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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE A KUPUJÍCÍ: Mějte vždy na paměti, že použití drahých 
kamenů či minerálů není alternativní metodou ke konvenční lékařské péči! V případě, že na sobě cítíte 
příznaky jakékoliv nemoci, vždy vyhledejte buď svého praktického lékaře, popř. příslušného 
ambulantního specialistu! Vezměte, prosíme, na vědomí, že neexistují žádné minerály a drahé 
kameny, které by měly fyzický účinek proti rakovině, leukémii a dalším zhoubným nemocem, stejně tak
nemocem, které by mohly mít negativní dopad na zdraví. Důrazně upozorňujeme, že všechny zde 
uvedené údaje a též všechny údaje na všech stránkách webu www.buddhanaramek.cz, které obsahují 
informace o metafyzických vlastnostech drahých kamenů, polodrahokamů a minerálů, jež jsou v 
lidových mýtech a tradicích nazývány jako „léčivé“ kameny, jsou pouze informativní, čerpané z obecně 
známých informací a zdrojů. Zdroji pro tyto informace jsou tisícileté mýty a tradice ohledně použití 
minerálů a drahokamů v lidovém léčitelství, publikované prostřednictvím masových médií ve formě 
tištěné i elektronické, dále pak běžně dostupná literatura – knihy, kde jsou publikovány údajné účinky 
na lidský organismus a psychiku. Tyto informace, jež jsou ve společnosti obecně rozšířeny, nejsou 
návodem, jak obejít klasickou léčbu prostřednictvím vědecky ověřených lékařských postupů a léčivých 
přípravků s ověřenými účinky. Až na výjimky nejsou tzv. „léčivé“ schopnosti minerálů a drahých 
kamenů, stejně tak, jako produktů z nich a s nimi vyrobených, jakkoliv vědecky ověřeny a jsou dány jen
a pouze lidovou tradicí a mýty. 





ACHÁT
Achát vlastně ve skutečnosti není pouze jeden minerál, ale hned více minerálů v jednom. 
Konkrétně kombinace křemene, opálu a chalcedonu. Je velmi pevný, odolný vůči 
mechanickému poškození i vůči kyselinám. Často se z něj vyrábí šperky ale i třecí misky či 
hmoždíře.

Vzhled achátu
Achát ve své surové podobě vypadá na první pohled  voskově lesklý a měkký. Většinou jsou
patrné vrstvy i malé průsvitné krystalky různých velikostí. 

Často se lze setkat s uměle dobarvovanými acháty, ale i od přírody mívají různé barvy. Avšak 
ty uměle barvené bohužel jen těžko mohou mít nějaké dodatečné léčivé účinky. 

Achát ve své surové podobě vypadá na první pohled voskově lesklý a měkký. Většinou jsou 
patrné vrstvy i malé průsvitné krystalky různých velikostí. 

Vlastnosti achátu 
Achát má velmi zajímavé vlastnosti. Je to stálý kámen tvořený mikroskopickými krystaly 
křemene ukládaného ve vzájemně spojených proužcích.



Acháty se nejčastěji používají jako uzemňovací kameny, které dodávají citovou, rozumovou i 
tělesnou rovnováhu. Jako kámen schopný uklidňovat a konejšit funguje achát sice 
pomalu, ale zato velmi účinně. 

Jeho mnohanásobné vrstvy mají schopnost vynášet na světlo dosud ukryté informace. 
V duševní rovině tak pomáhá svému nositeli, aby přijímal sám sebe a podporoval jeho 
sebedůvěru. 

Nejlépe se hodí pro osoby ve znamení zvěrokruhu býka, blíženců, raka, panny, střelce a ryby. 

Využití achátu 
Tento kámen stabilizuje auru, přetváří negativní energie a jeho očistná síla působí mocně na 
tělesné i duševní úrovni. Položený na srdci léčí citovou nevyrovnanost bránící přijímat 
lásku. 

Podporuje duševní život, jelikož posiluje soustředění, lásku a odvahu být sám k sobě upřímný. 
Kromě toho také pomáhá vyvolávat vzpomínky vedoucí k tichému rozjímání a zužitkování 
životních zkušeností. 

Z hlediska citů pomáhá překonávat negativní pocity, zahořklost a zlé vzpomínky, které někdy 
nosíme ve svém srdci. Vyvolává pocity bezpečí a jistoty, odstraňuje napětí. Léčí vnitřní zlobu a
naopak v pozitivní rovině pomáhá posilovat lásku a odvahu. 

Kde se vzal achát? 
Název tohoto minerálního kamene je odvozen od původního starověkého názvu řeky Dirillo na
Sicílii – Achates. 

Největší naleziště se v současné době nachází už jinde, v Brazílii a Uruguayi. Nejsou to však 
jediná místa, acháty se dají najít po snad celém světě. Četná, i když o mnoho menší, naleziště 
jsou i u nás v České republice, zejména v okolí Turnova. 

Každé naleziště má pro sebe charakteristickou barvu, ať už je to bílá, hnědá, šedá, modrá nebo
zelená či růžová.  



AKVAMARÍN
Už na první pohled je na akvamarínu něco uklidňujícího. Je v něm jakási energie. Zkrátka 
evokuje v nás čistotu krystalických vod, radost a štěstí. Podívejme se blíže na tento 
čistící a uklidňující energetický kámen. 

Jeho jméno je odvozeno z latinského aqua marina, což znamená mořská voda. Jedná
se o odrůdu berylu se světle modrou až zelenomodrou barvou. V zelenomodré barvě se jedná o
cenově poměrně snadno dostupnou variantu, avšak tmavší a sytější modrá může vaši 
peněženku odlehčit citelně více. 

Většina pochází z Brazílie, Kolumbie, Madagaskaru, Indie a Ruska. 

Dnes se považuje za tradiční dárek k 19. výročí svatby. Zajímavostí je, že jej ve 
středověku někteří nosili jako ochranu před drby. 

Vlastnosti akvamarínu
Jeho barva je vyvolána oxidy železa v jeho chemickém složení. Na mohsově stupnici má 
tvrdost 7,5-8, což ukazuje, že je poměrně tvrdý. Bohužel ale je také poměrně křehký. 
Snadno se může stát, že jej zlomíte. 

Při dlouhé době na slunečním svitu může mírně ztrácet na sytost své barvy. Z toho 
důvodu je většina akvamarínu ve šperkařství tepelně ošetřena (tím se zvyšuje sytost jejich 
barvy). Avšak mnoho lidí si právě oblíbilo surové akvamaríny pro jejich pestrou paletu 
modrých a modrozelených odstínů barev.



Účinky akvamarínu
Jedná se o kámen ovládaný Měsícem a ve svých léčebných účincích je s nimi srovnáván. 
V první řadě je potřeba vyzdvihnout jeho silnou a uklidňující energii. Dokáže 
výrazným způsobem čistit vaši vlastní energii a pomáhá tak k emocionálnímu uzdravení. 
Rovněž může pomoci prohloubit meditativní stavy. 

Jeho působení nápadně připomíná šplouchání čerstvé oceánské vody… tak trochu hravá a 
rozpustilá, zároveň uličnická a přesto velmi přitažlivá, uklidňující a oživující. Z toho důvodu 
jej někteří používají v boji s prokrastinací, aby byli energičtější, disciplinovanější a 
vytrvalejší. 

Čistí mysl a chladí konfliktní nálady, otevírá kanál pro jasnou a upřímnou komunikaci
tím, že pomáhá říkat pravdu. Při náročných a stresujících prezentacích pomáhá hovořit jasně 
a bez hněvu. 

Do vztahů přináší trpělivost a ohleduplnost. Budete se cítit empatičtější a ohleduplnější. 

Vliv akvamarínu na zdraví
Má významnou schopnost napravovat nevyvážené emocionální stavy. Zmírňuje stres, chrání 
energii před vyčerpáním a negativitou. Pomáhá při meditaci. 

Může být velkou oporou ve velkém smutku a pocitu ztráty. 

Některé těhotné ženy jej nosí, aby ochránily své nenarozené dítě před různými problémy, 
anebo dokonce i potratem. 



AMETYST
Ametyst je kámen 7. čakry (nejvyššího centra). Je symbolem čistoty ducha a meditace, 
povznáší k vyššímu duchovnímu poznání a pomáhá nám objevovat sebeobětování, lásku, 
nezištnost i pokoru. 

Díky těmto vlastnostem nám otevírá cestu do jiných dimenzí bytí a nových stavů mysli. 
Probouzí v nás intuici a směřuje naše myšlení k tvořivé práci. 

Vlastnosti ametystu
Ametyst je na pohled velmi krásný kámen. Některé surové kousky mohou být nádherně 
broušené, dokonce mohou připomínat diamanty. Jiné surové kousky jsou ponechány tak, jak 
je vytvořila příroda a jde tak vidět jejich úžasná krystalická struktura. 

Při prosvětlení ametystů vás okouzlí svou zajímavou barvou, která hraje především odstíny 
fialové. Může ale přecházet až do transparentní nebo krémově bílé. 

Dle znamení zvěrokruhu se může nejlépe hodit pro ryby, střelce a panny. Tmavě fialový ocení 
nejvíce kozorohové a ametysty s purpurovým odstínem sedí jako ušité na míru lidem ve 
znamení štíru a berana. 

Jedná se o kámen s mimořádnou ochrannou silou. Svého nositele brání před psychickými 
útoky proměňováním energií v lásku. 



Jako přírodní sedativum blokuje geopatogenní zóny a negativní energii prostupující 
z prostředí kolem nás. Vyrovnávací síla pomáhá při meditacích a podporuje také 
spirituální uvědomění si všech souvislostí. 

Léčivé účinky ametystu 
Ametyst podporuje intuitivní mimosmyslové vnímání a otevírá duši novým myšlenkám a 
ideálům. Uklidňuje spánek a chrání před špatnými sny. Zvyšuje schopnost koncentrace a 
pomáhá nám získat nadhled i moudrost.  

Tradičně se nosil jako prostředek ochrany před opilostí a jako podpora střízlivosti. Ve 
středověku byl spojován s vyššími církevními hodnostmi - biskupský kámen. 

Čištění a nabíjení ametystu
Ametyst se hodí pro čištění obytných prostor od elektrosmogu a negativních 
energií. Nejlépe pro tyto účely poslouží společně s křišťálem a růženínem. 

Ametyst je pak ale čas od času potřeba očistit. Nejlépe pravidelně. Po použití čistíme tekoucím
proudem vlažné vody nebo v nádobě s vodou s přiloženým křišťálem. 

Ametyst, obdobně jako třeba růženín, může na přímém slunci ztrácet barvu, proto jej nabíjejte
pouze na velmi mírném slunci nebo ve stínu.  

Umístění a využití ametystu
Ametyst lze nosit kdekoliv na těle. 

Pro klidný spánek jej můžete pokládat pod polštář anebo jinde, kde bude dostatečně blízko
hlavy, ta totiž hodně ovlivňuje kvalitu vašeho spánku. 

Jestliže se budete někdy cítit ve stresu nebo nervozitě, doporučuje se držet ametyst v ruce a 
jen tak chvíli setrvat v klidu. 

Pokud byste chtěli harmonizovat prostředí v nějaké místnosti, můžete jej pokládat v podstatě 
kdekoliv v místnosti (v případě geod), ale dobře budou fungovat protilehlé rohy, geometrický 
střed místnosti anebo poblíž elektrických přístrojů, aby zachytil jejich elektrosmog. 

