
Οι 5 θησαυροί της γης 

 που μπορούν να γίνουν

συνοδοιπόροι σου

 Μάθε όλα τα μυστικά τους....



 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

  1.  Να σας συστηθώ      (σελ.       1)

  2.  Ημιπολύτιμοι λίθοι  (σελ.       2)

  3.  Θησαυροί της γης    (σελ.       3)

  4.  Αμέθυστος               (σελ.    4-5)

  5.  Κιτρίνης                   (σελ.    6-7)

  6.  Ροζ χαλαζίας            (σελ.    8-9)

  7.  Αχάτης                     (σελ.10-11)

  8.  Λάπις Λάζουλι         (σελ.12-13)

  9.  Επίλογος                   (σελ.    14 )



 Λέγομαι Ρούλα Πασχαλίδου και είμαι σχεδιάστρια και

δημιουργός κοσμημάτων.

Η έμπνευση μου για την δημιουργία κοσμημάτων έχει

προέλθει από την ομορφιά και τις ιδιότητες των ημιπολύτιμων

λίθων, την αγάπη μου για την δημιουργικότητα, καθώς και από

την ανάγκη της γυναίκας να αναδεικνύει την ομορφιά και την

κομψότητα της με έναν τρόπο μοντέρνο και ταυτόχρονα κοντά

στη φύση της.
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Ο κόσμος των ορυκτών αποτέλεσε για μένα ένα από τα

πιο γοητευτικά θαύματα της φύσης.

Από την αυγή του ανθρώπινου πολιτισμού έως σήμερα,

οι ημιπολύτιμοι λίθοι χρησιμοποιήθηκαν για

προστασία, καλοτυχία και θεραπεία.

 

 Κάθε λίθος φέρει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που είναι και

μοναδικά.

Θεωρώ πως δεν θα διαφωνήσετε ότι η μελέτη τους είναι μια

εμπειρία, είτε πιστεύετε είτε όχι στις ιδιότητες τους.

   

  -2-



   Μπορείτε κι εσείς να επιλέξετε το δικό σας αληθινό θησαυρό

και να εκμεταλλευτείτε έξυπνα τις ιδιότητες του.

Παρακάτω θα σας δώσω πληροφορίες για μερικούς από αυτούς,

ώστε να σας βοηθήσω να ξεκαθαρίσετε την επιλογή σας.

      

  Τι αναζητάτε στη ζωή σας;

Ποιο είναι αυτό που αποτελεί πρωταρχική αξία για εσάς;

Είναι τα χρήματα, η αφθονία, η ψυχική ηρεμία, η εύρεση του

ιδανικού συντρόφου ή η καταξίωση στον επαγγελματικό σας

χώρο ;
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ΑΜΕΘΥΣΤΟΣ

   Ανήκει στην ομορφότερη ποικιλία του Χαλαζία.

Στην αρχαιότητα ήταν μια από τις σπανιότερες και πολυτιμότερες

πέτρες. Χρησιμοποιήθηκε για να

διακοσμήσει, να θεραπεύσει, να κατευνάσει, να ενισχύσει.

Ο αμέθυστος είναι πνευματικός λίθος, σύντροφος στο διαλογισμό.

Είναι το πετράδι

της φιλίας, της αγάπης και της ειρήνης. 
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 Φέρνει διαύγεια στο νου και απαλλάσσει

από

το άγχος. Ηρεμεί το νευρικό σύστημα και

εξασφαλίζει εσωτερική γαλήνη. Ο

αμέθυστος

θεωρείται ως το “ηρεμιστικό της φύσης”.

Μετασχηματίζει την αρνητική ενέργεια σε

θετική. Ενισχύει τη θέληση, φέρνει

αισιοδοξία και προσφέρει ισορροπία και

αρμονία στο πνεύμα και το σώμα.

Η πλούσια μωβ απόχρωση του συνδέεται

με τον πνευματικό μετασχηματισμό και

την

αναζωπύρωση του πνεύματος.
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 ΚΙΤΡΙΝΗΣ

                                     

Η κρυστάλλινη πέτρα Citrine αξιοποιεί την ενέργεια του ήλιου

και φέρνει τον ήλιο και το φως σε όλες τις πτυχές της ζωής σας.

Ετσι, γεμάτοι με θετική ενέργεια, μπορείτε πιο εύκολα να

συνδεθείτε με το εσωτερικό σας φως, καθώς θα αισθανθείτε

αισιοδοξία για τις προσπάθειες σας, απομακρύνοντας τυχόν

μπλοκαρίσματα, εμμονές και φοβίες. 

 

   -6-



  Σας ενθαρρύνει να λάβετε τη συνειδητή απόφαση να είστε

ευτυχισμένοι. Σας καθοδηγεί από το σκοτάδι στο φως.

  Εάν οι προθέσεις σας περιλαμβάνουν την επίτευξη επιτυχίας σε

χρηματοοικονομικές ή επιχειρηματικές δραστηριότητες, αυτός είναι

ένας από τους καλύτερους λίθους για την ενίσχυση αυτών των

εκδηλώσεων. 

 
 Φορώντας επάνω σας ένα λίθο κιτρίνη με την μορφή κοσμημάτων,

είναι ένας ισχυρός τρόπος να συνδεθείτε μαζί του όλη την ημέρα.

