
inerály zaãínají svÛj rÛst vlastnû
úplnû stejnû jako rostliny nebo
Ïivoãichové, totiÏ ze zárodku.

Od toho, jak vznikly, jejich vnitfiní struk-
tury, usazen˘ch minerálních látek a barvy
se odvíjejí moÏnosti jejich pÛsobení. Tyto
úãinky byly star˘m národÛm známé uÏ
dávno, nepotfiebovaly k tomu kompliko-
vané mûfiicí pfiístroje. Jemná energie dra-
h˘ch kamenÛ nepÛsobí jen na materiální
úrovni. Ve‰kerá tûlesa (a také pfiedmûty)
jsou ve vzájemné interakci, mezi nimi
a okolím probíhá energetická v˘mûna. 

Léãivé kameny samozfiejmostí
AÏ do doby renesance byly léãivé kameny
samozfiejmou souãástí léãebné medicíny. 
MoÏnosti jejich vyuÏití byly velmi rozliã-
né. Buì byly tyto kameny pfiikládány na
postiÏené orgány, nebo na urãité oblasti
pfiímo na kÛÏi, ãi byly jako skupiny kame-
nÛ (nebo kamenné kruhy) rozestavovány
do prostoru kolem pacienta. VyuÏívány
byly i jako ‰perky (napfiíklad jako amule-
ty nebo talismany). Esence z drah˘ch ka-
menÛ se uplatÀují prostfiednictvím vtírá-
ní obkladÛ nebo obvazÛ. Pokud byste
chtûli vyhledat nûjak˘ kámen pro svého
psa, zkuste pfii své náv‰tûvû obchodu pro-
vést malé cviãení: vezmûte do ruky libo-
voln˘ kámen. SnaÏte se jen vnímat, jak na
vás pÛsobí na dotek, a potom se kon-
centrujte na svého psa a vyzkou‰ejte to-
téÏ. Pokud budete mít dobr˘ pocit, mÛÏe-
te tento kámen vybrat. Dnes uÏ také
existuje dost terapeutÛ, ktefií se v léãení
drah˘mi kameny vyznají.

Léãivé kameny dnes
Pokud majitelé pro zvífie provedli pfied-
volbu, bioenergetick˘mi testovacími po-
stupy pfiezkou‰íme, kter˘ léãiv˘ kámen by
byl pro ãtyfinohého pacienta momentálnû
nejlep‰í. Tito pacienti jsou pfiirozenû pfie-
dem klinicky testováni na pfiípadné poru-
chy orgánÛ. Drahé kameny skvûle podpo-
rují ve‰keré terapeutické postupy. 
Následujícími fiádky bych vás chtûla ales-
poÀ zãásti zasvûtit do tajemství léãení
prostfiednictvím kamenÛ. Kameny, které

dále uvedu, jsou z mé vlastní sbírky a byly
s úspûchem pouÏity jako podpÛrné léãba. 

Jaterní tumor se stabilizoval
Chrysopras: Jedná se o zelen˘ chalcedon
obsahující nikl. Stejnû jako zelená barva
a chrysopras pÛsobí také Bachovy kvûty
Holly. Vyrovnávají dfievûn˘ element. Po-
dle tradiãní ãínské medicíny patfií k fázi
pfiemûny dfieva Ïluãník a játra. Zelen˘
chrysopras povzbuzuje ve‰keré funkce
jater a podporuje proãi‰tûní a regeneraci
jaterních bunûk. Podporuje odhlenování
organismu a odbourávání jedovat˘ch lá-
tek. Harmonizuje vnitfiní rovnováhu
a tím pádem je to nejv˘znamnûj‰í kámen
podporující játra. Willi, star‰í jork‰írsk˘
teriér, nosí svÛj chrysopras dennû. Byl
u nûj diagnostikován jaterní tumor. Willi
je pravidelnû radionicky a kineziologicky
testován, a kdyÏ je to potfieba, podporo-
ván postupy regulativní medicíny.
V dÛsledku toho, Ïe Willyho pravidelnû
doprovází, se tumor uÏ dva roky stabili-
zoval a dále neroste. V̆ raznou mûrou
k tomu pfiispûl i chrysopras.

