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Ro, styrke og
positivt livssyn

Flourit harmoniserer hjertechakraet og giver følelsesmæssig stabilitet.
Den udrenser negative tanker og kroniske tilstande, som har hobet sig op.
Stenen kan virke som katalysator for skjult, ubevidst viden og intuitive kræfter.
Flourit hjælper dig til at tiltrække nøjagtigt, hvad du har brug for via fokuseret
koncentration. Den lærer dig at få den positive energi til at være tilstede i dit liv
altid. Når du lærer at tøjle sindets kræfter, kan du ændre dit liv og gå over i en
højere vibration af højere følelser og større bevidsthed.
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Visdom, selvtillid
og klarsyn

Ametyst er følelsesmæssigt beroligende og kan bruges til at lette stress og mental
udmattelse. Den er et klassisk redskab til meditation og og fremmer din meditative
tilstand ved at berolige og give fokus til et sind i affekt.
Stenen hjælper ved afvænning og og giver styrke i trangen til misbrug. Stenen øger
mulighederne for forandring og personlig udvikling.
Ametyst har et bredt spektrum af healende energier. Den hjælper med at
neutralisere smerte og letter hovedpine og migræne.
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Jordforbindelse
og klarhed

Røgkvarts skaber klarhed i tankerne og støtter dine overvejelser. Den letter fortvivelse og modløshed og renser for negative tanker følelser, angst, depression og
indestængte følelser.
Stenen støtter dig, når du føler dig forvirret eller bange og hjælper med at fjerne
mentale og følelsesmæssige blokeringer, så du kan give slip og komme videre.
Røgkvarts hjælper dig med at finde lys i livets mørke stunder.
Den styrker og renser dit rodchakra og styrker din jord-forbindelse.
Røgkvarts healer ben-, fødder- og lændesmerter, letter hovedpine og afhjælper
forstoppelse.
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Tålmodighed,
klarhed og styrke

Lapis lazuli er en venskabs- og viljesten, som
hjælper med at være tro mod dig selv og
realisere dine indre behov. Den stimulerer
kontakten til intuitionen, den indre stemme og
det spirituelle jeg.
Stenen styrker sandfærdighed og åbenhed og
hjælper dig til at sige det rigtige.

Lapis lazuli hjælper også
med at stilne et rastløst
sind, mindske forvirring og
øge koncentrationen.
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Skarpsindighed og personlig styrke
Tigerøje hjælper mod lavt selvværd og frigiver
fastlåst eller blokeret energi. Den lader dig se
dine egne fejl og forstå forskellige synsvinkler
og er derfor en god harmoniskabende sten i
relationer med splid eller kommunikationsvanskeligheder. nye omstændigheder og
skærmer mod andres negative intentioner.

Tigerøje er den ultimative
beskytter, når du rejser og
den får dig til at føle dig
hjemme, uanset hvor i
verden du er. Den styrker
din jordforbindelse og virker
stabiliserende. Den hjælper
dig til at leve efter dine
dybtfølte værdier, øger din
viljestyrke og selvtillid, samt
fremmer tålmodigheden.
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Kreativitet, overblik
og klarhed
Howlite øger kreativiteten
og udvider selvudfoldelsen.
Den dæmper nedtrykthed
og triste følelser og nedsætter kritisk sindstilstand,
egoisme, stress og angst.
Stenen bringer ro og
afslapning og mindsker
vrede, samt beroliger
vanskelig kommunikation
og konfrontationer.
Hjælper desuden mod
smerter og søvnløshed og
dæmper angst og
stressrelaterede
sygdomme.
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Kærlighed, troskab
og selvrealisering
Grøn jade giver ro og tryghed. Den indgyder visdom og og fremmer følelsen af
ubesværet lethed. Den renser ud i følelser,
hvor du væmmes eller hader dig selv.

Den giver stabilitet til personligheden.

Stenen harmoniserer relationer på alle niveauer
og healer nervøs stress, der forårsages af
indflydelse udefra.
Grøn jade er traditionelt en sten, der signalerer
en overflod af rigdom og den bruges til at
tilkendegive velstand og sikkerhed..
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Kærlighed, ro og harmoni
Rosenkvarts er den ultimative kærlighedssten, som styrker kærlighedskraften
både til dig selv, familiekærlighed, samt platonisk- og romantisk kærlighed.
Den udsender en blid og kærlig energi, der er lindrende og beroligende for
følelserne og afbalancerer sindet fuldstændigt.
Stenen arbejder dynamisk på hele hjerteområdet og løsner op for alle
ophobede negative tanker om selvværd, selvtillid og selvaccept.

