
Howlit Bílý je krystal pomáhající nalézt pravdu v sobě samém a ve svém okolí. Vytváří emoční rovnováhu, která umožňuje 
rozpustit veškeré duševní blokády. Přináší harmonii a mír a stimuluje nové nápady. Zmenšuje obavy z budoucnosti. 
Povzbuzuje vášeň, hluboké city a zamilovanost. Je vhodný pro relaxaci, doplnění pozitivní energie, zlepšení nálady a pro 
získání radosti i z drobností. Pomáhá osvojit si optimistický pohled na život. J 
e přínosný pro manažery, ale i v běžném životě, jelikož učí naslouchání druhým. Přináší klid, uvolnění a dosažení hluboké 
meditace. Podporuje schopnost přijímat ostatní takové, jací skutečně jsou, bez potřeby je měnit. Zvyšuje odolnost 
vůči stresu a proti problémům jiných. Mírní podrážděnost, netoleranci, nervozitu a negativní pocity. Magnezit dodává 
odvahu pro učinění změn v životě. Pomáhá rozvinout nekonečnou představivost. 
Léčivé účinky 

• Pomáhá ukládat magnezium v těle 

• Detoxikuje 

• Mírní bolesti hlavy 

• Působí proti křečím, především proti svalovým 

• Neutralizuje tělesný pach 

• Příznivě působí na střevní mikroflóru 

• Odstraňuje problémy s kostmi a zuby 

• Pomáhá při problematické či bolestivé menstruaci 

• Léčí žaludek, ledviny a močový měchýř 

• Zrychluje metabolismus 

• Snižuje cholesterol 

• Přispívá ke správné činnosti srdce a léčí jeho choroby 

Znamení zvěrokruhu Váhy, Vodnář, Beran 
Barva Bílá, žlutá, šedá 
Naleziště Austrálie, Brazílie, USA, Polsko, Itálie, Turecko, Rusko 
Planeta Měsíc 
Element Voda 
Čakra Srdce, třetí oko, temeno 
Achát Ochrana, síla, harmonie. Nejnápadnějšími vlastnostmi achátu je harmonizace yin/yang energií, dodávání odvahy, a 
uklidňování. V minulosti se používal ve vodě nebo v jídle, aby odstranil nemoci. Achát existuje v moha barevných 
provedeních, které se trochu odlišují svými vlastnostmi, ale obecně mají hlavní účinky stejné. Achát je kamenem síly. V 
antice se zasazoval do brnění, aby dával válečníkům sílu a odvahu. Achát je též výborným ochranným kamenem, zejména 
pro děti. Na úrovni emocí nám dodává odvahu, sílu, sebedůvěru a odstraňuje strach. Odstraňováním negativních 
energií čistí auru. Achát je odrůdou chalcedonu. 
Léčivé vlastnosti 

• Pomáhá při problémech se zuby a se žaludečními problémy 

• Účinkuje proti nespavosti 

• Zlepšuje paměť a koncentraci 

Znamení zvěrokruhu: Blíženci, Rak (ideálně mechový achát), Panna, Střelec, Ryby (ideálně krajkový) 
Barva: Velké množství druhů, některé acháty se i uměle dobarvují 
Země původu: Brazílie, Botswana, Mexiko, Indie 
Planeta: Merkur 
Element: Především Země, ale např. ohnivý achát náleží Ohni 
Čakra: Všechny acháty jsou vhodné pro všech sedm čaker 
Měsíční kámen násobí intuici, přitahuje lásku a pomáhá úspěšně vyřešit partnerské problémy. Probouzí a pomáhá udržovat 
vášnivou a hlubokou lásku. Svému majiteli uchovává mladistvý vzhled, myšlení a přístup k životu. Uklidňuje rozbouřené 
emoce a přehnané citové projevy a reakce. Pomáhá naklonit štěstěnu na naši stranu a zvyšuje kreativní myšlení tím, že 
přináší nekonečnou inspiraci. Je vhodný pro získání duševní rovnováhy. Je nápomocný při věštění a nahlédnutí do 
budoucnosti. 
Nerozhodným jedincům pomáhá najít nezodpovězené otázky a ukazuje správný směr. Umožňuje pochopit, co člověka učiní 
šťastným, co potřebuje pro svůj klid a naplnění. 
Pro klidný spánek je nejlepší měsíční kámen umístit pod polštář. Pokud je krystal v naší blízkosti při úplňku, naplňuje vášní, 
sexuální touhou a touhou po splynutí duší. 
Léčivé účinky 