Kámen odstraÀuje bradavice
Peridot zvan˘ také olivit nebo chrysolit, je
kfiemiãitan. Sv˘m zbarvením a energetic-
k˘mi úãinky patfií i on mezi léãivé kmeny
podporující játra. MÛÏe tlumit zlost
a vztek. V na‰em názorném pfiíkladu byl
periodit dokonce pouÏit k odstranûní
bradavice z oka.
Star˘ karelsk˘ medvûdí pes Ben mûl na
levém horním víãku malou bradaviãku.
Vzhledem k jeho vysokému vûku a celko-
vému stavu nebyla doporuãena narkóza.
Místo toho byl zahájen pokus s vyuÏitím
perioditu. Kámen byl pfies noc poloÏen
do misky s dobrou vodou. Tuto „kamen-
nou vodu“ dostal Ben druh˘ den ráno
pfiimíchanou do krmiva. Kromû toho jí
také byla potírána samotná bradavice
a tfiikrát dennû na ni byl pfiikládán
kámen. A bradavice se skuteãnû postup-
nû stáhla a po nûjaké dobû dokonce zmi-
zela úplnû. 

Anke Dombergová
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Alternativní medicína: Léãení kameny

Léãení drah˘mi kameny doprovází lidstvo jiÏ od jeho poãátkÛ.
BoÏská síla drahokamÛ a jejich pÛvod jsou zmiÀovány dokonce
uÏ v bibli. UÏ Aristoteles (384 aÏ 322 pfied n.l.) popisoval rÛzné
drahé kameny a zajímal se o jejich tajemství. Hildegard von
Bingen (1098-1179) zase pouÏívala drahé kameny k léãbû
urãit˘ch nemocí. I z toho je patrné, Ïe tento zpÛsob 
léãení rozhodnû není módním v˘stfielkem moderní doby. 

Léãivé kameny
ACHÁT: B˘vá oznaão-
ván jako kámen chrání-
cí v dobû tûhotenství
(bfiezosti), pfiedev‰ím
v této dobû stabilizuje
a chrání organismus
psa proti onemocnûní
dûlohy a lze ho nasadit také v pfiípadû jejího
postiÏení jako podpÛrn˘ prostfiedek.

DRÚZY AMETYSTU: ProtoÏe se tomuto
kameni pfiipisovala schopnost „vystfiízlivû-
ní“, fiíkali mu ¤ekové také „a-me-thystos",
coÏ znamená „bez opojení" nebo „bez opi-
losti". Zasvûtili tento kámen Bakchovi, zná-
mému patronovi podobn˘ch aktivit. Rádi
také popíjeli z pohárÛ vyroben˘ch z ametys-
tu. Ametyst má podporovat du‰evní ãistotu
jakoÏ i odolnost. Katoliãtí biskupové na
svém biskupském prstenu dodnes nosí ame-
tyst. Podle Hildegardy von Bingen pÛsobí
tento kámen mimo jiné také proti otokÛm
a hmyzímu bodnutí.

HORSK¯ K¤I·ËÁL: Slovo kristallos pochá-
zí z fieãtiny a znamená vlastnû led. Dfiíve se
¤ekové domnívali,
Ïe horské kfii‰Èály
jsou zkamenûlé
kousky ledu. Tento
mimofiádnû ãir˘ ká-
men podporuje
proãi‰tûní. PÛsobí,
jak popisuje Hildegard von Bingen, proti
oãním zákalÛm, a to na v‰ech úrovních.
Terapeuticky mÛÏe mimo jiné pÛsobit pfii
poruchách rovnováhy (závratích) a onemoc-
nûních oãí.

DUHOV¯ FLUORIT (KALCIUMFLUORID):
Napomáhá pfii regeneraci sliznic, podporuje
d˘chací cesty a pomáhá pfii hnisav˘ch
ranách. Posiluje kosti a zuby a zlep‰uje
tûlesnou pohyblivost. VyuÏití proto nachází
pfii kloubních potíÏích (strnulostech).

âERN¯ TURMALÍN: TéÏ Ïelezo-hliníkov˘
turmalín, podporuje vy-
rovnanost tím, Ïe odvá-
dí napûtí a redukuje
tím stres. Kromû toho
má chránit pfied v‰emi
negativními vlivy.

SÍRA: Tématem tohoto pfiírodního elementu
je proãi‰tûní. AÈ uÏ ve formû kamene, nebo
jako homeopatick˘ prostfiedek, kter˘ se roz-
tírá, podporuje proãi‰tûní, odhaluje nejas-
nosti a to, co bylo doposud skryto. Znám˘mi
a osvûdãen˘mi léãebn˘mi prostfiedky jsou
sirné láznû mírnící koÏní onemocnûní. 

TYRKYS: mûdûno-hli-
níkov˘ fosfát, b˘vá
naz˘ván „kámen vody
a nebe" a je‰tû dnes se
s ním setkáme na mno-
ha indiánsk˘ch ‰per-
cích. Je povaÏován za kámen slouÏící k vyhá-
nûní zl˘ch duchÛ a je pouÏíván napfiíklad pfii
vyãerpání a pfiekyselení. 
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