Mějte však vždy na paměti, že bude-li směřovat hrotem od vás, bude energii odebírat. 
Pokud jej otočíte hrotem k sobě, bude vám energii doplňovat. Skvělé prospívá 
pověšený na krku tak, aby spočíval na srdci. 

Naleziště a výskyt ametystů
Největší přírodní naleziště jsou v Jižní Americe v Brazílii. Tam se vyskytují nejen krásné 
krystaly a drúzy, ale také velké ametystové geody. Další velká naleziště se nacházejí 
v Uruguayi, která je známá především sytě fialovými geodami. 



I v Česku se dají najít překrásné ametysty. Jedním z nejvýznamnějších českých nalezišť
je Vysočina, kde se v okolí vesnic Česká Mez, Nové veselí a Budeč našly ty nejhezčí ukázky 
tohoto kamene. 

Ametysty nalezené u nás mají různé sytosti fialové barvy, někdy jsou dokonce zcela průsvitné 
a tu a tam obsahují tzv. fantomy. To jsou menší krystaly uvnitř větších krystalů. 



CITRÍN
Průhledná nažloutlá či zlatá odrůda křemene – citrín. Medově žlutá až hnědá barva 
citrínů láká lidstvo po tisíciletí, ale je toho mnohem více, čím nás může tento kámen zaujmout.

Název poměrně přiléhavě pochází z francouzského slova „citron“, což znamená citrón. 
Jako první jej znali Řekové v době okolo 300 let před naším letopočtem. Přírodní bledě žlutý 
citrín je poměrně vzácný, častěji se vyskytuje světle žlutý. Existuje také oranžově zabarvený 
citrín, který se hojně pohybuje na komerčním trhu a vzniká tepelným upravením ametystu. 

Vlastnosti citrínu
Co přesně způsobuje zabarvení citrínu, není dodnes úplně jasné. Dříve se myslelo, že je to 
kvůli železu, avšak tato teorie již byla vyvrácena. 

Dle barvy se odlišují:

 Madeira – sytě oranžové s až červenými odlesky 

 Palmeiry – oranžově jantarové zbarvení 

 Někdy mohou přírodní citríny přecházet do záhnědy 

Většina dnešní zásoby pochází z Brazílie, Madagaskaru a Bolívie a jejich vzhled bývá často 
tepelně upravován. Při dlouhodobém vystavení slunečnímu záření může vyblednout. 



Celkově je poměrně odolný vůči běžnému poškrábání a normálnímu opotřebení, je 
nutné jej chránit pouze před silnými nárazy a hrubými škrábanci. Jako jeden z mála 
kamenů nepotřebuje čistit. Dokáže negativní energii pohltit a následně rozptýlit. 

Účinky citrínu
Vlastností citrínu je celá řada a jeho účinnost vyplývá z jeho složení. Je to křemen složený 
z oxidu křemičitého, který se nalézá i v lidském těle. Z toho důvodu jeho vibrace 
snadno rezonují s naší přirozenou energií. 

Umělci jej využívají pro podporu své kreativity, psychologové a personální pracovníci zase pro 
zlepšení a uchování příznivých mezilidských vztahů i soudružnosti a naopak zastavení 
žárlivosti a zášti.  

Je však pravdou, že v případě některých lidských povah může naopak umocňovat agresivitu. 
Není vhodný pro ty, kteří mají příliš ohnivou a temperamentní povahu. Vyhýbat 
by se mu měli také ti, kteří mají příliš hádavou nebo pomlouvačnou náturu. 

Považuje se za dobrý talisman posilující sebevědomí a pocit bezpečí. 

Použití citrínu
Údajně pomáhá získávat a udržovat bohatství. Jedná se o kámen hojnosti a úspěchu. Mimo to 
má ale podporovat také štědrost a sdílení štěstí. Noste jeden žlutý citrín v peněžence, 
abyste přilákali peníze a zastavili jejich nepřiměřený odliv.

Kromě nošení v peněžence se z tohoto kamene vyrábí také šperky a náramky, které 
můžete mít vždy při sobě. 

Další možností je umístit jej ve svém domově např. na poličku do dřevěné misky. Aby jeho
účinek byl co nejlepší, měl by být uprostřed místnosti. Takto by měl do celého prostoru přinést
světlo, pozitivní teplo a veselí. Žlutá je přece barva slunce a světelné energie. 



HEMATIT
Na první pohled velmi zajímavý, lesklý a tmavý až černý kámen, který v sobě obsahuje velký 
podíl železa. Používá se k léčení, uzemnění, ochraně i zlepšení paměti. Víte, o čem je řeč? No
přece nic jiného než hematit! 

Někomu nápadně připomíná lidský mozek a je poměrně těžký. Název tohoto kamene byl 
odvozen od řeckého haimatius, což znamená krvavě rudý. 

Vlastnosti hematitu
Jedná se o projektivní kámen patřící k planetě Saturn a elementu ohně. Z těchto důvodu se 
nejlépe hodí k lidem ve znamením zvěrokruhu štíra a berana. Ovlivňuje především první, tzv. 
kořenovou, čakru. 

Je zvláště účinný při uzemnění a jako ochranný kámen, který uvádí do rovnováhy tělo, 
mysli i ducha. Při cestách mimo tělo chrání duši a navádí ji zpátky do hmotného těla. 

Hematit v sobě nese silný element jang, zajišťuje balanc meridiánů a vyrovnává nevyváženost 
prvku jing. Pomáhá odstraňovat vše nepříznivé včetně negativních energií, kterým brání 
vstupovat do aury. Díky tomu nastoluje v těle mír, klid a harmonii. 

Píše se o něm jako o kamenu, který nastoluje harmonii také v situacích spojenými s právem a 
zákony. Plachým ženám zvyšuje sebevědomí a dodává vůli k životu. Rozvíjí spolehlivost a 
zvyšuje důvěryhodnost. 



Je skvělý asistent při překonávání různých nežádoucích návyků a nutkání. Obrací totiž 
pozornost k nenaplněným touhám představujícím hnací motor lidského života. Napomáhá 
při hledání vlastních chybných rozhodnutí a přijímání těchto chyb jako poučení do 
budoucna. 

Léčivé účinky hematitu
Hematit uvádí do rovnováhy tělo, mysl i ducha. Odstraňuje vše nepříznivé a brání 
negativním energiím. 

Hematit zvyšuje sebevědomí, dodává větší vůli k životu a napomáhá rozvoji osobnosti. 
Zlepšuje pamět a přispívá ke zrodu originálních myšlenek.

Technický pohled na hematit
Z technického hlediska je hematit nejvýznamnější rudou železa, kterého obsahuje až 
70 %. Je neprůhledný, silného kovového odlesku a bez štěpnosti. 

Jeho výskyt je hojný. Nalézá se v mnoha různých podobách od ocelově šedých silně lesklých 
krystalů (tzv. spekularitů) až po tence šupinkaté hematity nazývané slídové. Mohou také 
existovat růžicově srostlé krystaly tzv. železné růže. 

Jeho tvrdost je na Mohsově stupnici udáván v rozmezí 5-6. Pro představu kapesní nožík má 
tvrdost okolo 5, a pokud řeže do skla, tak i 5,5. Není tedy nějak zvláště tvrdý, ale ani není příliš
měkký a nemusíte mít strach, že by se příliš snadno poškodil. 

Jeho největší naleziště jsou v Severní Americe, Brazílii, Velké Británii, Německu, Itálii, Rusku,
Švédsku a Švýcarsku. 

Čištění hematitu
Čistit se může pokládáním do krystalků soli alespoň jednou za měsíc. Poté ho omyjte vlažnou 
proudící vodou a opětovně nabijte ametystem nebo slunečními paprsky. 



HOWLIT
Howlit je minerál, který v roce 1868 objevil a po sobě pojmenoval Henry How poblíž Nového 
Skotska u hradu Windsor. Avšak dnešní největší naleziště se nacházejí v Austrálii, Brazílii, 
USA, Zimbabwe a Číně. 

Je známý především svými uklidňujícími účinky, kterými působí proti stresu, uvolňuje
a harmonizuje. Je to kámen patřící Měsíci a stejně jako růženín je spojen se srdeční čakrou, 
třetím okem a temenem hlavy. Elementem tohoto kamene je voda. 

Vlastnosti howlitu
Jste neklidní, trpíte nespavostí a hodně se stresujete v práci? Howlit je jako pro vás. Jedná se 
o symbol harmonie a uvolnění, který svému nositeli pomáhá najít klid, odpouštění, 
lásku ale také odolávat stresu nervozitě a podrážděnosti. Samozřejmě, že nevyřeší všechny 
problémy za vás, ale může být skvělým talismanem a úžasným pomocníkem. 

V duševní rovině pomáhá učit trpělivosti a současně potlačuje nekontrolovatelnou zlost i 
vztek. Posiluje kladné povahové rysy, překonává přehnanou kritičnost a zamezuje sobectví. 

Jedná se o velmi oblíbený kámen nejen u žen, ale i u mužů pro své univerzální vlastnosti. 
Výborně se ladí s trendy barvami, jako je červená, hnědá, modrá i zelená.



Léčivé účinky howlitu
Jedná se o receptivní kámen, který má silné uklidňující účinky a je vynikajícím prostředkem 
proti nespavosti.

Lze si z něj vyrobit drahokamovou esenci. Umožňuje nám přijímat ostatní takové, jací jsou a 
bez nutkání je měnit. S jeho pomocí lze naladit a připravit mysl, aby dokázala přijímat vyšší 
moudrost a byla schopna vhledu do nitra dění. Howlit učí trpělivosti, současně potlačuje 
vztek a posiluje kladné povahové rysy. Posiluje pamět a vzbuzuje touhu po poznání. 

Umístění howlitu
Během meditace či potlačování zlosti jej položte na příslušné místo nebo jej držte v ruce. Při 
nespavosti jej můžete pokládat okolo postele nebo pod polštář. 

Jestliže si howlit dáte do kapsy, bude tak neustále neutralizovat vliv negativních sil nejen těch 
vycházejících z vašeho nitra, ale dokonce i z vašeho okolí. 

Nabíjení a čištění howlitu
Tento minerální kámen vydává, ale i pohlcuje energii. Je proto nezbytné jej občas 
očistit a nabíjet, abyste podpořili jeho pozitivní účinky. Aby se na vás nepřenesly cizí energie, 
doporučuje se provést očištění a nabití tohoto kamene ihned. Dále se pak čistí dle potřeby 
nebo jednou za čas. 

Nejsnadněji se čistí proudem čisté vlažné vody, a to klidně několik minut. Voda zbaví kámen 
nejen viditelných nečistot, ale hlavně negativních energií. Následně byste měli howlit jemně 
osušit a nabíjet měsíčním světlem. 

Striktně se vyhněte různým chemikáliím, čisticím prostředkům, olejům a parfémovaným 
prostředkům, které by mohly kámen zabarvit i poškodit. Nenechávejte jej ve vodě ani 
příliš vysoké teplotě nepatřičně dlouho. Howlit totiž patří mezi měkčí kameny. 

Vlastnosti howlitu podle barev
Mohou se vyskytovat i další zabarvení howlitu, čímž se mírně liší jeho účinky. 

Zelený howlit především podporuje trpělivost, naplnění životních cílů a předsevzetí. 

