Afkomstig uit het verre China & Myanmar (Birma)
Van nieuw tot oud maar steeds bijzonder fraai.

KLEURRIJKE JADE MET FANTASTIISCHE TINTEN

BIRMA JADE
VOORWERPEN VAN JADE
Afkomstig uit China en Myanmar

BIRMA JADE

Witte Jade uit Myanmar staat bekend om zijn fantastische zuivere schoonheid.
Het is een hele mooie kwaliteit Jade die in groeves rondom Yangon in Myanmar.
Groene Jade uit Myanmar en China Mooie grote objecten die in ons assortiment
zijn te vinden worden gemaakt van gereconstrueerde jade die met natuurlijke
harsen onder zeer grote druk tot grote blokken worden gemaakt. Kunstenaars
beeldhouwen van deze blokken prachtige interieur objecten en tuinbeelden.
I Ching munt Dit is een veel verkocht beeld en staat in China maar ook in de Feng
Shui voor voorspoed en geluk in het financiële. Men zegt dat de plaatsing van
een I Ching munt in een kantoor of huis voorspoed kan afdwingen.
De Hand van Boeddha is een ander veel verkocht item, we hebben hier vele
modellen van in voorraad. Het is een symbool van de reikende hand en staat
voor hoop en toenadering. Ook dit beeld is waardevol in de Feng Shui.
Het hoofd van Boeddha is een zeer geliefd beeld. In uw huis brengt het rust en
sereniteit en zorgt dat u in harmonie komt met anderen en uw omgeving.
Quan Yin is voor de Chinezen wat moeder Maria voor de Katholieken is, het
beeld staat voor liefde, geloof en moederliefde. Mooi meditatie object.
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White jade from Myanmar is known for its fantastic pure beauty. It is a very good
quality jade from quarries around Yangon in Myanmar .
Green Jade from Myanmar and China Beautiful large objects in our assortment
are made from reconstructed jade made with natural resins under great pressure to large blocks. Artists, actually true artisans making these blocks to magnificent interior objects and statues.
I Ching coin This is a statue we sell a lot and is sold in China but also in Feng Shui
for good fortune in the financial. It is said that the placement of an I Ching coin in
an office or home can enforce prosperity.
The Buddha's Hand is another commonly sold item, We have many models in
stock. It is a symbol of reaching out and stands for hope and reconciliation. Also,
this is valuable in Feng Shui.
The head of Buddha is a very popular image. In your home brings it peace and
serenity and ensures that you are in harmony with others in your environment.
Quan Yin is for the Chinese what Mother Mary is for the Catholics, the image
stands for love, faith and maternal love. Beautiful meditation object.
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