ÄDELSTENAR
AGAT
Agats egenskaper
•

Agat ökar sexuella lusten och ger sexuell kraft.

•

Agat minskar ömhet i kroppen gör att området där det bärs värms upp.

•

Agat gör att man känner sig livlig.

•

Agat gör att man känner sig modigt och förbättrar självförtroendet.

•

Agat gör att man får en positiv inställning till livet.

•

Agat minskar konflikter mellan vänner och paren.

Agat, är en ädelsten som är ett kompakt aggregat av kalcedon, det vill säga kristallin
kvarts och som är uppbyggd av tunna parallella och olikfärgade skikt, som bildar
koncentriska eller oregelbundna mönster. Ibland är den även relativt enfärgad. Den kan
vara allt från transparent till ogenomskinlig.
Namnet tar sin ursprung av en flod på Sicilien. Achtes kallas floden. Idag finns agaterna i
Brasilien, Indien, Egypten, Skottland, Uruguay.
Varianter: Det finns olika varianter på agat. När den har inneslutningar som liknar träd,
sk dendrider bildas mossagat eller trädagat. Lite vackrare varianter är
landskapsagaterna. En vanlig variant är bandagaten. Blå bandagat är en variant av den.
Banden i en agat utnyttjas till att slipa figurer i s.k. gravyrer (se nedan) och har då en vit
färg som ligger på en annan färg.
Om det är vitt på svart kallas stenen onyx, om det är brunt på vitt så kallas den
Sardonyx och om det är rött på vitt så blir det karneolonyx.
AMETIST
Ametiststenar som är en variant av mineralen kvarts kan vara purpur- eller violettfärgad.
Ametisten kallas även purpur ruby. De vanligaste fyndplatserna för ametisten är först
och främst Brasilien men den förekommer också i Uruguay på Madagaskar. Man kan
även hitta ametist i Sverige främst i olika orter i Dalarna son Dannemora, Grängesberg
och Dalkarlsberget. Mineralen växer alltid på ett underlag. Ametisten används mycket
inom New Age-kulturen bland annat vid reiki, meditation och healing. Ametister med
purpurtoner och ljusa färger är anses starkast.

Ametistens egenskaper

•
Ametisten är helande vid ögonsjukdomar, lindrar allergier, positiv effekt
vid hjärtsjukdomar och bra mot huvudvärk.

•
Ametisten plockar bort negativa energier i kroppen vilket gör att
tankekraften ökar.
•
Ametisten ger positiv energi till den som fokuserar på stenen. Den
påverkar nervsystemet och ger balans och harmoni. Man känner sig avkopplad. Har man
allvarliga psysiska problem så kan man bli störd av det.
•
Ametisten är en sten full med energier vilket medför att bäraren av stenen
blir livlig, positiv och glad. Skyddar bäraren mot dåliga energier från personer som är
svartsjuka på eller ogillar bäraren.
•
Ametisten hjälper mot sömnproblem. Man ska hålla stenen i handen innan
man sover och sedan lägga den under huvudkudden.
•

Ametisten är bra för att rensa bort negativ elektricitet från omgivningen.

•

Ametist motverkar fixerade tankesätt.
ZIRKON

Ädelstenen zirkon är mycket populär och är en mycket hårt silikatmineral (ZrSiO4).
Zircons egenskaper
•

Zirkonstenen förbättrar koncentrationen.

•

Zirkon utökar rörligheter av tarmarna.

•

Zirkon gör att man sover bättre.
KORALL

Korall bildas av förkalkningar av de inre skeletten, hos enkla vatten organismer. Korall är
en mycket fin och populär ädelsten som passar till alla sorts kläder.
Korallens egenskaper
•
psoriasis. )

Korall används som botmedel för många hudsjukdomar. (vanligast

•

Korall stärker hjärta och mjälte.

•

Korall främjar tolerans och balanserar sinnet.

•

Korall påverkar respekten sinsemellan familjemedlemmar och vänner.

•

Korall färbättrar koncentrationen

•

Korall gör att man kan hävda sig när man är utsatt för kritik

•

Korall hindar dåliga energier från att påverka bäraren
TURKOS

Turkos är en dyrbar och tilltalande ädelsten. Namnet kommer från franska och betyder
turkisk sten. (pierre turquoise, "turkisk sten") Stenen förekommer i centrala och södra
asien men inte i turkiet. Den kallades för turkisk sten på grund av att turkar i centala
asien handlade med stenarna och förde dessa med sig via Turkiet till Europa. Turkos
stenar består av kryptokristallint fosfatmineral och färgen varierar mellan blått och grönt
med svarta inslag.
Turkosstenens egenskaper
•

Turkos hindar dåliga energier som kallas för nazar.

