
ACHÁT
   
Je to velice stálý kámen, jenž nám dodává citovou, tělesnou a rozumovou rovnováhu, podporuje se-
bedůvěru a napomáhá sebepoznání, odhaluje dosud skryté okolnosti a obrací pozornost majitele 
k nerovnováhám narušujícím jeho pohodu, posiluje soustředění a praktická rozhodnutí, dodává odvahu 
a upřímnost sám k sobě. Pomáhá překonávat negativní pocity, zahořklost, vnitřní zlobu, odstraňuje 
vnitřní napětí. Navozuje pocit bezpečí a jistoty, posiluje lásku a dodává odvahu k hledání lásky nové, 
pomáhá při citových zklamáních. Stabilizuje auru, ruší a přetváří negativní energie. Výborný ochranný 
kámen pro malé děti.

Léčebné využití: předchází střevním potížím, ulevuje při gastritidě, povzbuzuje trávicí trakt, léčí oči, 
žaludek, dělohu. Čistí lymfatický systém a slinivku břišní, posiluje krevní oběh, chrání před vznikem kož-
ních chorob a léčí je.
Zelený achát má receptivní energii a náleží elementu země. Zvyšuje duševní a citovou přizpůsobivost, 
zlepšuje schopnost rozhodování, pomáhá při řešení sporů. Nosí se ke zlepšení zraku a elixír ze zeleného 
achátu pomáhá při neplodnosti.
Modrý krajkový achát má receptivní energii a náleží elementu vody. Zajišťuje klid a štěstí, zbavuje 
stresu, zmírňuje hádky v domácnosti a rodině, zajišťuje svému nositeli velkou oporu a zdroj síly. Odstra-
ňuje pocity starých křivd, podněcuje k novému způsobu vyjadřování a má perfektní léčebné účinky na 
krční a ramenní oblast, hrdlo, štítnou žlázu a lymfatické uzliny, snižuje horečku, posiluje kosterní systém 
a urychluje hojení zlomenin.
Ohnivý achát má projektivní energii a náleží elementu ohně. Podporuje klid a vyrovnanost, uzemňuje, 
přináší pocit bezpečí a jistoty, odstraňuje strach. Má značné ochranné účinky, vytváří ochranný štít ko-
lem těla, odráží negativní síly zpět k původci. Pomáhá při léčbě závislostí, napomáhá sexuální aktivitě, 
léčí nervy, žaludek, poruchy oběhového systému, pročišťuje zrak. Otvírá kořenovou čakru, a přiložen na 
některou vyhořelou čakru ji znovu jemně napojí, pročišťuje éterické bloky a dodává energii auře.

AMETYST

Je tradičně kamenem čistoty, zbožnosti a býval šperkem králů. Je to mimořádně mocný kámen s ohrom-
nou ochrannou sílou, má vysoké spirituální vibrace. Má silnou léčivou a očistnou moc, zahání nespa-
vost a noční můry, vyvolává klidný spánek a příjemné ozdravující sny. Je kamenem klidu, zahání stres 
a negativní emoce, tiší strachy, vztek, obavy a zlobu, zvyšuje naděje, zahání pocit viny, zbystřuje mysl, 
je kamenem pravé, ryzí, emocionální lásky, posiluje věrnost. Napomáhá soustředění, pomáhá přijímat 
nové myšlenky, dodává rozhodnost, rozvíjí intuici, podporuje proměnu záměrů ve skutečnost. Pomáhá 
při léčbě alkoholismu a jiných závislostí. Čistí a harmonizuje krční a korunní čakru.



Léčebné využití: zmírňuje bolesti hlavy, odstraňuje napětí, pomáhá při žaludečních a dýchacích obtí-
žích, poruchách sluchu, kožních problémech, nerovnováze zažívacího traktu, působí na střeva a střevní 
mikrofl óru, odstraňuje parazity, podněcuje produkci hormonů, činnost metabolismu, posiluje vylučova-
cí orgány a imunitní systém. Léčí podlitiny, otoky a rány

AVANTURÍN ZELENÝ
 
Je kamenem štěstí. Působí vysoce kladně na vše, co má spojitost s prosperitou a majetkem. Používá se 
k ochraně domů a zahrad před geopatogenními zónami, pohlcuje elektromagnetický smog, ochrana 
před zářením z mobilního telefonu.
V duševní rovině posiluje řídící a rozhodovací schopnosti, zvyšuje vnímavost a vytrvalost, povzbuzuje 
kreativitu a pozvedává inteligenci. Dokáže zavést zpět do minulosti a odkrýt nerovnováhy současnosti. 
Udržuje rovnováhu mezi ženskou a mužskou energií.

