ĐÁ MẮT HỔ LÀ GÌ?
Với vẻ đẹp sang trọng cùng giá trị phong thủy cao, đá mắt hổ là một trong những loại
đá quý được ưa chuộng trong ngành trang sức hiện nay.
Tìm hiểu thêm về đá mắt hổ: https://kimcuongdaquy.info/kien-thuc/da-mat-ho-la-gi/

Đá mắt hổ là gì?
Đá mắt hổ (Tiger's Eye) là một biến thể thuộc đá thạch anh, được xếp vào nhóm đá có hiệu ứng mắt mèo
Chatoyant. Đá mắt hổ là một loại đá vô định hình với phổ màu sắc trải dài từ vàng đến nâu đỏ, khi bắt gặp ánh
sáng tự nhiên bề mặt đá có hiệu ứng ánh lụa vô cùng hút mắt như mắt con hổ thực thụ.
•
•
•
•
•
•
•
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Công thức hóa học: SiO2
Cấu trúc tinh thể: Trigonal; sợi tổng hợp
Màu: vàng tươi, vàng nâu, xanh đen, đỏ nâu
Độ cứng thang Mohs: 6.5 – 7.0
Trọng lượng riêng: 2.58 – 2.64
Chiết suất: 1.534 – 1.540
Lưỡng chiết suất: Không
Phân bố trên thế giới: Australia, Trung Quốc, Namibia, Nam Phi, Anh, Mỹ,..
Phân bố ở Việt Nam: miền Trung
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Đây là viên đá được sử dụng từ thời La Mã cổ đại, các chiến binh khi ra trận thường đeo bùa hộ mệnh được
khắc từ đá mắt hổ. Nó được cho là giúp thân chủ bình tĩnh, can đảm, tập trung và kiên trì. Đá mắt hổ là một
tinh thể với các dải màu vàng-vàng đáng yêu thông qua nó. Đây là một viên đá mạnh mẽ giúp bạn giải phóng
nỗi sợ hãi và lo lắng và hỗ trợ sự hài hòa và cân bằng.
Nó kích thích hành động , và giúp bạn đưa ra quyết định với sự phân biệt và hiểu biết, và không bị tiết lộ bởi
cảm xúc của bạn.

Đá mắt hổ hợp mệnh nào?
Đá mắt hổ được chia làm bốn loại dưới đây.
Loại thứ nhất là đá mắt hổ vàng bao gồm đá mắt hổ vàng nâu và đá mắt hổ vàng tươi. Đây là loại phổ biến
nhất, có hình dáng giống mắt mèo và phát sáng được trong đêm, thích hợp với những người mệnh Thổ (tương
hợp) và mệnh Kim (tương sinh).

Đá mắt hổ vàng nâu.
Thứ hai là đá mắt hổ xanh gồm đá mắt hổ xanh đen và đá mắt hổ xanh dương phù hợp với những người mệnh
Thủy (tương hợp) và mệnh Mộc (tương sinh). So với đá mắt hổ vàng nâu, đá mắt hổ xanh đen hiếm hơn nên
có giá trị cao hơn. Đá mắt hổ xanh đen còn có tên gọi khác là đá mắt hổ chim ưng.
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Đá mắt hổ xanh đen hay còn gọi là đá mắt hổ chim ưng.
Đá mắt hổ đỏ nâu là loại đá thứ ba trong dòng đá mắt hổ, hợp với những người mệnh Hỏa (tương hợp) và
mệnh Thổ (tương sinh). Đây là loại đá khá hiếm trong dòng đá mắt hổ, là loại đá thánh cao quý nhất của người
Ấn Độ.

Đá mắt hổ đỏ nâu
Cuối cùng là đá mắt hổ xanh lá hợp với những người mệnh Mộc (tương hợp) và mệnh Hỏa (tương sinh). Tuy
nhiên, trong tự nhiên rất hiếm loại này, do đó đá mắt hổ xanh lá được bày bán trên thị trường hiện nay đã
được qua xử lý.
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Vòng Đá mắt hổ xanh lá
Ngoài bốn loại chính thường thấy, ngoài thị trường cũng có những màu đá mắt hổ khác như đá mắt hổ vàng
xanh phù hợp với những người mệnh Thủy (tương hợp) và mệnh Kim (tương sinh).

Công dụng của đá mắt hổ
Đá mắt hổ là một trong những loại đá quý có vẻ đẹp tự nhiên được đánh giá cao và giá trị phong thủy lớn nên
được ưa chuộng trong ngành trang sức. Do đó, đá mắt hổ được chế tác ở dạng hạt tròn để làm trang sức như
vòng tay, dây chuyền.

Mặt dây chuyền Phổ Hiền Bồ Tát đá mắt hổ.
Đá mắt hổ cũng được gia công thành những con vật hoặc đồ vật mang ý nghĩa phong thủy và tâm linh như hổ,
cá chép, mặt đức Phật,... hoặc để viên đá mắt hổ trong túi quần, túi áo để cảm nhận được năng lượng của đá
mắt hổ giúp thanh lọc và điều chỉnh thân nhiệt, cải thiện cảm lạnh và hen suyễn, giảm các vấn đề về xương
khớp.
Ngoài ra, đặt trên bàn làm việc quả cầu hoặc kim tự tháp được làm từ đá mắt hổ để giúp bạn kiên trì, quyết
đoán, công việc tiến triển nhanh hơn.
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Dùng đá mắt hổ trong thiền định giúp tinh thần minh mẫn, phát triển sự tận tâm.

Ý nghĩa phong thủy của đá mắt hổ
Trong phong thủy, đá mắt hổ sở hữu những năng lực vô cùng đặc biệt. Tăng tốc rút ngắn thời gian đạt được
những mong muốn của thân chủ. Đột phá trong sự nghiệp và có được hạnh phúc trong tình yêu.Đá Mắt Hổ
mang lại cho sự phong phú và thịnh vượng cho cuộc sống của bạn. Đá mắt hổ còn mang lại may mắn cho bạn
khi bạn làm việc chăm chỉ và hình dung thành công của bạn. Trong văn hóa phương Đông, đá mắt hổ được cho
là mang tới may mắn, thình vượng, tiền tài. Đồng thời tượng trưng cho sự tập trung, bình tĩnh và can đảm.
Người phương Tây cho rằng đá mắt hổ là một viên đá vàng. Giúp bạn mở rộng nhiều mối quan hệ tạo ra nhiều
cơ hội mang lại cho bạn may mắn và thịnh vượng trong cuộc sống.
Đá mắt hổ giúp bạn vượt qua thử thách mang đến sự thành công. Đó là một viên đá phong thủy hỗ trợ sẽ giúp
bạn suy nghĩ nhận thức rõ hơn về tình hình thực tế từ mọi mặt ngay cả những chi tiết nhỏ nhất để bạn có thể
hành động tích cực và từ đó lên kế hoạch những việc cần làm trước mắt. Đá mắt hổ mang đến sự tự tin giúp
bạn thêm dũng khí tăng cường ý chí quyết đoán hơn trong công việc, đem đến sự thành công.

Xem thêm về bài viết hay về đá mắt hổ: https://kimcuongdaquy.info/kien-thuc/da-mat-ho-la-gi/
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