
Drahé kameny  
a naše zdraví 



KŘIŠŤÁL 
 

Křišťál je velmi energetický 
kámen. Symbolizuje 
nejvyšší čistotu a nejvyšší 
sílu, světlo jako očistnou a 
léčivou energii.
- Pomáhá při vnitřních, 
srdečních a nervových 
potížích.
- Čistí krevní oběh od 
škodlivin způsobených 
kouřením, alkoholem, 
tučnými jídly, nedostatkem 
pohybu a stresu.
- Podporuje prakticky 
všechny hojivé procesy, 
také má účinek při léčení 
očních chorob.
- Nejčastěji se používá k 
získání nebo obnovení 
životní energie, zahání proto 
únavu a stavy vyčerpání.
- Čistí auru, odstraňuje energetické blokády a nečistoty v auře.
- Pomáhá z těla odstraňovat negativní energie a přijímat energii pozitivní, osvětlí 
problémy.
- Dodává energii a světlo - k sebepoznání a zdokonalování, pro meditace a pro 
posílení duchovní síly.
- Přijímá i vysílá energii zároveň, funguje jako katalyzátor, pročišťuje plíce.
- Očišťuje duši, posiluje tělo, harmonizuje čakry, pomáhá překonávat pocit úzkosti z 
neznáma.
- Položený pod polštář posiluje příjemný spánek.
- Léčebný účinek je téměř univerzální, může být položen na jakoukoli část těla.
- Mírní bolesti, především nervového původu.
- Zeslabuje prý působení elektro smogu, rentgenových a radioaktivních paprsků, 
patogenních zón.
- Významné je jeho použití na ochranu prostor před negativní energií.
Je pokládám na klíč k moudrosti. Čistí se teplou vodou a pak se nabíjí na prudkém 
slunci.



ACHÁT 
Křišťál je velmi energetický kámen. Symbolizuje nejvyšší čistotu a nejvyšší sílu, 
světlo jako očistnou a léčivou energii.

- Pomáhá při vnitřních, srdečních a nervových potížích.
- Čistí krevní oběh od škodlivin způsobených kouřením, alkoholem, tučnými jídly, 
nedostatkem pohybu a stresu.
- Podporuje prakticky všechny hojivé procesy, také má účinek při léčení očních 
chorob.
- Nejčastěji se používá k získání nebo obnovení životní energie, zahání proto únavu 
a stavy vyčerpání.
- Čistí auru, odstraňuje energetické blokády a nečistoty v auře.
- Pomáhá z těla odstraňovat negativní energie a přijímat energii pozitivní, osvětlí 
problémy.
- Dodává energii a světlo - k sebepoznání a zdokonalování, pro meditace a pro 
posílení duchovní síly.
- Přijímá i vysílá energii zároveň, funguje jako katalyzátor, pročišťuje plíce.
- Očišťuje duši, posiluje tělo, harmonizuje čakry, pomáhá překonávat pocit úzkosti z 
neznáma.
- Položený pod polštář posiluje příjemný spánek.
- Léčebný účinek je téměř univerzální, může být položen na jakoukoli část těla.
- Mírní bolesti, především nervového původu.
- Zeslabuje prý působení elektro smogu, rentgenových a radioaktivních paprsků, 
patogenních zón.
- Významné je jeho použití na ochranu prostor před negativní energií.
Je pokládám na klíč k moudrosti. Čistí se teplou vodou a pak se nabíjí na prudkém 
slunci.



MODRÝ ACHÁT 

Modrý achát zbavuje stresu, je účinný na léčení oblasti krku a ramen, štítné žlázy, 
hrdla, lymfatických uzlin, snižuje horečku, podporuje léčbu zlomenin, posiluje 
kosterní systém, zajišťuje klid a štěstí, zdroj síly, zmírňuje hádky v rodinách, 
odstraňuje pocity starých křivd, podněcuje nás k novému způsobu vyjadřován, 
posiluje cit pro jednoduchá a účinná řešení, zlepšuje paměť, posiluje sluch. 
Nejúčinněji působí na čelní čakře - třetím oku. Čistíme jej opláchnutím pod tekoucí 
vodou a nabíjíme na pozdním slunci (přímé a prudké nemá rád).



