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KRISTALI PROTI STRESU 

V današnjem tempu hitro pozabimo na umi-

ritev misli in telesa - zdi se nam, da nam gre 

vse narobe. Ljudje jočemo, smo zadirčni ali 

pa se tako razburimo, da ne znamo več trez-

no razmišljati.  

Kristali za stres nam nudijo energetsko 

pomoč pri sproščanju. Zaradi njihovega 

pomirjevalnega in harmoničnega učinka  

pomagajo, da telo upočasni proizvajanje 

stresnih hormonov in umiri čustvene izbru-

he.  

Sproščanje s kristali. Po napornem dnevu 

si vsak večer privoščimo 20 minutno spro-

stitev tako, da s kristali meditiramo, si z 

njimi naredimo eliksir ali si jih preprosto 

polagamo na telo. 

 KRISTALI ZA MOTIVACIJO  KRISTALI ZA MOTIVACIJO 

Pridejo dnevi, ko smo obupani, zmede-

ni, izgubimo samozavest, misli nam be-

gajo, naš razum pa je počasen. Težko se 

osredotočimo in zgodi se, da določene 

stvari popolnoma pozabljamo. Kristali 

nam pomagajo umiriti preveč aktiven 

razum in odpraviti zmedenost. Izboljša-

jo spomin, dajejo elan za delo in  ideje 

za ustvarjanje.  

Uporaba kristalov za motivacijo. Krista-

le imamo na delovni mizi ali nekje pri 

sebi. Če želimo izboljšati jasnost misli, 

zbranost in duševni mir, kristale vsaj pol 

ure držimo v rokah. 

 

 

AMETIST GORSKI KRISTAL 

JASPIS 
DIMNI KREMEN –

ČADAVEC 

HOWLIT 

ONIKS SODALIT 

UNAKIT 
KALCEDON 

SREBRNO OKO 
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Ta kombinacija kristalov povzroči izločanje 

serotonina, imenovanega tudi hormon sre-

če. Istočasno pa se upočasni izločanje stre-

snih hormonov. Z njihovo pomočjo najde-

mo ljubezen do samega sebe in drugih, se 

pomirimo in odpremo srce sreči in ljubezni. 

Uporaba kristalov za srečo. Kristale lahko 

nosimo s seboj v službo, šolo ali na potova-

nja. Če veliko potujemo ali smo neprestano 

za volanom, jih moramo obvezno imeti v 

svoji bližini - v mošnjičku ali vrečki iz blaga. 

Zjutraj vzamemo kristal, ki nas je tisti dan 

poiskal in ga nekaj časa držimo v roki.  

KRISTALI ZA ODLOČNOST        KRISTALI ZA ODLOČNOST 

Omahujemo pri realizaciji zadanega 

projekta ali naloge? Ne vemo katero 

pot bi izbrali? Neodločnost je plod naše 

domišljije in bo storila vse, da nas bo 

ovirala in upočasnila. V življenju je 

ogromna prednost, če smo odločnejši, 

kristali nam pa pri tem izredno poma-

gajo. 

Uporaba kristalov za odločnost. Zjutraj na 

tešče spijemo eliksir pripravljen iz te kom-

binacije kristalov. Priporočljivo je, da se 

pred odhodom v službo pomirimo in  si 

položimo kristale v dlan. V trenutku se bo-

mo umirili in jasno ter odločno zakorakali v 

nov dan.  

ROŽNATI KREMEN 

TIGROVO OKO DUMORTIERIT 

CITRIN 

AHAT 

OBSIDIAN 

AMAZONIT 
ZLATI KAMEN 

ŽAD 



KRISTALI ZA SPANJE KRISTALI ZA SPANJE 

Ogromno ljudi ima težave s spanjem - 

težko zaspijo, ponoči pa se pogosto zbu-

jajo. Včasih nam te težave povzroča stres 

ali slabe razvade (kava, alkohol…). Brez 

dobrega spanca sčasoma hiramo, obstaja 

pa velika verjetnost da zbolimo.  

