Kameny dle znamení zvěrokruhu

Barvy a drahé kameny

Tak jako člověka ovlivňuje poloha planet v okamžiku jeho narození,
tak jsou tyto planety propojeny s kameny. V každém znamení
zvěrokruhu působí několik dominantních kamenů, které mají vliv na
organismus, duševní a citový vývoj, navzájem se podporují a doplňují.

Světlo představuje nevyčerpatelný zdroj síly. Působí na nás ve
vlnách různé frekvence, je přijímáno přes smysly a energetické
kanály těla. Energetická centra – čakry mají dle východní tradice
přiděleny barvy v odstínech duhy, působením konkrétních barev na
tato energetická centra dochází i k podpoře přidružených vnitřních
orgánů, ovlivňování zdravotního stavu i pocitů a nálad.



Skopec (21.3. - 20.4.)



element Oheň, planeta Mars - vitalita, nadšení, agrese
vhodné kameny - diamant, heliotrop, červený jaspis,
oranžový karneol, ametyst, ohnivý achát, ohnivý opál



Býk (21.4. - 20.5.)

element Země, planeta Venuše – cit, harmonie, umění
vhodné kameny - růženín, citrín, mechový achát, zelený
avanturín



Blíženci (21.5. - 21.6.)

element Vzduch, planeta Merkur – komunikace, poznání
vhodné kameny - křišťál, bílý safír, záhněda, citrín, žlutý
karneol,kočičí oko, světle modrý chalcedon, tygří oko



Rak (22.6. - 22.7.)

element Voda, planeta Měsíc – ženský aspekt, mystika
vhodné kameny - perla, měsíční kámen, mléčně bílý chalcedon,
zelený avanturín, zelený jaspis, mechový achát, křišťál



Panna (24.8. - 23.9.)

element Země, planeta Merkur – komunikace, poznání
vhodné kameny - modrý safír, mechový achát, citrín, žlutý
a červený jaspis, tygří oko, žlutý karneol, ametyst



Štír (24.10. - 22.11.)

element Voda, planeta Pluto a Mars – vitalita, vůle
vhodné kameny - korál, obsidián, červený achát, červený jaspis,
heliotrop, býčí oko, oranžový karneol, pouštní růže



Střelec (23.11. - 21.12.)

element Oheň, planeta Jupiter – kreativita, zákonnitosti
vhodné kameny - rubín, tyrkys, ametyst, modrý chalcedon,
ohnivý achát, obsidián











Vodnář (21.1. - 19.2.)

element Vzduch, planeta Uran a Saturn – změny, přehodnocení
vhodné kameny - křišťál, ametyst, zelený jaspis, modrý
chalcedon, sokolí oko





Kozoroh (22.12. -20.1.)

element Země, planeta Saturn – koncentrace, intelekt
vhodné kameny - černý onyx, obsidián, záhněda, hnědý jaspis,
mléčně bílý chalcedon





Váhy (24.9. - 23.10.)

element Vzduch, planeta Venuše – láska, krása
vhodné kameny - opál, lazurit, růženín, růžový a světle zelený
jaspis, růžový a světle zelený avanturín





Lev (23.7. - 23.8.)

element Oheň, planeta Slunce – životní energie, seberealizace
vhodné kameny - zlatý topaz, karneol, citrín, železitý křemen,
kalcit, tygří oko





Ryby (20.2. - 20.3.)

element voda, planeta Neptun a Jupiter – moudrost, mír
vhodné kameny - akvamarín, nefrit, ametyst, zelený jaspis,
stříbřitý obsidián, bílý opál



červené kameny: stupňují vitalitu, temperament,
fyzickou energii, odvahu, sex. Červená barva
podněcuje pohyb, životní sílu a radost.
hnědé kameny: nabízí fyzickou i psychickou
ochranu. Hnědá barva je spojena s prvkem Země,
absorbuje bolest a zlepšuje životní energii.
oranžové kameny: vyvolávají veselost, uvolněnost, klid, vyrovnanost, osvobozují. Oranžová barva zvyšuje sebeúctu.
žluté kameny: ovlivňují nervy a chuť do života.
Žlutá barva odstraňuje obavy, hřeje, dodává
radost a vyrovnanost.
zelené kameny: podporují zdraví, vyrovnanost,
klid. Zelená barva nás spojuje s přírodou, pomáhá
překonávat změny. Je barvou nových začátků, víry
a naděje.
růžové kameny: probouzejí lásku, něhu, lehkost,
sebeúctu a pocit vlastní ceny. Růžová barva
znamená laskavost, usmíření, přátelství.
světle modré kameny: podporují bdělost, zvyšují
stávající možnosti, zlepšují vůdčí schopnosti,
spojují nás s neohraničenou svobodou a dobrodružstvím.
tmavě modré kameny: vyzařují ochranu, ticho
a sílu. Probouzí v nás pocit stálosti, věčnosti
a respektu. Modrá barva je barvou léčitelů.
ﬁalové kameny: se vztahují k vnitřnímu já,
zlepšují duševní schopnosti. Purpurová je barvou
meditace, působí jako všelék.
bílé kameny: léčí tělo, mysl a ducha na všech
úrovních. Bílá barva symbolizuje spokojenost,
upřímnost, urychluje tok životní síly.
šedé kameny: neutralizují negativní energie
nebo
pocity,
napomáhají
kompromisům
a přizpůsobivosti. Šedá barva nás činí nenápadnými
v nebezpečných nebo konﬂiktních situacích.
černé kameny: poskytují ochraňující stín, léčí
staré smutky, pomáhají koncentraci, podporují
přesnost. Černá barva léčí příliš aktivní, přetížený
systém.

