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Stromatolity są wciąż badane przez geologów.  
W rzeczywistości są skamielinami należącymi do 
najstarszych form życia na Ziemi. W niektórych z nich 
znajduje się mikroorganizmy, ale nie we wszystkich.

Tak jak inne skamieliny, stromatolit jest przydatną 
pomocą w przywoływaniu poprzedniego życia, minionych 
światów, w szamańskich podróżach oraz cofaniu się w 
czasie, szczególnie do okresu sprzed zapisów historycznych, 
jak również w medytacji kontemplacyjnej. Przesuwajmy 
palec wskazujący, powoli, powtarzalnym ruchem, nad 

bogato wzorzystym, dużym, płaskim stromatolitem lub jego 
mniejszym kawałkiem z wyżłobieniem na kciuk, dopóki nie 
osiągniemy stanu zbliżonego do transu. 

W domu naturalny stromatolit wzmacnia umiłowanie 
tradycji i dziedzictwa w rodzinie, może pomóc 
adoptowanym dorosłym, a także dzieciom odkryć oraz 
docenić własne korzenie rodzinne, bez jednoczesnego 
odrzucania rodziny adopcyjnej; dobry do łączenia wartości 
kulturalnych i religijnych w rodzinie z wartościami szerszej 
wspólnoty lub gdy okazuje się, że nasi bliscy są podzieleni.

Stromatolit
Kolor świecy: Każdy kolor ziemi. Zapachy: Pelargonia, bez, mech, paczuli, werbena. Zastosowanie praktyczne: Trzymajmy 
stromatolit przytknięty do czoła, jeżeli chcemy się zakorzenić, czujemy się wyobcowani lub jeśli pewni ludzie stale nas 
kwestionują lub poprawiają i czujemy się niepewni. Zwizualizujmy sobie energię płynącą z ziemi, materializującą się jako 
korzenie, wrastające pod naszymi stopami i dające poczucie pewności. W miejscu pracy: Używajmy tego kamienia, aby dał 
nam wytrwałość, jeżeli pilotujemy projekt od koncepcji do ukończenia, szczególnie gdy oznacza to poświęcenie własnego 
czasu i środków. Znaczenie magiczne: Kupmy polerowany stromatolit w formie kuli lub jajka; usiądźmy na zewnątrz, na 
ziemi, kiedy świeci na nią słońce lub światło księżyca. Próbujmy odczytać wzory na kamieniu, które zaczną układać się  
w obrazy i sugerować w naszym umyśle słowa, przekazujące mądrość Matki Ziemi. Znaczenie w przepowiadaniu przyszłości: 
Rada i zrozumienie ze strony osoby starszej, którą odrzuciliśmy jako będącą poza kontaktem, okażą się wartościowe  
i pomocne w rozwiązaniu ukrytego zmartwienia. Znak zodiaku: Koziorożec. Wzmocnienie: Moje korzenie są głębokie 
i sięgają starożytnej mądrości.

Spessartyn

Rodzaj: Krzemian manganu i glinu.

Kolory: Pomarańczowy do głęboko czerwonego. Kryształy mogą 
być bladożółte, jeżeli są prawie czyste, ale prawie zawsze są  
z domieszką almandynu (s. 90).

Dostępność: W jakości kamienia szlachetnego – rzadki.

Korzyści fizyczne: Uważany za korzystny zarówno dla 
kobiecego, jak i męskiego układu rozrodczego, podnoszący 
płodność oraz popęd seksualny; dobry też dla nerek, pęcherza, 
przy słabym krążeniu, odmrożeniach i chorobie Reynauda; 
może pomagać przy nietolerancjach pokarmowych, 
szczególnie dotyczących pszenicy i produktów mlecznych,  
a także przy niezdolności organizmu do skutecznego trawienia  
i przetwarzania tłuszczu. 

Leczenie emocjonalne: Dla przywracania naturalnej 
świadomości głodu i pragnienia oraz tego, ile wystarczy, gdy 

bodźce fizyczne zostały przesłonięte czynnikami emocjonalnymi 
oraz potrzebą komfortu.

Czakra: Sakralna. 