AMETYST 

Ametyst je pro člověka nejmocnějším ochranným kamenem. Rozpouští vše 
negativní, od lidské zloby po patogenními zóny. . Je ideální pro rychlé zklidnění 
mysli, podporuje odpočinek, relaxaci. Je velmi očistný, odvrací vše negativní ze 
svého okolí, (geopatogenní zóny. elektrosmog), odklání také vše zlé a nechtěné od 
jiných lidí (závist, žárlivost, zlobu, intriky, podvody aj.). Ametyst zlepšuje paměť, 
zbavuje závislostí. Je účinným pomocníkem v překonávání partnerských či jiných 
konfliktů. Posiluje imunitní systém, pomáhá při závislostech a detoxikaci, zlepšuje 
paměť, působí na bolesti hlavy, uklidňuje, zlepšuje paměť, zbavuje obav, strachů a 
smutku, ulevuje od bolestí zad, čistí krev, léčí kůži, otoky a rány.. Umožňuje se 
správně rozhodnout. Tam, kde meditujeme, jej dáváme na severovýchod. Nejčastěji 
se uplatňuje v ložnicích nebo dětských pokojích pro jeho silnou schopnost 
uklidňovat, harmonizovat a podporovat kvalitní spánek. Pro soustředění ho 
umisťujeme do kanceláří, na psací stůl, do dětských pokojů apod. Umístění v 
místech setkávání s ostatními (obývák) nebo na místech patogenních zón poskytuje 
silnou ochranu a očistu.



SMARAGD 

Smaragd je drahokam královen. Je velmi silný, ale zároveň i citlivý na přítomnost 
jiných kamenů, které ho oslabují. Uklidňuje nervy, pročišťuje játra, snižuje horečku, 
revmatické potíže, potlačuje infekce všeho druhu. Mírní šedý zákal, záněty očí - 
pokládáme si jej na zavřená víčka. Smaragd posiluje srdce, cévy, krevní oběh, 
krevní tlak, harmonizuje, posiluje milostné vztahy, rozvíjí bohatství ducha, 
spokojenost, ostří vtip a bystří smysly, posiluje pravé přátelství i rodinný život. 
Zároveň však brání tomu, abychom v přemíře starostí o jiné nezapomínali na sebe. 
Čistíme jej měsíčně v proudu teplé vody, lehce otíráme flanelovým hadříkem a 
aktivujeme měsíčními paprsky nebo stykem s ametystem.



RŮŽENÍN 

Růženín je kamenem dobra, bezpodmínečné lásky, trpělivosti, mírnosti. Probouzí 
vnímavost ke všemu krásnému. Umožní nám ve složitých situacích najít cestu ke 
klidu. Je také silně uklidňující. Dodává sebedůvěru, hojí stará traumata, zklamání i 
šrámy po rozchodech, prohlubuje vzájemnou důvěru a pochopení v mezilidských 
vztazích. Učí nás odpouštět ostatním, ovšem i sami sobě. Růženín odráží negativní 
energie, chrání nás před hrubostí, závistí i nenávistí. Učí nás odpouštět, ale také nás 
posiluje k tomu, umět někdy říci "NE". Otevírá cestu k novým zítřkům... Reguluje 
činnost srdce, posiluje okysličování krve a její cirkulaci, chrání před infarktem, 
trombózou. Jako kámen lásky působí nejsilněji na srdeční čakře. Čistit stačí 1x 
měsíčně teplou proudící vodou, třít flanelovým hadříkem a aktivovat paprsky 
zapadajícího slunce nebo měsíce.



TYRKYS 
 

Pokud máte pravý tyrkys, je pravá doba pro využití jeho energie. Tyrkys svému 
nositeli přináší štěstí a úspěch, absorbuje síly, které by mu mohly škodit, považuje se 
za kámen obchodníků. Pomáhá nám k lepší a upřímné komunikaci, k nalezení 
nejlepších řešení i nejvhodnějších slov, spolehlivě nás chrání před kritikou i strachem 
projevit svůj názor. Nosíme jej na krční čakře. pomáhá i pití elixíru, nebo poležení 
pod polštář. Čistíme jej 1x měsíčně proudící teplou vodou a nabíjíme stykem s 
ametystem. Lze jej aktivovat i paprsky zapadajícího slunce, ale max. jednu hodinu.
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