• Odbourává stres, pocity strachu a fobie 

• Pomáhá proti nespavosti 



• Pročišťuje lymfatický systém 

• Léčí a harmonizuje žaludek 

• Příznivě působí na slivku břišní 

• Uzdravuje reprodukční orgány 

• Zmírňuje bolestivé projevy menstruace 

• Vyrovnává hormonální soustavu (vhodný při užívání antikoncepce) 

• Zklidňuje hyperaktivní děti 

• Detoxikuje 

• Léčí problémy kůže, vlasů a očí 

• Je nápomocný při početí, těhotenství, porodu a kojení 

Znamení zvěrokruhu Rak, Ryby, Štír, Panna, Váhy 
Barva Bezbarvá, bílá 
Naleziště Skotsko, Keňa, Nový Zéland, Austrálie, Indie, Norsko, Brazílie 
Planeta Měsícm Element Voda, Čakra Třetí oko, temeno, solar plexus 
 
Onyx je ochranný krystal, který neutralizuje veškeré konflikty, ochraňuje život a dodává životní sílu. Je velkým pomocníkem 
v obtížných situacích a těžkých životních obdobích. Při mimořádných fyzických i citových vypětích pomáhá zachovat 
chladnou hlavu, klid a pozitivní přístup. Dodává ráznost, vytrvalost a nadhled při konfrontaci s negativními silami. Motivuje 
ke snaze stát se pánem svého osudu a poskytuje poučení z minulosti. Zvyšuje sebedůvěru a sebekontrolu. 
Svému majiteli dodává sílu vyřešit a tím uzavřít staré problémy a podporuje umění odpouštět. Když člověk odpustí těm, 
kteří mu v minulosti i v současnosti ublížili, zbaví se veškerých strastí a psychosomatických nemocí a problémů. 
Onyx má velký vliv na současný život, prosvětluje ho, ukazuje správný směr a odstraňuje strach a obavy z neznámého. V 
těle udržuje rovnováhu energií jing a jang. 
Léčivé účinky 

• Působí proti kazivosti zubů 

• Zpevňuje kosti 

• Léčí krevní poruchy 

• Odstraňuje "neklidné nohy" 

• Posiluje a léčí kůži, vlasy a nehty 

• Zbystřuje zrak a sluch 

• Zklidňuje nervovou soustavu 

• Hojí rány a jizvy po operacích 

• Zmírňuje bolesti srdce 

• Prokrvuje nohy a ruce 

• Chrání před plísňovým onemocněním 

Znamení zvěrokruhu Lev, Panna, Kozoroh 
Barva Černá, bílá, zelená 
Naleziště Indie, Jižní Amerika, USA 
Planeta Mars, Saturn 
Element Oheň 
Čakra Čelo (třetí oko), solar plexus, sakrální, kořen (základní centrum) 
 

Křišťál Užití: síla, ochrana, meditace, harmonie, léčení 
Vlastnosti: projektivní i receptivní kámen, přiřazen planetě Slunce a Měsíc a elementu ohně a vody. 
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 geopatogenní zóny. 
Působí na korunní čakru a ostatní čistí. Při meditaci dokáže odfiltrovat 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. 
Barvy: čirý 



Naleziště: naleziště po celém světě 
Technický popis: silikát, bezbarvá a dokonale čirá odrůda křemene, průhledný, skelného lesku, bez štěpnosti. 
 