Kolor świecy: Pomarańczowy. Zapachy: Kadzidło, imbir, pomarańcza, pietruszka, rozmaryn. Zastosowanie praktyczne: 
Nośmy spessartyn, aby przyciągać do siebie szczęśliwych, zrównoważonych, samowystarczalnych ludzi, jeśli czujemy, że wciąż 
funkcjonujemy jako terapeuci, rodzice i pocieszyciele wobec kolegów, przyjaciół i kochanków. W miejscu pracy: Odrobina 
koloru w świecie, spessartyn inspiruje projektantów sztuki, mody i materiałów, wytwórców biżuterii, tkaczy i hafciarzy, 
wytwórców dywanów i tapiserii, dekoratorów wnętrz, architektów, grafików, fotografików oraz artystów pracujących  
w krajobrazie. Znaczenie magiczne: Granat słońca; zawińmy mały polerowany kamień razem z ulotką z opisem wakacji 
w jakimś słonecznym lub egzotycznym miejscu, gdzie chcielibyśmy pojechać (lub zamieszkać) w pomarańczowy materiał  
i przewiążmy pomarańczową wstążką; połóżmy paczuszkę w dowolnym dostępnym miejscu tak, aby padało na nią słońce, 
przynajmniej przez tydzień. Znaczenie w przepowiadaniu przyszłości: Problemy nie leżą w nas, ale w naszej firmie, która 
powstrzymuje nas przed nowymi przygodami i interesami. Znak zodiaku: Strzelec i Koziorożec. Wzmocnienie: Śmiechem 
wytwarzam własny blask słoneczny.

Spessartyn jest jedną z mniej znanych i rzadszych odmian 
granatu. Swoją nazwę zawdzięcza rejonowi Spessart  
w Bawarii, ale występuje również w Szwecji, Brazylii,  
USA i na Sri Lance. Przymocujmy spessartyn taśmą 
klejącą do pępka lub kupmy sobie kolczyk do pępka  
z tym kamieniem, aby odzyskać radość i spontaniczność 
w życiu oraz pozbyć się starych, a być może wciąż 
obecnych głosów wewnętrznych, mówiących, że życie 
musi być ciężkie.

Poprzez aktywację czakry sakralnej, znajdującej się 
w tym obszarze, spessartyn obudzi uśpione energie 
twórcze, nie tylko związane z prokreacją, ale również  

z kreatywnością artystyczną, fizyczną oraz mentalną, aby 
nasz świat stał się bardziej kolorowy.

Energie emitowane przez spessartyn wywołują 
uczucie szczęścia, a będąc szczęśliwymi, możemy sprawić, 
by nasze życie stawało się krok po kroku pełniejsze.

Kryształ pomoże wszystkim mającym problemy  
z zostaniem zauważonym lub usłyszanym w sytuacjach 
towarzyskich zarówno w pracy, jak i w czasie wolnym. 
Nośmy spessartyn, aby stać się życiem i duszą każdej 
imprezy oraz zwiększyć swój magnetyzm erotyczny  
i przyciągnąć kogoś, kto naprawdę nam się podoba,  
a kto nas nie zauważa.

Rodzaj: Mikroskamieniałość.

Kolory: Często złoto-brązowy i ciemnobrązowy, ale może 
zawierać również szary, jasnobrązowy i piaskowy; piękny po 
wypolerowaniu.

Dostępność: Rzadki, ale możliwy do kupienia przez 
internet oraz w niektórych specjalistycznych sklepach 
z minerałami.

Korzyści fizyczne: Uważa się, że pomaga w problemach 
z jelitami, zespołem drażliwego jelita. Uważany za 
wspomagający pamięć, dobry w problemach z oczami, 
gardłem, zębami, kośćmi, bólami głowy oraz układem 
nerwowym. Pomaga w utrzymywaniu zdrowia u ludzi  

w wieku lat 80 i starszych, w budowaniu odporności na 
choroby osłabiające, uwalnianiu harmonijnego przepływu 

płynów w organizmie. 

Leczenie emocjonalne: Przynosi głębokie uzdrowienie 
z głębi ziemi, przynoszące ulgę nawet we wszechogarniającym 

stresie oraz wyzwalające pozytywne energie w emocjonalnym 
otoczeniu.

Czakra: Korony i trzeciego oka. 


