
ROČNI KAMNI 
 

MINERAL HOROSKOP OPIS MINERALA 
SLIKA 

MINERALA 
POMAGA PRI 

AHAT 

OVEN 
DVOJČEK 

RAK 
DEVICA 

STRELEC 
VODNAR 

Ahat se lahko različno obarva. Pomaga pri sprejemanju 
pravilnih odločitev, povečuje mladosten videz, dolgo življenje in 
raztaplja nakopičeno jezo. Varuje pred bliski in viharji, ščiti pred 
zlom, ugodno deluje tudi na rast rastline. Uporablja se tudi kot 
zaščitni kamen v prostoru in razstruplja telo. Ahat je izredno 
pomirjujoč kristal, pomaga proti stresu. 

 

boleznih dihal, kože, krvi, oči in žilnih boleznih, pri 
pikih insektov, opeklinah, glavobolu, bolečinah v vratu, 
ramenih, kosteh, pomaga pri izpadanju las, 
neplodnosti, aknah, epilepsiji, zobobolu, krvavitvah, 
pri celjenju ran, sinusnih vnetjih, krepi odpornost, 
razstruplja, uravnava prebavo, odpravlja razvade. 

AMETIST 

OVEN 
ŠKORPIJON 

STRELEC 
KOZOROG 
VODNAR 

RIBI 

Je najbolj priljubljen poldragi kamen. Ščiti pred pijanostjo, pred 
klopi, uroki in tatovi. Ublaži pike žuželk ali jih popolnoma 
prepreči. Ščiti pred škodljivim sevanjem in zunanjim psihičnim 
pritiskom, spodbuja intuicijo, krepi spomin in voljo, vrača 
samozavest, osvobaja strah in pomaga pri boljšem spanju.   

boleznih črevesja, jeter, kože, prostate in hrbtenice, 
pri astmi, diabetesu, aknah, glavobolu, migreni, 
morah, nespečnosti, neplodnosti, barvni slepoti, 
ledvičnih kamnih, oteklinah, zobobolu, odvisnosti od 
alkohola, slabokrvnosti, pri znojenju nog, govorništvu, 
za boljši apetit, pogum in proti strahu. 

AVENTURIN 

DVOJČEK 
RAK 

VODNAR 
RIBI 

Privlači denar in srečo (je kamen igralcev na srečo) in zdravi 
strta srca. Prinaša umirjenost, sproščenost in prijetno vzdušje. 
Krepi individualnost in nas napolnjuje z optimizmom, toleranco 
in samozavestjo. Prežene skrbi in potrtost, ustvarja dobro 
razpoloženje.  

boleznih oči, pljuč, srca, mandljev, kožnih boleznih, 
vnetjih, aknah, alergijah, bolečinah v hrbtenici, 
herpesu, holesterolu, izpadanju las, za boljši spomin 
in več energije. 

CITRIN 

DVOJČEK 
DEVICA 

TEHTNICA 
VODNAR 

Šolarji ga uporabljajo za boljše doseganje šolskih uspehov saj 
pomaga pri učenju, dviguje samozavest, povečuje budnost in 
zbranost, spodbuja naklonjenost, pomaga kontrolirati vzkipljiva 
čustva, razblinja negativne misli in ustvarja občutek udobja. 
Citrin je kristal regeneracije, razcveta in obilja. Poda nas v polje 
pozitivnega razmišljanja.  

boleznih jeter, ledvic (ledvični kamni), mehurja, ožilja, 
srca, jeter, pri astmi, depresiji, diabetesu, želodčnih 
težavah, prebavi, trebušni slinavki, slepiču, za boljšo 
koncentracijo, apetit in večjo odpornost. 

FLUORIT 

BIK 
DVOJČEK 

LEV 
TEHTNICA 
VODNAR 

RIBI 

Vliva človeku življenjsko moč in mu dviguje zavest. Širi ljubezen 
in prijetno vzdušje, vliva življenjsko moč, bistri um, pripomore k 
vitalnosti, vpliva na jasnost izražanja in percepcije. Pomirja 
napetost, raztaplja žalost in strah. Fluorit nam pomaga 
pri  izražanju nadarjenosti.  

boleznih pljuč, ledvic, zdravi artritis, infekcije, virusna 
vnetja, krepi skelet, pomaga pri boleznih hrbtenice, 
kožnih boleznih in malignih obolenjih. 

