
Właściwości Minerałów

Ametyst
Jest to odmiana kwarcu o zabarwieniu fioletowym lub purpurowym. Wzmacnia
rozsądek, przyjaźń, intuicję, inteligencję, natchnienie, opanowanie, spokój
wewnętrzny, pokorę, duchową świadomość. Jest doskonały do medytacji,
zwiększa zdolności parapsychiczne. Zmniejsza depresje, przyciąga duchy
opiekuńcze. Chroni przed zdradą ze strony mężczyzny. Jest pomocny przy
problemach z migreną, żylakami, wrzodami, opuchlizną, oparzeniami,
pijaństwem. Oczyszcza krew.
Czakra: korona, trzecie oko.

Awenturyn
To odmiana kwarcu z dodatkami miki, dającymi efekt nakrapiania lub iskrzenia.
Ma najczęściej kolor zielony. Ma właściwości uspokajające, jest bardzo
skuteczny w uwalnianiu od lęków i obaw. Zwalcza zmęczenie i poprawia nastrój,
wzmaga kreatywność, motywację, harmonizuje. Poprawia stan mięśni, płuc,
serca, układu moczowo-płciowego. Chroni przed wampirami energetycznymi,
ułatwia kontakt z przewodnikami duchowymi. Należy go nosić w okolicach szyi
lub serca. Awenturyn przyciąga do właściciela bogactwo i obfitość.
Czakra: serce.

Bursztyn
Pomaga w dokonywaniu wyborów, wzmacnia pamięć i intelekt. Oczyszcza ciało,
umysł i duszę. Jest minerałem ochronnym, przynosi szczęście, pomaga spełniać
marzenia. Przywraca spokój i równowagę, pomaga rozpuścić blokady
emocjonalne. Jest wskazany przy zatruciach, chorobach gardła, problemach z
sercem, hormonami, nerkami, przy trądziku, infekcjach bakteryjnych.
Czakra: splot słoneczny.

Cytryn
Jest odmianą kwarcu o barwie bladożółtej. Należy do minerałów rzadkich.
Wzmacnia optymizm, dobre samopoczucie, radość, odwagę, pozytywne
nastawienie, energetyzuje. Zapewnia bezpieczną podróż, zaostrza percepcję.
Pomaga szczęściu i realizacji przeznaczenia. Jest kamieniem sukcesu. Pomocny
przy problemach z trzustką, gruczołami dokrewnymi, żołądkiem, trawieniem,
cukrzycą, zmęczeniem. Poprawia trawienie, oczyszcza krew i cały organizm.
Dobrze działa na nerki, jelita i serce. Jest pomocny przy rzucaniu palenia -
wypiera nikotynę z organizmu. W połączeniu z sodalitem (który nie pozwala



powrócić do nałogu) może stać się skuteczną pomocą w terapii nikotynowej.
Czakra: splot słoneczny, podbrzusze.

Fluoryt
Minerał ten występuje w wielu kolorach, najczęściej: zielony, fioletowy, biały,
niebieski.Pomaga poczuć bliski związek z Ziemią, wzmacnia świadomość,
intelekt. Oczyszcza aurę, ma właściwości ochronne. Łagodzi problemy
emocjonalne. Chroni rodzinę, przynosi szczęście, przyciąga ludzi nam
podobnych, chroni przed samotnością, obdarza miłością. Ułatwia odróżnianie
prawdy od iluzji. Poprawia humor i pomaga jasno myśleć. Jest silnym
kamieniem ochronnym, zwłaszcza przed atakami mentalnymi.
Wpływa korzystnie na zęby, kości, śledzionę, serce i układ krwionośny. Pomaga
w oczyszczaniu chorych miejsc, przygotowując je do uzdrawiania innymi
minerałami.
Czakra: serce, trzecie oko.

Hematyt
Zawiera około 70% żelaza. Sprowadza siłę, odwagę, zwiększa magnetyzm
osobisty. Przyciąga miłość, poprawia pamięć. Jest Doskonały dla śledziony,
kręgosłupa oraz krwi. Pomaga przy anemii, złamaniach, bólach kręgosłupa,
chorobie lokomocyjnej, bezsenności, skurczach. Przyspiesza gojenie ran,
pomaga w leczeniu żylaków.
Czakra: korzeń/podstawa.

Kryształ górski
Mistrz pośród minerałów. Uzdrawia duszę i ciało, wzmacnia działanie innych
kamieni, ziół, esencji. Działa jako odpromiennik. Stosowany jest też do
oczyszczania i poprawy jakości wody z kranu. Można go programować na
dowolny cel i działanie. Wzmacnia natchnienie, skupienie umysłu, równowagę,
spokój wewnętrzny i zmysł jasnowidzenia. Pomocny przy problemach z bólem
głowy, oczami, tarczycą, sercem, woreczkiem żółciowym, jelitami, żołądkiem,
wadami postawy. Przy stosowaniu kryształu górskiego bardzo ważne jest
regularne oczyszczanie go pod bieżącą zimną wodą, gdyż silnie wchłania w
negatywne energie.
Czakra: wszystkie, zwłaszcza korona.

Kryształ górski fantomowy
Odmiana kryształu górskiego z widocznym wewnątrz mglistym zarysem
drugiego kryształu. Kryształ fantomowy posiada wzmocnione właściwości
kryształu górskiego. Pomaga przypomnieć sobie poprzednie wcielenia, pogłębia
rozwój wewnętrzny. Wzmacnia poczucie bezpieczeństwa, potencjał
energetyczny oraz siłę w pokonywaniu przeszkód i dokonywaniu zmian.



