
Tibeti DZI gyöngyök, talizmánkövek

Több ezer éve, a tibetiek a Dzi-t, mint élő követ tisztelik és nagy becsben tartják. Tisztelték áldást hozó erejét 
generációkon keresztül. Az ősi Dzi elnyeli a kozmikus energiát az univerzumból. Úgy tartják képesek védelmet 
nyújtani szerencsétlenség ellen. Áldást hoz viselőjére, stabilizálja a vérnyomást, fokozza a belső erőt, életenergiát, 
jó szerencsét és boldogságot  hoz tulajdonosának. Tisztelik szent védelmező hatását, szimbóluma a jólétnek és az 
egészségnek.

Származási hely és a legenda
Dzi nem csak egy nagyon ritka és értékes kő, hanem egyike a tibeti buddhizmus hét kincsének. Fő származási 
helye Nyugat és Kelet-Tibet, Nepál, Bhután, Szikkim, Ladakh. A legenda szerint Dzi tulajdonképpen "Isteni 
kincs", amely leesett a földre. Ezért a tibetiek úgy nevezik, az "Égből pottyant kő".
A Dzi keménysége 7-8,5 között van a mohi keménység indexen, kissé elmarad a gyémánttól, amelynek indexe 10.

A Dzi származásáról van néhány teória. Az egyik szerint a Ngari patakból származik, még egy másik úgy tartja, 
hogy a kincset Azha Királyságban találták. Azt is hallani, hogy a Dzi a Bodhiszattvák égi lényege. Egy másik 
legenda szerint, a könyörületes Vajravarahi engedte leesni a földre, hogy megállítsa egy járvány terjedését, mivel a 
gyöngy rendelkezett a gonosz elleni védelemmel. Dzi gyöngy a tibetiek szerint az élet legértékesebb élő 
drágaköve.

Tibetben, az ősi tiszta Dzi gyöngyöket lehetett jelzálog célokra felhasználni bankokban, vagy akár hitelfelvételnél 
is.  A tibetiek számára a Dzi gyöngy nem nagyon különbözik a készpénztől. Az sem ritka, hogy a drágább árukat 
Dzi gyöngyre cserélik.
Azonban, ha valaki lopás vagy gyilkosság útján jutna hozzá, úgy annak csak a balszerencse és a balsors jut!

Dzi gyöngy elengedhetetlen dísze egy tibeti nőnek házasságkötéskor. A Dzi-k mennyiségéből és minőségéből 
kiderülhet a család anyagi háttere. Amellett, a Dzi gyöngy szerves része a tibeti orvoslásnak is.
Dzi gyöngy Tibetben a legértékesebb amulett. Úgy tartják, hogy a Dzi gyöngy képes eltávolítani a karma által 
létrehozott akadályt, áldást hoz, megelőzi az agy betegségeit, véd a gonosz ellen, javítja a vitalitást és növeli a 
jólétet.

Előnyök a viselőknek
Az antik Dzi gyöngy rendkívül értékes és divatos. Különböző mintázatú példányai népszerű éke minden 
korosztálynak. Dzi gyöngy rendelkezik a természet kozmikus energiáival.
A Dzi által kibocsátott rezgés nagyon szelíd és alkalmas arra, hogy harmonizálja az emberi energiamezőt. Azt 
tartják, hogy képes szabályozni a vérkeringést és csökkenti annak betegségeit. Legfontosabb hatása, ami miatt 
viselik az az, hogy a védelem mellett, a Dzi rezgése képes szabályozni a test vér, és a "qi" áramlását,  megteremti 
a yin-yang egyensúlyt, javítja az immunrendszert. 

Minőség és hitelesség:
Dzi gyöngy jáde, achát, karneol elemeket tartalmaz. Színei sötét és világos barna, néha fekete, mintázata általában 
tejfehér vonalakból, egy vagy több „belső mag”-ból állnak. Ezek a magok vagy szemek száma szerint 
osztályozzák őket. Dzi gyöngy értékét elsősorban az életkora határozza meg, valamint a szemek száma, estleges 
szilánkok, cinóber pontok száma.
Az értéket meghatározza az egyedi mintázatuk, mint például a Buddha szeme, Menyország-és-Föld, Dordzse, 
Lótusz és palack motívumok, sávok és egyedi minták stb.
Egy-egy ritkább és régi dzi gyöngy értéke elérheti akár az 1200- 1500 dollárt, de szinte biztos, hogy akinek ilyen 
van a birtokában, nem fog megválni tőle.