Modrý howlit zase pomáhá vidět problémy více do hloubky a také snadněji hledat jejich 
řešení. 

Dle svých vlastností je howlit vhodný především pro vodnáře, raky, váhy ale mohou jej užívat i
ostatní znamení zvěrokruhu. 



CHALCEDON
Chalcedon vzniká vykrystalizováním z křemité rosolovité hmoty nejčastěji v dutinách hornin 
různého druhu (převážně chladnoucího magmatu). Tam vzniká při nízkých teplotách jako 
sraženina silikátových roztoků. Někdy se lze setkat s chalcedony, které vznikají dehydratací 
opálu.  

Pohledem lidského oka může vypadat jako celistvý, avšak pod mikroskopem jde vidět, že se 
jedná o agregáty (shluky) velmi jemných vláken tvořících vrstvy. Jedná se o formu křemene, 
který je obecně považován za velmi hojný, avšak vizuálně atraktivní ukázky tohoto 
kamene byly a vždy budou i nadále vysoce ceněny. 

V přírodě se často vyskytuje s příměsí opálu a rozmanitých nerostných barviv, jako 
například krevel, hnědel, chlority a další. Dostatečně velké chalcedony mohou být 
dobarvovány také uměle. 

Zvláštní podobou chalcedonu je pazourek – křesací kámen. Jedná se o jeho nečistou 
podobu, kdy je špinavě hnědožlutý, hnědý nebo hnědočervený a nachází se v něm hojné 
organické zbytky. 

Název tohoto kamene byl odvozen ze starověkého naleziště u města Kalchidónu v maloasijské 
Bithýnii. Jedná se o bývalou římskou provincii na území dnešního Turecka. Jak je patrné, již 
ve starověku byl tento kámen velmi oblíbený a ceněný. 



Jaké jsou vlastnosti chalcedonu? 
Tento receptivní kámen (tj. tlumící stres, navozující klid a harmonii) patří k Měsíci a elementu
vody. Díky toho dokáže pomoci vyhánět strach, tlumit deprese, hysterie a smutek. Na jedné 
straně může pomoci rozhánět iluze a fantazie, a na straně druhé pomáhá rozvíjet
klidné a pokojné pocity. 

Chalcedon je též symbolem ochrany, zejména na cestách. Odvrací psychické útoky a 
pohlcuje negativní energii. Právě proto si jej lidé často pokládají pod polštář. Tím zahání 
noční můry, strach ze tmy aj. Skrze to, že nám pomáhá uklidnit a zkvalitnit spánek, umí dodat 
krásu, sílu, energii a štěstí. 

Pro svou nádhernou barvu jej často používají umělci ale také architekti pro zdobení interiéru. 
Nachází se v řadě historických budov v centru Prahy, mezi nimi např. v Chrámu 
svatého Víta.

Působení chalcedonu na organismus člověka 
Léčebné užití je poměrně široké, především se týká jeho očistného působení. Tibeťané jej 
přirovnávali k lotosovému květu, který chrání před slabostí, nespokojeností a 
těžkomyslností. Byl považován i za kámen řečníků, který podporuje vytříbenost a
harmonii projevu.

Modrý chalcedon uklidňuje. Dodává odvahu a mírní hněv. Podporuje smírnou komunikaci a 
přispívá k nalezení přijatelných řešení. Odstraňuje trému, koktání a pomáhá uspořádat tok 
myšlenek.

Druhy chalcedonu 
Existuje vícero barev, které se mohou lišit svým působením v závislosti na 
konkrétním jedinci a konkrétní odrůdě. Nejčastěji se vyskytujebílý  (či mléčný), růžový, šedý, 
modrý aj.

Zvláštní tmavě zelený chalcedon (tzv. plazma) je zbarven nejčastěji chlorotickými směsi a 
v Česku se vyskytuje nejčastěji v Podkrkonoší a na západní Moravě. 



JANTAR
Jantar bývá označován jako talisman krásy a někdy je díky své barvě nazýván také ztuhlé 
sluneční světlo. A přitom se ani nejedná o kámen v pravém slova smyslu, ve skutečnosti 
je to spíše fosilizovaná pryskyřice. Kvůli svému vzhledu, který ale skutečný drahokam 
připomíná, se jantar jako drahokam také prodává i používá. Mimo to se z něj ale vyrábí také 
vonné esence, jelikož má svou specifickou a nenapodobitelnou vůni. 

Věděli jste, že hořící jantar voní jako borovice a že při třením s látkou produkuje 
poměrně velké množství elektřiny?

Není divu, že je to velmi populární kámen (i když se tedy o kámen ve skutečnosti nejedná), 
jelikož má skvělé metafyzické vlastnosti. Dokáže odlehčit od stresu, zmírnit strach i obavy
a chrání psychickou pohodu.

Od ostatních drahých kamenů má tzv. amorfní (tj. beztvarou) strukturu. To je vidět hlavně 
pod mikroskopem, kde klasické drahokamy obvykle vynikají krystalickou strukturou, která je 
pravidelná. Jantar právě naopak charakterizuje to, že vznikají z organické hmoty a je 
překvapivě lehký – ve skleničce slané vody se nedokáže potopit, ale plave na hladině. 



Historie jantaru 
„Mladé“ jantarové kameny jsou staré více jak 100 tisíc let, avšak ty nejhodnotnější kousky jsou
ještě mnohem starší. Než se ze stromové pryskyřice stane „kámen“ krásně žluté barvy, 
trvá to opravdu velmi dlouho. 

Již od pradávna se pohřbívali významní lidé právě s jantarem. Archeologové nalézali 
v hrobech po celém světě tvarované jantarové kameny, které byly z roku 2000 před naším 
letopočtem. Několik kusů se našlo dokonce i v Tutanchamonově hrobce ve starém 
Egyptě.   

Nejoblíbenější bývají ty, které mají teplé barvy, jako je žlutá, oranžová a slunečná. 
Existují ale i takové, které mají modrou, červenou nebo zelenou barvu. 

V Dominikánské republice se nachází velký zdroj vysoce ceněného modrého jantaru. 
V pobaltských zemích severní Evropy jsou také významné zdroje kvalitního jantaru, např. 
v Litvě, kde se v městě Palanga nachází i proslulé jantarové muzeum. Jeho zdroje se nachází 
dále v Británii, Polsku, Rusku a také v Německu. 

Účinky jantaru 
Jak jsme už nakousli, zdravotní účinky a vlastnosti jantaru, byly známé už před několik tisíci 
lety. Lidé skutečně věřili, že dokáže pomoci léčit mnoho nežádoucích stavů. Věřilo se, že 
šperky z jantaru mohou pomoci minimalizovat bolesti v oblasti krku, hlavy a hrtanu, ale také 
bolesti vyvolané artritidou či revmatem. Někteří nosili náhrdelníky z Jantaru, protože věřili, že
pomáhá napravovat funkci štítné žlázy. 

Jantar napomáhá čistit a vyrovnávat emoce, uklidňuje a čistí mysl, uvolňuje negativní energii 
a pomáhá překonat úzkostné i únavové stavy. 

Tyto vlivy má způsobovat blahodárná kyselina jantarová, které pravý jantar z Baltského moře 
obsahuje 3-8 %. Pro její uvolňování je ale nezbytné, aby byl přímo na holé kůži kdekoliv na 
těle, kde se uvolňuje při kontaktu s teplem a vlhkostí pokožky. 



JASPIS
Jaspis je neprůhledná odrůda chalcedonu vyskytující se hned v několika barevných 
variantách, ať už červená, zelená, žlutá, hnědá… Po staletí už od dob starověku se jedná o 
dobře ceněný kámen, který se hojně využíval ve šperkařství, ale své pevné místo má i 
v ezoterice. 

Jaspis vzniká v dutinách různých druhů hornin chladnoucího magmatu, kde se v důsledku 
ochlazování horkých roztoků, plynů a par sráží silikátové roztoky. Kromě toho může vznikat 
také kontaktní metamorfózou hornin vhodného složení. 

Vlastnosti jaspisu 
Jeho hlavní složkou je oxid křemičitý a časté příměsi opálu. Zabarvení určují uzavřeniny 
chloritu, mangan a příměsi železa, event. i jiných prvků. 

Barvy mívají nejčastěji červený, hnědý, žlutý, zelený, modrý nebo fialový odstín. Nejčastěji 
jsou matné se vzorem. Na omak je jaspis téměř vždy hladký, nejčastěji omletý vodou. 

Čistit se dá pod tekoucí vodu a energeticky se dočišťuje u hematitu. Pestré jaspisy se mohou 
čistit i v solném roztoku. 



Využití jaspisu 
V dávných dobách si Řekové, Římané i Egypťané jaspis cenili jako drahokam. Vyřezávali do 
něj reliéfy a intaglie. Velká kolekce vyřezávaných jaspisů se nalézá v petrohradské Ermitáži. 

Římský císař a český král Rudolf II. měl svůj stůl vykládaný jaspisy mnoha různých 
barev a byl považován za jeden ze sedmi divů renesance. 

Jaspis nabízí oporu a pomoc ve stresu, přináší klid a uvědomění si celku. Často se používá při 
šamanských cestách a vybavování si snů. Ochraňuje tělo a uzemňuje energii těla. 

Umí povzbuzovat a rozvíjet představivost a následně proměňovat myšlenky 
v činy. 

Léčebné využití jaspisu 
Jaspis nabízí oporu a pomoc ve stresu, přináší klid a uvědomění celku. Pohlcuje 
negativní energii a současně pročišťuje a uvádí do rovnováhy čakry a auru. Jaspis udržuje 
vyvážený poměr mezi složkami jin a jang a současně zajišťuje rovnováhu duševní, citové a 
tělesné roviny s éterickou říší.

V duševním životě přináší jaspis svému nositeli odhodlání k naplnění všech záměrů. Dodává 
odvahu pronikat důrazně ke kořeni problému. Současně podněcuje čestné chování k sobě 
samému. Nabízí pomoc během konfliktů, k nimž v životě nezbytně dochází.

V duševní rovině napomáhá jaspis při rychlém uvažování. Zvyšuje organizační schopnosti a
schopnost posuzovat věci jako celek. Povzbuzuje rozvoj představivosti a proměnu myšlenek v 
činy.

Na fyzické úrovni přináší pomoc během dlouhodobých nemocí nebo hospitalizace a dodává 
tělu energii.

Umístění jaspisu 
Podle potřeby může být pokládán přímo na kůži. Jaspis působí pomalu, proto je potřeba 
jej používat dlouhodobě a pomalými pohyby. 

Větší kus hnědého jaspisu položený ve středu místnosti může nejen působit velmi krásně a 
dekorativně, ale také dokáže pohlcovat negativní energii. 

Naleziště jaspisu 
Ve světě existuje řada různých nalezišť jaspisu. Kousek od nás na Slovensku v Trstené a 
Bánské Štiavnici se nacházejí velká ložiska. Zajímavá naleziště se nalézají také v Německu, 
v Rusku na Uralu, v Indii, Egyptě aj. 

V rámci naší domoviny existují také několikerá naleziště. Konkrétně Kozákov, Liberec, Boršov,
Ostrava a Ciboušov. 



KŘIŠŤÁL
Tato bezbarvá odrůda křemene se většinou vyskytuje ve formě charakteristických 
krystalů, které snad každý pozná už na první pohled. Hojně se využívá ve šperkařství, 
radiotechnice i laserové technologii. Oblíbený je pro výrobu optických přístrojů, ve 
sklenářském průmyslu, ale i jako sbírkový kámen. 