Pomocny przy problemach z uzależnieniami, stanami emocjonalnymi,
podejmowaniem decyzji, pewnością siebie.
Czakra: wszystkie.

Kwarc dymny
Odmiana kwarcu o barwie od bladobeżowej do prawie czarnej. Całkowicie
nieprzejrzystą odmianę kwarcu dymnego nazywa się morionem. Wzmacnia
opanowanie, kreatywność, wiarę we własne siły, wolę życia, poczucie
odpowiedzialności. Obdarza spokojem ducha, ukojeniem, pozytywnymi
myślami. Wspomaga ugruntowaną duchowość, spełnianie marzeń, pomaga
dotrzeć do wewnętrznej mądrości. Pomocny przy problemach z krwiakami,
stwardnieniem rozsianym, płodnością, nerkami, skórą, nałogami.
Czakra: /podstawa.

Kwarc różowy
Odmiana kwarcu o zabarwieniu bladoróżowym do różowo - czerwonego.
Wzmacnia wrażliwość na piękno, dobrze wpływa na pisanie, sztukę i muzykę.
Zwiększa otwarcie na innych ludzi, umiejętność przebaczania, zdolność
zwalczania negatywnych emocji. Pogłębia wszystkie formy miłości - od ludzkiej,
rodzicielskiej, partnerskiej, po duchową, uniwersalną. Uspokaja, zmniejsza
gniew, stres, strach, poczucie winy i żal. Wspomaga kobiecą energię.
Pomocny przy problemach z sercem, jelitami, stanami lękowymi, depresją,
stresem. Dobrze działa na cerę, przynosi młodzieńczy wygląd i płodność.
Równoważy popęd płciowy. Dobrze działa na krew, nerki, śledzionę.
Czakra: serce.

Kwarc rutylowy (igiełkowy)
Odmiana kwarcu z wyrostkami tlenku tytanu, zwana również sagenitem lub
włosami Wenus. Wzmacnia stabilizację życiową, koncentrację, opanowanie
emocji, rozsądek. Pomocny przy problemach z drogami oddechowymi,
bezsennością, nadwrażliwością, alergiami, bólem fizycznym, regeneracją.
Czakra: splot słoneczny.

Lapis Lazuli (Lazuryt)
Kamień dobry na poprawę samopoczucia, zwiększa witalność i twórczą
ekspresję umysłu. Podkreśla naturalne talenty. Korzystnie wpływa na związki
międzyludzkie. Pomaga w stanach depresji. Odpręża, wspomaga układ
odpornościowy. Doskonały na gardło, tarczycę, grasicę, kości. Pomaga przy
bezsenności, zawrotach głowy, bólach kręgosłupa. Odtruwa ciało.
Czakra: trzecie oko.

Rubin
Poprawia zdrowie, przynosi równowagę, długowieczność, wolę życia. Pomaga



przy wszelkich udrękach, niepokojach, cierpieniach. Dobrze wpływa na sny,
przewodnictwo duchowe, widzenie na odległość, mądrość duchową, medytację.
Pomaga dotrzeć do Kronik Akaszy. Przyciąga do życia dostatek, wiedzę,
pomaga przy zmianach, zwiększa kreatywność. Wzmaga namiętność.
Na poziomie fizycznym reguluje cykl miesięczny, wspomaga układ krążenia
oraz odpornościowy. Pomocny przy krwotokach, oczyszczaniu krwi, anemii,
przy niskim ciśnieniu i gorączce. Doskonały dla rozwoju i zdrowia embrionu.
Czakra: serce.

Sodalit
Stymuluje pomysłowość, twórczą ekspresję, wytrwałość. Doskonale nadaje się
do pracy w grupach. Uspokaja, poprawia samoocenę. Pomocny przy stanach
zagubienia, strachu, niedostosowania. Dobry do nauki dla dzieci, poprawia
koncentrację. Działa korzystnie na układ limfatyczny, mózg, metabolizm.
Pomocny przy nadciśnieniu, bezsenności, cukrzycy, niedoborze wapnia,
autyzmie.
Czakra: trzecie oko.

Turmalin
Charakterystyczną cechą tego minerału jest elektryzowanie się po podgrzaniu,
przy czym posiada odmienne ładunki na obu końcach. Posiada wiele odmian
barwnych. Oczyszcza całe ciało oraz aurę, łagodzi stres, rozprasza lęki, ułatwia
zasypianie. Energetyzuje, przynosi szczęście, wzmacnia obiektywizm,
pozytywną transformację, tolerancję, współczucie i zrozumienie. Czarny
turmalin ma dodatkowo silne właściwości ochronne.
Czakra: podstawa.

Tygrysie Oko
Kamień warstwowy o jedwabistym połysku. Stabilizuje, zapewnia trwałość,
uziemienie, zwiększa poczucie bezpieczeństwa. Wspomagając samodyscyplinę
pomaga realizować marzenia. Zapewnia niezależność finansową i przynosi
obfitość. Wzmacnia osobistą moc, siłę woli, prawość. Integruje ducha z materią,
ma również właściwości ochronne. Na poziomie fizycznym jest pomocny w
chorobach dróg żółciowych, wątroby, podagrze, artretyzmie.
Czakra: splot słoneczny, podstawa.