Léčebné využití: příznivě působí na štítnou žlázu, preventivně proti vzniku arteriosklerózy a propuk-
nutí alergií. Udržuje rovnováhu krevního tlaku, podněcuje metabolismus, snižuje hladinu cholesterolu, 
ulevuje od migrén, má velmi příznivý účinek na posílení zraku. Léčí nadledvinky, srdce, dutiny, svalový 
a urogenitální systém.

CITRIN

Mimořádně blahodárně působící krystal, je to šťastný a štědrý kámen. Je jedním z kamenů hojnosti, učí 
nás přilákat k sobě bohatství, prosperitu a úspěch, poskytuje štěstí každému, kdo ho vlastní. Předchází 
nočním můrám a zajišťuje příjemný spánek. 
Funguje jako účinný čistič a regenerátor, svému majiteli předává teplo, energii a velice zvyšuje jeho tvůr-
čí schopnosti. Pohlcuje, proměňuje, rozptyluje a uzemňuje negativní energii. Melancholie a negativní 
emoce nemají v jeho přítomnosti místo. Podporuje duševní vědomí a dodává příliv nové energie. Je 
ochránce aury, zavčas svého majitele varuje a tím mu dává dostatek času k akci na vlastní ochranu. Čistí 
čakry – zejména solar plexus, aktivuje  činnost korunní čakry a zesiluje intuici, pročišťuje vyšší úrovně 
osobnosti a uvádí je do rovnováhy. Urovnává vztahy a spory v rodině či skupině,  napomáhá přijímat se 
takoví, jací jsme, dodává sebedůvěru, potlačuje sebezničující sklony, zmírňuje přecitlivělost – zejména 
na kritiku okolí.
 
Léčebné využití: obnova ztracených sil a energie, blahodárně působí na chronický únavový syndrom, 
povzbuzuje trávení, slezinu a slinivku břišní, zažehnává infekce v ledvinách a močovém měchýři, po-
máhá při očních problémech, podporuje krevní oběh, udržuje v rovnováze činnost štítné žlázy. Posiluje 
nervy, pomáhá zbavit se všeho škodlivého, příznivě působí při zácpě a zabírá na celulitidu. Působí na 

Ý



problémy při menstruaci a symptomy menopauzy, kdy uvádí do rovnováhy jednotlivé hormony a za-
hání únavu.

GRANÁT
 
Po dlouhá léta užíván jako amulet,  který varuje před nebezpečím. Granát je velmi silný kámen,  který 
přivádí velké  množství  energie, udržuje organizmus v rovnováze a dodává potřebný klid. Pomáhá pře-
konat zastaralé myšlenkové vzorce a  strnulé způsoby jednání.  Přináší sebedůvěru  a odvahu. Podporuje 
lásku a sexuální touhu (zejména v červeném zbarvení). Granát pomáhá v krizových situacích nalézat vý-
chodiska a dodat víru v lepší budoucnost i přivolat něčí pomoc.  Pročišťuje čakry, otvírá srdce, pomáhá 
překonávat tabu. Rozvíjí rozšířené vědomí, umí vyvolat vzpomínky na minulé životy.

Léčebné využití Granátu: regeneruje organizmus, obnovuje ztracené síly, čistí krev, podporuje meta-
bolizmus, pomáhá lepšímu vstřebávání minerálů a vitamínů, regeneruje DNA, příznivě působí na páteř, 
srdce a plíce.

HEMATIT

Je to zvláštní, okouzlující, stříbřitě šedý, těžký kámen, jenž je mocný ve vytahování nemocí z těla, uzem-
ňuje, ochraňuje, uvádí do rovnováhy tělo, mysl i ducha, nese v sobě silný element jang, zajišťuje nerov-
nováhu meridiánu, čímž napravuje nevyváženosti jin. Odstraňuje vše nepříznivé a zabraňuje negativ-
ním energiím vstupovat do aury, nastoluje klid, mír a harmonii. Zvyšuje sebevědomí, schopnost přežít 
a pomáhá ženám překonat plachost. 
Přispívá k soustředění, zlepšuje paměť (obzvláště účinný na matematiku a technické předměty). Pomá-
há překonávat různá omezení, které si majitel sám stanovil, pomáhá bojovat s přejídáním, kouřením 
a dalšími špatnými návyky.

