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Nádherne spracovaná kolekcia s ?eskými granátmi a perlami - prívesky a náušnice.

HodnotenieNie je ešte ohodnotené
Cena

Opýtajte sa na tento produkt

Popis
Nádherne spracovaná kolekcia s ?eskými granátmi a perlami - prívesky a náušnice. Zaujímavý a moderný dizajn je vhodný na nosenie pre
každú ženu. Dá sa využi? na nosenie pri rôznych príležitostiach. Ur?ite poteší ako cenný dar k významnej udalosti, k výro?iu ?i ako svadobný
dar.
_____
Granát sa považuje za drahokam so silnou schopnos?ou dodáva? energiu. Prináša túžbu ale aj pokoj. Ako amulet varuje pred blížiacim sa
nebezpe?enstvom, napomáha láske a oddanosti, upev?uje vz?ahy. Pomáha v životných krízach, najmä ke? ?lovek nevie nájs? svoj smer.
Dodáva odvahu a nádej, sebadôveru, podnecuje aktivitu a posil?uje pud sebazáchovy. Pomáha otvára? srdce dokorán, zvyšova? sebadôveru,
prekonáva? rôzne zákazy a tabu.
_____
Perla: Perly sa tvoria v mäkkýšoch (najme v ustriciach a slávkach) ako prirodzená obrana živo?ícha pred cudzorodým telieskom, napr. pred
zrnkom piesku. Okolo tohto telieska sa vylu?ujú tenké vrstvi?ky aragonitu, známe ako perle?, a postupne utvárajú perlu. Svetlo, ktoré sa odráža
od týchto prekrývajúcich vrstiev, spôsobuje charakteristický dúhový lesk.Množstvo perlete na perle ur?uje ve?kos? a kvalitu perly. ?ím dlhšie je v
mušli, tým viac vrstiev perlete má, je kvalitnejšia, a teda aj drahšia. Hodnota perál závisí, podobne ako u drahých kame?ov, od ich hlavných
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vlastností, ako sú ve?kos?, schopnos? odráža? svetlo - dúhový lesk obklopujúci perlu je jedine?ný úkaz svetelného spektra a je závislý od
vnútornej stavby perly.
Má svoju silu v láske, peniazoch a ochra?uje š?astie. Mysticky perly symbolizujú Mesiac, vodu, centrum stvorenia a vesmír. Využívali sa aj v
mágii lásky. Ženy v Indii nosia perly ako magickú poistku s?astného manželstva. V oblasti južného Pacifiku nosia perly plavci a potápa?i ako
magickú ochranu pred útokom žraloka. Je mocnou strážky?ou domova pred oh?om. Pre hinduistov prinášajú žlté perly bohatstvo a ?ervené
perly podporujú inteligenciu. Je známa ako lie?ite?ka zapálených dýchacích ciest.
_____
Náušnice: striebro Ag 925/1000, hmotnos? kovu - 3,35 g, kame? - ?eský granát s perlou 4,5 mm, povrchová úprava - rhodiovanie
Prívesok: striebro Ag 925/1000, hmotnos? kovu - 1,65 g, kame? - ?eský granát s perlou 4,5 mm, povrchová úprava - rhodiovanie
Prívesok: striebro Ag 925/1000, hmotnos? kovu - 3,55 g, kame? - ?eský granát s perlou 4,5 mm, povrchová úprava - rhodiovanie
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