Avanturín je kamenem štěstí. Má pozitivní vibrace a přináší prosperitu a majetek. Jeho vibrace také 

pomáhají odstraňovat negativní elektromagnetické záření z mobilních telefonů či mikrovlnných trub. 

Posiluje rozhodovací schopnosti a stimuluje řídící vlastnosti. Avanturín pohlcuje znečištění ovzduší a čistí 

atmosféru na místě, kde se nachází. Povzbuzuje komunikaci a pomáhá jasně vyjadřovat myšlenky. Uklidňuje, a 

pokud jej dáte přes noc pod polštář, navozuje klidný a ničím nerušený spánek. 

V rámci meditace je tento krystal vhodný pro odstranění veškerých závislostí. Nejpříznivěji působí na 

odstranění chuti na cigarety a přejídání. Pomáhá při problémech s váhou, při nadváze, ale také při anorexii a 

bulimii.  Avanturín také přináší vitalitu unaveným svalům a celému organismu. Zvyšuje tvořivost a produktivitu 

netradičních řešení. 

• Příznivý vliv na štítnou žlázu 

• Brání vzniku alergií 

• Přivádí krevní tlak do rovnováhy 

• Podněcuje činnost metabolismu 

• Zlepšuje vidění 

• Posiluje a regeneruje srdce 

• Odstraňuje bolesti hlavy a migrény 

• Snižuje hladinu cholesterolu 

• Čistí dutiny 

• Navozuje klidný a hluboký spánek 

• Léčí ekzémy a akné 

• Působí pro vypadávání vlasů a vzniku lupů 

Znamení zvěrokruhu     Beran, Blíženci, Pana, Váhy 

Barva                                 Zelený, modrý, červený, hnědý, broskvový 

Naleziště                           Brazílie, Ural, Indie, USA, Zimbabwe, Čína, Tibet 

Planeta                              Merkur 

Element                             Vzduch 

Čakra                                 Srdce, solar plexus 

 
Růženín je symbolem lásky a krásy. Učí lásce k sobě samému a v partnerském vztahu 
podněcuje bezpodmínečnou a oddanou lásku. Dodává vnitřní klid a prohlubuje přátelství. Podporuje trpělivost 
a vnitřní vyrovnanost. Nesmělým pomáhá projevit skrývané city a pocity. Svými vibracemi přispívá k 
celkovému uvolnění, získání důvěry a otevření srdce a mysli světu. 
Křivdy utrpěné v minulosti usnadňuje zacelit a pomáhá na ně zapomenout. Dává sílu odpouštět.  Oživuje 
fantazii a tvůrčí myšlení. Odbourává stres, strach, zlost a nepříjemný dlouhotrvající pocit viny. Napomáhá 
změně myšlení a přijímání přicházejících změn. Podporuje flexibilitu. 
Léčivé účinky 

• Pozitivní účinek na ledviny a játra 



• Léčí plíce, genitální problémy a močové ústrojí 

• Podporuje činnost nervového systému 

• Má výborný vliv na poruchy mužské plodnosti 

• Odvádí z těla škodlivé látky a odvodňuje organismus 

• Posiluje srdeční činnost 

• Uzdravuje od dlouhodobých nemocí 

• Odbourává psychosomatické problémy 

• Pomáhá při střevních potížích 

• Hojí popáleniny a puchýře 

• Léčí akné a vyhlazuje pleť 
Znamení zvěrokruhu     Beran, Býk, Váhy, Rak 
Barva                                 Růžová 
Naleziště                          Jižní Afrika, Brazílie, USA, Indie 
Planeta                              Venuše 
Element                             Voda 
Čakra                                 Srdce 