•

Turkos minskar oro och ger sinnesro.

•

Turkos ökar den sexuella attraktions kraften hos kvinnor.

•

Turkos i kombination med silver förstärker stenens egenskaper.

•

Turkos stenen ökar visheten och ger positiva energier till bäraren.

•

Turkos gör att man lättare kommer över dåliga händelser.
BÄRNSTEN

Bärnsten är fossil från ett träslag kallat kodor som utrotades 20 miljon år sedan.
Bärnstens egenskaper
•
Bärnsten plockar bort negativa energier om man bär det på vänster hand
eller arm. Detta medför att elektricititen i kroppen minskar och har positiv effekt mot
depression.
•

Bärnsten används för att bota halsinfektioner.

•
område.

Bärnsten har smärtlindrande effekter när man lägger det på ett smärtande

•
Bärnsten har en balanserande effekt på sköldkörtel hormonerna. Därmed
kan personer med struma ha nytta av att bära ett halsband av bärnsten.
•

Bärnsten gör att man lättare upptäcker goda sidor i livet.

•
pengar.

Bärnsten tros vara en sten som medför tur speciellt i sammanhang med

•

Bärnsten motverkar fixa tankar.
GARNET

Garnet är en ädelsten som förekommer i olika färger. Vanligaste är röd men det kan
även vara gul, lila, orange, grön, brun, blå eller färglös. Den består av åtkantiga kristaller
och användes redan under bronsålder. Garnet finns främst i USA, Ryssland, Turkiet och
på Madagaskar.
Garnets egenskaper

•
Garnet minskar mensverk och balanserar negativa effekter under
klimakteriet.
•
Garnet ökar sexlusten. Garnet kan även förbättre sexlivet för killar om
man lägger stenen i skrevet 20 minuter per dag under 2 veckor.
•

Garnet minskar ryggsmärtor när man lägger stenen på det onda området.

•
Garnet ger styrka och livlighet i kroppen. Stenen förbättrar också
rörligheten i ådrorna vilket förbättrar blodcirkulationen.
•
Garnet används för att stoppa marddrömmar genom att lägga stenen
under kudden.
•

Garnet utvecklar fantasin och stärker minnet.

•

Garnet gör att man blir mer kärleksfull och tolerant.

•
Garnet minskar tendens till stress och gör att man hanterar problemen
med större tålamod.
•
Garnet rekommenderas att användas under midjan för känsliga personer.
Det går bra att använda som ring för känsliga och svaga personer för att de ska påverkas
mindre.
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AMAZONITE - creative expression, peace, good fortune, enhances love, soothes tension
AMETHYST - protection through spirituality, calming protects from over-indulgences
BLACK ONYX - attracts the positive, repels the negative
BLOODSTONE - brings vitality, courage; for purification and circulation
BLUE LACE AGATE - alleviates depression, energizes, calms the mind
BLUE AVENTURINE - brings good fortune, attracts money
CARNELIAN - equalizes, increases motivation and self-determination
DALMATION JASPER - for protection, stabilizes your emotions
FANCY JASPER - grounding, gets rid of your fears and anxieties
GARNET - a symbol of passionate love and fidelity
GOLDSTONE - aids absorption of calcium, dispels radiation
GREEN AVENTURINE - releases your fears and anxiety
HEMATITE - relieves anxiety and nervousness
JADE - brings success, wisdom, attracts the positive, helps meditation
LABRADORITE - to end childhood issues
LAPIS LAZULI - to bring clarity of visions, attracts spiritual loves
LEOPARDSKIN JASPER - releases toxins from chemicals
MALACHITE - removes the blocks to creativeness, to bring healing and abundance
MOSS AGATE - brings self-esteem, often called the “gardener’s stone”, it ensures a good
MOTHER OF PEARL - aids in respiration, eases allergies, attracts prosperity
PEACH AVENTURINE - relieves worry and stress
PEARL - reduces your over-sensitivity
PICTURE JASPER - to give creative visualization
POPPY JASPER - for inspiration
RED JASPER - for circulation, reduces your fears and insecurities, recall dreams
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RED TIGEREYE - for protection and energy
RHODONITE - to bring self-esteem, restores your physical energy
ROSE QUARTZ - aids in circulation, restores inner peace, heals heartaches
RHYOLITE - brings creativity, insight
SNOWFLAKE OBSIDIAN - for protection, good fortune
SODALITE - for peaceful sleep, removes nervousness, anger and guilt
TIGEREYE - to bring focus, creativity, and digestion
TIGER IRON - aids in muscular and skeletal structure
TREE AGATE - grounding
TURQUOISE - strengthen on all levels
UNAKITE - heals your past emotional troubles
ZEBRASTONE - stimulates energy, compassion, and understanding