Nejvíce se svými vlastnosti a z astrologického hlediska hodí pro lvy, kozorohy a vodnáře. Může
dobře posloužit ale i ostatním znamením zvěrokruhu. 

Již od pohledu v nás evokuje křišťálovou čistotu vody a působí na nás svou očistnou léčivou 
energií. Zbavuje nás negativní energie, nabíjí nás pozitivní a lze jej používat na 
všechna energetická centra lidského těla. 

Trocha historie křišťálu 
V minulosti mnozí lidé považovali křišťál za zkamenělý led. Právě z této mylné domněnky byl 
odvozen název podle řeckého označení pro led – Krustallos. 

Podle antických legend pili bohové víno jedině z křišťálových pohárů. Šlechta antického Říma 
považovala džbány a číše z křišťálu za velmi luxusní předměty, pyšnili se jimi jen ti nejbohatší 
z nich a císař. 



Existují i pověsti, že známý císař Nero začal ztrácet svou moc poté, co v záchvatu hněvu rozbil 
svou sbírku křišťálových číší. I na opačném konci světa v moskevském Kremlu je uložený 
křišťálový samovar vybroušený z jediného kusu, který kdysi patřil Petru I. 

Nejen kdysi, ale i dnes je čirý a průhledný křišťál považován za symbol rovnováhy a 
čistoty. 

Ve středověku se rozdrcený křišťál používal proti zažívacím potížím. 

Fyzikální vlastnosti křišťálu 
Křišťál je silikát, bezbarvá a dokonale čirá odrůda křemene. Je průhledný se skelným leskem 
bez štěpnosti. 

Jeho tvrdost se na Mohsově stupnici tvrdosti 1-10 udává na úrovni 7, je tedy poměrně 
hodně tvrdý. To je obdobná tvrdost jakou má křemen, tedy v absolutní tvrdosti 100. 

Pro lepší představu… nehet má tvrdost okolo 1,5 někdy 2. Kapesní nožík má okolo 5 a úroveň 
tvrdosti 10 zaštiťuje diamant. 

Této vlastnosti si je lidstvo vědomo už po tisíciletí. Již v neolitu byly používány úlomky 
křišťálu jako ostré hroty šípů a kopí. 

Léčivé a jiné účinky křišťálu 
Jedná se o nejsilnější zesilovač energie naší planety. Pohlcuje, ukládá ale i uvolňuje energii a 
přináší hluboké pročištění duše. Zlepšuje duševní schopnosti, soustředění a uvolňuje 
uzamčenou paměť. 

Používají se hojně při meditaci, kde krystaly křišťálu dokáží odfiltrovat všechny rušivé 
vlivy. 

Křišťál je pokládán za nositele čistého "božího" světla. Byl pokládán za klíč k moudrosti a byl 
používán jako léčivý a magický kámen. Je transformátorem a filtrem energií. Očišťuje duši a 
posiluje strukturalizaci celého těla. Harmonizuje čakry a pomáhá překonávat pocity úzkosti z 
neznáma. 

Nabíjení a čištění křišťálu 
Tento krystal se čistí nejlépe přes noc ponořením do misky s vodou, případně jej lze po dobu 
několika minut držet pod tekoucí vodou. 

Můžete jej také pokládat na hematit, čímž dojde k jeho vybití. Poté je samozřejmě potřeba jej 
znovu nabít na přímém slunci. Tam ho můžete ponechat libovolně dlouho, neboť na rozdíl od 
řady jiných minerálních kamenů a polodrahokamů nemůže vyblednout. 

Jakmile je správně nabitý, lze s jeho pomocí dobíjet i čistit další energetické kameny. 



Umístění křišťálu 
Křišťál lze nosit kdekoliv na těle. Pro klidný spánek se pokládá poblíž hlavy.

Proti nervozitě a stresu se doporučuje držet v ruce a setrvat s ním. Pro harmonizaci místnosti 
jej ideálně v kombinaci s růženínem lze používat jako ochranu před elektrosmogem. 

Jestliže jej používáte k meditaci, doporučuje se poloha špicí vzhůru. Naopak je tomu při 
léčení, kdy se hrot směřuje dolů, aby směřovala negativní energii pryč do země. 

Výskyt nalezišť
K nalezení je snad všude v světě (i když v celkem malé míře) a Česko není výjimkou. 

V České republice se nachází pěkné křišťály na Vysočině. Nejhezčí ukázky byly 
nalezeny v okolí vesnic, jako jsou Borůvka, Suky, Laštovičky, Bory, Kněževes, Sklené nad 
Oslavou aj. 



LABRADORIT
Labradorit je překrásný minerál ze skupiny živců, který je charakteristický 
mnohobarevným měňavým leskem. Této hře zrcadlení barev a kovového lesku, lámání 
paprsku světla uvnitř kamene, se říká labradorescence.

Výskyt a naleziště
Své jméno získal labradorit díky nalezišti v oblasti Labrador v Kanadě, kde byl roku 1770 
poprvé objeven. Nejkrásnější labradority pocházejí z Madagaskaru, dají se však nalézt i v 
Norsku, Grónsku, Mexiku a USA. V přírodě se nachází ve formě vrstvených kousků skály, do 
své kouzelné podoby se vyloupne až po vyleštění a vybroušení.

Barva samotného labradoritu je nejčastěji šedá až modrá, ovšem jeho třpyt, zmíněná 
labradorizace, může mít všechny barvy duhy od zlaté, po růžovou, zelenou a 
fialovou. Zajímavé je, že nám labradorit vyjeví svou krásu, pouze když se na něj díváme ze 
správného úhlu. Jednou spatříme obyčejný kámen, podruhé dechberoucí hru barev a světel.



Léčivé účinky
Toto překvapení, když si najednou všimneme, co je před námi za nádheru, předjímá i účinky 
kamene na naši psychiku. Vnáší jas, světlo a duhu do našich dnů i 
vzpomínek. Projasňuje mysl a přináší náhlý vhled do životních situací. Tím, že nám pomáhá 
pochopit a vzpomenout si i na staré zážitky, nás zbavuje traumat, nočních můr, strachů 
a nejrůznějších bloků. Labradorit je mocný v boji s hluboko zakořeněnými fobiemi, 
zároveň harmonizuje naši auru, a tím nás chrání před novými negativními vlivy.

Zde ovšem pozor, labradorit je tak dobrý lapač energií, že pohlcuje i energie jiných minerálů, 
není tedy vhodné ho kombinovat s dalšími kameny, protože přestane komunikovat s námi a 
vyměňuje si energii pouze s blízkými nerosty.

Labradorit je vysoce mystický a spirituální kámen, rozvíjí intuici, víru v sebe a 
esoterické vědění. Zklidňuje, přináší sílu a vytrvalost.

Nabíjení a čištění labradoritu
Očišťuje se jednou měsíčně v teplé proudící vodě, aktivuje se měsíčním svitem nebo stykem s 
křišťálem. 

https://www.buddhanaramek.cz/vyhledavani/?string=labradorit


LÁVA
Lávové kameny, které vznikly vulkanickou činností sopek, jsou vlastně malými vzorky 
vychladlé lávy. Často bývají označovány jako krev země. Už staří Číňané a Mayové znali před 
dávnými 5000 lety blahodárné účinky kamenů ze ztuhlé lávy. Vyhlazené čedičové oblázky 
z mořských hlubin prosycené solí a mořskými minerály používali zejména k povzbuzujícím 
masážím a různým léčebným rituálům. Je také známým faktem, že po zahřátí dokáží tyto 
kameny v těle probudit obrovskou energii. Takové kameny umí navíc teplo na dlouhou dobu 
v sobě udržet. A tak se i v dnešní moderní době využívá lávových kamenů především při 
masážích.

Na drť z lávových kamenů nedají dopustit ani zahrádkáři, kterým pomáhá udržovat živočišné 
škůdce v bezpečné vzdálenosti. Někteří lidé dávají přednost estetické funkci kamenů a krášlí 
jimi jako každými jinými dekoracemi své domovy. Půvabu lávových kamenů využívají také 
akvaristé v působivém kontrastu s bílým pískem na dnech akvárií.

Výskyt a naleziště
Na českých trzích jsou k sehnání zejména lávové kameny z Číny a Havaje. Právě podle 
Číňanů je kámen nosičem energie, kterou obdobně jako teplo předává našemu tělu. Pomocí 
lávových kamenů tak může být naše tělo spolehlivě nabíjeno. Na Havaji se čedičové kameny 
ručně sbírají a opracovávají se vodou.



Léčivé účinky
Ochranná funkce lávy zhmotněná třeba právě v půvabném náramku na vašem zápěstí 
zajistí, že se budete cítit klidně a bezpečně. Láva má ale také léčebné účinky. Navíc pomáhá 
odrážet psychické i fyzické útoky.

S náramkem z lávových kamenů se vaše fantazie rozvine jako barevný vějíř. Budete 
mnohem sebevědomější a také vaše logické myšlení se vytříbí a posílí. Náramek z lávy vás 
bude držet dál od nežádoucích vlivů, které by mohly mít špatný vliv na vaši duši. Také s 
následky všemožných duševních i fyzických traumat si láva dokáže hravě poradit.



LAZURIT
Lazurit (někdy též zvaný ultramarín) je minerál, hlinitokřemičitan sodíku a vápníku, který 
spadá do skupiny foidů. Poprvé byl popsán v roce 1892 a jeho název byl odvozen od perského 
Lazhward, což znamená modrý. Lazurit tvoří hlavní součást horniny Lapis lazuli, v níž se 
podílí cca 25 – 40 %. 

Na první pohled zaujme svou sytě modrou až azurově modrou matnou barvou. Jako 
drahý kámen se brousil již od starověku a ve středověku byl lazurit těžen v Badachšánu (v 
oblasti Afghánistánu). 

Jeho tvrdost je na Mohsově stupnici na úrovni 5,5 – tedy jedná o přibližně středně tvrdý 
kámen, který lze poškodit pevnými noži, ale není příliš měkký. Jeho drcením se v historii 
získávala poměrně vzácná barva ultramarín (spojení latinských slov ultra a mare 
znamenajících zpoza moře). 

Výskyt lazuritu 
Obdobně jako u minerálu Afghanitu je typovou lokalitou Afghánistán v dole Lapis-lazuli Mine 
v lokalitě Sar-e-Sang v provincii Badachštán. 

V současné době je lazurit ve velkém těžen okolo Bajkalského jezera v Rusku a také 
v Chile, kde je lazurit dokonce považován za chilský národní kámen. 

Dalším místem těžby lazuritu je Itálie se svou lokalitou Monte Somma. 



Vlastnosti lazuritu 
V konfliktních situacích pomáhá jejich zvládání a posiluje sebevědomí. Jedná se o 
ochranný kámen, jak na fyzické úrovni, tak na psychické úrovni. V duchovním světě
pomáhá pochopit i vnímat, je to skvělý klíč k dosažení duchovních znalostí. 

Ve vztazích pomáhá upevňovat milostné i přátelské spojení. Navádí k vyjadřování pocitů 
a emocí, učí nás vyrovnávat se s pravdou bez ohledu na to, kde ji objevíte a jak se ji dozvíte. 
Na druhé straně usnadňuje vyjádření vlastního názoru. Vnáší harmonii do konfliktů.  