 
Tyrkys je ochranný, meditační a posilující léčivý kámen. Přináší štěstí, vyrovnává mužskou a ženskou energii a 
má velice silné uklidňující účinky. Odstraňuje negativní energii a neutralizuje elektromagnetický smog a 
nepříznivé působení mobilních telefonů a mikrovlnných trub. Dodává sílu, koncentraci a plynulý projev na 
veřejnosti. Silně podporuje kreativitu a podněcuje netradiční a jedinečné myšlenky. 
Přináší vnitřní klid a působí proti depresím, strachu a stavech vyčerpání. Svému majiteli přináší tyrkys radost a 
bohatství. Ostýchavým lidem pomáhá snadno začít konverzaci a navazovat kontakty.  Tyrkys pomáhá objevit 
cestu životem a ukazuje smysl, proč jsme na tomto světě a co je naším cílem. 
Léčivé účinky 

• Snižuje horečku 

• Odstraňuje bolesti hlavy 

• Zvyšuje imunitu 

• Detoxikuje organismus 

• Posiluje zrak 

• Léčí záněty 

• Harmonizuje meridiány 

• Pozitivně působí na žaludek a trávicí systém 

• Reguluje kyselost v organismu 

• Potlačuje křeče 
Znamení zvěrokruhu     Lev, Váhy, Střelec, Kozoroh, Vodnář, Ryby 
Barva                                 Tyrkysová, zelená, modrá 
Naleziště                           USA, Egypt, Mexiko, Peru 
Planeta                              Venuše, Neptun 
Element                             Země 
Čakra                                 Třetí oko, hrdlo 

 
Amazonit  Je silný léčivý kámen pro komunikaci, který je obzvláště užitečný, pokud musíte někomu sdělit 
nepříjemnou pravdu. Úžasnou vlastností tohoto kamene je, že amazonit pomáhá vyrovnat emoce a zároveň 
dává fyzickou výdrž. Amazonit tedy umožňuje, abyste zůstali v klidu a bez emocí, i když jste v situaci, kdy může 
být nutné mluvit pravdu delikátní nebo nemilé věci, ztlumí zlobu ve vašem projevu.Amazonit vyrovnává 
ženskou a mužskou energii. Tím v nás podporuje laskavost a praktičnost. Je to výborný kámen pro muže a 
především pro umělce.Amazonite je známý jako šťastný „kámen naděje „. Jeho používáním podpoříte vaše 
štěstí pro všechny vaše naděje a sny.Amazonit je používán po tisíce let, již staří Egypťané si byli vědomi jeho 
léčebných a energetických vlastností. Tento kámen měl pro ně takový význam, že část z egyptské Knihy mrtvých 
byla vyryta do amazonitu. Amazonit je kámen z Bible a věří se, že právě amazonit je třetím legendárním kameni 
na prsním pancíři Mojžíše. Šperky vyrobené z tohoto kamene byly nalezeny v hrobce egyptského faraóna 
Tutanchamona. Amazonit byl prominentní kámen pro výrobu amuletů v už dávných dobách.Název amazonit 
mu byl dán podle řeky Amazonky, kde je naleziště ložiska kamene. Amazonit najdeme také na Madagaskaru, v 



Rusku, Kanadě, Namibii, Mosambiku, Indii, Brazílii a USA. Tento kámen byl nacházen na mnoha místech už po 
tisíce let. 
Léčivé vlastnosti 
Kámen má aktivní metafyzické vlastnosti a silné vibrace, které mocně proudí přes krční a sredční čakru. To vám 
pomůže sladit vaši řeč s vašimi vyššími ideály a také mluvit s použitím slov, která jasně vymezují vaše skutečné 
myšlenky spíše než společenské normy. Pokud cítíte, že potřebujete přísun energie, noste u sebe amazonit v 
podobě šperku.Amazonit je ideální kámen, který vám pomůže zmírnit stres ve vašem současném životě. I když 
je amazonit velmi účinný pro zmírnění napětí, současně je také velmi povzbuzujícím kamenem.Je také jedním z 
nejvíce účinných léčivých kamenů na pomoc proti negativnímu vlivu elektromagnetického pole, které vyzařují 
mobilní telefony nebo mikrovlnné trouby.Připojte malý kámen k telefonu a umístěte jej také vedle vašeho 
počítače a vaší mikrovlnné trouby, aby absorboval nežádoucí energii.Amazonit má silnou léčivou schopnost, při 
rehabilitaci nervového systému.Barva: ModráEnergie: štěstí, léčbaPlaneta: UranČakra: pátá 
 