FUKSIT Z 
RUBINOM 

ŠKORPIJON 
STRELEC 
KOZOROG 
VODNAR 

Prinaša razumevanje in toplino, daje nam energijo in moč. 
Stimulira kreativnost, zatira negativne misli in čustva. Pomaga 
pri sproščanju celega telesa, kar je pri današnjem načinu 
življenja še posebej pomembno. 

 

boleznih srca, pri epilepsiji, hladnih rokah in nogah, 
levkemiji, morah, neplodnosti, nizkem krvnem pritisku, 
nahodu, povišani telesni temperaturi, razstrupljanju, 
pri raznih vnetjih, pri prebavnih in menstrualnih 
motnjah, pri stresu, pri  glavobolih. 

HELIOTROP 

OVEN  
DVOJČEK 

LEV 
STRELEC 
VODNAR 

Uporabljamo ga za zaščito pred škodljivimi zunanjimi vplivi, 
pomirja in stimulira sanjanje. Prinaša srečo veča samozaupanje, 
odpravlja depresije, melanholijo in psihosomatske bolezni. 
Pomirja in izboljšuje sposobnost učenja. Prežene slabo voljo in 
prinaša zaščitne energije.   

boleznih ledvic, trebuha, akutnih infekcijah, znižuje 
visok krvni tlak, ščiti ožilje, čisti kri, pomaga pri krčih, 
celjenju ran, angini. 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.neobienetre.fr/bien-etre-par-les-pierres-et-cristaux-agathe-du-bostwana/&psig=AFQjCNFKn6L0PAHleU82-Hkk2p7V4OU6LQ&ust=1442045685680632
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOXihtnF7scCFZAp2wodidsNWA&url=http://jp-jewelry-planet.blogspot.com/2012/10/ametistpoludragi-kamen.html&bvm=bv.102022582,d.ZGU&psig=AFQjCNH_03iNGbgEG8RYANP1SQXsbdo1Xg&ust=1442045868041190
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCI3DtJrG7scCFdEH2wodOAoA1g&url=http://www.koval.hr/blogeky/minerali/minerali/fosfor.html&bvm=bv.102022582,d.ZGU&psig=AFQjCNFEL2hBWFzc0rKqwLgxvGGTrUTzag&ust=1442046017239921
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMmuqa-x2McCFQfYLAodcocJJg&url=http://www.stellar.rs/product/rubin-u-fuksitu/&bvm=bv.101800829,d.bGg&psig=AFQjCNHX93b02XyM1LjVLrmNJFZbGp8XwQ&ust=1441284465825546
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPGLuMPd1ccCFWedcgoduFoDnA&url=http://www.too-orange.com/sr/productdetails/195/Heliotrop&ei=zIvlVfH1Mee6ygO4tY3gCQ&psig=AFQjCNGNYKZnEYO8bKZ8HgjEg9U27kRKcQ&ust=1441193286550447


HEMATIT 

OVEN 
TEHTNICA 

ŠKORPIJON 
STRELEC 
KOZOROG 

RIBI 

Prinaša spontanost, svežino in veselje. Obda nas z zaščitnim 
poljem. Simbolizira aktivnost in uspeh v govorništvu. Ščiti pred 
magijo. Priporočljivo ga je uporabiti, ko se vpletemo v bitke, 
prerekanje in spopade za pravico. Še posebej primeren kristal 
za odvetnike.  

Boleznih krvi, ožilja, niža krvni pritisk, odpravlja 
nespečnost, kožnih boleznih, boleznih oči, prostate, 
pri hemeroidih, glavobolu, hladnih rokah in nogah, 
izpadanju las, levkemiji, menstrualnih krčih, zobobolu, 
vrtoglavici, utrujenosti in razstrupljanju, za večjo 
odpornost in boljši spomin. 

JASPIS 

OVEN 
DVOJČKA 

LEV 
DEVICA 

VODNAR 
RIBI 

Je prinašalec sreče pri vožnji in potovanjih. Vnaša zdravilno 
moč narave v zaprte prostore. Nudi varnost in zaščito. Spodbuja 
prijetne sanje, odganja strah, spodbuja k toleranci in 
razumevanju. Pomaga uresničevati cilje in nas usmerja da 
naredimo kar je treba. Pomaga pri vremenski občutljivosti. Krepi 
spomin. 