Podporuje vlastní intuici a myšlenkovou komunikaci, jedná se o efektivní zesilovač myšlenek 
podněcující k vyšším schopnostem mysli a přinášející objektivní pohled. Podněcuje k převzetí 
odpovědnosti za vlastní život odhalováním vnitřní pravdy a sebeuvědoměním.

Údajně s ním lze navázat komunikaci s duchovními průvodci. Učí síle vyřčeného slova. Dokáže
zvrátit neštěstí a napravovat nerovnováhu způsobenou mlčením v minulosti. Dokáže 
rozpoznávat a zastavovat duševní útoky, které odráží zpět k jejímu zdroji. 

Ochrana před zlem působí proti elektrosmogu, vlivu stavebních materiálů a nevhodných 
předmětů. V rovině osobní brání nežádoucím osobám, agresivním zákazníkům a hulvátům. 

Léčivé účinky lazuritu 
Lazurit uvádí do stavu harmonie tělesnou, duševní, citovou a duchovní rovinu. Nesoulad 
mezi nimi může vést k depresím, nerovnováze a ztrátě smyslu života. Navozená harmonie 
přináší pocit hlubokého vnitřního sebepoznání.

Lazurit podněcuje k převzetí odpovědnosti za vlastní život. Odhaluje vnitřní pravdu, pomáhá 
sebeuvědomění a umožňuje sebevyjádření. Jestliže potlačovaný strach způsobuje „krční" 
problémy nebo potíže s komunikací, lazurit podobné překážky odstraní. Tento krystal přináší 
svému majiteli trvalé hodnoty v podobě čestnosti, soucitu a poctivosti.



OBSIDIÁN
Kámen obsidián vznikl z rychle vychladlé roztavené lávy. Obsidián je druh sopečného skla 
utvořeného rychlým kontaktem žhavé kyselé viskózní lávy s chladným prostředím. Jedná se o 
kámen bez hranic a omezení, který účinkuje rychle a velikou silou. 

Název obsidián je odvozen od Římana jménem Obsius, který jej v Etiopii objevil. Dnešní 
naleziště jsou především v USA, Mexiku, Japonsku, Rusku, Slovensku a Maďarsku. 

Vlastnosti obsidiánu 
Je relativně křehký a nijak zvlášť tvrdý, na Mohsově stupnici se jeho tvrdost udává na 5,5, což 
odpovídá pevnějšímu kapesnímu nožíku. Je však relativně křehký, trochu podobně jako 
klasické sklo, které všichni dobře známe. Dejte si proto pozor, abyste svůj kámen nerozbili. 

Dá se snadno leštit. Často ho používají šperkaři, kteří do něj umí dělat krásné rytiny, a na 
špercích se pak nádherně leskne. 

Pokud by se vám obsidián rozbil, buďte opatrní, jelikož hrany úlomků mají velmi 
vysokou ostrost (mj. také odrazivost světla). 

Díky své ostrosti úlomků byl využíván v době paleolitu a neolitu na výrobu nástrojů, škrabek, 
nožů a hrotů oštěpů. Nejstarší nález se datuje přibližně 9000 let zpět do Mezopotámie. Znali 
jej také Aztékové. V současnosti se v kardiochirurgii používá jako ostří skalpelů, jelikož jeho 
řez je mnohem ostřejší než nejkvalitnější ocel. 



Díky svému původu odhaluje slabosti, bloky i trhliny lidských vlastností. Tím nám 
nabízí také způsob, jak se zbavit destruktivních a oslabujících vlastností. Obsidián nás 
podněcuje k dalšímu růstu a během tohoto procesu nám poskytuje stabilní podporu. 
Umožňuje důkladné a do hloubky jdoucí léčení duše. 

Je třeba být s ním také obezřetný, jelikož může také vytáhnout na povrch negativní emoce a 
nepříjemné pravdy. Nelze před ním nic zatajit. Velký kus obsidiánu může velmi účinně 
uvolňovat geopatogenní zóny a neutralizovat znečištění životního prostředí. 

V duchovní rovině dodává duši nové životní síly a eliminuje zablokování energie. Ulevuje od 
napětí a přispívá k dosažení duchovní integrity. Pomůže nám poznat, kým přesně jsme, nechá 
nás stanout tváří v tvář vlastnímu stínu. 

Léčebné účinky obsidiánu 
Největší dar obsidiánu jsou možnosti nahlédnutí do příčin nerovnováhy. Pomáhá strávit 
vše, co je pro nás těžko přijatelné. Obsidián ochraňuje svého nositele před špatným 
vlivem. Dodává víru ve vlastní síly a schopnosti.   

Čištění a nabíjení obsidiánu 
Obsidián čistíme pod vlažnou nebo studenou tekoucí vodou, případně jemně dočistíme 
nečistoty. Lze jej také energeticky čistit zmrazením (tj. dát na 1 až 2 hodiny do mrazáku). Voda
nebo chlad neutralizuje energie v kamenu, ale pak jej ještě musíme nabít. 

Nabíjení se provádí na sluníčku, v případě černých obsidiánových kamenů je můžeme nechat 
na přímém slunci, ty jsou dostatečně odolné. 

Jemnější obsidiánové kameny (např. mahagonový, sněhová vločka aj.) se nabíjí jemnější 
cestou – třením jemnou látkou jako je např. flanel, přiložením ke křišťálům nebo na měsíčním
světle. 



ONYX
Onyx je neprůhledný, poloprůsvitný černobílý silikát (odrůda achátu) používaný ve 
šperkařství, v galanterii, v glyptice a v ezoterice. Název onyx pochází z řeckého slova onyx 
znamenajícího nehet. Je to narážka na jeho vrstevnatost. 

Jeho nejdůležitějšími vlastnostmi jsou ochrana, síla a sebedůvěra. Nejvíce se hodí 
pro znamení zvěrokruhu jako je lev, panna a kozoroh. Jeho živlem je oheň. Onyx je kámen 
Marsu a Saturnu. Při léčbě se dle potřeby pokládá na postižená místa nebo se nosí na krku. 

Pokud má od přírody 3 barvy, nazývá se sardonyx. Barevnost tohoto minerálu se však dá 
upravovat i uměle. Řada dnes používaných onyxů se barví namáčením do 
cukerného roztoku a pak se zahřívá v kyselině sírové, čímž částečky cukru 
zuhelnatí a kámen ztmavne. 

Přírodní kusy nemají jednolitou barvu, je potřeba řezat mnohem více materiálu, než se najde 
kus bez vady. Největší a nejznámější naleziště tohoto kamene se nacházejí v Indii, Jižní 
Americe a USA. 



Vlastnosti onyxu 
Onyx je kámen dodávající sílu. Zajišťuje oporu v obtížných životních situacích a 
v obdobích mimořádného citového nebo tělesného napětí či stresu. Umí nasměrovat energii 
jedním směrem a současně ji sladit s působením vyšších sil. 

Nabízí spojení s jednotou vesmíru a umožní nám, abychom se stali pány vlastního osudu. 
Přináší ráznost, vytrvalost a životní sílu. Usnadňuje nám přijímat poučení z minulosti, 
zvyšuje sebedůvěru a pomáhá vyrovnávat se s podmínkami v našem okolí. 

Onyx je považován za mlčenlivý kámen, který poslouží jako nejdůvěrnější rádce. Traduje se, že
v sobě udrží vzpomínky na všechno, co jeho nositel prožil. Používá se proto někdy 
v psychometrii, aby svůj uložený příběh vyprávěl tomu, kdo dokáže vnímat jeho vibrace. 
Někdo jej používá jako pomocníka při cestách do minulých životů, např. při hypnóze a při 
léčení starých šrámů a traumat. 

Léčebné účinky onyxu 
Onyx byl od pradávna považován za magický kámen. Podněcuje k disciplíně a pořádku. 
Posiluje naší intuici a ulehčuje přístup do podvědomí.  

V historii se používal také pro odhalení jedů a otravy. 

Čištění a nabíjení onyxu 
Tak jako řada jiných minerálních kamenů se čistí pod vlažnou tekoucí vodou. Tím se 
neutralizují jeho energie a může být znovu nabíjen. 

Jelikož se jedná o mnohdy citlivý kámen na teplo, nabíjí se opět ve vodě, avšak položený na 
přímém slunci, aby mohl vstřebávat energii ze slunečních paprsků bez toho, aby se přehříval.



OPÁL
Opál je velmi zajímavý kámen. Na to proč, a čím vším nám může být prospěšný, se podíváme 
právě nyní. 

Historie opálu 
Název opál pochází ze staroindického slova „upala“, což znamená drahý kámen. Lidstvo 
jej zná už od 6. století před naším letopočtem. Po dlouhá staletí byly ty nejkrásnější opály 
z východního Slovenska z okolí obce Červenica. 

Později však s objevením Ameriky byly nalezeny ještě krásnější. Tehdejší sběratele uchvátily 
zejména mexické tzv. aztécké opály. Ještě později v polovině 19. století byla objevena další 
velká naleziště v Austrálii, kde se dodnes těží okolo 95 % celkové produkce.

 

Vlastnosti opálu 
Opál vzniká vysrážením z vychladlých postvulkanických roztoků. Bohužel však vlivem nepříliš 
pevné atomární vazby mezi atomy kyslíku a křemíku jsou tyto kameny poměrně nestabilní 
minerály, které je ve své surové podobě někdy velmi snadné poškrábat či rozbít. 

Mnohdy nás opál zaujme svou krásnou barevnou hrou, která se nazývá opalizace. Ta vzniká 
světelnou interferencí na rozhraní mikroskopických vrstviček kuliček opálu. Někdy jsou opály 
schopny měnit barvu v závislosti na okolní teplotě, výjimečně i při kontaktu s lidským teplem. 



Objev barvení opálů 
Čím jsou způsobeny nejrůznější barvy opálu? Dokáže v sobě uchovat (na to že je kámen), 
poměrně velké množství vody – obvykle mezi 6-11 %, avšak v některých případech až dokonce 
30 %. 

To, že opály je možné uměle dobarvovat, bylo objeveno docela náhodou. Jeden z 
Francouzských těžařů na Slovensku to zjistil jedné noci. Na stole se mu válelo několik opálů, 
které v pracovní urputnosti omylem polil inkoustem. Tyto kameny se obarvily natolik 
dokonale, že i po zaschnutí, precizním opláchnutí a vybroušení měly stále modré zabarvení. 

Dodnes se takto modře uměle dobarvené opály nazývají chamaleoni. 

Účinky opálu 
Schopnost vázat vodu (včetně špíny) a okolní nečistoty lze využívat v léčení. Dokáže do sebe
vstřebávat energie, avšak musí být pak také náležitě očištěn, jinak umí vypouštět negativní 
energii zpět. Z toho důvodu se o něm někdy říká, že v nás probouzí naše skutečné já. Někdy se 
také nazývá karmický kámen – učí nás, že vše, co vyšleme ven, se nám také vrátí. 

Je-li správně naprogramován, může nám pomoci najít vůli k životu. 

Podle legendy byl stvořen nakonec a dostal ze všech zbytků něco, včetně vody. 
Odjakživa byl považován za tajemný kámen. Římský senátor Nonius volil raději 
vyhnanství, než byl přenechal jím vlastněný opál milenci královny Kleopatry - Marku 
Antoniovi. 

Druhy opálů 
Existuje celá řada různých barev a druhů těchto kamenů. Liší se pak nejen vzhledem, ale 
hlavně také účinky. 

