
 دستبند گلکسی

یکی از محبوب ترین انواع دستبندها در بین پسران و دختران  دستبندهای سنگی

دست ساز متشکل از سنگ های عتیق به رنگ  گلکسی دستبند .جوان می باشد

مشکی و سیارات منظومه شمسی است. حلقه ای بیضی شکل از جنس فلز برنج 

 وجود ای  نقره و طالیی رنگ دو در که  است  برگرفته در را زحل ثابت  ه و رنگآبکاری شد

وجود دارد که بسته به  21cmتا   15cc در سایزهای مختلف دستبند نوع این.  دارد

سایز مچ دست خود می توانید مناسب ترین سایز را انتخاب کنید. وزن دستبند 

آن احساس سنگینی گلکسی بسیار سبک می باشد به همین خاطر هنگام پ وشیدن 

دارای جعبه ای  دستبند گلکسی در مچ دست خود احساس نخواهید کرد. همچنین

آن نوشته و به  بسیار زیبا می باشد که می توانید به سلیقه خود هر متنی را در 

 .عنوان هدیه به عزیزان خود بدهید

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/
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/


 

  

  

 خواص سنگ های به کار رفته در دستبند گلکسی

سنگ های با ارزش فراوانی به کار رفته است که در ادامه  دستبند گلکسی در ساخت

آنها می پردازیم  :به بررسی خواص هر یک از 



 

  

 :سنگ البرادوریت

این سیاره نزدیکترین سیاره به  .یا عطارد است Mercury ین سنگ نماد سیارها

خورشید می باشد. سنگ البرادوریت نخستین بار در منطقه البرادور کانادا یافت شد 

آذری  آن به همین خاطر است. این سنگ اغلب در سنگ های  و دلیل نام گذاری 

 .مافیک مانند بازالت، نوریت و گابرو یافت می شود

 :خواص متا فیزیکی البرادوریت

 ازبین بردن افکار منفی و روشن فکری 

 درمان افسردگی و کاهش اضطراب 



  

 :سنگ هماتیت

که دومین سیاره نزدیک به خورشید است.   سنگ هماتیت نماد سیاره ونوس است

در واقع مدار ونوس در بین مدارهای زمین و عطارد قرار دارد. سنگ های هماتیت یا 

آهن یافت می شود. سنگ های قابل برش هماتیت در حدید در معا دن سنگ 

آلمان، نروژ، نیوزلند و ..  کشورهایی از جمله کمبرلند انگلستان، جزیره الب، سافلند 

 .یافت می شود

 :خواص متافیزیکی هماتیت

 تقویت حافظه و افزایش قدرت تفکر 

 محافظت در برابر طلسم و جادو 

  

 :سنگ هائوالیت

که بزرگترین قمر طبیعی منظومه خورشیدی می   اد کره ماه استسنگ هائوالیت نم

آن حدود یک ششم  باشد. ماه فاقد هر گونه اتمسفر و هیدروسفر بوده و گرانش 

آمریکا و کانادا یافتند.  گرانش زمین است. اولین بار سنگ هائوالیت را در کشورهای 

تیک کالیفرنیا یافت می اما امروزه تنها در دو منطقه یونتای نوا اسکوتیا و صحرای 

 .شود

 :خواص متافیزیکی هائوالیت



 تقویت توانایی های روحی و ذهنی 

 آرامش  رفع کمبود بی خوابی و ایجاد 

  

 :سنگ الجورد

فاصله  .سنگ الجورد نماد سومین سیاره منظومه شمسی یا همان زمین است

میلیون کیلومتر می باشد. معادن سنگ الجورد در جهان  150زمین تا خورشید حدود 

بسیار اندک است اما در معادن کشورهای از جمله بدخشان افغانستان ، دره کوکچه 

در منطقه کرانومونجان و کوه های غرب هندوکش نزدیک به سرچشمه رودخانه 

ند که به روش های سنتی قدیم الجورد را آمودریا از بهترین های سنگ الجورد هست

 .استخراج می کنند

 :خواص متافیزیکی الجورد

 افزایش انرژی بدن 

 کاهش ترس و استرس 

 :سنگ عقیق سرخ

این  .این سنگ نماد سیاره مریخ است که چهارمین سیاره به دور خورشید است

ی تر و با سرعتی کمتر از زمین به دور خورشید می چرخد. سیاره در مداری طوالن

معادن سنگ عقیق سر در کشور ایران به وفور یافت می شود. سنگ عقیق سرخ 

 -در دشت بمرود در شرق شهر قائن در خراسان جنوبی، در گسل جنوب شاهرود 

 .سمنان و در شهر کرمان نیز یافت شده است



 :خواص متافیزیکی عقیق سرخ

 زخم و انرژی های منفی دفع چشم 

 رفع سردرد و درد های میگرنی 

  

