OM Vibração divina - Colar Orgonite
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OM Vibração divina (Colar Folha Plus)

Colar orgonite OM vibração divina Yoga

Colar OM Vibração divina em orgonite com formato baseado na geometria sagrada

Avaliação: Ainda Não Avaliado
Preço
R$ 44.00

Faça uma pergunta sobre este produto

1 / 4

OM Vibração divina - Colar Orgonite

Descrição

Adiconado para Minha lista de favoritos Adicionar a Minha lista de favoritos

OM Vibração divina - Colar Orgonite Folha "Plus" detalhes
Colar orgonite com símbolo OM Vibração divina em formato da geometria sagrada. Além da beleza da peça de arte pode ser usado como
talismã / amuleto de sorte e de proteção. Todos incluindo pedras de cristal e produzidos na alquimia do amor e simbologia sagrada para poder
ser usado na terapia holística e harmonização individual. (com cordão).

Significado Símbolo
Formato e Aparência
Significado Símbolo
Formato e Aparência

Significado Símbolo

Simbologia e significado do OM (Yoga)
Representa o som/a vibração primordial do universo. A vibração que tudo criou

OM a vibração primordial do universo
Sílaba sânscrita, hinduísta, de invocação, afirmação e bênção solene. É composta de três letras: a-u-m, que simbolizam os três vedas
principais e os três níveis de consciência, de acordo com a concepção hindu. É também símbolo monossilábico da Trimurti (a tríade hinduísta,
composta de Brahma, Shiva e Vishnu). O om é considerado o mais importante de todos os mantras (palavras ou sons que contêm poder
mágico ou espiritual), e seu valor está contido tanto na própria idéia que representa como no seu poder fonético ou vibracional.

OM como simbolo do Yoga
É o símbolo universal da Yoga, e quando pronunciado (reza) se torna o mais poderoso dos mantras. O "Om" é considerado a origem e o fim de
todos os verbos. Nele o universo se cria, se conserva e se dissolve. É o som-semente que desenvolve o centro de força da "Terceira Visão",
responsável pela intuição, meditação e pelos fenômenos da telepatia e clarividência. O "Om" é considerado o som mais próximo da palavra
divina, e a origem de todas as demais.

Aproveite e compre agora um colar orgonite com simbologia para multiplicar a potência desse simbolo na
sua vida!
O simbolo tem tanto poder como você lhe permite de estar lhe acompanhando no seu dia a dia para desabrochar, relembrar e reconectar com
o seu significado profundo o que pode mudar a sua vida. Usando um colar (ou outra peça de bolso) com seu símbolo preferido (como um
amuleto/talismã) é a melhor forma para preservar e aprofundar essa conexão e o efeito do simbolo. Além disso, o material orgonite combina o
útil com o agradável, sendo em si já um harmonizador de energias com muitos benefícios!

Modelos disponíveis com símbolo de OM / Yoga:

OM Vibração divina (Colar Folha Plus)
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R$ 44.00

Adicionar ao Carrinho

Formato e Aparência
Colar / pingente orgonite Folha "Plus"
Pingente / colar de proteção que pode ser usado como amuleto / talismã de sorte e proteção em forma "Folha". Vem com cordão encerado
mas pode também ser usado com couro, rabo re rato etc.
O próprio formato deste pingente é baseado na geometria sagrada, sendo um "Vesica Pisces", simbolizando a união primordial. Saiba mais...
Dimensões:
Altura: ca. 5,5 cm, Largura: ca. 3,5 cm
Devido a fabricação artesanal pode haver pequenas alterações
Aplicação do colar orgonite:
Harmonização e proteção pessoal
Amuleto / talismã de proteção e sorte
Variações e preferências:
Este formato é fabricado com uma mistura de resina, pigmentos, limalhas de metais e quartzo no fundo e com o símbolo selecionado na frente.
A foto serve para ter uma ideia do modelo, porém por ser um produto artesanal, fabricamos este modelo com variações de metais, cores e
detalhes, sendo assim que cada pingente é único em sua apresentação final e pode variar das fotos aqui. Se tiver algumas preferências, favor
especificar no pedido e escolheremos uma peça que corresponde o mais possível.
Se preferir, oferecemos a possibilidade opcional de completamente personalizar este colar / pingente com uma variedade de símbolos
sagrados e outros detalhes em diferentes cores. Confere a nossa tabela de personalização para saber mais.
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Orgonites "Plus":
Todos os nossos orgonites da linha "plus" são fabricados no mínimo com uma camada extrapotente que contém uma mistura de pó de cobre,
pó de cristais e alguns outros elementos que - combinados nesta mistura especial - representam atualmente o material mais potente conhecido
para orgonites até agora.
Em outras palavras: Um orgonite "Plus" é sempre mais potente do que um orgonite "Classic" do mesmo tamanho.

Opiniões
Ainda não há comentários para este produto.
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