kobiety nas inspirują
Nie ma kamienia na świecie, którego nie dałoby się
zdobyć, czasami to po prostu kwestia ceny

kamień i energia

Z Magdaleną

Schiele, właścicielką firmy jubilerskiej SCHIELE, rozmawia Irmina Przybyłowska

I P: Skąd pomysł na tworzenie tak niesamowitej biżuterii?
MS: Pierwszy raz zaprojektowałam biżuterię
dla siebie na swoje 18 urodziny, pragnęłam mieć taki rodzaj amuletu, coś
wyjątkowego, z jasnym przekazem dla
mnie, z symbolami mającymi głębsze
znaczenie. Wtedy nawet nie marzyłam,
że kiedyś zacznę projektować i wytwarzać
takie amulety dla innych osób.
Od kilku lat prowadzę własny salon
jubilerski i widzę codziennie, jak błyskawicznie zmieniają sie trendy i jak
to wszystko produkowane jest na skalę
masową, i powielane na każdym kroku.
Coraz więcej klientek szuka czegoś
wyróżniającego, co nada im wyjątkowy
charakter, i czegoś, co mogłoby być
ich amuletem. Czasami jest to kształt,
symbol, kamień… W SCHIELE tworzę właśnie taką biżuterię na bazie
wszystkiego, w co wierzę i co kocham.
Tworzymy biżuterię spersonalizowaną,
wykorzystując do tego wiedzę odnośnie
kamieni naturalnych, numerologii,
znaków runicznych i świętej geometrii.
I P: W swojej biżuterii stosuje pani ciekawe i niespotykane kamienie. Skąd one
pochodzą?
I P: Biżuteria, którą pani projektuje, to biżuteria, która ma różne
właściwości. Jaki ma ona wpływ na osobę ją noszącą?
MS: Kamienie stały się moją pasją, zanim zdecydowałam się tworzyć z ich pomocą amulety. Mam dostawców na całym świecie i dobieram kamienie według zapotrzebowania klientów. MS: Nasza biżuteria jest dopasowywana do konkretnej osoby, więc
Staram się mieć większość z nich, nawet trudno dostępne,
w zależności od tego, jak działają jej czakramy i który obszar
jak czaroit z Rosji, jolit z Afryki czy rodochrozyt z pirytem
życia chce „uleczyć”, tak projektujemy biżuterię i dobieramy
z Rumunii. Uwielbiam czytać na temat kamieni, ich energii
kamienie oraz symbolikę.
oraz właściwości. Jeśli jakiś mnie „oczaruje”, staram się go
Przez lata moich doświadczeń z ezoteryką spotkałam się
zdobyć, by pokazywać go klientom.
z wieloma „fałszywymi” amuletami, które działały na człoBardzo ważne jest, żeby kamień współgrał z energią danej
wieka wręcz szkodliwie, np. zamiast odczuwać zwiększoną
osoby, dlatego trzeba potrzymać go w dłoni i sprawdzić,
energię kobiecą, dodawać pasji i inspiracji w życiu, następował
które energie rezonują najkorzystniej. Nie ma kamienia na
odwrotny efekt: osoba ta przestała odczuwać radość życia,
świecie, którego nie dałoby się zdobyć, czasami to po prostu
skarżyła się na chroniczne zmęczenie. Okazało się, że znak,
kwestia ceny.
który był do tej pory uznawany za mocny, starożytny symbol,
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zamiast dodawać, okradał z energii. Dopiero po analizie na- I P: Jaki kamień jest odpowiedni dla kobiet, które chcą odnieść
sukces w biznesie?
szych ekspertów, „uzupełniliśmy” ten amulet funkcjonujący
pod nazwą „Trzy Księżyce” i obecnie działa w sposób jak
najbardziej korzystny. Można szerzej poczytać na jego temat MS: Bardzo trudne pytanie, ponieważ na każdą kobietę ten sam
kamień może działać trochę inaczej. Jest jednak kilka kamieni,
na stronie www.schiele.com.pl
które powiązane są z energią bogactwa, pieniędzy czy ogólnie
rzecz biorąc dobrobytu. Takimi kamieniami m.in. są: AmeI P: Co odróżnia biżuterię SCHIELE od innej biżuterii ezotetryn, Cytryn, Cynober, Jadeit...
rycznej?
MS: Biżuteria firmy SCHIELE w odróżnieniu od biżuterii I P: Czy nosi pani tę biżuterię i jak wpłynęła ona na pani życie?
ogólnie dostępnej powstaje w sposób bardzo przemyślany.
Po pierwsze dokonujemy dogłębnej analizy danej osoby, MS: Oczywiście, na co dzień noszę biżuterię, którą dla siebie zaprojektowałam. Mam symbol SCHIELE jako zawieszkę oraz
patrząc na jakim etapie życia się znajduje, jakie są jej mocpierścień – do kompletu. Już samo tworzenie mojej biżuterii
ne strony, a gdzie potrzebuje wsparcia oraz jak pomóc
powodowało wewnętrzną transformację, daje mi niesamowitą
jej utrzymać dobrą passę i pozytywną energię. Projekt
radość życia, wiarę w lepsze jutro i w cele, które sobie obrałam.
powstaje dopiero po uważnej analizie numerologicznej oraz
Dzięki moim amuletom czuję się zaopiekowana, odczuwam
indywidualnym spotkaniu z naszymi doradcami ds.rozwoju
ciągłe wsparcie, miłość i wdzięczność. To niesamowita siła
wewnętrznego. Po drugie, używamy najlepszych kruszców
mająca źródło w nas samych.
i wyselekcjonowanych, naturalnych kamieni, które wyszuDziękuję za wywiad i zapraszam na moją stronę:
kuję na całym świecie.
Kolejnym, bardzo ważnym etapem jest wykonanie biżuterii.
Dużą wagę przywiązujemy do detali takich jak osadzenie kamieni, wybór odpowiedniego grawera czy misterne wycięcie
ażuru z symbolami. Jest to po prostu piękna i wyjątkowa
biżuteria, bardzo spersonalizowana, którą można przekazywać
www.schiele.com.pl.
z pokolenia na pokolenie.

