DRAHÉ KAMENY
A JEJICH
VLASTNOSTI
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ACHÁT
Drahý kámen složený z vrstviček vláknitého křemene,
chalcedonu a opálu. Jeho charakteristickým znakem je
pestrobarevnost, můžete narazit na achát šedý, šedomodrý,
šedozelený, šedobílý, často pestře zbarvený různými oxidy.
Stálý kámen, který dodává citovou, tělesnou a rozumovou
rovnováhu. Podporuje sebedůvěru, napomáhá
sebepoznání a posiluje soustředění. Dodává odvahu
a pomáhá zvládnout praktická rozhodnutí v životě.
Navozuje pocit bezpečí a jistoty. Čistí lymfatický systém
a slinivku břišní, posiluje krevní oběh, léčí kožní choroby.

AKVAMARÍN
Kámen, který Vás okouzlí svou modrou barvou. Ta
může být v závislosti na nalezišti světlounká až
výrazně tmavá. Šperkaři mají akvamarín v oblibě pro
vysoký stupeň tvrdosti a oslnivý lesk. Je kamenem
klidu, radosti a štěstí. Potlačuje stres, zbavuje strachů
a uklidňuje mysl. Pomáhá převzít odpovědnost za
vlastní osud, zbystřuje intelekt a zlepšuje dovednost
sebevyjádření. Je účinný proti senné rýmě, bolesti
zubů a krku, léčí jícen, žaludek a harmonizuje štítnou
žlázu, hypofýzu i svalový tonus.
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AMETYST
Je jedinečný díky svým sytě fialovým odstínům. Je to také
jeden z nejvzácnějších drahokamů. I to je jeden z důvodů,
proč ho měli v oblibě panovníci a často zdobil jejich
šperky. Proto ametysty najdete i na českých
korunovačních klenotech. Silný ochranný kámen, který je
symbolem čistoty a zbožnosti. Odbourává stres, strach
a další negativní emoce. Pomáhá s rozhodností,
soustředěním a proměnou záměru ve skutečnost. Mírní
bolesti hlavy, napětí, dýchací i žaludeční obtíže, kožní
problémy a poruchy sluchu.
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AVANTURÍN (ZELENÝ)
Forma křemene vyznačující se průsvitností a přítomností
šupinek nerostných uzavřenin (inkluzí). Ty způsobují
třpytivě lesklý vzhled kamenu, tomuto jevu se říká
avanturescence. Avanturín je kámen přinášející štěstí.
Posiluje rozhodovací a řídící schopnosti, vytrvalost.
Zvyšuje inteligenci a kreativitu, naopak snižuje hladinu
cholesterolu. Pomáhá proti migrénám, posiluje zrak.
Podporuje prosperitu spojenou s majetkem.

CITRÍN
Drahý kámen známý pro svou žlutou barvu v pestré
škále od ryze žlutých odstínů až po ty lehce červené.
Šperkaři ho kromě jedinečných barev mají rádi pro jeho
vysokou tvrdost. Je to kámen plný štěstí a štědrosti.
Čistí, regeneruje a zbavuje tělo negativní energie,
naopak dodává příliv energie nové. Díky tomu pomáhá
lidem s chronickým únavovým syndromem. Přispívá
k tvůrčím dovednostem, dodává sebedůvěru, urovnává
vztahy a spory.

06

05

GRANÁT
Jen málokdo nezná tento výrazně červený kámen
s významnými nalezišti v České republice. Už v raném
středověku byl vyhledávaným pro svou výjimečnou
kvalitu a malé rozměry, díky nimž se bez složitého
broušení mohl rovnou zasazovat do šperků.
Energeticky silný kámen, který dokáže varovat před
nebezpečím. Proto se odnepaměti používá pro
ochranné amulety. Regeneruje tělo a pomáhá mu
znovu načerpat síly. Podporuje snahu překonat zažité
škodlivé způsoby myšlení a jednání, je také jedním
z kamenů lásky (vedle růženínu a rubínu).

07

HEMATIT
Lidstvu je známý už od pravěku, kdy se z něj vyráběla barva
dodnes zdobící stěny jeskyní. Může mít červenohnědou
barvu, ale výjimečná není ani kovově šedá přecházející až do
černé. Upravený a vyleštěný hematit se v mnoha kulturách
používal jako zrcadlo. Mocný kámen, který dokáže tělo
zbavovat nemocí, léčí v podstatě všechny neduhy spojené
s krví. Dovede ochraňovat mysl a uvádět ji do rovnováhy
s tělem. Pomáhá bojovat proti škodlivým návykům jako
kouření, přejídání se apod. Zahání také nespavost a úzkosti.