JADEIT je   nejuctívanějším a nejvíce ceněným kamene Dálného východu, kde se stal, vlivem svých 
harmonických vlastností, symbolem míru a klidu. Ve starém Egyptě byl ctěn jako kámen lásky, vnitřního míru, 
harmonie a rovnováhy, v arabském světě jako ochrana proti všemu zlému.  
Podporuje naši vnitřní vyrovnanost, která je přirozenou podmínkou jistoty v našem každodenním jednání. 
Pomáhá nám zachovávat si v každé situaci chladnou hlavu, zbavuje nás předsudků a provokuje v nás aktivitu a 
dynamiku.  Jemné vibrace vysokých frekvencí zeleného jadeitu uvádějí celý náš organismus do harmonické 
jednoty. Posilují nervový a imunitní systém, funkce srdce, krevního oběhu, podporují funkci sleziny, jater a 
ledvin. Jadeit pomáhá i při jejich onemocnění, z močových cest uvolňuje písek a kameny. Podporuje látkovou 
výměnu a funkci žláz, léčbu infekčních nemocí, žloutenky a snižuje vysoké teploty. Zmírňuje průběh chřipkových 
onemocnění. Položen na pupeční centrum léčí žaludeční a zažívací potíže a koliky.  
Položen na centr třetího oka pomáhá proti nočním můrám a nespavosti, tiší bolesti hlavy a migrény. Mírní 
nadměrné pocení psychické rázu, ženám pomáhá odstraňovat citové blokády, které jim brání v otěhotnění. Tiší 
bolesti při porodu. 
 

Jaspis přináší klid, oporu a pomoc ve stresu, je ochranným kamenem před fyzickými i duševními riziky, pohlcuje 

negativní energie, dodává odvahu k naplnění všech záměrů, pomáhá při řešení konfliktů, zvyšuje organizační 

schopnosti, podporuje rychlé uvažování a představivost, potlačuje touhy a rozmary, přivolává štěstí. 

Léčebné využití: jaspis dodává energii, udává se, že zmírňuje porodní bolesti, podporuje trávení, funkce 

pohlavních orgánů a oběhový systém, prodlužuje sexuální rozkoš. 

Červený  jaspis 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. 
 
Rubín Zoisit-Anyolit  
Nádherný Rubín Zoisit - Anyolit zbarvený dozelena místy růžový a pískový. Říká se, že rubín - je oheň srdce. 
Rubín byl odpradávna váženým a ctěným drahým kamenem podobně jako diamant, byl součástí královských 
pokladů. Je to symbol majestátnosti a vznešenosti. V Indii ho nosili Maharaja na čele jako symbol síly a lásky. Na 
trhu patří mezi nejdražší kameny nejvyšší třídy. V Indii ho nazývali Rat na ryze - kámen císařský rodů. Je 
symbolem bouřlivé a strastiplné lásky, jeho účinek je opravdu velmi mocný. Říká se, že majitel rubín by měl být 
při jeho nošení opatrný, neboť povzbuzuje k velkým činům. Podporuje naši lásku k pravdě pokud moudrosti. V 
rukou vůdců dává velké schopnosti. V rukou obyčejných přináší úspěch, lásku a štěstí. Rubín prý dává sílu lva, 
nebojácnost, svobodu orla a moudrost země. Pokud ho má na rukou žena, prý jí zaručí plodnost. Ale také 
pozor, posiluje prý i negativní znaky charakteru - jako egoismus, nemilosrdnost, divokost ... proto jej třeba nosit 
s opatrností. Rubín symbolizuje oheň srdce - lásku srdce, sílu lásky a života. Rubín symbolizuje energii, která 
spaluje všechno špatné. Propojuje různé hierarchie - sílu a city, například splynutí sexuality s vnitřní láskou a 
touhou po splynutí s milovanou osobou . Podporuje celou škálu emocí a tužeb, dokáže "uskutečnit" měsíc 
lásky. Pokud chcete posílit slábnoucí lásku, darujte milované osobě rubín - je schopen znovu rozdmýchat 
plameny lásky, a to oboustranně . Zároveň nás ale hran před jakýmkoli citovým průjmem. Rubín pomáhá 
zahánět smutek, dodává dobrotu a veselost, posiluje paměť. Léčebné účinky: je silným pomocníkem při 
překonávání těžkých nemocí a pooperačních problémů. Rubín léčí krevní oběh, zastavuje krvácení. Výborně 
působí na srdeční choroby, pomáhá při nespavosti. Ochraňuje nás před touhami a melancholií, prý prodlužuje 
čáru života. Přiřazené čakry: kořenová a srdeční čakra. Působení obou kamenů spolu: Rubín 