 

boleznih jeter, ledvic, krvi, pri infekcijah, krvavitvah, 
ranah, nahodu, revmi, epilepsiji, nahodu, levkemiji, 
žolčnih kamnih, prebavi, povišani telesni temperaturi, 
bolečih menstruacijah, pri vnetjih mehurja in grla, za 
boljšo odpornost, sluh moč in spomin. 

KALCEDON 

OVEN 
BIK 

DVOJČEK 
ŠKORPIJON 

STRELEC 

Blažilno deluje na ljudi, ki so nagnjeni k napetosti in 
vznemirjenju, ki so podložni vremenu ali sicer nagnjeni k 
nihajočemu razpoloženju ali depresiji. Širi veselje, krepi moč 
volje, jača govorniški dar in znižuje tremo. Krepi sposobnost 
ljubiti in biti nesebični, blaži histerijo, pomaga pri odpuščanju. 

 

boleznih dihal, srca, oči, ledvic, pri astmi, diabetesu, 
vnetjih, žolčnih kamnih, znižuje vročino, ugodno vpliva 
na kosti in kostni mozeg, krvni obtok, uravnava 
delovanje vranice, pomaga pri virusnih obolenjih, 
vnetju grla.  

KALCIT 

OVEN 
LEV 

TEHTNICA 
VODNAR 

Jača kreativnost, koncentracijo, igrivost, samozaupanje in 
inovativnost. Na dušo deluje pomirjajoče in osvežujoče. Kalcit 
energizira telo, velja za zaščitni kamen in privlači bogastvo.  

 

boleznih srca, sklepov, kosti, pri osteoporozi, pri 
zobobolu, nespečnosti in stresu, pomaga proti 
potenju, preprečuje slabost, pospešuje okrevanje po 
operacijah, krepi tudi spomin. 

KAMENA 
STRELA ali 

GORSKI 
KREMEN 

OVEN 
BIK 
RAK 
LEV 

TEHTNICA 
KOZOROG 

Kamena strela je skupno ime za prozorni kremen. Je 
vsestranski kamen. Že stoletja jo uporabljajo za zdravljenje, saj 
oddaja ogromno pozitivne energije in nam daje moč. Spodbuja 
usklajeno delovanje vseh delov telesa. Blaži sevanja, v prostor 
pa vnaša harmonijo in vpliva na medsebojni odnos, umirja živčni 
sistem ter pomaga pri psihični in fizični izčrpanosti telesa.  

 

boleznih kože, krvi, hrbtenice, pri menstrualnih krčih, 
cistah, alergijah, aknah, infekcijah, raku, artritisu, 
celjenju ran, krvavitvah, pri vnetju grla, zmanjšuje 
otekline, lajša porod, pomaga pri odvisnostih, 
nespečnosti, morah in po infarktu. 

KARNEOL 

OVEN 
RAK 

DEVICA 
TEHTNICA 

RIBI 

Krepi izražanje, lajša govor (posebno pri otrocih) in vliva pogum. 
Vrača veselje do življenja in pripomore k stvarnosti in ozemljitvi.  
Je varovalni kamen, spodbuja ustvarjalnost in privablja 
bogastvo. Veča pogum, koncentracijo in zmanjšuje stres.  

boleznih pljuč, oči, krvi, jeter, kožnih boleznih, pri 
ranah in krvavitvah, revmi, zobobolu, pomaga, pri 
jecljanju in napetosti. 

LABRADORIT 

BIK  
KOZOROG 
VODNAR  

RIBI 

Cenjen je kot zaščitni kamen, prinaša uspehe, dobro voljo in 
notranji mir, krepi intuicijo in spodbuja ustvarjalnost. Preprečuje 
zavist, odpravlja stres in tesnobo in pomaga pri reševanju 
podzavestnih vprašanj. 

 

bolečinah v križu in trtici, pomaga pri anemiji, pri 
menstrualnih bolečinah, kožnih opeklinah, revmi in 
protinu in niža krvni pritisk. 

LAPIS LAZULI 

DEVICA 
TEHTNICA 
KOZOROG 
VODNAR 

RIBI 

Je kamen prijateljstva in ljubezni. Pomirja pri pikih in vbodih 
insektov. Preprečuje razvade in odvisnosti, izboljša sposobnost 
izražanja, spodbuja duhovno rast, odganja depresije in 
strahove, vliva pogum in krepi samostojnost.   

boleznih srca, ščitnice, krvi, grla, pljuč, pri alergijah, 
vnetjih, bruhanju, glavobolu, slabosti, epilepsiji, 
menstrualnih krčih, vročini, holesterolu, visokem 
pritisku, pri debelosti, želodčnih težavah in vnetju grla. 