JADEIT
Pro svou často mléčně zelenou barvu (může ale také
být bílý, černý, červený, fialový, hnědý, oranžový,
modrý, růžový nebo žlutý) bývá zaměňován s nefritem,
liší se však strukturou. Tu má nefrit vláknitou, zatímco
jadeit zrnitou. Zejména na Dálném východě je to
posvátný kámen, který pozvedává moudrost ducha,
chrání před neštěstím i nemocemi, přináší štěstí,
přátelství a harmonii. Pomáhá s plodností a hladkým
průběhem porodu, blahodárně působí také na slezinu,
žaludek, srdce, močové ústrojí a kyčle.
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JASPIS
Jaspis je neprůhledná odrůda chalcedonu vyskytující
se v několika barevných variantách: červené, hnědé,
zelené a žluté. Rozvíjí organizační vlastnosti, pomáhá
s rychlým uvažováním a rozhodováním. Dodává
odvahu k naplnění záměrů a řešení konfliktů. Přináší
úlevu od stresu i duševní klid a nový příval energie.
Mírní porodní bolesti a podporuje správné fungování
pohlavních orgánů.
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KRISTÁL
Je to nádherně čirý a nejuniverzálnější léčivý kámen,
který zesiluje energii a uvádí ji do harmonie. Ochraňuje
před vším negativním a usnadňuje sebezdokonalování.
Pomáhá se všemi neduhy těla i duše. Z velkých
křišťálových krystalů se brousily exkluzivní předměty,
například car Petr I. vlastnil samovar, který byl celý
vybroušený z jediného kusu tohoto kamene.

LAPIS
Temně modrý kámen s jemnými zlatými skvrnkami,
pro svou barvu byl už ve starověku vysoce ceněný
a považovaný za posvátný. Za jedinečné zbarvení
vděčí sodalitu (modrá barva), pyritu (zlaté tečky)
a kalcitu (bílé proužky). Povznáší duchovno,
používá se při meditaci a relaxaci. Ochraňuje,
dodává odvahu, schopnost naslouchat druhým,
posiluje soucit a poctivost.
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MALACHIT
Pro malachit je typická sytě zelená barva, jejíž odstíny
se pohybují od světlých až po téměř černé. Jeden ze
silných ochranných kamenů, který poskytuje ochranu
zejména na cestách. Přináší klidný spánek, očišťuje tělo
od toxických látek a pomáhá s psychosomatickými
obtížemi. Učí nepodmíněné lásce a posiluje imunitní
systém.
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OBSIDIÁN
Tento oslnivě černý kámen je vlastně druhem sopečného
skla a vzniká při chladnutí magmatu. Je kamenem klidu,
uzemnění a sebevědomí, chrání zejména před magickými
útoky. Posiluje víru v sebe sama, proto je dobré ho u sebe
mít při zkouškách, pohovorech a důležitých životních
rozhodnutích. Dovede detoxikovat organismus, pomáhá
ke správnému fungování zažívacího ústrojí a zmírňuje
bolest kloubů. Bojuje také se záněty způsobenými
bakteriemi.

ONYX
Tento neprůhledný kámen je variantou chalcedonu.
Typické zbarvení onyxu je sytá černá v kontrastu
s mléčnou bílou. Chrání před negativitou a konflikty,
dodává sílu a oporu při extrémním fyzickém a psychickém
napětí. Zesiluje sebedůvěru a sebeovládání, pomáhá
vyřešit stará a neléčená traumata. Dobře působí na kosti
a kostní dřeň, zuby či problémy s nohami a krví.
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PERIDOT (OLIVÍN)
Patří mezi nejstarší lidstvu známé drahokamy, těžil se
už 1 500 let před naším letopočtem. Podmaní si Vás
svou zářivě zelenou barvou a neodolatelným leskem.
Pomáhá přijímat odpovědnost za vlastní život,
vyrovnat se s přetrvávajícími pocity viny a vyřešit
problematické vztahy. Mírní negativní emoce (hlavně
nervozitu a zlost), naopak zesiluje rychlost duchovního
růstu. Ke svému majiteli bude přitahovat peníze, štěstí
a lásku.
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RUBÍN
Jeden z nejvzácnějších drahokamů a hned po diamantu
druhý nejtvrdší materiál na naší planetě. Existuje v celé
škále červených odstínů – od světle růžové přes sytě
rudou až po tmavě fuchsiovou. Ve šperkařství je oblíbený
díky své pevnosti a tvrdosti. Silný ochranný kámen,
pomáhá proti vnější negativitě a konfliktům. Přitahuje
lásku, energii, sílu a odvahu. Posiluje krevní oběh a čistí
lymfatický systém.