Zoisite - Anyolit podporuje činnost korunní čakry, navozuje změněné stavy vědomí a umožňuje přístup k 
duchovní paměti a duchovnímu učení. Tento kámen má neobyčejnou schopnost rozvíjet individualitu, přičemž 
ale současně zachovává spojitost s ostatními lidmi. Účinně zesiluje biomagnetické pole kolem těla. Přiřazené 
čakry: korunní čakra. Země původu: Tanzanie. 
Léčivé účinky 

• Zajišťuje rovnováhu svalového systému 

• Zlepšuje vidění 

• Pomáhá odstranit infekce 

• Zvyšuje odolnost organismu proti nákaze 

• Umožňuje předcházet střevním potížím 

• Léčí žaludek a dělohu 

• Povzbuzuje trávicí trakt 

• Čistí lymfatický systém a slinivku břišní 

• Chrání před vznikem kožních chorob a léčí je 

• Má příznivý vliv na krevní oběh 
Znamení zvěrokruhu     Rak, Beran, Štír, Lev 
Barva                                 Červená, růžová kombinace  zelená 
Naleziště                           Tanzánie 
Planeta                              Mars 
Element                             Oheň 
Čakra                                 Kořen (základní centrum) 
 
 
Granát přivádí velké množství energie, jež zvyšuje vitalitu a chuť do života. Udržuje organismus v rovnováze 
a dodává potřebný klid. Svému majiteli zvyšuje sebedůvěru a dodává odvahu. 
Krystal podporuje lásku a sexuální touhu a vylepšuje vztahy především mezi partnery a rodinnými příslušníky. 
Má ale pozitivní vliv i na přátelské vztahy a mezilidské vztahy obecně. Granát pomáhá řešit krizové situace 
a dodává optimismus a víru v pozitivní konec snažení. Na základě tohoto pozitivního působení může kladně 
ovlivnit vývoj událostí. Přináší slávu, vytrvalost, lásku, krásu a stabilitu. Podporuje úspěch při obchodování. 
Pokud je granát umístěn pod polštář, tlumí deprese a působí preventivně proti jejich vzniku. Může být použit 
také jako talisman uvolňující špatnou karmu. 
Léčivé účinky 

• Regeneruje organismus 

• Čistí krev 

• Zrychluje metabolismus 

• Pomáhá lepšímu vstřebávání minerálů a vitamínů 

• Rovná a léčí páteř 

• Uzdravuje srdce a plíce 

• Má pozitivní vliv na buněčné struktury 

• Omezuje časté krvácení z nosu 

• Kladně ovlivňuje slezinu a žlázy 
Znamení zvěrokruhu     Lev, Štír, Beran, Vodnář 
Barva                                 Červená, hnědá, černá, žlutá, oranžová, zelená 
Naleziště                           Brazílie, Madagaskar, Čechy 
Planeta                              Mars 
Element                             Oheň 
Čakra                                 Srdce, hrdlo, kořen (základní centrum) 
 

 
 


