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KRYSTALOTERAPIA I LITOTERAPIA 

 
 
Krystaloterapia i litoterapia to forma leczenia rozmaitych chorób, wykorzystująca 

właściwości energetyczne kryształów, kamieni szlachetnych i półszlachetnych.  

 

Specyficzne właściwości kryształów znane są ludziom od tysiącleci. Głęboko 

ukorzeniona tradycja przypisywała im moc magiczną i leczniczą zaklętą w tajemnicy 

ich niezwykłej budowy.  

 

Często pełniły również rolę talizmanów, noszonych na szyi. Talizman miał wpływać 

pozytywnie na właściciela, strzegąc go przed chorobami i niebezpieczeństwami. 

Kamienie i kryształy używane były również w praktykach kapłanów, wróżbitów i 

astrologów. Mnisi buddyjscy rzeźbili kule w kwarcu, który był dla nich kamieniem 

światłości. 

 

 

 

kule z kwarcu spękanego żółtego 
( http://kadoro.pl/p1533-Kwarc-spekany-kula.php ) 

 

http://www.kadoro.pl
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Tak jak już wspomnieliśmy kryształ jest minerałem o osobliwej budowie. Wyróżnia się 

bardzo zorganizowaną strukturą atomową. Uważa się go za przykład doskonałego 

uporządkowania materii. Z racji na odpowiednie ułożenie atomów względem siebie 

przyjmują one formy piramid, graniastosłupów, czy sześcianów. Dzięki temu kryształy 

mają zdolność do gromadzenia, przechowywania i emisji energii 

elektromagnetycznej. 

 

W tej chwili zainteresowanie kryształami koncentruje się wokół ich właściwości 

leczniczych. Zwolennicy krystaloterapii i litoterapii noszą stale przy sobie odpowiednie 

kryształy lub kamienie, wykorzystując w ten sposób ich pozytywny wpływ na 

organizm. Często też przechowują umiejętnie dobrane kamienie w domu – np. obok 

telewizora czy komputera, neutralizując tym sposobem emisję negatywnej energii, 

zakłócającej indywidualne pole energetyczne. Kryształy równie dobrze można 

umieszczać również pod poduszką aby zapewnić maksymalnie komfortowy 

odpoczynek podczas snu czy pozbyć się nękających nas sennych koszmarów. 

 

Pozytywna energia emitowana przez kamienie szlachetne i kryształy może być 

przydatna w odbudowie energetycznej równowagi organizmu. W zależności od 

rodzaju dolegliwości i umiejscowienia zaburzenia dobiera się odpowiedni, 

harmonizujący z ludzką aurą kamień. Każdy minerał ma charakterystyczną dla siebie 

amplitudę drgań i emituje specyficzny rodzaj energii, mogącej działać leczniczo na 

umysł, ciało i emocjonalną sferę człowieka. Ciekawostką jest to, że kryształy działają 

uzdrawiająco zarówno na ludzi, jak i na zwierzęta oraz wpływają pozytywnie na 

miejsca, budynki itp. 

 

Do tej pory odkryto około 3 tysięcy minerałów występujących w postaci krystalicznej. 

 

http://www.kadoro.pl
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Właściwości lecznicze niektórych minerałów: 

  

 
Agat – pomaga przy zaburzeniach pracy żołądka, 

wątroby, nerek, śledziony. Stosuje się go w cukrzycy i 

anoreksji. Przywraca czucie w nerwach po 

poparzeniach. 
Dostępny w Kadoro: 

http://kadoro.pl/k2-Agat.php  

 

 
Amazonit – posiada właściwości łagodzące i 

uspakajające. Pobudza ekspresję i kreatywność 

artystyczną . Pomaga ludziom z niskim poczuciem 

własnej wartości, dodając im pewności siebie. 
Dostępny w Kadoro: 

http://kadoro.pl/k3-Amazonit.php 

 

 

Ametyst – często używany jest w celu zmniejszenia 

napięcia wywołanego gniewem i niecierpliwością. 

Pomocny w przypadku bezsenności  związanej z 

koszmarami sennymi. Stosowany może być w 

migrenach i różnego rodzaju uzależnieniach.  

Ametyst wrzucony do miski z wodą dla psa lub kota 

pomaga zwalczyć pchły. 
Dostępny w Kadoro: 

http://kadoro.pl/k21-Ametyst.php  

 

 

http://www.kadoro.pl
http://kadoro.pl/k2-Agat.php
http://kadoro.pl/k3-Amazonit.php
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Bursztyn – ułatwia koncentrację i podnosi jasność umysłu. Stosowany jest w przypadku 

problemów związanych z pamięcią. Przywraca równowagę emocjonalną i umysłową. Chroni 

przed promieniowaniem (promienie rentgenowskie, słoneczne, komputery, telewizory). 

 

Celestyn – ma właściwości łagodzące. Uspokaja umysł i wycisza napięcie nerwowe 

powodowane stresem. Zapewnia spokój, harmonię duchową, a zarazem wewnętrzną 

mobilizację. Eliminuje poczucie zmęczenia. 

 
 

Cytryn – zapewnia jasność umysłową i równowagę 

emocjonalną. Przywraca wolę działania, optymizm, 

poczucie pewności siebie i samodyscyplinę. redukuje 

uczucie niepokoju, strachu, depresji. Przywraca 

poprawne funkcjonowanie układu trawiennego. 

