
 دستبند هفت سنگ

زیورآالت  جمله زیورآالتی هستند که جای خود را در میان مردم باز کرده اند. پوشیدن  از  دستبندها

. به نفستان نیز می شود کند، باعث افزایش اعتماد  عالوه بر اینکه استایل شما را کامل تر می

با طراحی دلچسب گزینه مناسبی برای جوانان و دختران سخت پسند می   هفت سنگ دستبد

وجود دارد. این دستبند cm ۲۲تا cm ۱۳ در سایز های مختلفی از جمله دستبند اینباشد.  

آن مشخص است از هفت سنگ مختلف است که هر کدام از   تشکیل شده همانطور که از اسم 

آن را به یک دستبند   آنها خواص جداگانه ای دارند. ترکیب متریال سنگ های رنگی و چرم طبیعی 

 سنگ۷دستبند .فوق العاده تبدیل کرده است
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 ایی سنگ های دستبندشناس

آمیتیست، الجورد، فیروزه )مصر(، عقیق سبز،  دستبند هفت سنگ از سنگ های خاصی چون 

هر کدام از سنگ ها   چشم ببر، سیترین، عقیق سرخ تشکیل شده است. در ادامه به شناسایی

 :می پردازیم
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آمیتیست  :سنگ 

قیمتی قرار دارد.   این نوع سنگ به دلیل اینکه در اکثر نقاط یافت می شود جزء سنگ های نیمه

اولین بار در کشور روانی و سپس  .های ارغوانی روشن تا بنفش تیره وجود دارد  آمیتیست به رنگ

 سنگ۷دستبند .اروگوئه نیز یافت شد  آلمان،  در کشورهای برزیل، روسیه، استرالیا،

آمیتیست  :خواص متا فیزیکی 

 تقویت اراده ترک عادات ناپسند 

 رای پیشانی و تاجبهبود و کاهش سردرد و دردهای میگرنی به دلیل ارتباط با چاک 

 :سنگ الجورد
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دانند. این سنگ در رنگ  از گذشته تا به امروز سنگ الجورد را جزء سنگ های قیمتی و تزئینی می

آبی و لکه آن رنگ  آهن است. اولین   های مختلفی دیده می شود که بهترین  های سفید و سولفید 

آرژانتین سپس در کشورهای شیلی منبع پیدایش سنگ الجورد در افغانستان و ، روسیه، کانادا، 

 .و پاکستان می باشد

 :خواص متا فیزیکی الجورد

 شکوفایی توانایی های ذهنی 

 آرامش و دوری از ترس و اضطراب  ایجاد 

 :سنگ فیروزه )مصر(

 -به رنگ سبز یکی از قدیمی ترین سنگ ها در میان انواع سنگ های معدنی می باشد. این سنگ

آویزها، نگین انگشتر،  و در زمینه های مختلفی از جملهآبی بسیار زیبا دیده می شود  ساخت 

سنگ فیروزه اغلب در مناطق خشک و بیابانی  .مورد استفاده قرار می گیرد…دستبند، گردنبند و 

توان در کشورهای نظیر ایران ، تبت ، چین، ایالت های  یافت می شود؛ همچنین این سنگ را می

آ  تگزاس ، نیومکزیکو ،  .ریزونا ، کالیفرنیا یافتکلورادو ، 

 :خواص متا فیزیکی فیروزه )مصر(

 تقویت روحیه فردی 

 افزایش توانایی های ارتباطی 

 :سنگ عقیق سبز

جواهر سازی دارد.   یکی از سنگ های گران قیمت است که کاربردهای بسیاری در  این نوع سنگ

است. عقیق سبز اولین بار در کشور   عقیق سبز از گذشته تاکنون از خواص بسیاری برخوردار بوده



آریزونا و   لهستان و در منطقه سیلسیا و امروزه در آمریکا در ایالتهای اورگان ،  کشورهایی نظیر 

آفریقای  .جنوبی و استرالیا نیز یافت می شود  کالیفرنیا، 

 :خواص متا فیزیکی عقیق سبز

 آنها  کنترل عادات بد و دوری از 

  بی حالیایجاد تعادل و رفع خستگی و 

 :سنگ چشم ببر

آن می توان شناسایی کرد. چشم ببر  این نوع سنگ با توجه به رنگ قهوه ای طالیی براق و جذاب 

حاضر در تایلند و دماغه شمالی   در واقع از چشم عقاب شکل گرفته است. چشم ببر در حال

کشورهای استرالیا، برزیل، کانادا، چین، هند، کره،   آفریقای جنوبی می توان یافت. همچنین در

آمریکا منابع سنگ چشم ببر وجود دارد  میانمار، نامیبیا،  .اسپانیا و 

 :خواص متا فیزیکی چشم ببر

 تحریک و فعال کننده مراکز حرکتی در بدن 

 ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای دوم و سوم بدن 

 :سنگ سیترین

گسترده ای دیده   نرژی مثبت است. سیترین در طیف رنگ هایاین سنگ نماد شادی و نشاط و ا

قهوه ای متغیر است. بزرگترین منابع   می شود که از زرد تا نارنجی و بالعکس و تا نارنجی مایل به

در جنوب برزیل وجود دارد. همچنین در کشورهای  طبیعی سیترین در ایالت ریو گراند دو سول

آفریقا، انگلیس، ماداگاسکار،اتحاد جماهیر شوروی، کلرادو و کالیفرنیا فرانسه،    اسپانیا، برزیل، 

 سنگ۷دستبند .می شود یافت

 :خواص متا فیزیکی سیترین



 ارتباط با چاکرای خورشیدی و ساکرال و باعث افزایش نیروی قدرت در بدن 

 دور نگهداشتن انرژی های منفی و شیطانی 

 :سنگ عقیق سرخ

آن   شد که به دلیل زیبایی بی نظیر خود دراز قدیمی ترین سنگ های قیمتی می با جواهر سازی از 

آن را از یک سنگ قیمتی به سنگ ارزان قیمت  استفاده می شود. وجود منابع مختلف عقیق سرخ 

مختلف سراسر جهان از جمله برزیل، میانمار،  تبدیل کرده است. عقیق سرخ را می توان در مناطق

 .یافت مکزیک، استرالیا و ایاالت متحده

 :خواص متا فیزیکی عقیق سرخ

 آرامش بخش و تسکین دهنده ذهن 

 کنترل خشم و غلبه بر عصبانیت 

  

 

 دستبند زینتی هفت سنگ خرید



مراجعه کرده  سایت فروشگاهی گلکسی ارتیو برای خرید دستبند زینتی هفت سنگ می توانید به

 با قیمت مناسب انتخاب کنید. یکی از مزیت های خرید دستبند از دستبندهای سنگی خاص و

برخوداری از بسته بندی ویژه محصوالت می باشد که شامل یک کیف چرمی  سایت گلکسی ارتیو

آهنربایی است. با خرید از   هفت سنگ نتیدستبند زی دست دوز و یک جعبه هارد باکس لبتاپی 

 سنگ۷دستبند .سایت ما در کمترین زمان ممکن سفارشات خود را تحویل بگیرید

 

عالقه دارید؟ ما دستبند هفت سنگ را به شما پیشنهاد می  دستبندهای سنگی آیا به پوشیدن

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