Drahokamy a léčivé kameny podle ajurvédy
Již od samého úsvitu civilizace byla pozornost člověka upoutávána barevnými kameny a
krystaly.Existují doklady, že se drahokamy používaly v Egyptě a Indii již před sedmi tisíci lety.Podle nejstaršího
existujícího spisu Rig Véda jsou drahokamy produktem intenzivního tepla a tektonického tlaku v zemi.
Drahokamy mají schopnost pohlcovat, odrážet a vyzařovat světlo o různých kmitočtech a předávat světlo do
našich buněk.
Astrologie se dívá na člověka jako na mikrokosmos a považuje ho za nedílnou součást makrokosmu.
Předpokládá, že lidské tělo a duše jsou ovlivňovány nebeskými tělesy. Pomocí horoskopu může astrolog
porozumět duševní a fyzické povaze každého jednotlivce. Může odhadnout skryté schopnosti, úlohu v životě,
zdraví, bohatství, přátele a protivníky. Také planety mají své přátele a protivníky a jejich postavení ve 12ti
domech hraje důležitou roli. Pomocí drahokamů, lze vyrovnat ztráty energie, způsobené nevhodným působením
planet nebo posílit příznivý účinek.
Léčení drahokamy
Ajurvédské lékařství používá léčbu drahokamy dodnes. Drahokamy se přikládají na nemocná místa na
těle nebo na energetická centra tzv. čakry. Můžete si také připravit vodu z drahokamů, která se pak užívá.Stačí
když dáte do skleněné nádoby s vodou zvolený drahokam na 12 hodin. Protože voda z drahokamů nemůže být
skladována delší dobu, lze použít alkohol, který se pak užívá po kapkách / 12 kapek/ přímo pod jazyk nebo do
sklenice s čerstvou vodou.
Výběr drahokamu
1.Pro výběr nejvhodnějšího drahokamu podle védské astrologie je důležité znát ascendent, který se určí
podle času narození.Pokud neznáte hodinu narození je určující pro ženy znamení, v němž se nachází Měsíc a pro
muže znamení, v němž se nachází Slunce. Vládce tohoto znamení je pak vládcem celého horoskopu. Zpravidla je
pak vhodné posílit tuto planetu odpovídajícím drahokamem. Takový drahokam pak slouží jako mocný talisman,
který by měl člověk stále nosit u sebe.
Védská astrologie je poněkud odlišná od západní a tak, pokud chcete přesné určení drahokamu, nechte
si určit příznivé a nepříznivé planety védským astrologem, nebo pro výpočet použijte siderický horoskop.
2. Drahokam si také můžete vybrat pomocí numerologie. Sečtěte den, měsíc a rok vašeho narození.
Výsledek opět sečtěte až dostanete jednociferné číslo. To je vaše životní číslo, podle kterého určíte vhodný
drahokam.

1.Drahokamy Slunce,znamení Lva a čísla 1
Rubín
Byl odpradávna považován za kámen života.Dodává energii a posiluje srdce.Podporuje trávení a krevní
oběh.V duševní oblasti pomáhá rozvinout intuici. Chrání před negativními vlivy okolí. Posiluje všechny stavy
slabosti .Podporuje okysličení krve, upravuje krevní tlak, reguluje lymfatický systém, podporuje imunitní systém
a harmonizuje produkci hormonu brzlíku a nadledvinek, posiluje zrak.
Sluneční kámen

Jako talisman vnáší světlo a štěstí do života nositele.Pomáhá proti depresi a strachu. Dodává
optimismus a učí nás milovat sami sebe a své okolí. Chrání auru před nepříznivými vlivy. Stimuluje

nervový systém a harmonizuje všechny orgány. Preventivně chrání před mozkovými příhodami, tlumí
nervozitu a působí proti nespavosti. Tiší revmatické bolesti.

