
 

 
 
 

 
Akvamarin: 
 
Farger med ulike nyanser av blått eller grønt.  
  
Beroligende, avstressende, fremmer kreativitet, ”motets sten”, lindrer frykt og fobier, mental klarhet, 
selvutfoldelse.  
  
En skikkelig ”Gladsten”. Anbefalt mot hode- og nakkeproblemer. 
Livsglede, håp og optimisme. Nedbryter selvdestruktive barrierer.  
Styrker intelligens og overbærenhet. Påvirker hals og kronechakra. 
  
Akvamarin er stenen for logikk, et skarpt hode og sunn fornuft. Den menes å fremme fornuftig tenkning og å 
hjelpe ved eksamener.  
Når denne sten dukker opp i en tydning, angir det, at spørreren tviler på verdien av selve tydningen. 
  
Du kan bære denne stenen i et smykkebur og du vil føle at livet blir lettere.  
  
Beroligende, munterhet, mot, mot hodepine, allergi, medialitet, fred, rening 
Roer ned nervøs spenning.  
Roer ned sjøsyke.  
Brukt for å utdrive frykt og fobier.  
Betyr sjøvann.  
Rolig og rensende. 
  
Relatert til hals- og kronechakra.  
  
Stimulerer kontakt til åndelige hjelpere. Nedbryter selvdestruktive barrierer og gir lethet. 
  
Akvamarin Krystallinsk, rå 
Styrker clairvoyante evner og kontakten med den åndelige verden.  
Hjelper med psykisk og fysisk tretthet.  
  
Krystallinsk Akvamarin hjelper mot allergiske lidelser med nesblod og kløe i øyenene samt 
melkesyreopphopninger.  
Arbeider du samtidig med Herkimer diamant, øker krystallinsk Akvamarins energi. 
  
Akvamarin (blå) - Glad sten, gir letthet, munterhet, humør og mot, nedbryter selvdestruktive barrierer, gir ro, 
orden og autoritet, ”Motets sten”, gir klarsyn og skaper balanse. 
 
Akvamarin gir renhet, klarhet, enkelhet og mot i vår kommunikasjon med omverdenen.  
  
Akvamarin lyseblå til blågrønn. 
Den åpner upp evnen till medialitet, er psykist rensende og øker din psykiske kraft. Den løser upp angst, roer 
og balanserer såvel følelsesmessig som mentalt og fysisk.  
Akvamarinen er en sten for fred og glede, spesielt i menneskelige relasjoner.  
Den beskytter under reiser, først og fremst ved reiser over vann. 
Akvamarin hjelper mot nerveskader, kjertelproblem, tannpine, og problem med hake, hals og mage.  
Den renser halsen fra blokkerende tanker. 
  
Gir ro, lethet, munterhet og mot.  
Den er åpnende, skaper overblikk og gir grobunn for alle former for kommunikasjon.  
Den har en lett og meget ren og fin energi.  
Det kan nesten føles som om din engel står like bak deg, og hjelper deg med å gå den rette veien.  
Nedbryter selvdestruktive barrierer. Representerer det logiske, overskuelige og håndgripelige.  



God mot hudsykdommer, hodepine, allergi med kløe i nese og sviende øyne og mot fordøyelsesproblemer.  
  
Akvamarin og rosenkvarts forsterker hverandres kvaliteter. 