Rosenkvarts er ideel at gå
med i stressede situationer
for at forhindre nervøsitet.
Stenen lærer dig tilgivelse
og giver tryghed og styrke.
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Lethed, munterhed
og overflod
Aventurin kaldes også eventyrstenen.
Den åbner for hidtil uanede muligheder og intet er umuligt! Ideerne myldrer
og kreativiteten styrkes.

Stenen bringer held i kærlighed, pengesager og
arbejde og skaber generel overflod i dit liv.
Den løser op for gammel sorg og giver dig
lyse og fremadrettede tanker og bibringer
dig lethed og munterhed. Den skaber
balance mellem din maskuline- og feminine
side.
Aventurin har en helbredende virkning på
hud-problemer og styrker både det indre
og ydre syn.
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Styrke, kærlighed og medfølelse
Den smukke rosa sten er særlig god til at støtte dig gennem perioder med
usikkerhed eller forandring - også de forandringer, du ikke selv har ønsket.
Den hjælper med at fjerne negative sindsstemninger, forvirring eller
ængstelse.
Stenen lindrer afhængighed, melankoli og frygt i forbindelse med ensomhed,
forpligtelser eller svigt, da den lader dine inderste behov komme til udtryk.

Rhodinit hjælper dig også
med at genfinde eller
opdage dine skjulte talenter
og lader dine drømmes
subtile budskaber blive
klare og forståelige.
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Harmoni og
beskyttelse
Amazonit styrker din identitet
og personlige styrke. Det er
en kraftfuld og magtfuld sten,
som hjælper dig til se dine
dårlige vaner og finde ud af,
hvordan du nedbryder dem.
Den lærer dig at mærke dine
behov, stå ved dem og sige
dem højt.

Stenen er god for dig, der aldrig lader dine
følelser løbe af med dig, men kontrollerer og
planlægger din tilværelse. Du får mod til at give
slip og være spontan, at flyde med livet og se,
hvad der sker.
Amazonit virker beroligende på nervesystemet
og skaber balance mellem psyke og krop.
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Viljestyrke
og
afklarethed

Obsidian hjælper dig til at se lyset i mørket og giver øget forståelse og psykisk
styrke. Den styrker dig i at krydse dine egne grænser og flytte din selvskabte
frygt for det ukendte. Stenen lader dig flyde og ekspandere.
Obsidian renser vrede og bitterhed ud af dit system og hjælper med at give slip
på sårede følelser.
Den beskytter mod negativitet fra omgivelserne og fremmer tålmodighed og
udholdenhed.
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Styrke, klarhed
og kreativitet
Bjergkrystal giver mental
styrke, forbedrer hjertets
energier og hjælper dig til at
kommunikere dit hjertes
inderste ønsker med klarhed.
Den bringer balance og
rigdom i livet og åbner for
inspiration og fornyet
kreativitet.
Bjergkrystal er en meget rensende sten, som giver
indsigt, visdom, sandhed, vækst og overblik. Den
skaber harmoni, stimulerer dine intuitive evner og
lader dig finde svarene i dig selv.
Bjergkrystal giver dig følelsen af, at nogen tager sig
af dig og du er i forbindelse med dit højere selv. Den
hjælper til at skabe klarhed i tanken og fokusere.
Stenen er healende ved alle fysiske ubalancer.
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Håb og overblik
Sodalit er en kommunikationsog igangsættende sten.
Den hjælper med at
konfrontere følelser, afprøve
visioner og sige til og fra.
Stenen støtter i at slippe frygt
og skyld og er med at overskride grænser.

Stenen fremmer mentale
præstationer ved at
beroliger nervesystemet.
Den kan lette panikanfald og
er nærmest hypnotisk
søvndyssende, Den er
derfor god mod kronisk
søvnløshed.
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Jordforbindelse, styrke
og beslutsomhed
Lava er den faste form af brand - en
stærk og healende sten. Den stimulerer
dig, når du føler dig ængstelig og svag.
Lava giver dig stabilitet ved store
forandringer og styrker dig til at
bevare en fredfyldt sjæl på en
mild og behagelig måde.

Stenen skaber balance, når du
gennemgår store forandringer i dit
liv. Den støtter dig i at se indad og få
tingene frem i lyset og hjælper dig til at
give slip på mørke og negativitet.
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Tålmodighed, selvkontrol og ro
Labradorit er en magisk trolddomssten, som fjerner mørke og oplyser
den spirituelle vej.

Stenen støtter din evne til at holde
fokus på personlige emner, uden at
du påvirkes af ydre omstændigheder.
Labradorit kan hjælpe med at
afdække ubevidste og underbevidste
tankebaner. der kan forårsage
ubehagelige følelsesmæssige
tilstande.
Stenen healer relationer ved at vise,
hvor der ingen substans er, kun selvbedrag og fornægtelse.
Dens beskyttende og skærmende
aura skaber et kraftfelt omkring dig.
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Afbalancering og
vitalisering
Du er en energimæssig
enhed, som kan forklares
med chakrasystemet. Der
strømmer energi ind i dit
chakrasystem fra tanker,
følelser og fra selve kroppen.

