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mistryně reiki a autorka několika výprav-
ných knih o léčbě drahými kameny.

 

Léčivé krystaly pro útěchu, rovnováhu 
i léčbu emocí

V nádherně zpracované publikaci se dozvíte, 
jak vám krystaly a léčivé kameny pomohou 
v boji se stresem či úzkostí a jak v sobě s jejich 
přispěním najdete štěstí, lásku a vnitřní mír. 
Díky tomuto přehlednému průvodci se i úplný 
začátečník naučí spravovat svou vlastní 
sbírku léčivých krystalů. Podrobné profily 
jednotlivých kamenů vám pomohou vybrat 
si ty, které jsou pro vás ideální.

Tři zásadní výhody tohoto průvodce 
světem léčivých krystalů:

Srozumitelný a čtivý výklad 
• Hravě prozkoumáte každý aspekt léčení 

a zjistíte, jak používat různé krystaly. 
• Dozvíte se o 10 základních krystalech, jež 

patří do každé sbírky.

Léčivé techniky
• S pomocí 75 speciálních léčivých technik, 

manter a krystalových mřížek soustředíte 
energii, vytvoříte záměr a uvedete do 
rovnováhy všechny čakry. 

• Překonáte veškeré negativní emoce a pod-
poříte v sobě rozvoj pozitivních vlastností.

Komplexní krystalové profily
• Naučíte se rozeznávat různé typy krystalů, 

a to díky jejich 50 detailním profilům, které 
obsahují fotografie jejich opracovaných 
i neopracovaných verzí.

Harmonizujte a uzdravte své tělo, ducha 
i mysl s touto knihou o léčení pomocí krystalů.
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PŘEDMLUVA

Žijeme v  moderním světě, který je zdrojem velkého stresu pro naše 
tělo, mysl i ducha. V podstatě vše v našem životě – od jídla a práce 

přes politickou situaci až po osobní aktivity – nás nějakým způsobem vy-
vádí z rovnováhy. Ale bez rovnováhy nemůžeme být sami sebou.

Před několika lety jsem měla velmi stresující práci ve společnosti, kte-
ré na zaměstnancích příliš nezáleželo. Dojíždění do práce mi zabralo celé 
hodiny. Můj manžel byl svou kariérou ještě více pohlcený než já a syn měl 
hodně různých koníčků. Byl to hektický život a já mu obětovala vše, co 
bych „měla dělat“: jíst zdravě, pravidelně cvičit a užívat si činnosti, které 
nám dovolují zpomalit a být vyrovnanější. 

Neustálý stres a  zaneprázdněnost na mne měly neblahé následky. 
Měla jsem podlomené zdraví a  trpěla jsem chronickými bolestmi. I  ve 
vztahu s manželem mi chyběla dřívější emocionální blízkost. Byla jsem 
nešťastná. Cítila jsem se profesně i osobně zaseknutá v hyperaktivní exi-
stenci bez radosti.

Jednou v sobotu jsem měla výjimečně volno. Rozhodla jsem se projet. 
Cestou mě zlákal obchod s krystaly a korálky asi třicet kilometrů severně 
od domova. Byla jsem uchvácena oddělením polodrahokamů, kde jsem 
nakoupila různé korálky z drahých kamenů a další propriety pro výrobu 
šperků, což jsem doposud nikdy neudělala. 

Později toho dne, když jsem seděla za stolem a navlékala korálky, se 
ve mně rozhostil hluboký klid. Obyčejně si připadám jako v mlze, v hlavě 
mi pochodují myšlenky jedna za druhou, ale najednou jsem byla doko-
nale soustředěná. Spojila jsem se s částmi sebe sama, na které jsem sko-
ro zapomněla. Všimla jsem si dokonce, že u  toho opět zažívám radost. 



xii Předmluva

Nad korálky z krystalů jsem si krásně zameditovala a cítila se blaženě, jak 
už dlouho ne. Bylo to fascinující. 

Přitom jsem se o drahé kameny zajímala již dříve, dokonce jsem jed-
nou měla hluboký zážitek z léčení krystaly, ale nějak jsem to pustila z hla-
vy. Po celá dlouhá léta mě ani jednou nenapadlo je využít. Ale jak jsem 
tu sobotu navlékala korálky z drahých kamenů, připomnělo mi to dávné 
zkušenosti a já se vydala na novou cestu. 

Od té doby krystaly sbírám a pracuji s nimi. Mám je všude po domě 
a používám je jak pro osobní duchovní praxi, tak pro lidi, kteří za mnou 
přijdou na energetické léčení. Staly se natolik důležitou součástí mého 
života, že jsem se o nabyté znalosti podělila v knize Crystals for Healing. 
Je to opravdu obsáhlý průvodce po světě drahých kamenů. Během po-
sledních let jsem si ale uvědomila, že lidé, kteří s drahými kameny teprve 
začínají, potřebují spíše praktické uvedení do tématu. A  to mě přimělo 
k napsání této knihy. Je koncipována tak, aby vám poskytla základní in-
formace a návody pro praktické použití. Můžete tak na vlastní kůži zažít 
změny, k nimž vás krystaly mohou dovést. 
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SÍLA KRYSTALŮ