 Černohnědý opál – bývá spojován s duchovní čakrou a sexuálními orgány, poslouží 
při uvolňování sexuálního napětí způsobeného city

 Modrý opál – při ztrátě sebedůvěry pomáhá právě tento, mj. přináší citovou úlevu a 
spojení s duchovním smyslem konání 

 Třešňový opál – pomáhá navodit pocit soustředění a jasnozřivosti 

 Chrysopal (modrozelený opál) – podněcuje otevřenost vůči ostatním lidem, díky 
něj budete moct nahlížet na svět novým pohledem 

 Ohnivý opál (oranžovočervený) – probouzí vnitřní oheň a zvyšuje osobní sílu, je 
symbolem naděje 

 Zelený opál – očišťuje a omlazuje, podporuje citové ozdravení a dobré mezilidské 
vztahy 



RŮŽENÍN
Růženín je průsvitná, někdy až průhledná, odrůda křemene s narůžovělou nebo sytě růžovou 
až broskvovou barvou. Obvykle se vyskytuje v podobě masivních agregátů, nevytváří krystaly 
(pokud ano, tak jejich délka nepřesahuje 1 cm). 

Obecně je považován za kámen lásky a srdce. Ideální bývá pro býky a váhy, avšak užívat jeho 
pozitivní působení mohou i všechna ostatní znamení zvěrokruhu. 

Pověst o původu růženínu 
Legenda praví, že Adonis zamilovaný do Afrodity byl napadený bohem války Aresem. Afrodita 
spěchala Adonisovi na pomoc a cestou se poranilo o keře. Jak krvácela, potřísnila křišťály, 
které se zbarvily. 

Takto údajně vznikly růženíny, z krve, z lásky, ze snahy ochránit nám nejmilejší a potřísněním 
nejčistších minerálních kamenů. 



Vlastnosti růženínu 
Působivé a každému na první pohled líbivé zbarvení růženínů je způsobeno stopy manganu, 
železa anebo titanu. Jeho možný mléčný vzhled způsobují jehličkovité inkluze rutilu. 

Jemná růžová barva růženínu snad v každém z nás na pohled probouzí něžnost, 
přátelství a oddanou lásku. Díky těmto vlastnostem se hodí pro nesmělé milence, kterým 
pomáhá otevírat své srdce a projevovat lásku. Zvyšuje naše jemné vibrace, čímž nám 
umožňuje hlubší vnímání různých druhů umění, zejména pak hudby. 

Egypťané kdysi růženín používali proti stárnutí, ke kosmetickým účelům v obličejových 
maskách na čištění pleti a proti vráskám. Voda z růženínu se v mnoha kulturách používala 
jako lék proti všemu a jako detoxikační činidlo. 

Mnozí jej považují za krystal mateřství, jelikož inspiruje k péči o druhé a o sebe sama. 

Zdravotní a léčivé účinky růženínu 
Růženín prohlubuje fantazii a vnímavost vůči všemu krásnému. Zacelí a vyléčí i hluboké 
duševní rány. Ochraňuje před závistí, hrubostí a nenávistí. 

Položený poblíž hlavy usnadňuje usínání. Spolu se záhnědou, černým turmalínem nebo 
křišťálem neutralizuje elektrosmog. Elektrosmog se z různých přístrojů jako jsou televize, 
mobil, počítač aj. hromadí v našich domovech. Tam nás potom obklopuje a zejména 
v ložnicích brání našemu klidnému spánku. 

Čištění a nabíjení růženínu 
Růženíny nás sice v kombinaci s dalšími kameny účinně chránit proti elektrosmogu, avšak 
poté je jim potřeba pomoci a očistit je od nežádoucích energií. Abychom tak učinili, je potřeba 
je omýt vlažnou vodou nebo vložit do horského potůčku. 

Podle některých bychom tak v případě růženínů měli učiti dokonce po každém použití. 
Kameny pokládané v prostorách postačí umývat jen cca jednou týdně. 

Po omytí a neutralizaci energie je potřeba kameny ještě nabít. Nabíjí se slunečním svitem, 
avšak růženíny na přímém slunci ztrácejí barvu. Z toho důvodu je raději ponechávejte 
pouze ve stínu nebo na svitu měsíce. Nabíjení energií lze urychlit, pokud je přiložíte na křišťál 
nebo ametyst. 

Vznik a výskyt růženínu 
Podle některých teorii by mohl růženín být šokovým minerálem, tedy minerálem 
přeměněným při dopadu meteoritu. Často bývá protkán bílými lamelami, které mohou 
představovat nahloučení dutin po ultrazvukové kavitaci. Takového růženíny lze nalézt 
v Českém masivu, ke kterému se pojí hypotéza o Českém kráteru. Velké české naleziště se 
nachází převážně na Vysočině. 

Růženín se nejčastěji vyskytuje v pegmatitech. Nejlepší materiál je z Madagaskaru, avšak 
největší množství se ho těží v Brazílii. 



Existují však i další naleziště např. ve Skotsku, Jižní Africe, Indii, Coloradu (USA), Španělsku 
a v zemích bývalého Sovětského svazu. 

Umístění růženínu 
Kámen můžete nosit kdekoliv na těle, ale pokud byste jím chtěli podpořit váš klidný 
spánek, pokládejte si jej v noci poblíž hlavy. V blízkosti manželské postele mohou vyvolávat 
lepší důvěru ve vztahu a harmonii v domácnosti. 

Během těhotenství se pokládá na bříško nastávající matky.

Při meditaci nebo silné nervozitě se doporučuje jej držet v ruce, event. si pořídit dva a mít 
v každé ruce jeden. Meditace s růženínem drženým v ruce je velmi příjemná a 
uklidňující. 

Jestliže budete s růženínem chtít harmonizovat místnosti, pokládejte jej v prostoru podle 
svého cítění, tedy nechte se vést intuicí, abyste nalezli to nejvhodnější místo. V případě, že si 
tímto postupem nejste jistí a neumíte v sobě najít energii, která by vás navedla, zkuste prostě 
kdekoliv v domě rozprostřít malé kousky růženínu. 

Někteří kousky umisťují v okolí domu či bytu. K tomu se hodí nejvíce přírodní, neopracované 
kousky. 

Fakta o růženínu 
 je velmi oblíbený ve Feng Shui 

 musí být pravidelně nabíjen (nebo alespoň dostatečně často) 

 je považován za správný dar k pětiletému výročí svatby 

 je národní minerál Jižní Dakoty ve Spojených státech Amerických 

 mnoho kultur jej považovalo za velmi silný, věřilo se, že může zabránit stárnutí, 
například Australané v něj silně věří a považují jej za léčivý 



ŠUNGIT
Jedná se o specifickou horninu, která obsahuje uhlík, křemík a v minimálních zastoupení i 
skoro celou tabulku dalších prvků. Název šungit je odvozen od místa v ruských nezalidněných 
severských krajích, kde byl tento zvláštní kámen objeven.

Nejedná se o žádnou relikvii z antické mytologie. Objevení léčivé síly šungitu se váže 
k velkému ruskému caru Petrovi I. Právě na jeho příkaz byly mediky provedeny vůbec první 
výzkumy tohoto kamene.

Legenda o šungitu
Existuje pověst, která vypráví, že šungit zachránil carské vojsko roku 1709 v bitvě u Poltavy. 
Všechny zdejší vody byly totiž pro lidi značně nebezpečné. A to je docela problém, pokud 
potřebujete zásobovat několikatisícovou armádu pitnou vodou. Proto se stalo, že celou 
švédskou armádu stihly žaludeční onemocnění (a to včetně švédského krále).

Na druhé straně byla ale situace úplně jiné. Ruská armáda byla v podstatě v pořádku. Jak se to
stalo? Ruský car údajně osobně nařídil veškerou vodu dezinfikovat pomocí kousků černého 
„čertovského kamene“ – tedy šungitu.



Jak to bylo se šungitem dále?
Na základě zmiňovaných lékařských výzkumů byl potvrzen zvláštní vliv tohoto kamene a car 
nechal zřídit přímo u zdroje šungitových vod první ruské lázně – „Marciální vody“. Zde se i 
sám cár několikrát léčil s celou svojí rodinou.

Smutnou pravdou je, že po jeho smrti lázně rychle upadly a přišly v zapomnění.

Šungit dnes
Teprve až v posledních letech se šungit dočkal svého znovuobjevení. Moderní přístroje a 
technologie umožnili ještě vědečtější a nepopiratelný průzkum tohoto kamene.

Byly prokázány jeho léčebné a blahodárné účinky a zahájila se průmyslová výroba filtrů i 
preparátů na čištění vody šungitem, které dnes využívají až milióny lidí po celém světě.

Složení šungitu
Účinky šungitu jsou patrně vyvolány obsaženým uhlíkem. Ten se nachází nejen v klasické 
podobě, ale i ve formě tzv. fullerenů. O výjimečných vlastnostech fullerenů pojednává odborný
tisk a i v dnešní době je jen velmi obtížně dokážeme získat laboratorní cestou.

V přírodě byly fullereny poprvé objeveny právě v šungitu. Později i na několika málo dalších 
místech na zemi. Zajímavé je, že to ale byly vždy místa po pádech meteoritů či asteroidů. 
Tento fakt jim jen dodává nádech tajemna.

Logicky se potom předpokládá, že za zvláštní účinky může zejména obsah fullerenů, neboť 
jsou přirozeně mnohem aktivnější než jiné formy uhlíku.

Působení a využití
Šungit dokáže čistit z vody téměř všechny organické i neorganické nečistoty a to včetně nafty, 
pesticidů, těžkých kovů, chlóru aj. Má velmi vysoké katalytické a absorpční schopnosti. Na 
povrchu rozkládá či absorbuje většinu jedovatých i nepříznivých látek nacházejících se ve 
vodě. Tyto účinky potvrdily četné výzkumy.

Fullereny se dokáží spojovat s organickými radikály a je možné vytvářet s nimi vodní roztoky 
s velkou koncentrací látek nerozpustných ve vodě.

Vědci doufají, že se jim na základě toho podaří vytvořit prostředek proti rakovině. Chtějí ve 
vodě rozpouštět fullereny s radioaktivními izotopy. Díky této látky by měli být schopni cíleně 
působit pouze na zasažené buňky a zabránit jejich dalšímu šíření a rozrůstání.

Baktericidní působení šungitu je proti široké škále virů i bakterií, dokáže zbavit vodu 85 – 98 
% bakterií.



Někteří uvádí, že působí i na strukturu vody, kdy je schopen zvyšovat její energetiku a 
smazávat její negativní informace o znečištění.

Šungit má řadu významných pozitivních vlivů na lidský organismus, léči řadu alergií, 
zápalových onemocnění a kožních nemocí. Využívá se ve farmakologii i kosmetice. Lze jej 
využít i k vyrušení geopatogenních zón a vlivu elektrosmogu.

