
Тези, които обичат гривни от естествени камъни, са наясно, че всеки камък има набор от свойства, 
които го отличават от другите.  
 
В древни времена хората вярвали, че скъпоценните камъни носят здравни и духовни ползи. Някои 
цивилизации ги използвали за да улеснят потока на енергия през тялото. Дори и днес много хора 
признават техните ползи.  
 
Те се използват в духовни практики, които насърчават различен вид изцеление. Например, някои 
използват определени скали, за да възстановят баланса на енергията на тялото, да насърчават 
благосъстоянието и усещането за мир. 
 

Въз основа на състава на камъка, те могат да помогнат 
на човек да постигне хомеостаза в различни аспекти 
на човешкото тяло, ум и дух.  
 
Една от причините камъните да имат дълбоко 
въздействие върху хората е, че тялото е съставено от 
клетки и те могат да резонират със същия кристален 
състав на силициев диоксид. Следователно, такива 
материали могат да предизвикат вибрационен ефект, 
основан на законите на физиката чрез трансфер и 
поток на енергия.  
 
Всяка гривна от естествени камъни обаче има 
различен химически състав, който може да 

произвежда различни ефекти. 
 
Кристалът тигрово око се състои от кварц и форми, когато материалите поемат крокидолита, 
разтварят се над споменатия минерал и му придават фино влакнеста форма. Този камък помага за 
насърчаване на властта чрез противодействие на токсичните емоции. Освен смелите лечебни 
свойства, тигровото око стимулира хората да изпитат чувство за свобода, което елиминира 
негативната енергия на съмнението в себе си. 
 
Гривната от черен турмалин се състои от елбайт. Той се съставя в дълбоки подземни кухини, които 
са горещи и богати на минерали и се образуват, когато течностите започнат да се охлаждат. 
Кристала е добре известен със своите почистващи свойства. И освен, че балансира енергията, той 
е и голям източник на пречистване. 
 
Бижута от естествен камък съществуват от хилядолетия, а употребите им са добре установени в 
документираната история, датираща още през 4000 г. пр. Хр.  
 
Например, древните египтяни  вярвали, че Червеният Яспис е имал характер да подпомага 
плодородието и, от своя страна, разработили орнаменти за популязиране на ползите му. Други 
култури признават различните качества и декоративни приложения на камъка и добили красиви 
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парчета, които да украсяват гардероба им.  
 
Днес ние продължаваме тези традиции с развитието на зрелищни фигури, които допълват всеки 
моден стил, като същевременно осигуряват ползите, с които скъпоценните камъни са добре 
познати. 
 
Популярноста на кристалите расте днес, но тези древни минерали са също стари духовни 
инструменти за изцеление. Има безброй минерали, произведени в утробата на майката Земя, 
които се издигат на повърхността, за да станат лечебни кристали, които споделят с нас магията и 
проницателността. 
 
Всичко на земята се състои от енергия – гривните от естествени камъни не правят разлика. Всяка 
скала е съставена от малки кристали в специфични молекулярни структури, които са постоянно в 
движение, което също ги кара да излъчват уникално енергийно поле на вибрациите и подпис. 
 
Селенита е един от малкото лечебни кристали, който не трябва да се зарежда и може да се 
използва за почистване и презареждане на други кристали. Той е най-разпространеният кристал и 
се намира в древните изпарени солени езера и морета и може да се намери от Мексико до 
Бразилия и отвъд нея. 
 
Метафизичните му лечебни свойства говорят за него, че е проводник към най-високото ниво на 
съзнание и всичко, което е безкрайно - духовни водачи, вселена и интуиция. Той донася духовния 
свят на земята и ни напомня откъде идваме и къде отиваме след този живот. 
 
Физическите му качества са известни с това че няма много неща, за които да не може да се 
използва. Медитирането на желания резултат и носенето на камъка с вас може да помогне за 
постигане на голямо изцеление и вътрешен мир. 
 
Дълбоко свързан с женствеността и луната, лунният камък е перфектен камък за грациозно 
създаване на хармония и за укрепване на интуицията. Той е бил камък на боговете и богините в 
древна Индия и се смята за свещен и царствен. 
 
На метафизично ниво, може да ви отвори достъп до други светове и вселената като цяло. Може да 
се използва и за борба с материализма и управление на егото. 
 
Физическите свойства на Лунният камък може да се използват за подпомагане на хипофизната 
жлеза и храносмилателната система, надмогване на затлъстяване, задържане на вода, 
хормонални проблеми, менструални проблеми. 
 
Известен с усилването на късмет, просперитет и изобилие, авантюринът е добър камък, който 
трябва да вземете със себе си, ако планирате да играете в Лас Вегас. Разнообразие от кварц, този 
камък привлича късмет и съдейства за успешното прилагане на нови възможности. 
 
Метафизически, Авантюринът може да създаде усещане за общо благополучие и емоционално 



спокойствие. Той хармонизира психическите, физическите и емоционалните тела и възстановява 
баланса. 
 
На материално ниво, гривни от естествени камъни като Авантюринът подпомагат сърдечната, 
кръвната и енергийната циркулация и може да ускорят времето за възстановяване от нараняване, 
заболяване или операция. 
 
Тюркоаза се смята, че е най-старият камък, известен на човека, и отдавна се радва на внимание от 
началници, шамани, царе, магьосници и други подобни. Признат като символ на мъдростта, 
тюркоазът преобладава в почти всички древни култури и винаги е бил известен като камък на 
защита. 
 
Езотеричните му качества - Тюркоазът укрепва меридианите в тялото и поддържа интуицията и 
медитацията. Поради синия си цвят, той е свързан и с чакрата на гърлото, която поддържа ясна 
комуникация. Носете тюркоаз като талисман на защита и насочвайте древната мъдрост, която 
излъчва. 
 
Относно здравето, той подпомага проблемите на мозъка, шията, ушите и гърлото. Камъкът е 
много свързан с психичното царство, което го прави чудесен камък за изчистване на блокажи и 
поддържане на здравия поток от енергия в цялото тяло. 
 
Флуорита е може би един от най-подценените кристали, но пък е един от най-мощните. Известно 
е, че този камък буквално изсмуква негативна енергия и ниски вибрации от пространството или 
тялото ви и създава място за светлината в нея. Намира се в множество цветови вариации, 
флуоритът е наистина магически кристал. 
 
Метафизично се използва се за аурична защита, за повишаване на вибрациите, за алхимизиране 
на отрицателна енергия и за успокояване на хаотичен ум. Дъгообразният флуорит е най-известен, 
за да стабилизира ума и да усили психическата връзка и да повиши интуитивните сили. 
 
Физически лечебни свойства: Този динамичен камък може да се използва, когато се изучава, за да 
се изчисти ума и да се изостри фокуса. Може да се използва и за облекчаване на възпаленията в 
организма, разсейване на симптомите на студ и може да бъде лекуващ за лигавицата. 