Dvs. at en ubalance et sted forårsager reaktioner andre steder. Dine chakra’er
kan kan være balancerede/ubalancerede, under- eller overaktive.
Chakra-armbåndet afbalancerer dit energisystem og giver dig energi - både ved
at fjerne blokeringer og skabe flow.
De rustikke lava-perler virker groundende og de 7 regnbuefarvede sten
symboliserer hvert energicentrum i dig.
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Vandmandens lykkesten - karneol
21. januar - 19. februar

Karneol har en stærk,
stimulerende og kreativ energi.
Den forbedrer dine kommunikative
evner, så du formulerer dig klart,
tydeligt og med positiv energi.

Stenen heler følelsesmæssige ar,
genskaber balance og hjælper dig til at
bearbejde nye processer. Den grounder
tanker og følelser og beskytter mod had,
misundelse og vrede. Karneol uddriver
negativitet og virker opløftende på sindet.

Karneol styrker livskraften og giver
energi til at heale eksistentiel angst,
overgreb, længerevarende mental
smerte eller sygdom. Den giver mod,
selvtillid og styrke.
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Fiskens lykkesten - Turkis
20. febuar - 20. marts

Turkis øger din bevidsthed og giver dig
større indsigt og forståelse. Den hjælper dig
til klarsyn og baner vejen for fysisk og
psykisk præcision. Dens beroligende effekt
styrker dig i en sund og afbalanceret livsstil.

Turkis healer hjertets følelser og lærer
dig at tale fra hjertet. Stenen styrker
samhørighed, bringer mennesker
sammen og hjælper den gode
kommunikation.

Turkis beroliger nerverne og healer
panikangst og stress. Stenen virker
afbalancerende på hjerte- og halschakra
og lindrer halsbetændelse, astma og
bronkitis.
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Vædderens lykkesten - turmalin
21. marts - 20. april

Turmalin forbedrer din evne til at se
udfordringer i et klarere lys og tage
positiv handling derpå.
Stenen beskytter, når du har brug for
at genvinde styrke, tålmodighed og
balance.
Den øger din evne til at være
fleksibel og objektiv, styrker din
medfølelse og giver dig ro i sindet.
Den skaber positiv transformation,
giver styrke og øget tolerance og
forståelse.
Turmalin healer især på følelsesmæssige
sår og giver sin bærer et let anstrøg af
humor. Den beskytter mod farer og ulykker,
lindrer træthed og skaber øget chance for
succes, rigdom kærlighed og lykke.
Stenen er god mod hjertekarsygdomme.
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Tyrens lykkesten - aventurin
21. april - 20. maj

Aventurin stimulerer kreativiteten og
vitaliteten og øger dit selvværd.
Stenen beskytter, afbalancerer og
styrker i sociale sammenhænge og
hjælper til at genvinde klarhed og
skabe forbindelse til det, der er vigtigt
for dig. Den minimerer tankemylder
og skaber overblik og animerer til
handling.
Stenen giver dig styrke og mod til at
imødegå nye projekter. Det er en
kraftfuld sten, som mest arbejder på
det fysiske og materielle plan og
egner sig til situationer, hvor større
pengesummer eller en kreativ
proces er involveret.
Aventurin er god ved
kredsløbsproblemer, fx kolde
hænder og fødder, da den
påvirker blodets cirkulation.
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Tvillingens lykkesten - citrin
21. maj - 21. juni

Citrin øger din mentale styrke og hjælper
dig til at bevare overblikket. Den lysner dit
sind og giver dig et frisk og positivt
humør, der bærer dig stærkere gennem
dine udfordringer.

Stenen fortrænger negativitet og dyb
tristhed og standser dræning af energi.
Den kaldes også “købmandens sten”,
fordi den tiltrækker overflod og velstand.

