
 دستبند بودا

، جلوه بیسیار زیبایی در دست شما خواهد دستبندها استفاده از زیورآالتی چون

است که با ظاهر خاص و زیبای  دستبندهای سنگی یکی از انواع بودا دستبند .داشت

خود بسیاری از جوانان و دختران سخت پسند را مجذوب خود کرده است. دستبند زینتی 

بودا متشکل از سنگ های قیمتی و فلزهای استیل رنگ ثابت بوده که به صورت کشویی 

ساختار این دسته به کار رفته است که در ادامه به  نیز می باشد. سنگ های بسیاری در

آنها می پردازیم  .بررسی هر یک از 
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 شناسایی سنگ های کار شده در دستبند بودا
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آمیتیست  :سنگ 

  

که معروف به سنگ متولدین بهمن ماه است. این سنگ در سنگ بسیار زیبا و قیمتی  

رنگ های بنفش تیره تا روشن وجود دارد و در ساخت بسیاری از زیورآالت و جواهرات به 

آمریکای جنوبی دیده می  آفریقا و  آمتیست اغلب در مناطقی چون  کار می رود. سنگ 

 .شود

آمیتیست  :خواص متا فیزیکی 

 فعال سازی چاکرای چشم سوم 

 آرام  دفع انرژی های منفی و ایجاد فضای 



 :سنگ الجورد

آبی  سنگ الجورد معروف به سنگ صداقت و دوستی است. این نوع سنگ اغلب به رنگ 

آبی متوسط دیده  وجود دارد، همچنین در برخی مواقع به رنگ های سبز کمرنگ و سبز 

آفریقا یافت می  می شود. سنگ الجورد در مناطقی از افغانستان، پاکستان، ارمنستان و 

 .شود

 :خواص متا فیزیکی الجورد

 تنظیم و ایجاد تعادل بین چاکرای پنجم و ششم 

 افزایش اعتماد به نفس 

آکوامارین  :سنگ 

آبی، سبز و زرد به چشم می خورد. هر چه رنگ  این نوع سنگ اغلب در طیف رنگ های 

آکوامارین تیره تر و پررنگ تر باشد، قیمتی تر است. این سنگ در مناطق برزیل،  سنگ 

 .باهیا، جمهوری ماالگاسی، افغانستان، تانزانیا، پاکستان و روسیه یافت می شود

آکوامارین  :خواص متا فیزیکی 

   از تنش های عصبیدوری 

 ایجاد تعادل بین احساسات ذهنی 

 :سنگ یشم



این نوع سنگ معروف به سنگ بهشت است. سنگ یشم به رنگ سبز بوده و در انواع 

آمریکا و  مختلفی وجود دارد. این سنگ اغلب در مناطق کانادا، مائوری نیوزلند، مسو 

آسیا یافت می شود  .جنوب شرقی 

 :خواص متا فیزیکی یشم

 تمرکز و قدرت تصمیم گیری افزایش 

 فعال سازی چاکرای ششم 

 :سنگ چشم ببر

این سنگ معروف به سنگ قدرت و شجاعت است و به رنگ قهوه ای با نوارهای طالیی 

آفریقای جنوبی است  دیده می شود. مهمترین منابع سنگ چشم ببر در مناطق تایلند و 

دا، برزیل، برمه، چین و اسپانیا یافت اما در مناطق دیگری چون هند، استرالیا، نامبیا، کانا

 .می شود

 :خواص چشم ببر

 تقویت اراده و اعتماد به نفس 

 تنظیم و ایجاد تعادل چاکرای دوم و سوم 

 :سنگ کهربا

این سنگ معموال در رنگ های زرد، قهوه ای و نارنجی دیده می ود. سنگ کهربا اغلب در 

 .غرب کالینین گراد روسیه، بالتیک و جمهوری دومینیکن یافت می شود

 :خواص متا فیزیکی کهربا



 پاکسازی و فعال سازی مجدد چاکراها 

 روشن شدن ذهن و افکار 

 :سنگ جاسپر سرخ

آن استرنگ قرمز این نوع جاسپر ب آهن در  سنگ جاسپر قرمز اغلب در  .ه دلیل اکسید 

 .برزیل و ایاالت متحده یافت می شود

 :خواص جاسپر سرخ

 فعال سازی چاکرای اول یا ریشه 

 آزاد سازی انرژی های نهفته  دفع انرژی های منفی و 

 

 

 



 

 خرید دستبند زینتی بودا

آرتیو با خرید دستبند زینتی بودا از عالوه بر دستبندی زیبا و بی نظیر از بسته  گلکسی 

آن که شامل یک کیف چرمی دست دوز و یک جعبه هارد باکس لبتاپی  بندی ویژه 

تحویل سفارشات در  گلکسی ارتیو اهنربایی می باشد، برخوردار شوید. از مزیت های

 .کمترین زمان ممکن است

عالقه دارید؟ ما دستبند بودا را به شما پیشنهاد می  دستبدهای سنگی دنآیا به پوشی

 .کنیم. با خرید دستبند فوق غرق در حس رضایت خواهید شد

 

https://galaxyartio.com/
https://galaxyartio.com/
https://galaxyartio.com/
https://galaxyartio.com/
https://galaxyartio.com/product-category/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%b3%d9%86%da%af-%d8%ae%d8%a7%d8%b5/
https://galaxyartio.com/product-category/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%b3%d9%86%da%af-%d8%ae%d8%a7%d8%b5/

