
 

 
 
 
 
 
KAKO IZBIRAMO KRISTALE? 
ZASE, izberemo tisti kristal, ki nas pritegne - zaradi BARVE, OBLIKE, KRISTALNE 
ZGRADBE ALI PA NJEGOVE LEPOTE. 
Za DARILO pa lahko izberemo takšnega, ki pripada NEBESNEMU ZNAMENJU osebe, ki ga 
bo nosila. Izberemo pa kristale tudi zaradi njihovih ZDRAVILNIH UČINKOV - takrat se ne 
oziramo na nebesna znamenja, ampak samo na zdravilne učinke.  
BI IZBRALI OBDELANE ALI SUROVE KRISTALE? 
Nikakor ne drži, da imajo surovi kristali boljši učinek kot obdelani. Piramide, krogle, zvezde in 
drugi izdelki iz poldragih kamnov imajo celo mnogo močnejši učinek kot surovi kamni.  
Pomembno je le, da jih pred prvo uporabo temeljito energetsko očistimo.  
KAKŠNO VRSTO IZDELKA IZBEREMO? 
Kristali v obliki obeskov, ogrlic in zapestnic so odlična pomoč pri zdravljenju mnogih bolezni in 
težav. Bivalne in delovne prostore pa pred škodljivimi vplivi zaščitimo z uporabo večjih kristalov 
in izdelkov, kot so piramide, obeliski, krogle, obeski proti urokom, itd.  
VELIKOST kristala ni tako zelo pomembna. Manjše je potrebno le bolj pogosto 
energetsko čistiti. Za zaščito prostorov pa le raje izberemo večji izdelek, saj v stanovanju 
mnogokrat ni znano kje je vir sevanja, zato nam večji kristal zaščiti celotno stanovanje. 
KAKO NOSIMO KRISTALE? 
Kristali učinkujejo zaradi svojih vibracij in močnega energetskega polja, ki ga ustvarijo. Lahko 
jih nosimo kot nakit, lahko pa jih imamo kjerkoli pri sebi. Ni pomembno ali so na verižici, na 
usnju, v žepu ali celo v torbici in tudi ni potrebno, da se dotikajo kože. Kadar želimo istočasno 
odpraviti več vrst bolezni, uporabljamo več kristalov naenkrat, saj se med seboj dopolnjujejo in 
ojačajo.  
Za kristale velja enako kot za zdravila: ne obstaja univerzalni kristal, za vse bolezni! 
KAKO ČISTIMO KRISTALE? 
Čiščenje je obvezno opravilo pri uporabi kristalov. Vsaj enkrat mesečno jih moramo očistiti 
negativnih energij, ki so se jih navzeli med uporabo. Obstaja več načinov čiščenja, najbolj 
učinkovit pa je sledeči:  
Kristal spiramo nekaj minut pod navadno hladno vodo, nato pa ga postavimo za 2-3 ure 
na sonce, da se  napolni z energijo. Najbolje je kristale čistiti kadar je polna luna. Takrat 

jih že dopoldne operemo, prepustimo vplivu sonca, nato pa še vso noč  vplivu polne 
lune.  

Kristale uporabljamo le kot dodatno pomoč pri zdravljenju, zato ne smemo  
nikoli opustiti terapije s klasičnimi zdravili! 
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AHAT Daje nam spretnost, samozavest in trdno voljo, odpravi stres ter pomaga pri pomembnih odločitvah.                                                 
UČINKI:   dihala, izpadanje las, sečila, odpravi slabe razvade, prebavila.  

AMETIST Najboljši kristal proti glavobolu, migrenam in nervozam. Prinaša uspešnost in naklonjenost ljudi ter daje elan za delo.  
UČINKI: škodljiva sevanja, astma, diabetes.  

AVENTURIN  Poveča ustvarjalnost, daje voljo do dela, prežene skrbi, krepi spomin in izboljša razpoloženje.                                 
UČINKI: kožne bolezni, živci, akne, izpadanje las, hormonske motnje. 