Po celá staletí různé civilizace vnímaly hodnotu drahých ka-

menů a vážily si jich jak pro jejich krásu ve formě drahokamů 

a polodrahokamů, tak pro jejich jedinečnou energii a vibrace, 

které pomáhají léčit tělo, mysl a ducha. Léčivých vlastností kry-

stalů využívaly společnosti starověké Mezopotámie, Egypta, 

Řecka i Číny. Jednalo se o běžnou praxi po celé věky, i když třeba 

během renesance došlo k jistému posunu, neboť lidé začali vě-

řit, že léčivé vlastnosti drahých kamenů pocházejí od dobrých 

nebo špatných andělů. Použití krystalů pro léčení se znovuob-

jevilo zhruba před čtyřiceti lety, a jakožto léčebná metoda stále 

nabírá na popularitě. Ovšem v současné vědecké době se může 

zdát nepochopitelné, jak může kus kamene působit jakkoli léči-

vě. Odpověď tkví v energetických vibracích krystalů a v tom, jak 

ovlivňují okolní energetická pole včetně lidských. 
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Co jsou to krystaly?
Krystaly jsou přírodní prvky pocházející ze Země. Pravý krystal má orga-
nizované seskupení částic, které tvoří jedinečnou mřížkovou strukturu 
zvanou krystalografická soustava. U léčivých krystalů bývá uváděno šest 
základních mřížkových struktur (viz následující stránka). Pak tu také 
máme skupinu kamenů známou jako amorfní neboli beztvaré krystaly. 
Nejedná se o pravé krystaly, protože nemají vnitřní krystalickou struk-
turu. Patří sem například jantar, obsidián, opál a tektity. Každý z nich má 
své jedinečné vlastnosti.

KRYSTALY A JEJICH BARVA

Je pravda, že právě barva krystalu může mít velký vliv na to, jak je pro 
vás který kámen přitažlivý. Barva zároveň hraje roli v léčivých a energe-
tických účincích krystalů. O tomto tématu pojednáme podrobně v poz-
dějších kapitolách. Nyní se podíváme na úplné základy, které byste měli 
o barvě krystalů vědět. Barva je dána třemi okolnostmi:

 ◆ jak krystaly pohlcují světlo;
 ◆ jaké konkrétní minerály a chemické prvky obsahují;
 ◆ jaké obsahují nečistoty.

Obsažené minerály a nečistoty mají vliv na to, na jaké vlnové délce 
krystaly pohlcují světlo, a  tím pádem jakou pak mají barvu. Například 
když krystal pohlcuje světlo na všech vlnových délkách, tak je černý  – 
nebo přesněji řečeno ho vidíme jako černý. Když naopak neabsorbuje 
světlo na žádné vlnové délce, je čirý. Každá nečistota či chemický prvek 
různě ovlivňují výslednou barvu. 
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U léčivých krystalů rozeznáváme šest základních struktur krysta-

lické mřížky.

ŠESTEREČNÉ krystaly mají vnitřní strukturu, která se podobá troj-

rozměrnému šestiúhelníku. Tyto krystaly nám pomáhají manifesto-

vat neboli projevit určité schopnosti.

KRYCHLOVÉ či kubické krystaly mají krychlovou vnitřní strukturu. 

Tyto krystaly dokážou zlepšovat situace a zesilovat energie. 

JEDNOKLONNÉ krystaly mají strukturu trojrozměrného rovnoběž-

níku. Jedná se o ochranné krystaly.

KOSOČTVEREČNÉ krystaly mají tvar diamantové krystalické 

struktury. Očisťují, rozjasňují a odstraňují bloky.

ČTVEREČNÉ krystaly mají obdélníkovou vnitřní strukturu. Dokážou 

přitahovat. Mají schopnost učinit cokoli přitažlivější a  pomáhají 

nám přitáhnout k sobě to, co potřebujeme. 

TROJKLONNÉ krystaly mají vnitřní strukturu s třemi nakloněnými 

osami. Umí odvracet nežádoucí energie a  uchovávat ty, které 

uchovat chceme.

Krystalové mřížky  
aneb struktura krystalů
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KRYSTALY, KLENOTY, MINERÁLY NEBO 
KAMENY?

Když je řeč o krystalech, může se nám zdát, že se pojmy jako krystal, kle-
not, minerál či kámen používají vzájemně zaměnitelně. Jako krystaly při-
tom bývají označovány i substance, které jimi nejsou, třeba jantar (což je 
zkamenělá pryskyřice). Pokud vás tedy zajímá, v čem přesně se liší tyto 
pojmy, zde nabízím jejich stručný výklad:

KRYSTAL: Minerál, který má vnitřní krystalickou strukturu. Achát, což je 
šestistranný krystal, je zároveň minerál i kámen.

KLENOT: Seříznutý leštěný minerál, krystal nebo kámen. Opracovaný 
diamant (který je zároveň i minerál, krystal a kámen) je zároveň klenot 
i  drahý kámen. Jantar a  perly jsou organické substance považované za 
drahé kameny, ačkoli se nejedná o minerály, krystaly ani kameny. 

MINERÁL: Přirozeně se vyskytující substance se specifickým chemickým 
složením a vysoce organizovanou strukturou, která může, ale nemusí být 
krystalická. Opál je minerál, který nemá krystalickou strukturu. Zároveň 
jde o drahokam a kámen, ale ne o pravý krystal.

KÁMEN: Kombinace či souhrn různých minerálů. Mramor, který se 
skládá z různých minerálů, je metamorfovaný neboli proměněný kámen – 
byl totiž po určitou dobu vystaven vysoké teplotě a tlaku. 

Krystaly přírodní, nebo vyrobené?
S rostoucí popularitou krystalů a drahých kamenů přišla i  jejich výroba 
v laboratořích. Uměle vyrobené kameny se často používají ve šperkařství 
a vyznačují se neobvyklou velikostí, barvou a čirostí. Šperky z nich jsou 
levnější než z přírodních kamenů. 

Přírodní krystaly se vytvářejí hluboko v Zemi po stovky, tisíce, mi-
liony let. Proto mnozí věří, že  mají nezaměnitelnou přírodní energii 
a  sílu. Laboratorní krystaly se vyrábějí rychle a  bez působení zemské 