MAGNEZIT ali 
HOVLIT 

OVEN 
LEV 

TEHTNICA 
VODNAR 

Raztaplja strahove, sproža pozitiven odnos do življenja in 
pomaga, da se sprejmemo in ljubimo. Krepi moč izražanja, 
pomirja in uravnoveša. Uporablja se pri pomanjkanju magnezija 
v telesu.  

boleznih prostate, krvi, kosti, holesterolu, krčih, 
bolečinah v križu, pri glavobolu, tuberkulozi, 
razširjenih venah, delovanju ščitnica, hladnih rokah in 
nogah, osteoporozi, zlatenici, žolčnih kamnih, migreni, 
vrtoglavici, odvisnostih, rakavih obolenjih, pri 
razstrupljanju in odpravlja slabost. 
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MALAHIT 

BIK  
DEVICA 

ŠKORPIJON 
STRELEC 
KOZOROG 

Je kamen, ki ščiti pred zunanjimi vplivi, napadi sovražnikov, 
predstavlja zvestobo, predanost, praktičnost in odgovornost. 
Pomaga pri ugodnih poslovnih odločitvah, varuje pred uroki, 
pomaga pri nespečnosti ter pri nočnih morah, učinkuje pri 
samostojnosti in samozavesti ter odganja strah.   

boleznih dihal, hrbtenice, srca, rakavih obolenjih, 
artritisu, astmi, bronhitisu, revmi, opeklinah, 
hemeroidih, menstrualnih bolečinah, neplodnosti pri 
ženskah, vnetjih sklepov, vrtoglavici, morah, otroških 
boleznih, debelosti, depresiji in išiasu, krepi imunski 
sistem in čustva ter zmanjšuje apetit.  

MOKAIT 

DVOJČEK  
DEVICA 

VODNAR 
RIBI 

Razkriva prave in napačne prijatelje. Spodbuja timsko delo. 
Varuje pred vsemi vrstami negativnih čustev. Na delovnem 
mestu lahko pomaga videti možnosti za spremembe ali 
izboljšanje poslovanja in pomaga pri premagovanju različnih 
ovir. Preprečuje pomisleke glede prihodnosti. 

 

visokem krvnem pritisku, vpliva na hrbtenico, na 
nadledvično žlezo, daje nam spolno moč, regenerira 
in krepi telo. 

OBSIDIAN in 
SNEŽNI 

OBSIDIAN 

TEHTNICA 
ŠKORPIJON 

STRELEC 
KOZOROG 
VODNAR  

RIBI 

Odličen je za vsak začetek, saj spodbuja in pomaga sprejemati 
pravilne odločitve. Pomaga razumeti, da za vsakim dežjem 
posije sonce. Je kamen učenjakov, izboljšuje umske 
sposobnosti in krepi intuicijo. Obsidian nas bo podprl, da bomo 
spremembe opravili do konca.  

boleznih ožilja, proste, krvavitvah, ranah, levkemiji, 
vnetjih, gripi, ošpicah, noricah, herpesu, hladnih rokah 
in nogah, pri nervozi, celjenju ran in za več energije. 

OLIVIN ali 
PERIDOT 

DVOJČEK 
RAK  
LEV  

STRELEC 
VODNAR 

RIBI 

V zdravilne namene in za nakit so peridot uporabljali že v 
starem Egiptu – Kleopatra ga je imela rajši kot smaragde. Velja 
za kamen, ki ščiti pred hudobnimi duhovi in pomaga pri 
sklepanju prijateljstev. Razstruplja telo, lajša vremensko 
občutljivost in pomaga pri spanju. Je kristal rasti in blaginje. 
Odpravlja ljubosumje, zavrnjenost, jezo in pomaga odpuščati.  

boleznih jeter, pljuč, srca, krvi, oči pri artritisu, žolčnih 
kamnih, bradavicah, nervozi, krepi imunski sistem, 
depresiji, prebavnih motnjah in znižanju vročine. 