BISER  in BISERNA MATICA Izboljša vitalnost,  duhovno ravnotežje in odpravi brezvoljnost.                                         
UČINKI: bolečine, depresije, uravnava krvni pritisk, živčna izčrpanost, zobje, kosti, kožne težave. 

CITRIN Krepi telo, prinese vedrino in dobro voljo.                                                                                                                                            
UČINKI: diabetes, nervoza, raztresenost,  počutje, astma, krvne bolezni, sečila, proti vročini. 

FLUORIT  Z njim so dosegli izredne rezultate pri malignih obolenjih.                                                                                                          
UČINKI: vnetja,  hrbtenica, zobovje, ušesa, dihala, kosti, jetra, pljuča, seksualne težave. 

GORSKI KRISTAL (kamena strela)  Najbolj je cenjen od vseh kristalov.                                                                                
UČINKI:  nervoza,  škodljiva sevanja, oči, infarkt, živci, stres, rak, hrbtenica. Izboljša delovanje ostalih kristalov. 

HEMATIT  Prinaša dobro voljo in je najboljši kristal za vse krvne bolezni. Odpravi nespečnost in niža krvni pritisk.                                
UČINKI: ožilje, kri, glavobol, nervoza, seksualne težave. 

JANTAR  Izniči negativne energije in daje voljo do življenja. Odličen za rast zob pri dojenčkih.                                                                                  
UČINKI: astma, jetra, krči, pankreas, vnetja, nervoza, živci, želodec. 

JASPIS  Izredno pomaga pri učenju in prinaša srečo pri vožnji ter na potovanjih.                                                                                                     
UČINKI: grlo, bolečine, glavobol, krepi spomin, sluh, notranja harmonija. 

KALCEDON je kamen govornikov! Poveča moč prepričevanja, tekst si mnogo lažje zapomnimo, daje pozitivno energijo.                   
Govornikom pomaga najti  prave besede. UČINKI: proti tremi, angini, vnetjem grla in depresijam.  

KARNEOL  Preprečuje jecljanje, poveča samozavest, daje energijo in prinaša poslovne ter osebne uspehe.                                                       
UČINKI: srce, spanje, paradontoza, proti krvavitvam, pozabljivost, revma, hrbtenične težave. 

KORALA  Krepi ljubezenska čustva in je odlična za vse krvne bolezni.                                                                                                                         
UČINKI: izboljša počutje, ekcemi, ščitnica, proti tujim negativnim vplivom, ožilje, paradontoza.  

LAPIS LAZULI  Obudi nam skrite moči, daje sposobnost vodenja in pravilnega odločanja.                                                                         
UČINKI: znižuje krvni pritisk, alergija, artritis, kožne bolezni, shujševalne diete, stres, toplina, ženske bolezni.   

MAGNEZIT  IN HOWLIT  Razstruplja telo, odpravi slabe razvade in prinaša uspehe.                                                                                      
UČINKI: depresije, iznajdljivost, stres, blokade, niža holesterol, krčne žile, rakava obolenja.  

MALAHIT  Odličen za hujšanje. Prinaša osebne ter poslovne uspehe.                                                                                                                     
UČINKI: ulkus, išijas, revma, dihala. Odličen proti neplodnosti in za vse ženske bolezni. 

MESEČEV KAMEN  Najboljši za vse težave z živci.  Obnavlja moči, pomlajuje in nam daje veselje.                                                             
UČINKI: astma, izčrpanost, jetra, želodec, diabetes, izboljša umske in fizične sposobnosti. 

OBSIDIAN  Odličen pri odpravljanju psihičnega napora, krepi spomin in prinaša pravilne odločitve. Odličen za vsak začetek                                 
in je znan tudi kot kamen učenjakov. UČINKI: živci, odpornost, okrevanje po operacijah.  

