Kamienie surowe: KWARC RÓ?OWY surowy

Description
KWARC RÓ?OWY – nazw? swoj? zawdzi?cza zabarwieniu. Jest odmian? kwarcu.
Barwa tego minera?u wywo?ana jest ?ladowymi ilo?ciami manganu lub tytanu i jest ró?owa, ró?owoczerwona albo rzadziej brzoskwiniowa.
Kwarc ró?owy posiada nies?abn?ce zainteresowanie kolekcjonerów, znajduje te? szerokie zastosowanie jako kamie? ozdobny i do
wykonywania bi?uterii oraz kamiennej galanterii. Istniej? dowody na to, ?e do wyrobu bi?uterii u?ywano go ju? 2000 lat temu. Dawniej s?u?y?
równie? do wyrobu piecz?ci.
Gromada krzemianów
Twardo?? w skali Mohsa 7.
Ci??ar w?a?ciwy 2,5 – 2,7.
Oddzia?ywanie
Strefa fizyczna:
Kwarc ró?owy posiada subtelne wibracje, które wp?ywaj? uspokajaj?co i ?agodz?co na serce (najbardziej skuteczne przy psychosomatycznych
dolegliwo?ciach powsta?ych na skutek urazów emocjonalnych). W chorobach Alzheimera i Parkinsona, równie? przy ot?pieniu starczym,
wspiera centralny uk?ad nerwowy. ?agodz? dolegliwo?ci bólowe, szczególnie bóle klatki piersiowej, nerwobóle, migrenowe bóle g?owy i skurcze
menstruacyjne. Kwarc ró?owy swoimi wibracjami dobrze wp?ywa na cykl menstruacyjny, na menopauz?, na gruczo?y nadnerczy, nerki
(najlepiej z jadeitem) i ?ledzion?. Przyspiesza gojenie ran pooperacyjnych. Dobrze wp?ywa na skór?, tkanki bliznowate, ró?ne rodzaje oparze?.
Korzystnie wp?ywa na cer?. P?uca (wraz z czaroitem), nadmiar p?ynów (wraz z jadeitem). Wzmacnia potencj? i p?odno?? u m??czyzn.
Strefa mentalna/psychiczna/energetyczna:
Bez w?tpienia minera? ten zas?uguje na miano „Kamienia mi?o?ci i artystów”.
Kwarc ró?owy poprzez swoje wibracje sprzyja mi?o?ci, poprzez wzbudzanie ?agodno?ci i czu?o?ci. Wspomaga bezinteresown? mi?o?? do ludzi
i siebie samego. Zach?ca do wybaczania sobie i innym i u?atwia te procesy. A nast?pstwem tego jest odzyskanie zaufania do siebie i innych.
Jest równie? afrodyzjakiem. Rozwija kreatywno?? i wyobra?nie, przyczynia si? do twórczego my?lenia (wspiera artystów zw?aszcza pisarzy,
poetów, muzyków i plastyków). Wspomaga ?e?sk? energi? i te w?a?nie aspekty osobowo?ci, dlatego ?agodzi gniew, fobie i zazdro??. Ponad to
dzia?a jak balsam na l?ki, strach, ?al, odrzucenie, brak akceptacji i samoakceptacji, uczucie zranienia emocjonalnego, emocjonalne nadu?ycia,
blokady, emocjonaln? przemoc, traumy i uwarunkowania oraz nieprzystosowanie. Wspomaga w uporaniu si? z do?wiadczeniami i
nieodreagowanymi emocjami z dzieci?stwa oraz wszelkim niepotrzebnym baga?em emocjonalnym. Wspiera roz?adowanie napi?cia, niweluje
nadmierne przewra?liwienie, niepokój. Pomaga zapanowa? nad niekontrolowanymi nastrojami. ?agodzi stres (wraz z czaroitem),pomaga w
sytuacji szoku (zw?aszcza emocjonalnego). Pomaga w przezwyci??eniu tzw. kryzysu wieku ?redniego. Mo?e wspomóc wyj?cie z ubóstwa (wraz
z prehnitem).
Czakry: Czakra serca (IV), pomocniczo czakra grasicy (tzw. czakra górnego serca).
Znaki zodiaku: Byk, waga.
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