Citrin afbalancerer dit solar-plexuschakra
og styrker egenskaberne: spontanitet,
positiv mental attitude, glæde, håb, søgen
efter viden og visdom, samt spirituel
forståelse. Den booster din selvtillid og
øget din personlige kraft.
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Krebsens lykkesten - hvid jade
22. juni - 22. juli

Jade har en stærk Yin-energi og
virker meget beroligende på både
krop og sjæl. Den bærer de
negative følelser og tanker bort og
beskytter mod enhver form for
negativ energi.
Stenen virker rensende og
forvandlende og giver dig klarhed
og beskyttelse. Den styrker din
evne til at huske og forstå dine
drømme og til at nå i mål. Den
helbreder dine gamle
følelsesmæssige sår og hjælper
dig af med følelser af ensomhed
og isolation.
Hvid jade fjerner vrede og bitterhed i dit
hjerte og skaber healende og positiv
forbindelse til en lys fremtid. Den øger
dit indsigt og hjælper dig med at handle
på din intuition.
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Løvens lykkesten - rød jaspis
23. juli - 23. august

Jaspis styrker løvens iboende
varme og generøsitet. Den
bidrager til større forståelse og
harmonisk kommunikation.
Stenen åbner op for fysiske eller
psykiske blokeringer og skaber
mental klarhed.
Jaspis styrker din jordforbindelse
og giver fornyet entusiasme,
hvilket øger både dit mentale og
fysiske helbred. Den beskytter og
opmuntrer til at fokusere på
praktiske løsninger.
Stenen hjælper dig i stressede
situationer, hvor det er vigtigt at fastholde
dine egne grænser.
Jaspis stabiliserer dit energifelt og giver
dig styrke og vitalitet.
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Jomfruens lykkesten - grøn agat
24. august - 23. september

Agaten hjælper dig til at finde fast grund
under fødderne, hvile i dig selv og
udstråle ærlighed, balance og styrke.
Din fysiske formåen og udholdenhed vil
ligeledes blive styrket.

Agat forbedrer dine intuitive evner, så
du ser livet i et klarere lys. Den bringer
overblik, styrke og beslutsomhed, løfter
dit humør og selvtillid og bidrager til
gode sociale relationer.
Stenen øger din følelse af tillid
og tryghed og giver grobund
for at udleve dine drømme.
Den beskytter dig mod
negative følelser og hjælper
dig til at være fleksibel og
omstillingsparat.
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Vægtens lykkesten - bjergkrystal
24. september - 23. oktober

Bjergkrystal giver mental styrke,
forbedrer hjertets energier og
hjælper dig til at kommunikere dit
hjertes inderste ønsker med
klarhed. Den bringer balance og
rigdom i livet og åbner for
inspiration og fornyet kreativitet.

Bjergkrystal giver dig følelsen
af, at nogen tager sig af dig og
du er i forbindelse med dit
højere selv. Den hjælper til at
skabe klarhed i tanken og
fokusere. Stenen er healende
ved alle fysiske ubalancer.
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Bjergkrystal er en meget rensende sten,
som giver indsigt, visdom, sandhed,
vækst og overblik. Den skaber harmoni,
stimulerer dine intuitive evner og lader
dig finde svarene i dig selv.

Skorpionens lykkesten - aquamarin
24. oktober - 22. november

Aquamarin skaber kontakt til dine
latente psykiske evner, har en
beroligende effekt på dine følelser
og indgyder indre ro og fred. Den
gør dig uafhængig af andres
mening og påvirkning.
Stenen gør dig rolig og nøgtern,
skærper din opfattelsesevne og
hjælper dig til at bevare
overblikket over dine projekter..
Aquamarin løfter dit immunforsvar
og udrenser stagnerende følelser.
Den giver optimisme og lader
kreativitet og ideer strømme frit.

Stenen stimulerer libido og
puster fornyet liv i de
sensuelle og virile energier,
der giver dig en naturlig
skønhed.
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Skyttens lykkesten - granat
23. november - 21. december

Granat sørger for styrke og sikkerhed og
hjælper dig med at afsløre dine drømme.
Den grounder dig og giver dig mod,
udholdenhed, ihærdighed,
vedholdenhed, overbærenhed, vitalitet,
sjælestyrke og selvtillid.

Den solide
jordforbindelse giver
dig en stærk
følelse af
robusthed,
både i forhold
til dit helbred
og livskraft.

Granat hjælper med at forene
tvetydig karakter, der kan give
modstridende energier. Den
mildner og modvirker
aggressioner, både egne og
andres.
Stenen forbedrer dine
kommunikative evner og skaber
social harmoni og positiv energi.
Den forener krop og sjæl og giver
personlig fylde.
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Stenbukkens lykkesten - Agat
22. december - 20. januar

Den beskytter dig mod negative følelser
og hjælper dig til at være fleksibel og
omstillingsparat.
Stenen styrker din maskuline energi og
handlekraft og virker som en
igangsætter, når dine drømme skal
føres ud i livet.

Agat forbedrer dine intuitive evner,
så du ser livet i et klarere lys.
Den bringer overblik, styrke og
beslutsomhed, løfter din selvtillid
og bidrager til gode sociale relationer.
Agaten hjælper dig til at finde fast
grund under fødderne, hvile i dig
selv og udstråle ærlighed, balance
og styrke. Din fysiske formåen og
udholdenhed styrkes.
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