Léčebné využití: zastavuje krvácení, udržuje zdravý stav krve a léčí všechny nemoci spojené s krví, vy-
hání z těla horečku, léčí oběhové problémy, podporuje činnost ledvin, ukládání železa, tvorbu krvinek. 
Léčí křeče v nohou, pomáhá rovnat záda a působí příznivě i při zlomeninách. Zahání úzkost a nespavost



HOWLIT
 
Přináší hluboký klid k uvolnění a meditaci, dodává harmonii, pomáhá přijímat ostatní takové, jací sku-
tečně jsou, bez potřeby je měnit, umožňuje nenechat se zasáhnout problémy jiných, vynáší na povrch 
sebeklamy, pomáhá rozpoznávat podvědomé pocity a myšlenky, uklidňuje city, činní nás odolnějšími 
vůči stresu, překonává nervozitu, netoleranci a podrážděnost. Probouzí v nás bezvýhradnou lásku sami 
k sobě, otevírá srdeční čakru. 

Léčebné využití: pomáhá ukládat magnesium v těle, detoxikuje, neutralizuje tělesné pachy, uvolňuje 
svaly a křeče, pomáhá při menstruaci, přináší úlevu při migrénách, léčí střeva, žaludek, ledvinové ka-
meny, močový měchýř, křečové žíly. Hojí zuby a zubní kazy, zrychluje metabolismus tuků, snižuje cho-
lesterol, zpomaluje krevní srážlivost, snižuje horečky a zimnici, prevence proti arterioskleróze, angině 
pectoris a dalším srdečním chorobám.

JADEIT
 
 
Je starodávným, posvátným kamenem Dálného východu, jenž přitahuje lásku, má sílu prodlužovat život, 
přitahuje peníze, dodává prosperující energii při obchodních jednáních, pozvedává moudrost ducha, 
chrání před neštěstími a nehodami, pomáhá předcházet nemocem a zdravotním obtížím. Je symbolem 
čistoty a vyrovnanosti, přináší do života harmonii, štěstí a přátelství. Uvolňuje emoce a podrážděnost, 
uklidňuje mysl. Jako kámen snů, položen na čele, přináší sny nahlížející do hloubky našeho nitra.

Léčebné využití: pomáhá tělu léčit se, přičemž působí na nefyzické problémy, jež nemoc způsobily, léčí 
ledviny, močový měchýř, srdce, žaludek, kyčle, slezinu, detoxikuje, obnovuje buněčný a kosterní systém, 
zvyšuje plodnost, pomáhá při porodu.



JASPIS
 
Je to běžný kámen, jenž přináší klid, oporu a pomoc ve stresu, sjednocuje všechny aspekty života, je 
ochranným kamenem před fyzickými i duševními riziky, pohlcuje negativní energie, dodává odvahu k 
naplnění všech záměrů, pomáhá při řešení konfl iktů, zvyšuje organizační schopnosti, podporuje rychlé 
uvažování a představivost, potlačuje nebezpečné touhy a rozmary, přivolává štěstí. Srovnává a nastavu-
je čakry, každá barva jaspisu přísluší jedné čakře.

Léčebné využití: dodává energii, zmírňuje porodní bolesti, podporuje trávení, funkce pohlavních orgá-
nů a oběhový systém, prodlužuje sexuální rozkoš.
Červený a brekciový  jaspis má projektivní energii, přiřazen planetě Mars a náleží elementu ohně. 
Je ochranným kamenem, odráží negativitu zpět původci, uklidňuje rozbouřené city, uzemňuje energii, 
napravuje nepříznivé situace, pozvedává krásu a půvab, přináší zdraví a sílu, podněcuje základní čakru, 
snižuje horečky, čistí oběhový systém, játra, cévy, krev, odstraňuje bloky. 