Dantra Schmaus
Dharma Qi Master

zaprasza na jednodniowe kursy

Feng Shui w biznesie
w Warszawie i w Gdaƒsku
W kursach przekazywana jest praktyczna wiedza z zakresu feng shui. W czasie zaj´ç przewidziane sà praktyczne çwiczenia
w wykorzystaniu zdobytej wiedzy i wyczuwaniu panujàcej w pomieszczeniach energii.

Terminy kursów
Warszawa – sobota, 23 lutego 2013, godz. 11:00–18:00 • Gdaƒsk – czwartek, 28 marca 2013, godz. 13:00–20:00
Inwestycja: 288 PLN • Przedpłata na kurs – 88 PLN • do 20 stycznia na zaj´cia w Warszawie • do 20 lutego na zaj´cia w Gdaƒsku

Osoby zainteresowane w Profesjonalnych Indywidualnych Konsultacjach, łàcznie z Energetycznym Oczyszczeniem pomieszczeƒ
proszone sà o przekazanie zgłoszenia z wyprzedzeniem przynajmniej czterotygodniowym.
Zgłoszenia jak równie˝ pytania dotyczàce kursów i konsultacji prosz´ przesyłaç na adres mailowy: vision@dantra-consulting.com
Dodatkowe informacje na stronach internetowych: www.dantra.net, www.dantra-consulting.com
Dantra Schmaus – Mistrz Energetycznego Feng Shui – pracuje przede wszystkim na płaszczyênie energetycznej.
Energetyczne feng shui nie wymaga przebudowy pomieszczeƒ i działa natychmiastowo.

