
The Dreamer Mala 

&  
The Dreamer náramek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Pozitivita, světlo, vyrovnanost a štěstí. Nechte zákon přitažlivosti a 

sílu léčivých drahokamů, aby Vás zavedly na místo, kde se sny mohou stát 

skutečností. 

 The Dreamer Mala i náramek kombinují nádhernou směs přírodního 

kamene Howlitu a Rudrakshy. Společně Vás povedou ke ztišení mysli a 

dovolují Vám ponořit se do nejniternějších pocitů. Učí Vás také nacházet 

odpovědi na nejhlubší vnitřní sny a touhy. 

Tento silný drahokam Howlit chrání horní čakry srdce, koruny a 

třetího oka a pracuje na očištění Vaší aury. Howlit je symbolem harmonie a 

uvolnění, pomáhá najít klid a stát se odolnějším proti stresu, překonávat 

nervozitu, pocity hněvu a sobectví. Pomáhá pochopit negativní pocity, 

myšlenky a emoce a vede k sebepoznání, odpuštění a sebelásce. 

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 s bohem Shivou, který jednoho dne usedl na zem a 

začal meditovat pro lidstvo, za tisíce let v hojnosti. 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. 

 Nechte uklidňující energie The Dreamer Mala sady připomenout 

Vám sílu snění a pozitivity. Nikdy nepřestávejte snít.     

 Půvab této Maly dokresluje Křišťálový amulet a zesiluje její očistné 

a léčivé Energie. Je to filtr, který umí odebírat negativní Energii a nabíjet 

tou pozitivní. Křišťál symbolizuje světlo na Zemi, je to „kámen kamenů“. 

The Dreamer náramek je zakončen malým „OM“ pozlaceným 

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).  

 