KŘEMEN MLÉČNÝ
 

Jemně působící kámen. Uvolnění, schopnost unést zátěž a pohotově jednat, sebeovládání, rozhodnost, 
vytrvalost. Pomáhá snášet bolest, zármutek, námahu a obtížné situace. Dává sílu zvládat velké výzvy. 
Posiluje kontakt s realitou, pomáhá dokončit započaté a dosáhnout vytčených cílů. Zvyšuje naši kontro-
lu nad vlastním životem, rozjasňuje myšlení a činí je pragmatickým, podporuje soustředění. Tiší bolesti 
a uvolňuje napjaté a křečovitě sevřené svaly, především šíje a zad. Léčí střevní potíže způsobené velkým 
vypětím a obnovuje stresem oslabenou imunitu (v kombinaci s chryzoprasem působí na plísňové in-
fekce). Posiluje nervy, pomáhá vypořádat se s účinky záření. Je obzvlášť vhodný pro lidi, kteří jsou často 
vystavování vysokofrekvenčnímu záření (např. rentgen); při elektrosmog je lepší použít skoryl (černý 
turmalín). Vhodný k protistresovým koupelím.



KŘIŠŤÁL
 
Je to univerzální, nejúčinnější léčivý krystal na světě, velmi silný zesilovač energie, jenž energii pohlcuje, 
uvolňuje a reguluje, uvádí ji do naprosté harmonie.

Povzbuzuje psychiku, jasnozřivost, samostatnost, pomáhá sebezdokonalení, ochraňuje před vším zlým 
a negativním, zvyšuje naše duchovní síly, harmonizuje, odstraňuje bloky a stává se zrcadlem naší duše, 
čistí a chrání auru, zajišťuje klidný spánek. Odstraňuje škodlivé elektromagnetické záření, čistí geopato-
genní zóny. Působí na korunní čakru a ostatní čistí. Při meditaci dokáže odfi ltrovat všechny rušivé vlivy. 
Lze ho použít jako regulátor pro ostatní kameny.  

Léčebné využití: vhodný na všechny zdravotní problémy, včetně problémů duše. Tiší bolesti hlavy 
a zubů, neurologické a střevní potíže, nevolnosti, podporuje zažívací trakt, posiluje imunitu, uvádí tělo 
do rovnováhy, zvyšuje laktaci.

LAPIS

Povznášející duchovní kámen, výborný pro meditace, přináší klid, působí proti depresi, rychle odstra-
ňuje stres a přináší hluboký klid a mír. Ochranný kámen, především pro děti. Dodává odvahu, zvyšuje 
psychické vědomí. Udržuje v rovnováze 5. čakru a otevírá 6. čakru. Přináší soucit, poctivost a čestnost. 
Odstraňuje potíže s komunikací, učí naslouchání druhým. Odhaluje vnitřní pravdu, umožňuje sebevyjá-
dření bez lpění na kompromisech. Podporuje kreativitu, zesiluje myšlenky a vnáší do nich jasný pohled. 
Upevňuje vztahy, odstraňuje krutost a strádání.



MALACHIT
 
 Je to silný ochranný kámen, zejména u dětí slouží jako ochrana proti pádům. Ochraňuje na cestách, po-
hlcuje negativní energie a odebírá z těla znečišťující látky. Neutralizuje radioaktivní záření a elektromag-
netické znečištění. Malachit uklidňuje nervovou soustavu a podporuje klidný spánek. Při obchodních 
jednáních pomáhá uzavírat dobré obchody. Čistí čakry, otevírá srdce nepodmíněné lásce, vytahuje na 
povrch psychosomatické problémy. Léčí traumata spojená se sexem v minulých životech, pomáhá při 
dyslexii, zvyšuje intuici

Léčebné využití: léčí pohlavní nerovnováhu, zejména u žen, pomáhá při porodu. Pomáhá na astma, 
zlomeniny, závratě, slinivku, slezinu, epilepsii, artritidu, otoky kloubů. Posiluje imunitní systém a podpo-
ruje detoxikaci jater.

MĚSIČNÍ KÁMEN

Je úzce spjat s Měsícem a intuicí, přitahuje lásku, úspěšně řeší problémy mezi milenci, zajišťuje klidný 
spánek, pomáhá při nespavosti, mírně ochranný zvláště na cestách, obnovuje a uchovává mladistvý 
vzhled a přístup, vytahuje na povrch věci uzavřené v podvědomí, uklidňuje rozbouřené city a přehnané 
emotivní reakce, vyvolává srozumitelné živé sny hlavně za úplňku, udržuje v rovnováze mužskou a žen-
skou energii, na čakře solar plexu ukáže staré nefunkční citové způsoby jednání a pomáhá je odstranit.