Uporaba kristalov za spanje. Udobno se 

namestimo na posteljo in enega izmed 

kristalov, ki nas je poiskal, položimo na 

čelo, ostale pa pod vzglavnik.  Ko se po-

polnoma umirimo kristal s čela snamemo. 

Po nekajdnevnih terapijah bomo zakora-

kali v nov dan sveži, spočiti in nasmejani.  

 

 

      FLUORIT HEMATIT 

KALCIT 

KARNEOL       RODONIT 

AQUA AURA - KRISTAL USPEHA IN OBILJA 

Aqua aura je kristal čiste kamene strele, v katere površino je 

vgrajena molekularna plast plemenite kovine, tako da dobi ma-

vrično kovinski sijaj. Debelina plasti se meri v  le nekaj moleku-

lah. Možne plasti vključujejo zlato, indij, titan, niobij, baker, pla-

tino, kobalt... Med postopkom kameno strelo vakuumsko segre-

vajo na 880°C, nato pa v komoro spustijo paro žlahtnih kovin. 

Molekule se nemudoma primejo s kristalom in mu dajo določen 

sijaj. AQUA AURA prinaša uspeh vsem, ki ga uporabljajo ali nosi-

jo. Prinese blaginjo in bogastvo. Je izjemno orodje za ljudi, ki že-

lijo povečati svoje psihične sposobnosti in zavest. Izredno krepi 

moč meditacije in omili psihične napore. Krepi telepatijo, jasno-

vidnost in se priporoča pri zdravljenju psihičnih bolezni. 



MOLDAVIT 
Je prozorno zelene barve in sodi med izredno redke steklene tektite. V 
notranjosti ima drobcene plinske mehurčke, ki kažejo njegov nastanek. 
Moldavit je prepoznaven zvezdni kamen, ki se nahaja le na Češkem in je 
posledica padca meteorita pred 14 milijoni let. Uradno ime je dobil po 
reki »Moldau«, kot Nemci pravijo reki Vltavi. Na Češkem delujejo le štirje 
rudniki, za katere pa predvidevajo, da se bodo kmalu izčrpali. Zaradi svoje 
moči in redkosti sodi kot ostali tektiti ter meteoriti v visok cenovni razred. 

ZDRAVILNI UČINKI NA TELO in PSIHO 
Moldavit je eden najmočnejših ezoteričnih kristalov! Moldavit  varuje pred vse-
mi vrstami malignih bolezni in širjenju metastaz. Močno krepi imunski sistem in 
bele krvničke, ki skrbijo za zaščito pred infekcijami. Ščiti tudi pred močnim seva-
njem UV-žarkov zaradi ozonske luknje.  Ljudje, ki potujejo v tuje dežele, so zara-
di pomanjkanja higiene in eksotične prehrane še posebej občutljivi za infekcije, 
zato ga morajo nujno nositi za preventivo. Daje ogromno energije in veselja ter 
harmonizira partnerstvo. Izredno okrepi spomin. 

DELOVANJE NA ČAKRE 
Če ga položimo na srčno čakro, nas popelje k jasnovidnosti in razsvetljenju. Akti-
vira celoten živčni sistem in prinese svetlobo v celice. Kmalu občutimo prijetne 
tople valove, ki sprostijo in povežejo telo, dušo in duha. Negativne energije od-
tekajo iz telesa in prav začutimo, kako bremena odhajajo iz nas. Najbolj intenziv-
no deluje, če ga prej v roki segrejete. 

ČIŠČENJE 
Enkrat mesečno ga je potrebno dobro oprati pod tekočo vodo, da se očisti in 
izprazni vseh negativnih energij, ki ih je prevzel. Takoj za tem ga na soncu napol-
nimo z univerzalno energijo. 


