
Keycraft Kit geologic - Pietre pretioase (SC251) 

Instructiuni 

Sa incepem sapaturile! Puneti blocul de ipsos pe o suprafata dreapta, usor de curatat. Folositi unealta pentru sapat pentru a indeparta cu grija 
lutul din jurul obiectului. Folositi pensula pentru praf pentru a indeparta sfaramaturile. Ce descoperire!Curata lutul ramas pe pietrele pretioase 

folosind pensula pentru praf sau o carpa. Daca este necesar spala piesele cu apa. Asambleaza piesele urmarind imaginile din brosura si iti poti 
face propriul colier. Atentie! Setul include 5 din cele 30 de pietre pretioase prezentate in brosura. 

Ce vei folosi: 

Bloc de ipsos – vei avea nevoie de el pentru a descoperi oasele pietrele pretioase. Urmeaza instructiunile. Saculet pentru depozitare – foarte 

bun pentru a pastra in siguranta pietricele pretioase  Dispozitiv pentru pandantiv – Fa o incercare! Iti poti face un colier deosebit si poti schimba 
pietricelele intre ele dupa bunul plac. Lupa -foloseste acest instrument util pentru a vedea in detaliu descoperirea facuta 

Transforma-te intr-un geolog! Sapa si descopera  pietricelele pretioase si  asambleaza-le. Utilizeaza acest ghid pentru descoperi informatii 

interesante despre pietrele pretioase. Cele mai multe pietre pretioase au efecte tamaduitoare si interactioneaza cu aura umana. Fiecare piatra 
pretioase are o anumita vibratie si afecteaza aura in mod diferit. Urmatoarea lista prezinta efectele pietrelor pretioase asupra corpului si 
spiritului. 

Ochi de tigru – arata ca ochiul unui tigru. Este utilizata pentru claritate in gandire si pentru o mai buna intelegere a emotiilor celorlalti.  

Aventurin verde – aduce noroc. Daca doriti sa va sporiti norocul purtati piatra in buzunarul stang. Creste puterea de perceptie si creativitatea. 

Carnelian – creste energia. Aceasta piatra va da energie, dezvolta simtul umorului si are efect calmant.  

Cuart fumuriu- are rol protector impotriva energiilor negative. Creste capacitatea de organizare si este bine sa il aveti in preajma acasa sau la 
birou. 

Agatul – este una dintre cele mai vechi pietre pretioase. Este o piatra care ofera protectie. Purtati piatra cu dvs. cand trebuie sa luati o decizie 
importanta. 

Cuart roz – cunoscut ca piatra a iubirii. Este bun pentru sporirea acceptarii de sine. Incurajeaza prietenia, amabilitatea si compasiunea. Contine 
aproximativ 80% silicon, dar nu contine  lecatelierit (cuart topit). 

Rodonit – este buna pentru relaxare si bunastare. Ajuta la mentinerea echilibrului si la indepartarea energiei negative. 

Opalul – este piatra emotiilor si reflecta dispozitia celui care o poarta. Ajuta la eliberarea furiei, dezvolta valoarea de sine. 

Obsidian Fulg de nea -  este o piatra nemaipomenita pentru protectie. Va protejeaza de energia negativa. Va ajuta sa evitati atat ranirea fizica, 
cat si psihica. 

Garnet – reprezinta credinta, dragoste, loialitate si pasiune. Va ajuta sa va cresteti stima de sine si sa indepartati sentimentul de vina. Totodata, 
atrage si succesul in afaceri. 

Jad -leopard – este o piatra semipretioasa cu o energie unica si exista multe mituri cu privire la aceasta. Stimuleaza creativitatea si agilitatea. 
Aceasta piatra va protejeaza si de ghinion. 

Dumortierit  - este o piatra buna pentru cresterea abilitatilor fizice. Cunoscuta pentru deschiderea chakrei celui de-al treilea ochi si pentru 
stimularea viselor profetice. 

Turmalinul – sunt pietre cu o varietate foarte mare de culori. Sunt pietre ce reprezinta dragostea si prietenia. 

Unakit – este o combinatie intre jasp rosu si epidot verde. Reprezinta simbolul casatoriei si a ceea ce este menit sa se intample.   

Amazonit – promoveaza bunatatea, echilibreaza energia masculina si cea feminina si aduce noroc la indeplinirea tuturor dorintelor. 

Fluorit mov – este adeseori folosit pentru a trata afectiuni ale oaselor si dintilor. Este utilizat pentru a trata si afectiuni ale pielii, cum este 
acneea. 

Piatra Lunii – este  considerata o piatra sfanta si magica. Este considerata „piatra viselor” si atrage visele frumoase. 

Quartz- ajuta la dezvoltarea memoriei si a concentrarii. 

Jasp vargat– ajuta la imbunatatirea sistemului imunitar; emana o energie care o sa va determine sa respectati si sa iubiti Pamantul. 

Sodalit – este o piatra minunata care aduce pacea interioara. Prin efectul sau calmant ajuta la limpezirea gandirii. 

Fluorit – este o piatra care poate sa absoarba energia negativa. Ajuta in luarea deciziilor si la cresterea capacitatii de concentrare. 

Hematit – este o piatra cu proprietati magnetice si din acest motiv este foarte buna pentru circulatia sangelui si pentru bolile sangelui. 

Jasp rosu – este o piatra care asigura protectie. Va ajuta sa aveti curajul de a spune lucrurilor pe nume si de a fi independent.  

Howlit -  este o piatra cu efect calmant. Tine la distanta mania si ajuta la eliberarea stresului. 

Citrin  - este considerata piatra succesului. Contribuie la succesul in afaceri, familie si prietenie. Va ajuta sa fiti optimisti. 

Ametist- este o piatra care va ajuta sa dormiti si sa visati frumos. Va ajuta sa aveti o gandire mai clara, sa va concentrati mai bine si sa obtineti 
ceea ce va propuneti. Atentie! Toate informatiile prezentate anterioare au rol de prezentare si se vor folosi corespunzator. 