Léčebné využití: léčí horní část zažívacího traktu a citové napětí, které má na něho vliv, působí na 
reprodukční orgány, snižuje napětí při menstruaci, udržuje v rovnováze hormonální systém, zklidňuje 
hyperaktivní děti, detoxikuje, léčí problémy kůže, vlasů, očí, slinivky břišní a jater. Pomáhá při početí, 
těhotenství, porodu a kojení.



MODRÝ KORÁL

Mořský korál je organického původu. Korály jsou někdy označovány jako mořské rostliny s květy, ale 
bez kořenů. V roce 1793 prozkoumal korály francouzský biolog G.A. Peyssonal a vynesl tajemství jejich 
vzniku na světlo světa. Objevil, že korály jsou tvořeny vnějšími kalcitovými schránkami mořských poly-
pů. Ti ke svému životu a tedy k „výrobě“ korálů potřebují poměrně stálé prostředí – vyskytují se v teplých 
mořích obvykle 3-15m hluboko, pouze vzácně se vyskytují hlouběji. Korály „rostou“ ve větvích a připo-
mínají jakési podmořské stromy.

Barva korálů je obvykle bílá, červená, růžová, vzácnější je barva modrá. Hnědo-béžových odstínů nabý-
vají korály zkamenělé, fosilní.
Některé národy věřily, že korál nacházející se na palubě lodi ochrání tuto loď před bleskem. Řecký básník 
Orpheus nazval korál darem bohyně Minervy. Orpheus také tvrdil, že korál má zvláštní ochrannou moc 
proti čarodějnictví, jedu a lupičům. V českých zemích se slovo korále dokonce stalo synonymem pro 
slovo náhrdelník.

OBSIDIÁN
 
Vlastnosti: projektivní kámen, přiřazen planetě Saturn a elementu ohně.
Zavádí vás do vašeho nejhlubšího nitra a vynáší na povrch pravdu a všechny nevyřešené rozpory, jež 
byly odsunuty do podvědomí. Je to velmi silný ochranný kámen před magickými útoky, zlem a veške-
rou negativitou. Má dvojaký charakter: ochraňuje nositele před špatnými vlivy, ale může též pomáhat 
špatným lidem v nekalých kouscích. Dodává víru ve vlastní síly a schopnosti, ale může vyvolat i deprese. 
Pomáhá oprostit se od vnějších vlivů, může prolomit všechny blokády, aktivuje logické myšlení. Tento 
kámen je vhodný mít při sobě při zkouškách a důležitých rozhodnutích. Pro své silné a dvojaké účinky 
by měl být nošen s regulujícím křišťálem

Léčebné využití: posiluje zažívací orgány, detoxikace organismu, snižuje bolest při artritidě a potížích 
s klouby, léčí záněty vyvolané bakteriemi, přírodní antibiotikum.



ONYX

Je to ochranný kámen, brání a ochraňuje před negativitou vědomě namířenou proti vám, v konfl iktech 
všeho druhu, chrání život, dodává sílu, pomáhá v těžkých a nesrozumitelných obdobích, při mimořád-
ném fyzickém i citovém vypětí, spojuje s jednotou vesmíru, zaměřuje naši energii jedním směrem, při-
náší ráznost a vytrvalost, dovoluje stát se pány svého osudu, poskytuje poučení z minulosti, zvyšuje se-
bedůvěru a sebekontrolu, léčí stará traumata ovlivňující současný život, snižuje strach a obavy. Udržuje 
v těle rovnováhu energií jing a jang. 

Léčebné využití: redukuje nekontrolovatelné sexuální tužby, působí na zuby, kosti, kostní dřeň, léčí 
krevní poruchy a problémy nohou.

RUBÍN

Je to kámen bohatství i ochrany. Vytváří štít proti všem druhům útoků. Představuje sílu a energii. Uvá-
dí do rovnováhy činnost srdeční čakry. Podněcuje touhu po životě a sexuální aktivitu. Zahání strach, 
smutek a negativní myšlení. Zajišťuje klidný spánek bez nočních můr. Zlepšuje motivaci, směruje k rea-
listickým cílům, vybízí nás vydat se za svým štěstím, zastavuje zlost a negativní energie a přeměňuje je 
v pravý opak. Dodává odvahu, navozuje pozitivní stav mysli a pomáhá tvrději čelit útokům během há-
dek a názorových střetů.