Σας υπενθυμίζει να επιλέγετε την ευτυχία και να αξιοποιείται την

φωτεινή και θετική του ενέργεια .  

   -7-

https://rpshop.gr/product/%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ad-%ce%bc%ce%b5-citrine/


 ΡΟΖ   ΧΑΛΑΖΙΑΣ

 Ο ροζ χαλαζίας είναι ο λίθος  που συμβολίζει στο μέγιστο την

αγάπη.

 Ασφαλώς η αγάπη είναι η πιο ισχυρή δύναμη στο σύμπαν. Μας

παρακινεί και μας εμπνέει να γίνουμε η καλύτερη εκδοχή του

εαυτού μας.
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 Ωστόσο, η πιο σημαντική αγάπη από όλες είναι η αγάπη προς τον

εαυτό μας  που είναι και το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζονται όλες

οι σχέσεις μας με τους άλλους. 

Μερικές φορές τα πετράδια με την πιο απαλή ενέργεια που έχουν

μπορούν να παράγουν τα πιο ισχυρά αποτελέσματα. Βάλτε στην

κατοχή σας αυτούς τους λίθους που θα σας βοηθήσουν να

αποκτήσετε μια βαθύτερη κατανόηση και αποδοχή του εαυτού σας.

Ο ροζ χαλαζίας είναι ένας από τους πιο ισχυρούς λίθους για την

προσέλκυση της αγάπης, γιατί ανοίγει την καρδιά σας στην αγάπη

όλων των ειδών.

Μπορείτε να τον κουβαλάτε μαζί σας στην τσέπη ή στην τσάντα

σας ή να τον φοράτε σε μορφή κοσμήματος.
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    ΑΧΑΤΗΣ

 Εάν σκέφτεστε την ενέργειά σας σαν μια μπαταρία, θα πρέπει

να λειτουργήσετε με τέτοιον τρόπο ώστε να μην τελειώσει και

αισθανθείτε άδειοι. Πολλοί από εμάς αγωνιζόμαστε να βρούμε

την τέλεια ισορροπία μεταξύ όλων των προτεραιοτήτων στη

ζωή μας. Μεταξύ της επαγγελματικής και της προσωπικής

ζωής ,της ερωτικής και της οικογενειακής ζωής.  Εάν ξοδεύετε

υπερβολική ενέργεια σε έναν τομέα και όχι αρκετή σε άλλους,

η σύνδεση με έναν κρύσταλλο Αχάτη μπορεί να σας βοηθήσει

να αξιολογήσετε πού να εστιάσετε καλύτερα τον χρόνο σας. 
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  Φορώντας λοιπόν ένα κόσμημα με αχάτη ,θα σας βοηθήσει να

αποφασίσετε πού να κατευθύνετε περισσότερο ή λιγότερο την

ενέργειά σας και στη συνέχεια θα σας ενθαρρύνει να καταλήξετε σε

ένα σχέδιο για να επαναφέρετε τη ζωή σας σε ισορροπία.
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   ΛΑΠΙΣ ΛΑΖΟΥΛΙ

   "Πέτρα του ουρανού" το ονόμασαν οι αρχαίοι Κινέζοι. 

Είναι ένα σαγηνευτικό πετράδι γνωστό ήδη από τους αρχαίους

χρόνους. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι το είχαν στην καθημερινή τους ζωή

αποδίδοντας του πολλές ιδιότητες. Στο Μεσαίωνα επικάλυπταν με

αυτό τις Αγιες Τράπεζες των εκκλησιών. Το θεωρούσαν από τις

καλύτερες πέτρες για τη βασκανία.

Ο πατέρας της Ιατρικής, ο Ιπποκράτης υποστήριζε ότι ήταν

ευεργετικό για το δέρμα.
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   Θεωρείται ότι χαρίζει αντοχή και ευρωστία. Προσφέρει

πραότητα και αυτοπεποίθηση. Φέρνει σοφία και πνευματικό

σθένος. Θεωρείται κατάλληλο πετράδι για ξεκούραση και

διαλογισμό. Προσφέρει τη δυνατότητα να ελκύσουμε τις αλλαγές

που επιθυμούμε στη ζωή μας. 
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 Αποκτήστε έναν ροζ χαλαζία, προσελκύοντας την αγάπη και την

στοργή.

   Ένα λάπις λάζουλι  που είναι ο λίθος της σοφίας και της

ενόρασης, για την πνευματική σας ανάπτυξη.

Φέρτε τον λίθο του φωτός στη ζωή σας, τον κιτρίνη, αποκτείστε

επιτυχία στην καριέρα σας, αφθονία στις επιχειρήσεις και φως στην

ψυχή σας.

Μη σπαταλάτε άσκοπα την ενέργειά σας. Κρατήστε επάνω σας

έναν αχάτη και βάλτε τη ζωή σας σε ισορροπία.

Θέλετε να απαλλαγείτε από αρνητικά συναισθήματα; Αποκτήστε

έναν αμέθυστο και εξασφαλίστε εσωτερική γαλήνη!

  Ανέδειξε την ομορφιά και την μοναδικότητά σου, φορώντας ένα

κόσμημα φτιαγμένο από τους θησαυρούς της γης!

 Με την αγάπη μου

Ρούλα Πασχαλίδου
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