2.Drahokamy Měsíce, znamení Raka a čísla 2
Perla
Perly znali již staří Egypťané a Toltékové v Mexiku. Jako talisman chrání před nehodami,
neštěstím a pohromami. Perla je symbolem čistoty. Perly by se měly vždy zasazovat do šperků
samostatně.. Posiluje intuici, tiší bolesti a mírní horečky.Podporuje výživu tělních tkání a nervů.
Podporuje plodnost a uklidňuje emoce. Perlu by měli nosit mravně čistí lidé.
Měsíční kámen
Nejcennější měsíční kameny jsou ze Srí Lanky. V Indii je ctěn jako svatý kámen, symbol
lásky a citu.
Podporuje vnitřní vývoj duše, pomáhá rozvinout intuici. Je to ochránce především žen.
Pomáhá při početí, v těhotenství, při porodu, potlačuje ostych a nesmělost. Podporuje tvorbu mléka,
odstraňuje bolesti, harmonizuje menstruační cyklus, pomáhá zvládat výkyvy v přechodu. Léčí
hlasivky a štítnou žlázu, podporuje funkci slinivky břišní. Podporuje průtok lymfy a zabraňuje
otokům. Dává pocit bezpečí.

3.Drahokamy Jupitera, znamení Střelce, Ryb a čísla 3
Žlutý safír
Projasňuje mysl, dodává vitalitu a energii. Je to kámen velké ochranné moci. Reguluje hormonální
činnost. Má detoxikační účinky, posiluje imunitu.Pomáhá realizovat naše přání. Vnáší jas do života. Léčí nemoci
jater a slinivky. Posiluje potenci u mužů a ženám dodává krásu a plodnost.
Žlutý topas
Je poslem sluneční energie. Pomáhá nám vidět svět očima lásky a probouzí v nás soucit. Zbavuje
strachu a depresí.posiluje nervový systém. Pomáhá při nespavosti, nechutenství, dně, tiší bolesti páteře a
křečových žil.
Jantar
Pomáhá rozvoji nesobeckému způsobu myšlení, usměrňuje přehnané aktivity a produchovňuje. Zlepšuje
metabolismus, příznivě působí na štítnou žlázu, chrání před ledvinovými kameny a před virovým onemocněním.
Působí jako afrodisiakum..
Citrín
Podporuje tvořivost a schopnost komunikace,chrání před negativními myšlenkami, harmonizuje auru.
Pomáhá při srdečních onemocněních, nemocích ledvin, jater a svalů. Pomáhá regenerovat červené a bílé krvinky,
čistí organismus a dodává energii.

4.Drahokamy Saturnu, znamení Kozoroha,Vodnáře a čísel 4 a 8
Modrý safír
Jako talisman prý přináší nositeli,čest, sílu a nesmrtelnost. Je to kámen duchovní čistoty.Projasňuje
mysl a pomáhá oddělit pravdu od iluzí, probouzí intuici. Je to kámen koncentrace, pomáhá při meditaci a
navozuje vnitřní klid a harmonii. Léčí vysoký krevní tlak, čistí krev, tiší bolesti. Pomáhá při bolestech zad,
hlavy, čelistí a nosních dutin. Posiluje kosti, prodlužuje délku života a pomáhá při zklidnění nervů. Pomáhá při
léčbě zhoubných nádorů.
Lápis lazuli
Posiluje ducha, podporuje meditaci, prohlubuje důvěru ve vnitřní vedení , podporuje harmonii
v mezilidských vztazích. Pomáhá při bolestech hlavy, vysokému krevnímu tlaku, depresích.Podporuje zdravý
růst vlasů.
Ametyst
Posiluje intuici, koncentraci a pozornost, prohlubuje spirituální zkušenosti, vnáší harmonii do
milostných vztahů, uvolňuje obavy, úzkosti a zuřivost, podporuje poznání vlastní úlohy v životě. Posiluje
nervovou soustavu, chrání před stresem, zajišťuje příjemné sny.