ONIKS  Najboljši za kožne bolezni in proti izpadanju las.                                                                                                                                                      
UČINKI: prebavne motnje, slabost, daje odločnost, stabilnost, razbremenjuje telo in psiho, prinaša harmonijo. 

OPAL  Čisti telo saj na vse čakre deluje pozitivno. Izboljša razpoloženje in uravnava telesne energije.                                                                          
UČINKI: živčnost, slabokrvnost, ožilje, pljuča, anemija. 

RODONIT in RODOHROZIT  Je kamen zaljubljenih in prinašalec sreče na potovanjih. Poveča ustvarjalnost in                              
najde izhode iz težav. UČINKI: diabetes, duhovno ravnotežje, optimizem.  

ROŽNATI KREMEN (ROŽEVEC)  Že od davnin je poznan kot  prinašalec sreče za vsa nebesna znamenja.                                              
Izboljša sposobnost mišljenja ter prinaša uspeh in prijateljstvo. UČINKI: harmonija, srce, oči, infarkt. 

SODALIT  Daje pogum pri nastopih, izboljša spomin in pomaga pri učenju.                                                                                                                   
UČINKI: jetra, neodločnost, očesne bolezni, ščitnica, poveča ustvarjalnost in daje nove navdihe. 

TIGROVO OKO  Znan je kot prinašalec denarja in bogastva.  Daje samozavest in moč vodenja. Nekateri trdijo da                                             
podaljšuje življenje. UČINKI: astma, bronhitis, glavobol, očesne bolezni.  

TIRKIZ in TIRKENIT  Poznan je kot zaščitni kamen in je najboljši za vse očesne bolezni.                                                                          
UČINKI: glavobol, hormonske motnje, dobro počutje, optimizem, sklepi. 

UNAKIT  Izredno učinkovit pri shujševalnih dietah. Z njim se lažje  prilagodimo spremembam.                                                                           
UČINKI: glavobol, izčrpanost, znižuje krvni pritisk, psihični napor, živci.  

ZLATI KAMEN  Odličen za nove začetke, saj pomaga pri uresničitvi želja in doseganju zastavljenih ciljev.                                                    
UČINKI: išijas, otekline, protin, sklepi, prinaša optimizem,  

ŽAD  Znan kot prinašalec sreče in varovalni kamen. Prinaša notranji mir, harmonijo, ljubezen in veselje.                                                                 
UČINKI: diabetes, migrena, sečila, srčne bolezni. 

EZOTERIČNI UČINKI NEKATERIH KRISTALOV 



 

  

 
  
 

IME ČAKRE: SEDMA - KRONSKA 
MESTO: na temenu 
BARVA: vijolična in bela 
KRISTALI: ametist, biser, biserovina, howlit, opal 

 
 
 
IME ČAKRE: ŠESTA - TRETJE OKO 
MESTO: osrednji del čela 
BARVA: temno modra, indigo 
KAMNI: modri ahat, sodalit, lapis lazuli, fluorit, iolit 

 
 
 
IME ČAKRE: PETA - GRLENA 
MESTO: grlo 
BARVA: svetlo modra in siva 
KAMNI: kamena strela, tirkiz, amazonit, akvamarin, čadavec, kalcedon 

 
 
 
IME ČAKRE: ČETRTA - SRČNA 
MESTO: osrednji del prsnega koša 
BARVA: zelena  in svetlo rožnata 
KAMNI: aventurin, žad, roževec, zeleni ahat, malahit, peridot 

 
 
 
IME ČAKRE: TRETJA - SAKRALNA 
MESTO: pod popkom  
BARVA: rumena in temno rožnata 
KAMNI : citrin, zlati kamen, jantar, kalcit, rožnati ahat,  

 
 
IME ČAKRE: DRUGA – SPOLNA, POPKOVNA 
MESTO: področje trebuha 
BARVA: oranžna in rjava 
KAMNI: karneol, tigrovo oko, unakit, rjavi jaspis 

 
 