ONIKS 

DVOJČKA 
RAK 
LEV 

DEVICA 
KOZOROG 

Izboljša spretnost in znajdljivost. Jača samozavest, a hkrati uči 
ponižnosti in skromnosti. Krepi koncentracijo, umirja živčni 
sistem, topi žalost, strah, zmanjšuje vremensko občutljivost. V 
odnose in delovanje vnaša harmonijo. 

 

oči, srca, ledvic, kože, sluha, pri vnetju ušes, 
bruhanju, slabosti, prebavi, zgagi, mandljih, hrbtenici, 
infarktu, pri izpadanju las, odvisnosti od cigaret, 
brezvoljnosti, depresiji, jača nohte in pomirja bolečine 
pri želodčnih čirih. 

PIRIT 

BIK 
TEHTNICA 

ŠKORPIJON 
RIBI 

Ljudje ga pogosto zamenjajo za zlato. Zaradi svojih kovinskih 
lastnosti zelo dobro očiščuje telo. Sprošča blokade in osvobaja 
strahu. Ščiti pred tujimi negativnimi vplivi. Spodbuja vedrost in 
optimizem. Njegova zlata barva nas ščiti pred različnimi sevanji, 
pred ljudmi s slabimi nameni in na splošno pred vsem slabim.   

čiščenju dihalnih poti, krepi krvni obtok, oskrbuje telo s 
kisikom, lajša bolečine, vnetja, znižuje kislino, vpliva 
na bronhitis, bolezni grla, cirkulacijo krvi, vnetje 
mandeljnov in pomaga pri kožnih boleznih. Blaži 
depresije, strah, živčno izčrpanost ter frustracije. 

RODONIT 

BIK  
RAK  

DEVICA 
STRELEC 

RIBI 

Prinaša optimizem, pomaga lažje prenašati naglico, povečuje 
ustvarjalnost. Prinaša srečo na potovanjih. Zdravi fizične in 
čustvene rane. Osvobaja napetosti duha in mu podarja mir in 
ravnovesje. Krepi prijateljstvo in pomaga, da rešujete konflikte 
na konstruktiven in moder način.   

boleznih pljuč, krvi, pri zobobolu, diabetesu, 
krvavitvah, ščitnici, žlezah, pri celjenju ran, zobobolih, 
naglušnosti, razstrupljanju, utrujenosti, za več 
energije. 

ROŽEVEC ali 
ROŽNATI 
KREMEN 

OVEN 
BIK 
LEV 

DEVICA 
STRELEC 
KOZOROG 

Prinaša srečo vsem nebesnim znamenjem. Je kamen ljubezni, 
plodnosti in odnosov. Spodbuja domišljijo in kreativnost, vrača 
samozaupanje, pomaga odpuščati. Ugodno deluje pri nihanju 
razpoloženja, pretiranem čustvovanju, jezi in vzkipljivosti. 
Prinaša nam nežnost, mehkobo, odnaša strah in ljubosumje. 
Primeren je tudi za dojenčke in nosečnice. Zmanjšuje sevanje v 
prostoru. 

 

celjenju ran in zaraščanju brazgotin, zdravljenju 
glavobolov in migrene, vpliva na delovanje debelega 
črevesa, spolno območje, ledvice, ugodno vpliva na 
srce in ožilje in na živčni sistem. 
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SODALIT 

BIK 
LEV  

TEHTNICA 
ŠKORPIJON 

STRELEC 

Je kamen mislecev in govornikov. Priporočamo ga šolarjem in 
študentom, da naučeno snov lažje povedo naprej. Spodbuja 
logično mišljenje, povečuje idealizem in željo po resnici. Z njim 
lažje spoznavamo in se izognemo miselnim vzorcem, ki nas 
ovirajo. Pomaga pri navezovanju stikov.  

boleznih jeter, oči, ščitnice, visokem pritisku, vnetju 
grla in glasilk in pri hripavosti. 

SOKOLOVO 
OKO 

OVEN 
DVOJČKA 

RAK  
STRELEC 
VODNAR 

Kaže nam ravno pot do našega cilja. Pomaga pri večji enotnosti 
v zakonu. Pomaga prepoznati svoje slabe lastnosti in nas nauči 
kako ravnati z njimi. Zmanjšuje sevanje računalnika. Varuje nas 
pred spolnim nadlegovanjem na delovnem mestu.   

boleznih oči, izboljšuje vid, odpravlja bolezni dihal, 
vnetja, migreno, glavobole, povečuje odpornost, vliva 
samospoštovanje, krepi modrost, spomin in strpnost 
in pomaga pri dihalnih težavah. 