5. Drahokamy Merkura, znamení Blíženců, Panny a čísla 5
Zelené kameny – harmonizují srdce
Smaragd
Vede nás cestou pokory k pravdě. Posiluje intelekt, paměť, tiší stres a deprese.Má regenerační
schopnosti, omlazuje, zlepšuje zrak.podporuje samoléčivé síly těla,posiluje dech a plíce. Pomáhá při onemocnění
jater a žlučníku, žaludečních vředech. Doporučuje při léčení všech zánětů a infekčních onemocněních.
Zelený aventurin
Otevírá cestu léčivým a harmonizujícím silám přírody, podporuje vyrovnanost a léčbu citů, rozveseluje,
uvolňuje a dodává vnitřní klid. Uklidňuje stres, pomáhá při srdečních onemocněních, kožních chorobách.
Jadeit
Usnadňuje komunikaci, zejména je vhodný při rodinných problémech.Napomáhá vědomí vyšších rovin
bytí. Je symbolem boží lásky. Ovlivňuje vylučovací systém, játra, slinivku, brzlík a nervový systém. Posiluje
imunitu.

6. Drahokamy Venuše,znamení: Býk, Váhy,číslo 6
Diamant
Symbolizuje dokonalost, moudrost a osvícení. Pomáhá ovládat negativní emoce, osvobozuje od
závislostí, očišťuje. Nositeli dodává vitalitu, krásu, sílu a šarm Podporuje tvořivost a fantazii. Podporuje
porozumění,toleranci, věrnost a vůli v partnerství. Je to mistr léčitel, lze ho použít při všech onemocněních.
Harmonizuje hormonální systém, podporuje funkci ledvin. Odstraňuje všechny blokády

a nečistoty

v těle.posiluje mozek a nervový systém.Preventivně může ochránit před mozkovou mrtvicí a pomáhá při
ochrnutí.

Křišťál
Podporuje rozvoj celistvosti a vnitřní síly, vnáší do psychiky a duše jasnost a čistotu a pomáhá vynést
správná rozhodnutí, prohlubuje intuici a meditaci, dodává ochranu energií. Je to kámen téměř pro všechny
životní situace. Uvolňuje blokády v celém těle, nastoluje harmonii a chrání auru.Pomáhá při potížích
s rovnováhou.

7.Drahokamy Marsu, znamení Berana, Štíra a čísel 7 a 9
Červený korál
Symbolizuje lásku, oddanost, pokoru a soucit s trpícími. Je symbolem mateřství, chrání růst plodu
v matčině těle. Dále pomáhá při poruchách krevního oběhu, neplodnosti, menstruační nepravidelnosti. Zvyšuje
energii a uklidňuje emoce. Podporuje sexuální touhu a ulehčuje porod. Tiší bolesti končetin.
Červený jaspis
posiluje a oživuje tělo, stimuluje sílu vůle, dynamiku a činorodost, trpělivost, vytrvalost a skromnost
Stimuluje oběhový systém a systém energií.
Karneol
Posiluje spojení se zemí a jejími silami, dodává odvahu, stabilitu a stálost, podporuje koncentraci a
tvůrčí schopnosti, pomáhá žít tady a teď, udržuje život v toku. Čistí krev, pomáhá při chorobách krevního oběhu,
křečových žilách, městnání krve. Podporuje funkci jater. Rozpouští energetické blokády.Zmírňuje revmatismus.
Chrání před infekcemi a zahání horečky.

Růženín
Růženín byl od antických dob ctěn a nošen jako kámen lásky a srdce. Vyrovnává srdeční rytmus a
neutralizuje vliv nezdravého prostředí na náš organismus.
Prohlubuje vnímavost našich smyslů k umění a oživuje fantazii, bohatou inspiraci, tvořivého ducha a
intuici.
V duchovní rovině nás provází na naší cestě hledání jako strážný anděl.S jeho pomocí se ubráníme
všemu špatnému a hrubému. pomáhá odpustit a projevit lásku. Neutralizuje jedy, léčí kožní záněty.
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