 
IME ČAKRE: PRVA - KORENSKA 
MESTO: koren hrbtenice 
BARVA: rdeča in črna 
KAMNI: jaspis, korala, hematit, oniks, obsidian, granat 

Č A K R E – V R T I N C I   E N E R G I J E 
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ČAKRE sprejemajo univerzalno energijo in jo pretvorijo v energijo, ki jo človek potrebuje za telesne, duhovne in duševne 
procese.  Čakre nosijo v sebi zapise osebne zgodovine vsakega posameznika, vanje se shranjujejo vse naše življenjske 
izkušnje, vrednote in prepričanja. V zdravem telesu so čakre odprte, življenjska energija pa se lahko skoznje neovirano 
pretaka in oskrbuje telo. Če pa so čakre poškodovane in blokirane, pa  tak zastoj povzroči mnogovrstne težave in bolezni. 
V telesu imamo sedem energijskih centrov ČAKER, ki našemu telesu pomagajo pri povezovanju z univerzalno vesoljno 
energijo - »či«  oz. »prano«. »Prana« se pretaka po telesu od spodaj navzgor. ČAKRE ki se nahajajo na spodnjem delu 
telesa imajo vpliv na naše nagone in instinkt, na zgornjem delu pa so povezane z duhovnostjo. ČAKRE so lahko odprte ali 
pa zaprte. Normalno so odprte, kadar pa so zaprte, takrat naši nagoni, čustva in um ne delujejo harmonično. .  
Obstaja več metod, kako očistiti in odpreti svoje čakre, a najpopolnejša in najtemeljitejša je čiščenje s kristali. S 
kombinacijo kristalov in meditacije bomo  naredili največjo uslugo našemu telesu. 

Ko začutimo zdravstvene ali psihične težave, najprej določimo čakro, ki je povzročitelj teh težav. Kristal, katerega barva 
ustreza tej čakri položimo na ustrezno mesto in že kmalu začutimo, kako vibracije luščijo s čaker vse strnjene in negativne 
energije. Potrebno je seveda nekaj vaje, saj se moramo znati toliko umiriti, da bomo lahko prisluhnili sebi in kristalu. Čišče-
nje čaker pa poteka tudi takrat, kadar ne čutimo vibracij. Kristalna obdelava posamezne čakre poteka približno 15 minut, 
lahko pa brez kakršnihkoli negativnih posledic čiščenje tudi podaljšamo. Kristaloterapevti priporočajo, da si vsaj enkrat me-
sečno očistimo vse čakre. Rezultati se že kmalu pokažejo – izboljša se nam počutje in napolnimo se z energijo.  
Ustrezne kristale lahko tudi položimo pod blazino, na nočno omarico ali pod posteljo, saj s tem omogočimo čakram, da se 
tudi med spanjem očistijo. Kristaloterapevti priporočajo tudi kopel, pri kateri v vodo položimo vse kristale. Po terapijah pa 
ne smemo pozabiti na čiščenje kristalov, saj se sčasoma nasičijo z negativnimi energijami, kar jim oslabi delovanje. Čisti-
mo jih tako, kot je predpisano za večino kristalov – izpiramo jih nekaj minut pod tekočo vodo, nato pa jih za nekaj ur izpo-
stavimo soncu. 

PRVA (KORENSKA) ČAKRA - sedež volje do življenja - leži na začetku hrbtenice ob trtici. Energija, ki jo usmerja, je pove-
zana s preživetjem, voljo in samozavestjo. S to čakro je povezano vse delovanje na zemeljskem nivoju: odnos z naravo, 
vesoljem in zemljo. Ustrezata ji rdeča in črna barva, kristali pa jaspis, korala, oniks, hematit, obsidian, rubin in granat. Blo-
kada na področju prve čakre se odraža v anemiji, artritisu, slabi cirkulaciji krvi, pomanjkanju samozavesti, volje in energije, 
psihični in fizični utrujenosti in brezvoljnosti.  

