
Már régen is használtak 
drágaköveket?

A drágakövek mindig is izgatták az emberek 
fantáziáját. Az uralkodók értékes ékkövekkel 
díszíttették palástjaikat, úgy gondolták, ettől 
még hatalmasabbak és legyőzhetetlenek lesz
nek. A középkorban élt egy apáca, Hildegard 
von Bingen, aki a drágaköveket betegségek 
gyógyítására használta. Megfázásra és fülfájásra 
jáspist ajánlott, aki elégedetlen volt, annak kék 
kalcedont adott: ez a kő segített visszanyerni a 
könnyedséget és boldogságot. Az emberek rég
óta hiszik, hogy bizonyos kövek szerencsét hoz
nak, míg más kövek megvédik őket. Különbö
ző drágakövekből készült medálokat viseltek, 
hogy szerencséjük legyen, vagy hogy ellensé
geik től védve legyenek.
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A megfelelő drágAkő

Amint az alábbi példák is mutatják, sokfélekép
pen kiválaszthatod a saját kövedet, de az sem 
baj, ha a magad módján teszed.

Tedd a drágaköveket egy tálkába vagy a sző
nyegre, ahonnan nem tudnak elgurulni. Hunyd 
be a szemed. Bal kezeddel érintsd meg a köve
ket. Az egyik egyszer csak a kezedbe kerül. 
Nyisd ki a szemed, és olvasd el, mit ír a könyv a 
kiválasztott kőről.

A könyv végén találsz egy szószedetet. Pél
dául a „vidám” és a „szomorú” címszavak alatt 
megtalálod, melyik kő segíthet, ha szomorú 
vagy, de vidám akarsz lenni. Tehát mindkét 
szónál utánanézhetsz, és hasonló köveket fogsz 
találni. Egyegy szóhoz általában több kő is 
tartozik. Először tehát olvasd el a kövek leírá
sát, és csak azután válassz. Ha akarod, kettőt is  
választhatsz.

Nézd át az összes drágakövet. Melyik tetszik 
legjobban? Vedd a kezedbe, és olvasd el a le 
írását.
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Achát
Achát létezik szürke, kékesszürke, barna,  
narancssárga, sárga, vörös, fehér és fekete szí
nekben. Csíkos, amit sávozottságnak neveznek. 
Az achát hatására többet foglalkozol magaddal, 
és nyugodtabban cselekszel. Az achátok megol
talmaznak. Ha sávozásuk egyenletes, összesze
dettebb leszel. Ez hasznos lehet az iskolában. 
Emlékezőtehetséged javul, könnyebben értesz 
majd meg dolgokat, mint azelőtt. Az achát bel
ső erőt, tartást ad. Így könnyebben mondasz 
nemet, ha valamit nem akarsz. Hasfájáskor 
tedd a követ a hasadra. Az achátokon gyakran 
láthatók testrészekre hajazó minták. Egy gyo
mormintázatú kő hatásosabb a többinél, ha a 
gyomrod fáj.

Jó tanács: Tegyél egy achátot és egy rózsaszín 
mohaachátot egy kancsó vízbe, és egész nap ezt 
iszogasd. Érezni fogod, hogy jót tesz a hasadnak.

tapasztalataim az acháttal
Amikor nyugtalannak érzem magam, mindig 
achátot viselek. Olykor kedvem támad ahhoz 
is, hogy elmenjek sétálni, fessek, megegyek 
egy fagyit vagy felhívjam valamelyik barátnő
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met. Az achát lassanként megnyugtat, s ilyen
kor elgondolkozom, mi az, ami fontos nekem. 
Ezt a követ érdemes hosszabb ideig hordanod, 
mivel eltarthat egy ideig, amíg megérzed a ha
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tását. Léteznek üreges achátok is, az úgyneve
zett geódák, amelyek kívülről közönséges kő
gumók, de ha félbevágják őket, látható, hogy 
belsejük csodás kristályokat rejt. Ha nyuga
lomra és biztonságra vágysz, menj a szobádba, 
végy a kezedbe egy ilyen achátgeódát, hunyd le 
a szemed, és képzeld el, hogy a biztonságos kis 
barlangban üldögélsz. Gondolj arra, hogy ez a 
te kis világod, csak a tiéd. Aztán amikor már jól 
érzed magad, nyisd ki a szemedet, és örülj a kel
lemes érzésnek. 

AmAzonit
A sápadttól az egészen erőteljes árnyalatúig ter
jedő türkizkék, de lehet fűzöld is, és gyakran 
látszanak rajta fehéres foltok és csíkok. Az ilyen 
köveket opaknak hívják, ami azt jelenti, hogy 
nem átlátszók.

Az amazonit hatására nyugodt, ugyanakkor 
határozott és kiegyensúlyozott leszel. Tehát 
erősíti az önbecsülésedet és helyrebillenti az 
érzelmeket. Ha például nagyon szomorú vagy 
zaklatott vagy, nyugodtabb leszel. Segít bízni az 
életben: tudni fogod, hogy minden úgy jó, aho
gyan van. Gondolataid kitisztulnak, ugyanak
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kor a megérzéseidre is hallgatni fogsz. Gyászos 
vagy nehéz időszakokban az amazonit kitartást 
ad. A kő terhelhetőbbé tesz, így nagyobb erő
vel teszed a dolgodat. Az amazonit ellazít, így 


