In many different unique handmade designs
Domes are made of best quality crystal glass
From Mandala to theTree of life. Ans lots more

GELUKS AMULET HANGER

GLASS DOME HANGER
GLASS DOMELUCKYPENDANT
AMULET PENDANT

GELUKS AMULET HANGER

GLASS DOME HANGER
In many different unique handmade designs
Domes are made of best quality crystal glass
From Mandala to theTree of life. Ans lots more

De glass dome hanger: (Talisman)
Een fantastisch design dat voor het eerst in Tibet is gemaakt, oorspronkelijk
met afbeeldingen van Mandala’s en religieuze tekens als het OHM teken.
Vrij snel daarna overgewaaid naar India waar men er de Tree of life in ging
maken en daarna volgde Boeddhistische, Hindoeïstische en Christelijke en
Katholieke motieven. Zeer geliefd op het moment zijn Moeder Maria en Jezus
Christus.
De hanger is een zeer fraai cadeau en heel persoonlijk om te geven, het is ook
een echt amulet en geluksbrenger. Er doen vele verhalen de ronde over hoe
dit amulet geluk heeft gebracht aan de drager ervan. Het glas van de hanger is
van echt kristalglas en geeft de afbeelding erachter zeer fraai en zuiver weer.
De hanger wordt geleverd met een gratis ketting zodat het direct door de
ontvanger kan worden gedragen zonder eerst op zoek te moeten naar een
bijpassende ketting. Er zijn minstens 30 motieven in ons assortiment aanwezig en in de webshop treft u ze allemaal aan.

The glass dome pendant: (Talisman)
A fantastic design that at first was made in Tibet, originally with images of
Mandalas and religious characters as OHM signs. Soon after this spread to
India where they used the tree of Life, and then followed by Buddhist, Hindu,
Christian and Catholic motifs. Very popular at the moment are Mother Mary
and Jesus Christ.
The pendant is a very beautiful and very personal gift to give, it is also a real
talisman and lucky charm. There are many stories circulating about how this
amulet luck has brought to the wearer. The pendant is made of real crystal
glass and displaying the image behind it very beautiful and purely.
The pendant comes with a free chain so it can be directly worn by the receiver without having to look first for a matching necklace. There are at least 30
designs in our range, and presented in the webshop where you will find them
all.
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