Léčebné využití: předcházení střevním potížím, ulevuje při gastritidě, povzbuzuje trávicí trakt, léčí oči, 
žaludek, dělohu. Čistí lymfatický systém a slinivku břišní, posiluje krevní oběh, chrání před vznikem kož-
ních chorob a léčí je.



RŮŽENÍN

Léčebné využití: má pozitivní účinek u chorob ledvin, srdce, jater, plic a genitálií, též u důležitých center 
vegetativního nervového systému. Léčí infekce močové trubice. Má výborný vliv na poruchy plodnosti 
mužů. Odvádí z těla škodlivé látky a přebytečné tekutiny. Je velmi vhodný pro děti. Odstraňuje apatii, 
uklidňuje a posiluje srdeční činnost. Pomáhá při dlouhodobých nemocích, psychosomatických poru-
chách a střevních chorobách. Hojí popáleniny, puchýře a vyhlazuje pleť.

Vlastnosti: energie receptivní, planeta Venuše, náleží elementu vody.  Je symbolem lásky, krásy a uzdra-
vování. Pomáhá nesmělým projevit skrývané pocity. Učí  nás trpělivosti při řešení problémů. Svými měk-
kými vibracemi obklopuje duši. Jeho vyzařování je jako něžný dotek, pod nímž se naše srdce uvolní, 
získá opět důvěru a pozvolna se otevře. Rány srdce, které vznikly tvrdostí, hrubostí, odmítnutím nebo 
nevšímavosti našich bližních v průběhu našeho života, se pod jeho ochranou zacelí. Dává sílu odpouštět 
- nám samotným i ostatním a učí sebelásce.  

Univerzální léčivý kámen, dodávající životní energii, zejména starým lidem. Oživuje fantazii a tvůrčí my-
šlení. Ovlivňuje čakry solar-plexu, základní a srdeční. Odbourává strach, zlost, nelibost, pocit viny. Pomá-
há přijímat nezbytnost změn, jedná se o vynikající kámen pro zdolávání krize středního věku.

SLUNEČNÍ KÁMEN

Tento kámen, silně nabitý sluneční energií, vás vnitřně prozáří. Je ochranným kamenem, dodává silnou 
ochrannou energii do Vašich domovů. Vnáší do života radost a světlo. Přináší hluboké spojení se světlem 
a Sluncem. Naučí vás nezávislosti k vašim nejbližším, a umění říkat lidem „ne“. Učí, jak si řídit svůj vlastní 
osud. Napomáhá pozitivnímu myšlení. Působí proti depresi, pocitům opuštěnosti a dodává sebedůvěru. 
Pomáhá lidem při potížích způsobených střídáním ročních dob. Čistí čakry, zvyšuje intuici a dodává tělu 
velké množství fyzické energie v době stresů a nemocí. Přikládáním na 2. čakru zvyšuje sexuální energii.

Léčebné využití: proti chronickým bolestem v krku, napomáhá při žaludečních vředech, udržuje v rov-
nováze všechny orgány, ulevuje od bolestí, revmatizmu a potížích s chrupavkami.

MEN

lně nabitý sluneční energií vás vnitřně pro



SODALIT
 
Mezi modrými kameny má nejintenzivnější vibrace, spojuje logiku s intuicí, prohlubuje meditaci a poro-
zumění aktuálním stavům vašeho života, rozvíjí a zklidňuje mysl, potlačuje duševní zmatek, umožňuje 
přijímat nové informace, dodává odvahu, prohlubuje koncentraci a představivost, chrání před konfl ikty. 
Při týmové práci přináší harmonii, solidaritu a vědomí společného cíle. Odhaluje příčiny obav, fobií, po-
citů viny a svazujícího jednání, zvyšuje sebevědomí.

Léčebné využití: pomáhá léčit potíže způsobené stresem, negativními emocemi a strachem, posiluje 
nervový systém.  Čistí lymfatický systém i jednotlivé orgány, udržuje v rovnováze metabolismus, posilu-
je imunitní systém. Snižuje horečku, krevní tlak a příznivě působí na hlasivky, krk a hrtan.

