Kamienie surowe: Ametyst surowy (ciemnofioletowy)

Description
Ametyst – z greckiego amethystos (nie pijany, trze?wy), jest fioletow? odmian? kwarcu o ró?nej intensywno?ci i odcieniach zabarwienia przez
lawendowy po purpur?. Barwa pochodzi od niewielkiej zawarto?ci ?elaza i promieniowania radioaktywnego ziemi.
Grupa krzemianów
Twardo?? w skali Mohsa 7
Ci??ar w?a?ciwy
W biblii ametyst jest wymieniany jako jeden z kamieni pektora?u Arona (Ksi?ga Wyj?cia), a w Apokalipsie ?w. Jana stanowi ozdob? dwunastej
warstwy fundamentu nowego nieba – Jeruzalem.
W sanskrycie ametyst zwany jest cacunda – przynosz?cy szcz??cie. Natomiast w j?zyku hebrajskim nazywany jest achlamach – daj?cy mi?e
sny.
Ametyst zdobi pier?cienie biskupów i przechowywany w Watykanie papieski pier?cie?.
Grecy uwa?ali, ?e picie wina z ametystowych pucharów lub dosypywanie do niego ametystowego proszku uchroni ich przed upiciem i na?ogiem
pija?stwa. Zwyczaj ten istnia? równie? w I Rzeczpospolitej, oczywi?cie szlacheckiej.
Ametysty zdobi? klejnoty królewskie (korony i ber?a) europejskich monarchii (Wielkiej Brytanii, Rosji, Bawarii). Staro?ytne zapiski sumeryjskie,
egipskie, greckie i rzymskie, a tak?e wczesnochrze?cija?skie potwierdzaj? wp?yw tego kamienia na rozbudzanie intuicji, duchowej ?wiadomo?ci
i uczu? oraz zachowanie czysto?ci emocjonalnej i duchowej. Mówi si?, ?e Ametyst buduje pomost mi?dzy ziemi? a niebem.
Oddzia?ywanie
Strefa fizyczna:
Ametyst nale?y do najbardziej popularnych kamieni u?ywanych przez litoterapeutów.
Jego subtelne wibracje wspomagaj? odtruwanie i oczyszczanie krwi. Wspomagaj? wychodzenie z na?ogów, a zw?aszcza alkoholizmu.
Wspieraj? równie? przy bezsenno?ci i sennych koszmarach, przynosz?c spokojny i przyjemny sen. Ametyst ?agodzi bóle g?owy, w tym
migrenowe. ?agodzi równie? zaburzenia spowodowane stresem, napi?ciami i nieprzepracowanymi prze?yciami. Z tego powodu stosowany by?
od dawnych czasów w przypadku nerwic, stanów l?kowych, histerii i halucynacji. Ma te? pomaga? w rozwi?zywaniu problemów ze s?uchem
oraz zaburzon? równowag? hormonów wp?ywaj?c pozytywnie na gruczo?y wydzielania wewn?trznego.
Strefa mentalna/psychiczna/energetyczna:
Ametyst wzmacnia mi?o?? i wspólnot? z tym co boskie, uczy nas oddania i zaufania Bogu, Stwórcy, czy Si?om Wszech?wiata, je?li kto? tak
woli. Wprowadza równowag?, stabilno?? i wspólnot? w stosunkach mi?dzy kobiet? i m??czyzny, harmonizuje ich ?ycie erotyczne i pozwala
osi?gn?? wi?ksz? jedno?? w zwi?zku. Uspokaja nami?tno?ci, nerwy, napi?cia i nadwra?liwo??, poprawia samoocen?. Wzmacnia aur? oraz
intuicj? otwieraj?c nas na tajemnice ?ycia, których umys? nie jest w stanie poj??. Pomaga odnale?? w?asn?, duchow? stref? ciszy i zrozumie?,
?e wszystko ma swoje jedno ?ród?o.
Czakramy:
Czakra 7 (korony)
Znaki zodiaku:
Ryby, strzelec, kozioro?ec, baran, panna, wodnik.
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