SONČEV KAMEN 

BIK 
LEV 

ŠKORPIJON 
STRELEC 

Krepi samozavest, ščiti pred stresi, vzbuja optimizem, prinaša 
blaginjo in izvirnost. Spodbuja sposobnost vodenja. Pomaga 
nam, da zasijemo v  sreči in obilju, da gledamo optimistično na 
prihodnost in dviguje intuicijo. Odstranjuje strahove in fobije, 
zmanjšuje stres in depresijo.  

prebavi, povišani telesni temperaturi, astmi, krepi 
mehur, blaži bolečine v križu, pomaga pri zamašitvi 
žil, tegobah z mehurjem, ledvicami, boleznih prostate, 
kosti, slabokrvnosti, zmanjšuje otekline in pomaga pri 
nihanju krvnega tlaka. 

TEKTIT 
DVOJČKA 

LEV 
VODNAR 

Tektit je poln energije, skrbi za zdrav, prijeten in globok spanec. 
Podobno kot meteorit krepi tektit zavest za okolje in naravo, 
utrjuje prijateljstva in nas varuje pred malenkostnimi prepiri v 
vsakdanu.   

bolečinah v telesu, razraščanju rakastih tvorb, 
preprečuje trepetanje, mišično trzanje in uravnava 
srčni utrip. 

TIGROVO OKO 
DVOJČEK 

RAK 
STRELEC 

Spodbuja zaupanje, pomaga da se v svetu počutimo domače. 
Rahlo prizemljuje, daje občutek varnosti (če ga podrgnete med 
dlanmi), veča samozavest, vliva vero, spodbuja gibanje in 
varuje pred uroki. Živčnim, raztresenim in nepazljivim ljudem 
pomaga pri koncentraciji. Spodbuja spomin in nudi oporo 
govornikom. 

 

boleznih kosti, jeter, oči, pri astmi, bronhitisu, 
razstrupljanju, stresu, morah, črevesnih težavah, 
težavah s sklepi in za več energije. 

TURKIZ 

BIK 
RAK 

STRELEC 
KOZOROG 
VODNAR 

Ščiti pred strahovi, pred sovražniki, uroki in zaskrbljenostjo. 
Umirja v stresnih situacijah. Krepi samozavest, jača sposobnost 
komunikacije, izražanja in ustvarjalnosti. Vodi k iskanju 
odgovorov,  spoznanj in usmerja k izgradnji naše lastne sreče. 
Varuje pred poškodbami, privlači uspeh, vodi k modrosti.  

boleznih kosti, ledvic, mehurja, oči, srca,  pljuč, 
ščitnice, pri bolečinah v nogah, glavobolu, holesterolu, 
paradontozi, kariesu, želodčni kislini, vnetju grla in 
razstrupljanju. 

UNAKIT 
DVOJČEK  

ŠKORPIJON 
STRELEC 

Je kristal vizije, odpravlja blokade, uči nas, da si zaupamo, da 
poslušamo svoje srce in z zaupanjem sledimo prihodnosti. Zelo 
je primeren v času okrevanj po hudi bolezni, ko je potrebna 
regeneracija telesa pomaga k fizični okrepitvi. Pomaga da se 
lažje prilagajamo spremembam.  

presnovi, krepi imunski sistem, čisti jetra, odpravlja 
stres, ugodno vpliva na žolčnik, koristen je med 
nosečnostjo in porodom, izboljšanje cirkulacije in 
pomaga pri težavah s težo. 

ŽAD 

DVOJČKA 
DEVICA 

TEHTNICA 
VODNAR 

RIBI 

Je kamen blaginje ki izboljša zdravje, privablja veliko sreče in 
prijateljstva. Pomirja duha, sprošča negativne misli. Je kamen 
filozofov in umetnikov. Ščiti pred sovražniki, pred negativnimi 
vplivi in nesrečami. Je zelo primerno darilo, se posebej za 
otroke in za mlade družine.  

boleznih ledvic (ledvični kamni), mehurja, srca, pri 
krčih v predelu trebuha, diabetesu, bradavicah, 
migreni, prebavi, zgagi, visokem krvnem pritisku, pri 
odvisnostih od alkohola, morah in za pogum. 
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