SOKOLÍ OKO
 
Sokolí oko (proužkovaná odrůda „Tygřího oka“) -  kromě klasických vlastností Tygřího oka povzbuzuje 
a posiluje fyzické tělo. Zvyšuje mentální schopnosti. Svému majiteli přitahuje hojnost. Mimořádně účin-
ně odstraňuje různá omezení a negativní myšlenkové stereotypy včetně již překonaného způsobu cho-
vání. Potlačuje pesimizmus. Vytahuje na povrch uzamčené city a nevyrovnanosti. Zlepšuje činnost obě-
hového systému, střev a nohou.

TYGŘÍ OKO
 
Je to ochranný kámen, nosí se i jako talisman před všemi formami nebezpečí. Přes spojení mezi sluneční 
a zemskou energií pomáhá uzemnit lidi, kteří ztratili spojení s realitou a zároveň podporuje duchovní 
růst zemsky orientovaných lidí. Je to hřejivý kámen, podporuje tok energie v těle a dodává sílu, přita-
huje peníze a bohatství. Pomáhá s odbouráním závislostí na druhých lidech, uznáním vlastní hodnoty 
a potlačuje deprese.

Léčebné využití: vyrovnává činnost mozkových hemisfér, pomáhá při léčbě zlomených kostí, působí na 



rozmnožovací orgány, léčí oči a krk, odstraňuje křeče. Pomáhá při léčbě poruch osobnosti. – zpomaluje 
metabolismus, mírní stres, vznětlivost a nadměrnou sexuální touhu. 

TYRKYS
 
 Vlastnosti: náleží receptivní energii, planetám Venuše a Neptun, elementu země. Je to posvátný, 
ochranný léčivý kámen. Kámen štěstí, amulet cestovatelů. Vhodný pro meditace, zvyšuje intuici. Vyrov-
nává mužskou a ženskou energii, neutralizuje elektromagnetický smog, dodává sílu, uklidňuje řečníky 
před projevem na veřejnosti, podporuje kreativitu, brání sebepoškozování. Přináší vnitřní klid, působí 
proti depresi,  strachu a stavech vyčerpání. Podporuje romantickou lásku. Majiteli přináší radost a bo-
hatství.

Léčebné užití: snižuje horečky a bolesti hlavy, předchází migrénám, zlepšuje imunitní systém. Vhodný 
pro detoxikaci a proti zánětům. Reguluje kyselost v organizmu a působí pozitivně na žaludek. Posiluje 
zrak, potlačuje křeče, působí na dnu, harmonizuje meridiány

UNAKITE
 
Je kamenem vizí a věštění, uvádí do rovnováhy city s duchovnem, uzemňuje, vhodný k meditacím, uka-
zuje, kdy je třeba udělat kompromis, objasňuje příčiny zablokování, umožňuje „znovuzrození“, pomáhá 
při léčení minulých životů tím, že se vydá ke zdroji problému, vyplaví ho na povrch a napraví jej, od-
straňuje překážky bránící duchovnímu růstu. Unakite umístěný do prostoru vnáší do okolí uklidňující, 
příjemnou energii, ruší škodlivé záření TV obrazovek. 
 
Léčebné využití Unakitu: pomáhá při rekonvalescenci (zvláště těžkých chorob), léčí rozmnožovací or-
gány, pomáhá v těhotenství, podporuje růst vlasů a kožní tkáně, v případě potřeby pomáhá přibrat na 
váze.



ZÁHNĚDA

Výborný proti depresím a dalším negativním emocím. Zahání strach a dodává sílu při rozhodování. 
Uzemňovací  a ochranný kámen, pohlcuje elektrosmog, podporuje detoxikaci, potlačuje noční můry, 
zvyšuje soustředění a pomáhá při potížích s komunikací. Očišťuje mysl při meditaci, čistí a harmonizuje 
základní čakru.

Léčebné užití: proti bolestem, zejména bolestem hlavy, mírní stres, uklidňuje nervovou soustavu, léčí 
kyčle, nohy a záda. Harmonizuje množství tekutin a minerálů v těle. Pomáhá při chemoterapiích.

Veškeré použité texty a obrázky jsou stažené z webových stránek společností, které se zabývají 
drahými kameny.