Mnoho lidí zaznamenalo pozitivní vliv šungitu při nošení různých talismanů a náramků přímo
u sebe. Je to šikovná varianta, jak mít šungit stále u sebe a využít blahodárného působení jeho 
obsažených fullerenů. Takto působí jako štít před elektrosmogem, pomáhá neustále 
odbourávat stres, napětí a alergické příznaky, zvyšuje energetickou hladinu a urychluje léčení 
řady onemocnění.

https://www.buddhanaramek.cz/naramky-ze-sungitu/


TYGŘÍ OKO
Při pohledu na kámen Tygří oko vás zaujme především jeho živočišná škála barev, která 
jakoby opravdu připomínala tygří srst. Povrch tohoto pozoruhodného kamene přechází 
z okrové barvy přes zlatavou, medovou, hnědou až k černé. Pod svým charakteristickým 
označením je technicky skryt křemenný polodrahokam, ve kterém jsou obsažena zarostlá 
vlákna modrého azbestu a který po vybroušení získává krásný zlatavý lesk.

Tygří oko je kamenem proměnlivosti a variability. Když jím pomalu otáčíte, vysílá k vám 
nenapodobitelné odlesky, je to jeden kámen mnoha tváří. Tygří oko nám ukazuje, že změna je 
prospěšná – v přírodě i v životě člověka. Pro svou proměnlivost je považován za kámen změny,
který nám má připomínat, že všechny změny, které v našich životech musejí být nutně 
přítomny mají svůj smysl.

Léčivé účinky
Právě kámen Tygří oko nám pomáhá vyrovnat se v životě s náporem, které změny vyžadují. 
Dodává nám tolik potřebné sebevědomí a také pevnou vůli, která nás má vést novými 
začátky. Díky působení tohoto kamene se budeme nadále cítit vnitřně vyrovnaní a 
klidní, i když budeme současně procházet obdobím proměnlivosti. Také ve starém Řecku byl 
kámen Tygří oko ctěn jako kámen radosti a duševní rovnováhy.

 

https://www.buddhanaramek.cz/naramky-z-tygriho-oka/


Kolikrát jste vy sami, pokud jste byli životem vyrváni ze své pohodlné bezpečné zóny, 
podléhali beznaději a rušivým emocím? Určitě častokrát. Jakmile ale budete mít svůj medově 
zlatý kámen, začnete se na změny dívat pozitivněji a s nadhledem. Tygří oko zmírní vaše 
obavy, nežádoucí pocity strachu a úzkosti. Tento lesklý kámen vám pomůže udržet si pozitivní 
náladu a vymanit se z kolotoče emočních výkyvů, který přináší jen neustálý a pro tělo škodlivý 
stres. S tímto kamenem by se i deprese měly od vás držet dál.

Tygří oko je také kamenem, který vám opravdu dokáže přinést štěstí nebo dokonce i bohatství.
Také si ale hravě poradí s nezdravou lidskou hamižností. Díky tomuto medovému kameni 
budete navíc vitální a zdraví. Pokud jej budete mít po ruce, zvýší se také vaše schopnost 
koncentrace a potlačí se naopak vám vrozená tvrdohlavost. Tygří oko vám také pomůže 
odbourat závislost na druhých lidech a uznat svou vlastní hodnotu.

Až budete mít svůj zlatavý kámen, odvděčí se vám větším smyslem pro kreativitu. Tygří oko 
podpoří váš přirozený talent a manuální zručnost. Pokud se chystáte na dalekou cestu, 
vezměte si Tygří oko s sebou, je kamenem cestovatelů, které ochraňuje v cizích končinách.

Tygří oko je ochranný kámen, jenž se tradičně nosil jako talisman proti nepřátelským 
myšlenkám a kletbám. Přináší svému majiteli integritu osobnosti, napomáhá při dosahování 
cílů, hledání vnitřních zdrojů a zvyšování srozumitelnosti záměrů. 

Jak je tedy patrné, Tygří kámen dokáže váš život učinit zdravějším, vyrovnanějším a 
smysluplnějším. Umí probudit nejvnitřnější lidské já. Dokáže vás nabít svou pozitivní energií 
a zároveň vás ochránit před veškerými nežádoucími vlivy.

Tento harmonizující kámen se skvěle hodí především pro ty, kdo jsou ve 
znamení blíženců. Pozitivně ale působí i na jedince narozené ve znamení lva, panny a býka.

Kámen Tygří oko se nosí na pravé paži nebo jako přívěsek na krku. Při léčení jej pak 
pokládejte podle potřeby na různé části těla.

Čištění a nabíjení 
Proto aby byl váš kámen neustále plný energie, je vhodné dopřát mu každých patnáct dní 
potřebnou očistu. Stačí, když jej na pár minut vložíte pod vlažnou tekoucí vodu a po osušení 
jej nabijete slunečními paprsky. Pokud chcete zvýšit účinky slunečního záření, nabíjejte 
kámen zároveň s krystalem.

Výskyt a naletiště
A odkud se k nám tento pozoruhodný kámen dostává? Až z dalekých nalezišť v USA, Kanadě, 
Jižní Africe, Číně, Brazílii, Namibii, Indii a Barmě.

https://www.buddhanaramek.cz/naramky-z-tygriho-oka/
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https://www.buddhanaramek.cz/blizenci/
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TYRKYS
Tyrkys je modrozelený minerál známý pod mnoha jmény, např. Plinius starší jej označoval 
jako Callait a Aztékové jej znali pod názvem Chalchihuitl. Ale dlouhodobě se uchytilo až 
označení tyrkys pocházející z francouzského torques, francouzské pojmenování pro Turky. 
Tento kámen se totiž původně do Evropy dovážel z Turecka ze starých (historických) perských 
nalezišť. 

Vznik tyrkysu 
Je to vlastně sekundární minerál vznikající v přípovrchových částech hornin bohatých na 
vodu se zvýšeným obsahem mědi a fosforu, především v sedimentech pískovců. 

Občasně se také vyskytuje ve vychladlém magmatu po vulkánech bohatých na dutiny, které 
rád vyplňuje. 

Využití tyrkysu 
Jedná se o poměrně vzácný a velmi cenný nerost, který byl používán jako klenot a 
dekorační kámen po celé tisíce let. Za svou velkou oblíbenost vděčí nejspíše hlavně své 
barvě, kterou vyvolává příměs mědi. 

Aztékové jej spolu se zlatem, tyrkysem, malachitem, jadeitem, lasturami a jinými materiály 
vkládali do ceremoniálních mozaikových objektů (masek, nožů, štítů…). 



V Persii byl po tisíciletí národním kamenem. Tam se používal jako dekorace objektů, turbanů, 
mešit i významných staveb. Později se perský styl používání tyrkysu přenesl až do Indie, kde 
jej můžeme vidět na světoznámém Tádž Mahalu. 

Asi nejznámější kusy tyrkysu byly objeveny v Egyptu v Tutanchamonově hrobce. 
Společně se zlatem zdobí prsteny, náhrdelníky aj. Byl natolik oblíbený, že se ve starodávném 
Egyptě stal prvním drahokamem, který napodobovali, konkrétně glazovanou keramikou. 

Fyzikální vlastnosti tyrkysu 
Tyrkys je středně tvrdý kámen, na Mohsově stupnici dosahuje tvrdosti 5-6 (což odpovídá 
tvrdším nožům). Jeho lom je lasturnatý až nerovný. Lesk bývá voskový, někdy dokonce i 
průhledný či průsvitný s modrým nádechem. 

Zajímavé je, že pokud se tyrkys zahřívá v uzavřené nádobě, ztrácí vodu a zbarví se do černa. 

Jeho napodobeninu dmuchavku lze s jistotou rozeznat při zapálení, ta se totiž taví a barví 
plynový plamen dozelena. Naproti tomu tyrkys ponechává plamen bez dobarvení. Díky tomu 
je možné jej velmi snadno rozeznat (za předpokladu, že nemáte problém jej dát do hořícího 
plynu…). 

Léčivé účinky tyrkysu na tělo, mysl i duši 
Tyrkys je jeden z nejúčinnějších léčivých krystalů. Navrací pohodu ducha i těla. 

Jedná se o ochranný kámen, který byl po dlouhou dobu používán na amulety. Traduje se, že
dokáže měnit barvy, aby upozornil svého nositele na blížící nebezpečí, avšak tato 
pověra je nejspíše jen způsobena faktem, že při zahřátí změní barvu. 



VLTAVÍN
Vltavín se jako ochranný amulet používal již v době kamenné. Znovu objeven, 
tentokrát již s odborným zájmem, byl ke konci 18. století v jižních Čechách nedaleko Týna nad 
Vltavou. Odtud také dostal své první jméno moldavit, Týn nad Vltavou je totiž německy 
Moldauthein. Vltavín je novější počeštěný název.

Vznik vltavínu
Kameny podobné přírodním sklíčkům byly zpočátku považovány za chryzolity sopečného 
původu, definitivně byl způsob vzniku vltavínů a jejich zařazení mezi tektity prokázán až ve 
druhé polovině 20. století. Tektity, sklovité horniny, vznikají působením energie a následně 
uvolněného tepla při dopadu meteoritu na zemský povrch. Dopad obřího nebeského 
tělesa do Rieského kráteru v Bavorsku způsobil přeměnu okolních hornin, které 
se rozstříkly do veliké dálky, na těchto místech jsou hlavní naleziště vltavínů. Na 
některých vltavínech je dokonce možné pozorovat aerodynamické zaoblení jako pozůstatek po 
průletu atmosférou. Vltavín je vskutku vesmírný kámen!

Výskyt a naleziště
Vltavín svou strukturou a vznikem patří k podobnému druhu polodrahokamů jako například 
vzácné libyjské pouštní sklo.
Hlavním nalezištěm vltavínů je horní povodí Vltavy, především v oblasti mezi 
Prachaticemi a Trhovými Sviny. Podle lidové tradice dříve v jižních Čechách darovával ženich 

https://www.buddhanaramek.cz/nausnice-z-vltavinu/


nastávající nevěstě vltavín na důkaz svých citů. Vltavíny se též vyskytují na Moravě v okolí 
řeky Jihlavy, zde se můžeme setkat s dialektovým označením moravit. Méně významné 
západočeské naleziště se nachází v Chebské pánvi a dále i v okolí Drážďan.

Odhaduje se, že na Zemi spadlo přibližně 20 milionů kusů vltavínů, které 
dohromady váží až 300 tun. Dnes je možné vltavín objevit především na polích, pod 
kterými leží písčitá vrstva, a v pískovnách ve výše zmíněných lokalitách. Největší šanci najít
vltavín máme po orbě a po dešti. Postupem času se naleziště vyčerpají, i proto je vltavín 
tak vzácný, je ho na Zemi jen omezené množství.

Léčivé účinky
Vltavín přináší štěstí, plodnost, inspiraci a energii. Zvyšuje osobní vibraci a 
pomáhá odprostit se od všedních světských starostí. Snad kvůli svému vesmírnému 
původu nám umožňuje komunikovat se svým vyšším já, s vesmírem. Kámen, který doslova 
přilétl z nebes, odlehčuje a osvobozuje všude tam, kde nás něco zbytečně táhne ke dnu. Vltavín
osvobozuje a vnáší do našich životů volnomyšlenkářský vítr a víru, že dokážeme cokoliv.

Zde ovšem hrozí i jisté nebezpečí, ač je vltavín ideálním průvodcem na cestě mystiky a 
spirituality, musíme si dát pozor, abychom se v těch výšinách neztratily a nezbavili se 
vlastních kořenů a spojení se zemí. Při meditaci je proto vhodné kámen doplnit o univerzální 
stabilizační křišťál a uzemňující kameny jako jsou hematit nebo záhněda - stačí je pouze 
podržet v ruce.