 :سنگ چشم ببر

، این سیاره پنجمین و بزرگترین سیاره است Jupiter این سنگ نماد سیاره مشتری یا

در منظومه شمسی است. سنگ چشم ببر در کشورهایی از جمله استرالیا، برزیل، 

 .انگلیس، مکزیک و اطراف دریاچه سوپریور یافت می شود

 :خواص متافیزیکی چشم ببر

 افزایش میل جنسی 

 خوش شانسی و پول داری با سنگ چشم ببر 

  

 :سنگ چشم ببر عسلی

می باشد. این سیاره جزء ششمین  Saturn سنگ چشم ببر عسلی نماد سیاره زحل یا

سیاره نزدیک به خورشید و دومین سیاره بزرگ منظومه شمسی است. سنگ چشم 

آن در کشورهایی نظیر استرالیا، ببر عسلی نخستین بار د آفریقای جنوبی و پس از  ر 

 .آمریکا، کانادا، هند، زامبیا و برمه نیز یافت می شود

 :خواص متافیزیکی چشم ببر عسلی



 افزایش اراده و اعتماد به نفس 

 برخورداری از انرژی باال 

  

 :سنگ جاسپر دریایی

این سنگ نماد سیاره اورنوس می باشد. اورانوس سومین سیاره از لحاظ نزدیکی 

به خورشید و چهارمین سیاره از جهت اندازه و سومین سیاره از نظر جرم در 

منظومه خورشیدی است. این سنگ را می توان در مناطقی از ایران از جمله استان 

تربت جام و کودکان در  سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایرانشهر، خواف،

 .مشهد یافت

 :خواص متافیزیکی جاسپر دریایی

 آرامش بخش و کاهش استرس های شبانه 

 رفع خستگی و بی حالی 

  

آبی  :سنگ چشم ببر 

آخرین سیاره منظومه  این نوع سنگ نماد سیاره نپتون می باشد که هشتمین و 

نامگذاری کرده اند. خورشیدی است. نام این سیاره به عنوان خدای دریا و همزاد 

آبی اغلب در کشورهایی نظیر   مکزیک، هند،  جنوبی،  آفریقای   سنگ چشم ببر 

 .شودمی یافت آمریکا  و استرالیا



آبی  :خواص متافیزیکی چشم ببر 

 افزایش نیروی عشق و قدرت فیزیکی 

 ایجاد تعادل احساسات و عواطف 

  

  

 :سنگ عقیق بوتسوانا

که اخیرا دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که این نوع سنگ نماد سیاره پلوتو  

مشخصات یک سیاره را ندارد و به همین دلیل از لیست سیارات منظومه شمسی 

حذف گردیده است. سنگ عقیق بوتسوانا همانطور که از نام ان پیداست در معادن 

آفریقا یافت می شود  .بوتسوانای 

 :خواص متافیزیکی عقیق بوتسوانا

 ش های عصبیکاهش خشم و تن 

 دفع سموم از بدن 



 

 خرید دستبند زینتی گلکسی

آن را با هر استایلی ست  اگر می خواهید دستبندی شیک و زیبا داشته باشید و 

کنید، دستبند گلکسی یکی از بهترین گزینه ها برای شماست. دستبند گلکسی به 

آن از ماندگاری باالیی برخوردار است. این دستبند دارای کیف  دلیل دست ساز بودن 

آهنربایی می باشد. با خرید از چرمی دست دوز و همچنین جعبه هارد باکس لبتا پی 

آرتیو در کمترین زمان ممکن سفارشات خود را تحویل بگیرید  .سایت گلکسی 

آیا به پوشیدن دستبندهای سنگی عالقه دارید؟ ما دستبند گلکسی را به شما 

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

  

 