 
DRUGA (SPOLNA) ČAKRA leži tik nad genitalijami (nekaj prstov pod popkom) in je povezana s spolnimi žlezami. 
Tu so shranjeni naši prvi vtisi in izkušnje. Ta čakra je povezana z ustvarjanjem in učenjem. Kaže naš odnos do zemeljskih 
energij, do našega telesa in dojemanje njegovega delovanja in doživljanja spolnosti in življenjskih užitkov. Njena barva je 
oranžna, kristali pa karneol, tigrovo oko, unakit in rjavi jaspisi.  
Blokada se kaže kot težave s plodnostjo, spolnih težavah in spolnih boleznih, bolečih in nerednih menstruacijah, težavah s 
prostato, bolečinah v križu in kolkih, razdražljivosti, alergijah, pomanjkanju ustvarjalnosti in  težavah  s spominom.  

 

TRETJA (SAKRALNA) ČAKRA leži v solarnem pleksusu in je povezana s trebušno slinavko ter jetri. Vpliva na naš 
odnos do moči. Njeni barvi sta sončno rumena in rožnata, kristali pa: citrin, rožnati ahat, zlati kamen, kalcit in jantar. Bloka-
da se kaže kot težave z jetri, s prebavo in presnovo, podvrženostjo alkoholizmu, strahu in tesnobah, občutku krivde in 
manjvrednosti.  

 

ČETRTA (SRČNA) ČAKRA leži za prsnico in je pomemben dejavnik imunskega sistema. Vpliva na razvoj celic, kri 
in življenjsko moč. Je zelo pomembna, saj leži na sredini in je prevodnik - posrednik med čakrami. Vpliva na čustvovanje, 
sprejemanje in dajanje ljubezni, ranljivost in potrebo po harmoniji in prijateljstvu. Blokada se odraža v pretiranem čustvova-
nju in občutljivosti, hitri spremembi razpoloženja, pa tudi težavah s srcem in krvnim obtokom. Ustreza ji zelena barva in 
kristali: aventurin, žad, roževec, zeleni ahat, malahit in peridot.  

 
PETA (GRLENA) ČAKRA je v spodnjem delu vratu, ustreza žlezi ščitnici in uravnava presnovo. Vpliva na voljo, 
odločnost in ustvarjalnost. Kadar je blokirana povzroča tremo, vznemirjenost, vročino, vnetja, ponavljajoče se angine, teža-
ve s ščitnico, golšo, raka na grlu, itd. Ustreza ji sivo -modra , kristali pa kamena strela, tirkiz, amazonit, akvamarin, kalce-
don in čadavec. 
  
ŠESTA ČAKRA (TRETJE OKO)  je v sredini čela in je povezana s hipofizo. Uravnava tudi delovanje drugih žlez z 
notranjim izločanjem. Vpliva na način razmišljanja, na intuicijo, prepoznavanje vzorcev, spomin in dojemanje. Blokade se 
odražajo kot težave s pozabljivostjo, sinusi, nahodi, glavoboli in migrenami, težave z očmi, ipd.. Ustreza ji indigo modra 
barva in kristali modri ahat, sodalit , iolit, fluorit in lapis lazuli.  

 

SEDMA (KRONSKA) ČAKRA, je na vrhu glave, malo za temenom in ustreza češariki, žlezi, ki uravnava spanje in 
budnost. Skozi njo kanaliziramo energijo iz vesolja in prihajamo v stik s svojim višjim jazom. Predstavlja povezavo z vsem, 
kar je onstran omejene zavesti telesa in nam omogoča, da se izražamo na višjih duhovnih nivojih. Njena barvi sta vijolična 
in bela, kristali pa ametist, biser, biserovina, opal in howlit. Blokade se odražajo z izredno slabim počutjem, brezvoljnostjo, 
potrtostjo in utrujenostjo - in to brez vidnega vzroka.  

KAJ SO ČAKRE IN KAKO DELUJEJO 

ODPIRANJE IN ČIŠČENJE ČAKER 

LASTNOSTI POSAMEZNIH ČAKER 