Vltavín harmonizuje a čistí čakry, svými odstíny zelené barvy napovídá, že se hodí k 
přikládání na srdeční čakru. Působením vltavínu na srdeční čakru dochází k potlačování ega a 
očistě těla i duše.

Přiložením vltavín otevírá třetí oko, umožňuje nahlédnout do minulosti i budoucnosti, a 
tak pochopit a zmírnit například současné trápení. Máme-li dar jasnovidnosti, můžeme ho 
rituálně podpořit tím, že si kámen přiložíme na noc mezi obočí, a přivoláme si tak věštecké 
sny.
Jelikož nás vltavín učí vidět souvislosti, může nás navést na příčinu stávajících onemocnění, 
která s porozuměním máme příležitost snadněji uzdravit. Vltavín je z tohoto důvodu hojně 
používán léčiteli.

Pro čištění vltavínů je postačující opláchnutí ve vlažné vodě. Kámen poté 
necháme nabít na slunci či měsíčním světle za úplňku. Jelikož je vltavín velmi 
křehký, neměl by se čistit solí.

https://www.buddhanaramek.cz/nausnice-z-vltavinu/


KAMENY PODLE ZNAMENÍ
Propojení drahých kamenů se zvěrokruhem má svůj původ v řecké helenistické 
astrologii. Tak jako jiné starověké kultury i Řekové věřili ve vliv hvězd na člověka a hledali 
propojení vesmíru s každodenním životem na zemi. Věřili, že každé vesmírné znamení, 
planeta i hvězda má mít na zemi kámen nebo kov se shodnými vlastnostmi.

Móda nosit kámen podle data narození vznikla v renesanci, která se živě 
věnovala studiu astrologie.

Protože vnímání drahých kamenů a zvěrokruhu prošlo od svého vzniku mnohými změnami, 
nedochovaly se ani přesné seznamy kamenů zvěrokruhu. Existují verze řecké, latinské či 
židovské. Ke každému znamení také není přiřazen pouze jeden kámen, ale vždy několik, 
které se ve svém celkovém vlivu na naše tělo doplňují a posilují.

S pomocí následujícího seznamu lze získat jistý přehled o zařazení drahých 
kamenů k jednotlivým znamením zvěrokruhu. Avšak je třeba brát v úvahu, že každý 
člověk je určitá individualita a i lidé narození ve stejném znamení mohou být naprosto odlišní.
Oslovil-li nás nějaký kámen, který není uveden u našeho znamení, je možné, že patří ke 
znamení, v němž stojí ascendent nebo Měsíc. Tato znamení nás také velmi silně ovlivňují, a 
tak lze také vysvětlit, proč někdo není „typický Vodnář“ nebo „typický Beran“, i když se v 
tomto znamení narodil. Rozhodujícím způsobem mohou ovlivnit náš charakter či naši zálibu 

https://www.buddhanaramek.cz/naramky-podle-znameni/


pro určitý kámen nahromadění více planet nebo výjimečné postavení planety ve znamení, ale i
silné obsazení nějakého domu v horoskopu.

Nejlepším pomocníkem při výběru drahého kamene je vlastní prožitek a intuice, 
tz. vlastní pocity.

BERAN 21.3. - 20.4. (živel oheň, planeta Mars)

Kameny: ametyst, diamant, granát, hematit, červený jaspis, červený karneol, rudý opál, rubín, 
rudý turmalín

 

BÝK 21.4. - 21.5. (živel země, planeta Venuše)

Kameny: achát, aventurin, citrín, diamant, chryzokol, červený korál, malachit, mahagonový 
obsidián, rodochrozit, růženín, safír, smaragd

 

BLÍŽENCI 22.5. - 21.6. (živel vzduch, planeta Merkur)

Kameny: mechový achát, akvamarín, citrín, modrý chalcedon, jantar, žlutý karneol, křišťál, 
zlatý topaz, tygří oko, tyrkys

 

RAK 22.6. - 22.7. (živel voda, planeta Měsíc)

Kameny: aventurin, bílý chalcedon, chryzokol, jadeit, jaspis, nazelenalý 
karneol, korál, měsíční kámen, opál, perla, rodochrozit, smaragd, sodalit

 

LEV 23.7. - 22.8. (živel oheň, planeta Slunce)

Kameny: citrín, diamant, granát, chryzoberyl, jantar, křišťál, onyx, rubín, bílý topaz, turmalín, 
tygří oko

 

PANNA 23.8. - 22.9. (živel země, planeta Merkur)

Kameny: ametrín, ametyst, azurit, citrín, hematit, jadeit, jantar, žlutý jaspis, červený a žlutý 
karneol, lazurit, opál, rubín, safír, sodalit, žlutý topaz, tygří oko

https://www.buddhanaramek.cz/blog/mineralni-kameny-pro-znameni-raka/
https://www.buddhanaramek.cz/blog/mineralni-kameny-pro-znameni-berana/


 

VÁHY 23.9. - 23.10. (živel vzduch, planeta Venuše)

Kameny: akvamarín, diamant, chryzokol, jadeit, jaspis, karneol, růžový korál, malachit, 
obsidián, perleť, růženín, modrý safír, sugilit, modrý turmalín, tyrkys, záhněda

 

ŠTÍR 24.10. - 22.11. (živel voda, planeta Pluto, Mars)

Kameny: achát, ametyst, fluorit, granát, hematit, chalcedon, jadeit, červený jaspis, červený 
korál, malachit, obsidián, černý opál, rubín, červený spinel, červený turmalín

 

STŘELEC 23.11. - 21.12. (živel oheň, planeta Jupiter)

Kameny: ametyst, apatit, aventurin, chalcedon, chryzokol, lazurit, měsíční kámen, obsidián, 
opál, růženín, modrý safír, sodalit, modrý topaz, turmalín, modrý zirkon

 

KOZOROH 22.12. - 20.1. (živel země, planeta Saturn)

Kameny: mechový a šedý achát, citrín, diamant, jaspis, křišťál, malachit, měsíční kámen, 
obsidián, onyx, černá perleť, safír, černý turmalín, záhněda

 

VODNÁŘ 21.1. - 20.2. (živel vzduch, planeta Uran, Saturn)

Kameny: akvamarín, amazonit, diamant, fluorit, chalcedon, chryzokol, jadeit, labradorit, 
malachit, měsíční kámen, onyx, opál, modrý safír, sokolí oko, modrý topaz, turmalín, tyrkys

 

RYBY 21.2. - 20.3. (živel voda, planeta Neptun, Jupiter)

Kameny: achát, akvamarín, ametyst, citrín, diamant, fluorit, granát, jadeit, karneol, korál, 
měsíční kámen, opál, perleť, růženín, modrý safír, sugilit, tyrkys

https://www.buddhanaramek.cz/blog/mineralni-kameny-pro-znameni-ryby/


ČAKRY

Co to jsou čakry?
Čakry jsou energetická centra, které se nacházejí v éterickém těle. Název „čakra“ je odvozen od
jejich krouživého pohybu a ve staroindickém sanskrtu znamená kotouč. Od každé čakry vede 
jemný energetický spoj k páteři a ústí do hlavního energetického svodu, probíhajícího 
souběžně s páteří.

Funkce čaker a jak je ovlivnit
Funkcí čaker je přijímat, přeměňovat a rozvádět různé druhy energie. K jejich otevření je pak 
možné používat i vonné esenciální oleje, protože aromaterapie je velmi účinný způsob jejich 
ovlivňování. Ale pozor, účinné jsou pouze rostlinné esence, jelikož ty umělé postrádají životní 
sílu rostlin (viz vitální princip), stejně tak jako komplexní paletu na sebe vzájemně působících 
látek, které vznikají pouze v přírodě.

Každou čakru můžeme ovlivnit jinými vůněmi. Tato oblast je už poněkud komplikovanější, ale
pro představu uvedeme např., že první čakru lze ovlivnit esenciálními oleji z cedrového dřeva, 
fenyklu, hřebíčku, majoránky atd.

https://www.buddhanaramek.cz/cakrove-naramky/


SEDMERO ČAKER, ANEB MĚLI BYCHOM NĚCO VĚDĚT O KAŽDÉ Z NICH

Čakry poskytují základní orientaci, ve které oblasti působí určitý kámen nejúčinněji. Na 
vybranou oblast či bod kámen položíme a setrváme alespoň jednu hodinu v klidu. Je také 
možné tyto oblasti nebo body kamenem masírovat.

Všeobecně rozlišujeme sedm čaker, z nichž každá vysílá vibrace v jedné ze základním barev a 
vztahuje se k určitým orgánům a oblastem těla. Každá čakra řídí také zvláštnosti lidského 
chování a rozvoje.

A nyní se už podíváme na jednotlivé čakry:

První čakra Muladhara, zvaná též kořenová či základní 
Umístění: leží u konce páteře mezi análním otvorem a pohlavními orgány, otevírá se směrem 
dolů
Podporuje: sílu, sexualitu, důvěru, odolnost, schopnost přežít
Ovlivňuje: kosti, páteř, zuby, nehty, střeva, prostatu, krev, tvorbu buněk
Barva: červená a černá
Kameny: granát, hematit, červený jaspis, korál, rubín, rodonit

Druhá čakra Svadhistana leží v přední části těla těsně nad pohlavními orgány
Podporuje: erotiku, rozmnožování, odvahu, touhu žít
Ovlivňuje: tělesné tekutiny
Barva: oranžová
Kameny: oranžový jaspis, karneol, pestrá perleť, ohnivý opál

Třetí čakra Manipura je umístěna asi dva prsty nad pupkem 
Podporuje: vnitřní klid, spokojenost, životní sílu
Ovlivňuje: žaludek, játra, žlučník, slezinu, vegetativní nervovou soustavu
Barva: žlutá
Kameny: tygří oko, žlutý topaz, citrín, žlutý turmalín, jantar

Čtvrtá čakra Anahata leží na hrudní kostí ve výšce srdce 
Podporuje: srdečnost, laskavost, soucit, snahu pomoci, harmonii
Ovlivňuje: srdce, krevní oběh, imunitní systém, brzlík, plíce
Barva: zelená, růžová
Kameny: aventrurin, jadeit, olivín, smaragd, zelený turmalín, amazonit, zelený kalcit, 
malachit, růženín, korál, rodonit, rodochrozit

Pátá čakra Višuddhi leží nad klíční kostí mezi ohryzkem a krčním důlkem
Podporuje: otevřenost, nebojácnost, tvořivost, schopnost vyjadřovat se
Ovlivňuje: štítnou žlázu, krk, čelist, uši, hlas, průdušky, jícen, páteř
Barva: světle modrá, zelenomodrá
Kameny: akvamarín, chalcedon, opál, tyrkys, perleť, topaz, chryzokol



Šestá čakra čelní (třetí oko) leží v oblasti třetího oka, mezi obočím jeden prst nad
nosem
Podporuje: rozum, intuici, klid, schopnost poznávat svět jako celek
Ovlivňuje: obličej, oči, nos, malý mozek, dutiny hlavy, hypofýzu, nervy
Barva: tmavomodrá, fialová
Kameny: ametyst, sodalit, safír, fluorit, lazurit, sugilit

Sedmá čakra Sahasrára je umístěna na temeni hlavy těsně pod hlavou
Podporuje: dokonalost, mimorozumové poznání, duševnost i tělesný rozvoj
Ovlivňuje: velký mozek, epifýzu
Barva: fialová, bezbarvá, bílá
Kameny: křišťál, diamant, ametyst, sugilit, sagenit
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