Kamienie szlifowane: Chalcedon niebieski, Agat niebieski pasiasty - szlifowany

Description
Chalcedon niebieski, agat niebieski – jest niebiesk? odmian? chalcedonu.
Chalcedon jest skrytokrystaliczn? krzemionk? (SiO2) o w?óknistej strukturze zbudowanej z kwarcu i moganitu.
Nazwa chalcedon pochodzi od miasta Chalkedon le??cego nad Bosforem.
Grupa krzemianów
Twardo?? w skali Mohsa 6,5 – 7
Ci??ar w?a?ciwy 2,5
Atrakcyjny kamie? jubilerski do wyrobu ró?nej bi?uterii, u?ywany równie? w celach kolekcjonerskich i jako pi?kny kamie? dekoracyjny.
Ceniony przez litoterapeutów i ezoteryków. By? równie? dostrze?ony i ceniony przez ?w. Hildegard? z Bingen, ?redniowieczn? zakonnic?,
przeorysz? klasztoru, ale przede wszystkim wspania?? kobiet? o wielu talentach mistyczk?, która by?a lekarzem, malark? i kompozytork?
niezwyk?ej muzyki.
Oddzia?ywanie
Strefa fizyczna:
Litoterapeuci uwa?aj?, ?e chalcedon niebieski wspomaga gard?o, struny g?osowe, w przypadku chrypki. Uwa?a si?, i? jego subtelne wibracje
dzia?aj? korzystnie na gruczo? tarczycy. Potrafi? wnie?? odpr??enie i spokój co pozwala wyciszy? nerwy.
W ?redniowieczu chalcedon u?ywano do ogólnego wzmocnienia organizmu, dla rozproszenia melancholii i ?agodzenia gor?czki.
Wspó?cze?nie stosowany jest do odnowy skóry i regeneracji z?amanych ko?ci. ?agodzi zm?czenie oczu (stosowany w postaci eliksiru). Jest
pomocny przy j?kaniu, artretyzmie i zatrzymaniu p?ynów.
Wed?ug ?w. Hildegardy mo?na go u?y? w celu uspokojenia, poniewa? jego subtelne energie zwalczaj? stres i stany depresyjne.
Strefa emocjonalna:
Chalcedon niebieski emituje wibracje, które ?agodz? i uspokajaj?, dlatego wskazany jest zw?aszcza tym osobom, które szybko popadaj? w
irytacj?. Wzbudza w nich opanowanie i rozwija umiej?tno?? zgodnego ?ycia. Wzbudza wewn?trzn? inspiracj? i za spraw? oddzia?ywania na
czakr? gard?a sprawie, i? nagromadzone i przetransformowane w nas informacje potrafimy wyra?a? spokojnie i ekspresyjnie. Pomaga w
wypowiedzi i w ogóle w wyra?aniu siebie na zewn?trz. Wspomaga równie? talent oratorski i komunikacj? na poziomie duchowym. Dlatego
?mia?o mo?na powiedzie?, ?e chalcedon niebieski jest kamienie komunikacji.
Podnosi równie? poziom duchowej wra?liwo?ci.
Czakramy:
Czakra gard?a
Znaki zodiaku:
Bli?ni?ta, ryby, rak.
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