Szemek jelentése:

1-szemű Dzi feladata a biztonság megteremtése. Az akadályokat a jólét váltja fel. A 
"Félszemű" egy szimbólum a fény és a remény szimbóluma, erősíti az emberi bölcsességet és 
boldogságot hoz az életbe. Ez az erőteljes szem, úgy vélik, fokozza az emberi bölcsességet is. 
Letisztítja viselője gondolatait, elhozza a nyugalmát.

2-szemű Dzi. Boldog házasság, stabil és harmonikus család. Segít helyreállítani a sérült 
kapcsolatokat. Biztosítja a sikert, elősegíti a bölcsességtudatot. Ennek köszönhetően igen 
népszerű Tibetben. Támogatja a bódhiszattva természetet, az együttérzés kialakulását 
tulajdonosának. Legfőképp a torok-csakrának nyújt pozitív energiát.

3-szemű Dzi harmonizálja a 3 főbb elemet, a test, az elme és szív egységét. Segít alvás 
közben fenntartani a meditatív állapotot. Elősegíti a jó egészséget, sikert és a jólétet. Úgy 
mondják, hogy megnyilvánulása és kifejeződése a jólét hindu istenének, Kuberának. Tibetben 
a gazdagság-istent jelképezi. Ez a Dzi képviseli a három szerencse-csillagot is, mely a 
boldogság, a becsület, és a hosszú élettartam jelképe. 

4-szemű Dzi gyöngy a 4 fő Bódhiszattva megnyilvánulása. Bódhiszattvák olyan 
megvilágosodott lények, akik segítenek másoknak elérni a megvilágosodást.  A gyöngy 
növeli viselője bölcsességét, felszámolja a szenvedést és elősegíti az általános jó szerencsét. 
Ez a Dzi gyöngy védelemként is szolgál. Erejénél fogva legyőzi a negatív szellemi erőket. 
Tibetben a démonok ártó jelenléte ellen viselik.

5-szemű Dzi gyöngy képviseli az öt Dhyani Buddha családot. Ők nem különböző Buddhák, 
hanem a Buddha 5 megtestesült bölcsessége. Ezt a gyöngyöt ”mennydörgés és villámcsapás” 
kövének is nevezik, mert nagyon gyorsan képes eloszlatni a tudatlanságot. Áldást fejt ki a 
siker, karrier építés és a tanulás terén.

6-szemű Dzi megszünteti a szomorúságot és a szenvedést a hétköznapi életben, segít 
megszabadulni a 6 alsó birodalom negatív tulajdonságaitól. Ezek az agresszió, 
veszteségérzet, nemtörődömség, a harag, a tudatlanság és a nyomorúság.

7-szemű Dzi gyöngy meghozza a jó szerencsét, gazdagságot, az egészséget, a hosszú 
élettartamot és a boldog házasságot, de segít a karrier-építésben is.  Elősegíti  tulajdonosát a 
belső harmóniája megvalósításában. Segít elérni a hírnevet, dicsőséget, tökéletességet.

8-szemű Dzi megóv a sérülésektől, elemi csapásoktól, biztonságot hoz az ember életébe. 
Tulajdonosa a nyolc irány Bódhiszattváinak áldását élvezi. A 8 szem szimbolizálja a nyolc 
buddhista szerencse-jelet.:  A kagylóhéj (szent hangok), kerék a dharma (forgásban tartja a 
tan kerekét), szent napernyő (védelem), lótuszvirág (tisztaság és jóság), szent váza (valódi 
bölcsesség ), aranyhal (elűzi a gonoszt), a végtelen csomó (örökkévalóság).

9-szemű Dzi. Amit ez a gyöngy nyújtani képes: Isteni védelem, a jó egészség, gazdagság, 
jólét az égből, hosszú élet, ellenségek felett aratott győzelem, váratlan szerencse és a végső jó 
szerencse. Hordozza Buddha szemének védelmét. Ez a Dzi lehetővé teszi a viselőjének, hogy 
hatalomra és befolyásra tegyen szert. A 9 szemes Dzi hordozza a legteljesebb áldást, mely 
segít eltávolítani a rossz karmát, elhárítja az akadályokat. Védi viselőjét mindenféle 
szerencsétlenség, kár és ártó hatás ellen.

Sávos Dzi szimbolizálja a kényelmet és a teljesíti viselője életviteli kívánságait. Megadja azt 
a képességet, hogy tulajdonosa a nehéz élethelyzeteket számára kedvezően alakítsa.
A fekete vonalak a kényelmet, luxust, jelképezik.


