگ های  استفاده کرد. در ادامه با ما همراه باشید تا به کار رفته در این دستبند بیشتر 

 .شوید
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 سنگ های کار شده در دستبند چاکرا

آمیتیست برزیل -۱  :سنگ 

آن می توانید احساس بهتری داشته باشید.  این سنگ نماد خوشبختی است و با به همراه داشتن 

تا مات نیز دیده می شود. این  آمیتیست برزیلی در رنگ های بنفش مایل به قرمز، بنفش کم رنگ

 .یافت سنگ را می توان در برزیل و اوروگوئه

https://galaxyartio.com/?attachment_id=6643#main


آمیتیست برزیلی  :خواص متا فیزیکی 

 تنظیم و ایجاد تعادل چاکرای هفتم 

 افزایش اعتماد به نفس و قوه تمرکز 

 

 :سنگ الجورد افغانستان -۲

واقع الجورد به  این سنگ از گذشته در ساخت جواهرات و زیورآالت قیمتی استفاده شده است. در

آبی خود مشهور است و اغلب به همین رنگ دیده می شود اما ممکن است در طیف رنگی  رنگ 

آبی شود. سنگ الجورد عالوه بر افغانستان در  تیره نیز دیده آبی سبز کم رنگ تا متوسط و یا 

آفریقا یافت می شود مناطق دیگری چون ارمنستان، پاکستان و  .بخشی از 

 :خواص متا فیزیکی الجورد افغانستان

 تنظیم و ایجاد تعادل چاکرای پنجم و ششم 



 آرامش و جلوگیری از تنش های عصبی  ایجاد 

 :سنگ فیروزه مصر -۳

قرار دارد. فیروزه به   های قدیمی و با ارزش است که جزء محبوب ترین انواع سنگ ها  یکی از سنگ

آبی روشن تا تیره و سبز تیره دیده می شود همچنین سنگ فیروزه اصل در مناطقی از  .رنگ های 

 .آمریکا یافت می شود  نیشابور و کرمان در ایران، تبت، مصر و

 :خواص متا فیزیکی فیروزه مصر

 بود چاکرای گلوتنظیم و به 

 دفع انرژی های منفی 

 :سنگ عقیق سبز یمنی -۴

عقیق سبز یمنی اغلب  .یکی از زیباترین سنگ ها است که با رنگ سبز بی نظیر خود دل می رباید

مناطقی چون لهستان در ناحیه سیلسیا،  به رنگ سبز تیره تا روشن دیده می شود. این سنگ در

آریزو  آفریقای جنوبی یافت می شود  نا،امریکا در ایالتهای اورگان،   .کالیفرنیا و 

 :خواص عقیق سبز یمنی

 فعال کردن چاکرای قلب 

 رفع خستگی های جسمی و ذهنی 

 :سنگ عقیق سرخ یمنی -۵

شود. این سنگ  عقیق سرخ هم گونه ای دیگر از سنگ عقیق است که اغلب به رنگ قرمز دیده می

آفریقای جنوبی یافت می شود  .در کشورهای یمن، لهستان و 



 :خواص متا فیزیکی عقیق سرخ یمنی

 محافظت از فرد در برابر بالیا 

 از بین بردن ترس و اضطراب 

 :سنگ سیترین برزیل -۶

آن به رنگ زرد آهن در  روشن تا طالیی  نوعی سنگ معدنی و گران قیمت است که به دلیل وجود 

برزیل است اما در مناطق  ایل به قهوه ای دیده می شود. منشا استخراج سنگ سیترین درو م

آمریکا، اسپانیا، روسیه، ماداگاسکار،  .فرانسه و انگلستان نیز یافت می شود  دیگری چون 

 :خواص متا فیزیکی سیترین برزیل

 افزایش اعتماد به نفس و احساس امنیت 

 باز بین بردن ترس های شبانه در خوا 

 :سنگ چشم ببر هندوستان -۷

به رنگ طالیی  چشم ببر معروف به سنگ قدرت و شجاعت می باشد. این سنگ به صورت نوارهایی

آفریقای جنوبی، تایلند،   تا زرد و قهوه ای نیز دیده می شود. سنگ چشم ببر اغلب در مناطق هند، 

آمریکا، کانادا،نامیبیا، ایاالت  یا، برزیل، میانمار و چین نیز یافت می استرالیای غربی، اسپان  متحده 

 .شود

 :خواص متا فیزیکی چشم ببر هندوستان

 تنظیم و تعادل چاکرای سوم 

 تمرکز ذهن و بهبود وضوح ذهنی 



 

 خرید دستبند زینتی چاکرا

دستبندی ماندگار خواهید داشت. همچنین با خرید  گلکسی ارتیو با خرید دستبند زینتی چاکرا از

آن شامل یک عدد کیف چرمی دست دوز و یک جعبه هارد   بندی ویژه این دستبند از طراحی بسته

آنها را  باکس لبتاپی  آهنربایی بهره مند شوید. با سفارش از این سایت در کمترین زمان ممکن 

 .تحویل بگیرید

دارید؟ ما دستبند چاکرا را به شما پیشنهاد می کنیم. با  آیا به پوشیدن دستبدهای سنگی عالقه

 .حس رضایت خواهید شد  غرق در خرید دستبند فوق
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