ÚČINKY NĚKTERÝCH MINERÁLŮ

Léčebné využití:
posílení zraku, prevence arteriosklerózy,
alergie, krevní tlak,metabolismus, snížení
cholesterolu, migrény, srdce, dutiny,
žaludeční nevolnost.

Ametyst
je mimořádně mocný kámen s ochrannou
sílou. Má silnou léčivou a očistnou moc,
zahání nespavost a noční můry. 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 lásky, posiluje věrnost.
Napomáhá soustředění, přijímat nové
myšlenky, dodává rozhodnost, rozvíjí intuici,
podporuje proměnu záměrů ve skutečnost.
Pomáhá při léčbě alkoholismu a jiných
závislostí.

Křišťál
je nejúčinnější léčivý, universální krystal, jenž
silně zesiluje energii, pohlcuje, uvolňuje a
reguluje ji a uvádí ji do absolutní harmonie.
Povzbuzuje psychiku, jasnozřivost,
samostatnost, pomáhá sebezdokonalení,
ochraňuje před vším zlým a negativním,
zvyšuje naše duchovní síly, harmonizuje,
čistí a chrání auru, zajišťuje klidný spánek.
Vhodný pro meditace a magické účely.

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

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.

Hematit
je mocným kamenem ve vytahování nemocí
z těla. Uzemňuje, ochraňuje, uvádí do
rovnováhy tělo, mysl i ducha. Odstraňuje vše
nepříznivé a zabraňuje negativním energiím
vstupovat do aury, nastoluje klid, mír a
harmonii. Zvyšuje sebevědomí, schopnost
přežít a pomáhá ženám překonat plachost.
Přispívá k soustředění, zlepšuje paměť,
pomáhá bojovat s přejídáním, kouřením a
dalšími špatnými návyky.

Avanturín
je povšechným kamenem štěstí, přináší
prosperitu a majetek, posiluje řídící a
rozhodovací schopnosti, zvyšuje vnímavost
a vytrvalost, povzbuzuje kreativitu a
pozvedává inteligenci.

Korál
je silným ochranným kamenem (kosterním
pozůstatkem). Chrání před nehodami,
projevy násilí, otravou, lupiči, posedlostí
a neplodností (především u žen). Korál
pochází ze dvou řeckých slov “dcera moře”.
Způsobuje u svého majitele vnitřní změny.
Vyhání pošetilost, nervozitu, strach, depresi,
vražedné myšlenky, paniku a noční můry.
Dodává rozumu, prozíravosti, odvahy a
moudrosti. Vyvolává klidný spánek a zahání
rozrušující sny. Je-li věnován dítěti jako dar,
zajistí jeho budoucí zdraví. Nemluvňata
nosí korálový přívěsek k utišení bolesti při
prořezávání zoubků. Též zajišťuje dítěti
silnou ochranu. Přitahuje lásku a štěstí.
Léčebné využití:
reguluje menstruační výtok, ostraňuje
poruchy trávení, veškeré bolesti trávicího
ústrojí, oční potíže. Zastavuje krvácení.
Citrín (žlutá)
je kamenem štěstí, hojnosti a prosperity,
zbavuje nočního strachu a předchází nočním
můrám, zvyšuje tvůrčí schopnosti, přináší
majiteli teplo a energii, čistí čakry, zesiluje
intuici, rozptyluje negativní energie dodává
sebedůvěru a pozitivní myšlení.
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, pomáhá 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 problémy při menstruaci a symptomy
menopauzy, kdy uvádí do rovnováhy
jednotlivé hormony a zahání únavu.

Léčebné využití:
zastavuje krvácení, udržuje zdravý stav krve
a léčí všechny nemoci spojené s krví, vyhání
z těla horečku, léčí oběhové problémy a
křeče v nohou, podporuje činnost ledvin,
ukládání železa, tvorbu krvinek.
Obsidián:
vás zavádí do nejhlubšího nitra a vynáší na
povrch pravdu a vše nevyřešené a odsunuté
do podvědomí. Je to velmi silný ochranný
kámen před magickými útoky, zlem a
veškerou negativitou. Ochraňuje nositele
před špatnými vlivy, dodává víru ve vlastní
síly a schopnosti, prolomuje blokády, ale
může mít i opačný účinek, proto je vhodné
používat ho vždy s regulujícím křišťálem.
Léčebné využití:
posiluje zažívací orgány, detoxikace
organismu, snižuje bolest při artritidě a
potížích s klouby, léčí záněty vyvolané
bakteriemi, přírodní antibiotikum.
Tyrkys
je ochranný, silný léčivý kámen.
Kámen štěstí, amulet cestovatelů.
Vhodný pro meditace, zvyšuje intuici,
dodává sílu, podporuje kreativitu, brání
sebepoškozování, přináší vnitřní klid,
působí proti depresi, strachu a stavech
vyčerpání. Podporuje romantickou lásku.
Majiteli přináší radost a bohatství, zaručuje
spolehlivost a přátelství.
Léčebné využití:
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
Granát
je kamenem se silnou schopností
dodávat energii. Přináší podle potřeby
klid nebo touhu. Varuje před blížícím se
nebezpečím, od pradávna využíván jako
amulet. Povzbuzuje lásku a oddanost.
Napravuje citovou disharmonii. Upevňuje
vztahy. Pomáhá v životních krizích,
hlavně v situacích , kdy člověk neví kudy
kam. Dodává odvahu a naději. Dodává
sebedůvěru, podněcuje aktivitu a posiluje
pud sebezáchovy.
Léčebné využití:
regeneruje organizmus, obnovuje ztracené
síly, čistí krev, podporuje metabolizmus,
pomáhá lepšímu vstřebávání minerálů a
vitamínů, regeneruje DNA, příznivě působí
na páteř, srdce a plíce.
Howlit bílý (Magnezit)
přináší hluboký klid k uvolnění a meditaci.
Dodává harmonii a odolnost vůči stresu.
Umožňuje nenechat se zasáhnout problémy
jiných, vynáší na povrch sebeklamy,
rozpoznává podvědomé pocity a myšlenky,
uklidňuje city, překonává nervozitu a
podrážděnost. Probouzí v nás bezvýhradnou
lásku sami k sobě.
Karneol
je stabilizující kámen s vysokou energií.
Dodává odvahu, klid, trpělivost a harmonii,
pozitivní pohled na život. Motivuje
k úspěchu. Tiší vztek, žárlivost a závist,
rozptyluje deprese a negativný myšlenky.
Dodává výřečnost a posiluje sebedůvěru.
Navozuje klidný spánek, zahání noční můry.
Povzbuzuje sexuální aktivitu a odstraňuje
závislosti všeho druhu.
Léčebné využití:
předchází kožním onemocněním, zastavuje
krvácení z nosu a pomáhá při všech
nemocech spojených s krví, univerzální
ochrana zdraví, dodává sílu a vitalitu, zvyšuje
plodnost, léčí frigiditu a impotenci, artritidu,
revmatismus, kosti a šlachy, neurózy a
deprese.
Růženín
je symbolem lásky, krásy a uzdravováni.
Učí nás trpělivosti při řešení problémů,
sebelásce, dává sílu odpouštět. Oživuje
fantazii a tvůrčí myšlení. Odbourává strach,
zlost, nelibost, pocit viny. Pomáhá přijímat
nezbytnost změn. Dodává životní energii.
Léčebné užití:
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 poruchách a střevních
chorobách. Hojí popáleniny, puchýře a
vyhlazuje pleť.