RUŽENÍN
Vyskytuje v široké škále něžné růžové – od jemné
meruňkové až po nafialovělé odstíny. Může být téměř
průhledný, ale i hedvábně zakalený. Je kamenem
lásky, uzdravování a odpuštění. Obklopuje duši
měkkými vibracemi a kromě trpělivosti při řešení
nelehkých situací dodává také důležitou životní
energii. Poskytuje podporu při krizi středního věku.
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SAFÍR
Spolu s diamantem a rubínem je to jeden z nejvzácnějších
a nejcennějších drahokamů. Nejznámější je u něj sytě
modrá barva, ale možná Vás překvapí, že se vyskytuje
i v mnoha dalších, například ve žluté, oranžové, růžové,
zelené či bílé. Mezi klady safíru patří kromě oslnivých
odstínů také tvrdost a odolnost. Je to kámen moudrosti,
klidu a věrnosti. Ulevuje od depresí a zbavuje mysl napětí,
zklidňuje ji a dovede nastolit duševní rovnováhu. Pomáhá
se vyrovnat se zklamáním.
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SMARAGD
Sytě zelená barva, jakou se pyšní smaragdy, je jedinečná.
Tento drahý kámen se těžil už ve starověku – vyhlášené
byly doly královny Kleopatry, která ve smaragdech našla
zalíbení. Ochranný kámen nastolující duševní i tělesnou
rovnováhu. Přináší do života přátelství, lásku a spojení
s přírodou. Má silné regenerační účinky, potlačuje infekce,
posiluje imunitu a reguluje krevní tlak. Je prospěšný při
onemocnění cukrovkou, revmatem a při nádorech.

SOKOLÍ OKO
Jedná se o odrůdu tygřího oka. Přináší bohatství
a uzemní toho, kdo ztrácí spojení s realitou. Dovede
totiž ukázat skutečnou podobu věcí a událostí.
Zvyšuje mentální schopnosti, odstraňuje
myšlenkové stereotypy. Pomáhá nám vidět se
takoví, jací opravdu jsme, formovat vlastní identitu
a rozvíjet sebedůvěru. Mírní astma a bolesti hlavy,
naopak posiluje zrak a pohlavní orgány.
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TANZANIT
Byl objeven až v roce 1967 a bývá nazýván drahokamem
20. století. Je velmi vzácný, existuje jen několik nalezišť.
Uklidňující kámen, který pomáhá zvládat enormní
stres a najít vnitřní sílu. Rozvíjí duchovno, velkorysost
a potlačuje negativní energie. Umožňuje tělu účinněji
vstřebávat živiny a snižovat krevní tlak.
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TOPAZ – BLUE TOPAZ
Ačkoliv topaz má celou řadu odstínů, nejznámější
a nejvíce oblíbené jsou ty modré. Blue topaz může mít
barvu se světle modrým nádechem, ale i tmavou jako
večerní obloha. Šperkaři si pak topazu cení jak pro jeho
lesk, tak pro jeho tvrdost. Odstraňuje negativní energie
a pocity jako úzkost, deprese a vztek. Pomáhá také zbavit
se zlých snů a poruch příjmu potravy. Speciálně modrý
topaz pak podporuje soustředění při meditaci a dosažení
vnitřní moudrosti.

TURMALÍN
Může se snadno stát, že ho zaměníte s jiným drahokamem.
Dalo by se totiž říct, že je to chameleon mezi drahými
kameny. Turmalíny mají v závislosti na nalezišti výrazné
i jemné odstíny barev od žluté přes růžovou a červenou až
po zelenou či modrou. Pohlcuje negativní energie a emoce,
naopak přináší radost. Posiluje sebedůvěru, nezávislost
a schopnost mít nadhled. Upevňuje imunitu, pomáhá při
potížích s páteří i srdcem a při dyslexii.
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TYGRÍ OKO
Jedná se o odrůdu vizuálně podmanivého křemene
připomínající oko šelmy. Ochranný a hřejivý kámen,
který podporuje správný tok energie v těle a dodává
životní sílu. Napomáhá uznat svou vlastní hodnotu
a odbourat závislost na druhých lidech. Potlačuje
deprese, podporuje léčbu poruch osobnosti
a uzemňuje ty, kteří ztratili spojení s realitou.
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TYRKYS
Je známý pro svou typickou modrozelenou barvu. Bývá
považován za amulet cestovatelů a kámen štěstí. Posiluje
imunitní systém, zmírňuje bolesti hlavy a migrény.
Odbourává překyselení organismu, deprese, tendence
k sebepoškozování a je záchranou při stavech vyčerpání.
Přináší vnitřní klid a podporuje kreativitu.
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ZÁHNEDA – SMOKY QUARTZ
Drahý kámen s netradiční a velmi elegantní hnědou
barvou v mnoha odstínech. Záhnědu najdete ve světle
hnědé se žlutavými odlesky i v sytě hnědé s odlesky
přecházejícími mezi tmavě šedou a černou.
Je to ochranný a uzemňovací kámen, který dodává
sílu učinit rozhodnutí. Pomáhá s odbouráváním
negativních emocí a nočních můr, rozvíjí schopnost
komunikovat a soustředit se.
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