
AHAT je za$ditni kristal, ki stopnjuje povezanost z zemljo. Podpira notranjo stabilnost in razvoj.

Poviluje analitidne sposobnosti reSevanja problemov. Hkratije ahat mineral dinamidnosti, saj

spodbuja medsebojne odnose in vpliva na regeneracijo in rast'

Krepi srce in vliva novo motivacijo, zato je priporoiljiv kristal za oporo v teijih Zivljenjskih obdobjih in

zaietkih novih poti. Mnoge stare civilizacije so ga smatrale za kamen dobre sreie in zaSdite. Ahat je

mineral in hkratispada med poldrage kamne razlifnih barv.

Delovanje kristalov:

Kristali imajo neZno vendar izmerljivo >vibracijo< ali elektromagnetno polje, kot ga ima vsaka stvar,

tudi naSe telo. Sestava kristalom pomaga prenaSati dobrodejno energijo in vsrkavati negativno

energijo.

elovek se dustveno odziva na barvo kristala in njegove dudovite stvaritve narave. Lahko, da >dobre

vibracije< izhajajo tako iz energijskega polja kristala kot iz na5e pozitivne dustvene reakcije na

njegovo Zaredo barvo, osupljivo obliko in naravno lepoto.

Zdravljenje s kristali lahko deluje na podoben nadin. Kristal lahko postavimo na dolodeno mesto v

prostoru ali na svoje telo. Pozornost, usmerjena na na5e telo in dustva, je vedno prvi korak do

zdravja...

Simbolika kroga:

Simbol kroga oznaduje popolnost, celovitost, enost. Krog je znamenje absolutnega , zbran sam v sebi

in nima ne zadetka ne konca.

Krog nas spremlja vsepovsod v naravi, tako v svetu posameznega bitja, kot v celotnem vesolju. Kjer je

gibanje, je tudi zvok, kije sestavni del melodije.

Krog predstavlja tudi das. V dasu je mogode gledati na tri nadine. Najprejje preteklost, vderaj, nekaj,

kar je za nami in nas spremlja v sedanjost. NaSa preteklost Zivi Zivljenje v sedanjosti, v tem trenutku.
Prihodnost nam ni zagotovljena, odslikavala bo na5o sedanjost.

Poznamo krog dasa, krog predstavlja setev in Zetev, v njem se gibljemo, dokler duhovno nismo

dozoreli.

Nekaj iz zgodovine:

Davni Grki so verjeli, da nosilcu amuleta iz tega minerala prinaia pogum in ga varuje pred negativnimi

mislimi in prinaSa ljubezen. V starem Rimu pa je bil ahat posveden boginji plodnosti, verjeli so, da

ahat pomaga Sportnikom do zmage, da jim daje hrabrost in moi, pravtako pa prepreduje negativnost

in pretirano jezo in sovra5tvo.

Prav tako so verjeli, da ima ahat sposobnost, da tistemu ki ga nosi v nakitu poveduje dar govora, mu

poveduje samozavest in prina5a iustveno ravnoteZje v iivljenje.


