The Alchemist Mala
&
The Alchemist náramek

K vytvoření The Alchemist Mala i náramku bylo zapotřebí využít
různých darů přírody náležících ke čtyřem elementům, dle principů Fengshui. Formována v dutinách sopečného čediče, nebo vyvřelých vulkanických
hornin Vás vede ke zklidnění Vašeho vnitřního ohně. The Alchemist Mala i
náramek kombinují nádhernou směs přírodního krystalu Prehnitu a
Rudrakshy.
Tento voskově zelený krystal Prehnit Vám pomáhá procházet skrze
noční můry, tlumí fóbie, obavy, strach a úzkost a tím Vás dovádí k důvěře ve
Vaši přirozenou podstatu a víru v sebe sám. Pomáhá zvýšit vlastní úsilí při
hledání pravdy, moudrosti a porozumění. Meditace s tímto kamenem
podporuje harmonii, soulad s přírodou a vnitřní klid, pomáhá nám dosáhnout
vytyčených cílů a soustředit se na dokončení našich plánů.
Rudraksha, polodrahokam přírody, jsou posvátná semena z věčně
zeleného stromu Elaeocarpus ganitrus, který roste v oblasti jihovýchodní
Asie, Nepálu, Indie a v Himalájích. K tomuto dřevnatému semínku se pojí
hinduistická legenda. Bůh Shiva, který jednoho dne usedl na Zemi a začal
meditovat pro lidstvo, za jeho hojnost na tisíce let. Na konci svého rozjímání
byl tak dojatý, že jeho oči začaly ronit velké slzy soucitu. Jakmile slzy dopadly
na zem začaly v těch místech vyrůstat stromy, jejichž plody mají božskou
energii a sílu přinášet do života zdraví, štěstí a harmonii.
Plody těchto stromů dostaly název „Boží slzy“ neboli Rudraksha.
„Rudra" znamená „bůh“, zatímco „aksha“ překládáme jako „oko“ nebo
„slza“.
Po tisíce let v sobě nesou duchovní a léčivé účinky a vytváří obrovskou
pozitivní energii pro tělo, mysl a duši. Dokáží změnit karmu nositele a vedou
ho přirozeně po pravé cestě. Toto posvátné semínko je velmi uctíváno a věří
se v jeho sílu, schopnost přinášet mír, ochranu, stabilizuje svého nositele a
zároveň mu umožňuje pokročit vpřed na cestě k sebeuvědomění. Přináší

majiteli duševní rovnováhu, zvyšují koncentraci a tlumí známky stárnutí.
Napomáhají při ukončování vztahů a starých návyků.
Je taktéž jedinečné svou vibrací, která je formována nadmořskou
výškou, slunečním svitem a místem, na němž Rudraksha klíčí. Přirozeně vytváří
ochranné pole/ ochranné kruhy před negativní energií a odstraňují překážky
na cestě za úspěchem a vytváří harmonii a intimní spojení s přírodními i
kosmickými silami.
The Alchemist náramek je zakončen malým „OM“, stříbrným přívěskem
elipsy představujícím ticho. Známý jógový symbol „ÓM“ je mantra absolutna
či sjednocení. Je to prvotní zvuk, vibrace, ze které povstal celý vesmír. Její
název symbolizuje minulost, současnost i budoucnost (zrození, život i smrt).
Nechte proudit energii této Maly či náramku skrze Vaše tělo a dovolte,
aby Vás tato energie pomáhala chránit a podporovala ve Vaší přirozenosti.
Také Vás podpoří k uzemnění ve vypjatých situacích a povede Vás
k bezpodmínečné lásce, duchovnímu růstu a naslouchání intuice.