Stosowany jest również w alergii. 
Dostępny w Kadoro: 

http://kadoro.pl/k21-Ametyst.php 

 
Kalcyt zielony – zapewnia wewnętrzną równowagę i spokój. Noszony przy sobie pomaga 

nam zdobywać doświadczenie i wyciągać wnioski z przeżytych sytuacji, ułatwia pozbywanie 

się lęków i niepewności. 

 

Kalcyt żółty – stosowany jest w dolegliwościach 

kręgosłupa i kości, a także w chorobach nerek, trzustki i 

grasicy. 

Dostępny w Kadoro: 

http://www.kadoro.pl/k86-Kalcyt.php 

 

 

http://www.kadoro.pl
http://kadoro.pl/k21-Ametyst.php
http://www.kadoro.pl/k86-Kalcyt.php
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Kalcyt przezroczysty – poprawia ogólny stan organizmu. Podnosi jego siły witalne, ułatwia 

orientację i komunikację. 

 

Kalcyt niebieski – eliminuje ból (szczególnie przydatny w bólu pleców ). 

 

 

 

Kalcyt pomarańczowy – poprawia ogólny stan 

emocjonalny. Powoduje uczucie szczęścia, satysfakcji, 

zadowolenia i dobrego humoru. 
Dostępny w Kadoro: 

http://www.kadoro.pl/k86-Kalcyt.php 
 

 

 

 

Kamień księżycowy – eliminuje napięcie 

spowodowane przez stres. W przypadku kobiet 

eliminuje nierównowagę związaną z zaburzeniami 

hormonalnymi i menstruacyjnymi. 

Dostępny w Kadoro: 

http://kadoro.pl/k120-Kamien-ksiezycowyt.php 

 

 
Koral czerwony/pomarańczowy – wspomaga 

działanie układu mięśniowego i prace serca. Poprawia 

metabolizm oraz regenerację tkanek. Nie powinien 

być stosowany w wysokim ciśnieniu krwi, gorączce i 

podenerwowaniu. 
Dostępny w Kadoro: 

 http://www.kadoro.pl/k18-Koral.php 

http://www.kadoro.pl
http://www.kadoro.pl/k86-Kalcyt.php
http://kadoro.pl/k120-Kamien-ksiezycowyt.php
http://www.kadoro.pl/k18-Koral.php


 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Zapraszamy na zakupy  

 www.kadoro.pl  
 

Strona 6 z 10 

 

 

 

Koral różowy – pobudza wrażliwość, poczucie 

odpowiedzialności za innych oraz współczucie. 

Dostępny w Kadoro: 

 http://www.kadoro.pl/k18-Koral.php 

 

 

 

 
 

Koral biały - ma działanie uspokajające w przypadku 

nierównowagi spowodowanej stresem.  

Dostępny w Kadoro: 

 http://www.kadoro.pl/k18-Koral.php 

 

 

 

 

 
Czarny – pobudza kreatywność i eliminuje działanie 

negatywnych promieni. 
Dostępny w Kadoro: 

 http://www.kadoro.pl/k18-Koral.php 

 

 

 

 
 

http://www.kadoro.pl
http://www.kadoro.pl/k18-Koral.php
http://www.kadoro.pl/k18-Koral.php
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Karneol – stosowany w bólach menstruacyjnych, 

anemii, hemoroidach i problemach z potencją. działa 

stymulująco na układ krwionośny, pomaga w 

problemach związanych ze szpikiem kostnym, płucami 

oraz grasicą. 
Dostępny w Kadoro: 

 http://www.kadoro.pl/k183-Agat-karneolowy.php   

 

 
 

Jaspis żółty – stosowany w chorobach żołądka, 

wątroby i jelit 

 

 

 

 

 

 

 

Jaspis zielony – poprawia pracę układu 

oddechowego i stymuluje akcję serca. Wspomaga 

regenerację tkanek i przyswajanie minerałów. Wpływa 

na poprawę ogólnego stanu zdrowia. 

Dostępny w Kadoro: 

 http://www.kadoro.pl/k10-Jaspis.php  

 

 
 

 

 

http://www.kadoro.pl
http://www.kadoro.pl/k183-Agat-karneolowy.php
http://www.kadoro.pl/k10-Jaspis.php
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Lazuryt (Lapis Lazuli) – stosowany w bezsenności, 

stanach zaniepokojenia i zaburzeniach na tle 

nerwowym. Wzmacnia poczucie pewności siebie. 

Pomocny ludziom cierpiącym na autyzm. 
Dostępny w Kadoro: 

 http://www.kadoro.pl/k115-Lapis-lazuli.php 

 
 

 

 

Malachit – stymuluje umiejętność koncentracji. 

Skuteczny w problemach związanych z żołądkiem, 

wątrobą, nerkami, płucami i zaburzeniach systemu 

immunologicznego. Ma również działanie absorbujące 

(promieniowanie komputerowe, telewizyjne itp.) i 

oczyszczające dla pola energetycznego. 

Dostępny w Kadoro: 

 http://www.kadoro.pl/k156-Malachit.php 

 

 
Rubin – regeneruje poziom energetyczny organizmu. 

Wywołuje uczucie pewności siebie, siły, witalności i 

odwagi. Intensyfikuje przeżywane emocje (zarówno 

pozytywne, jak i negatywne). Stosowany w rozmaitych 

depresjach, podwyższonym poziomie cholesterolu i 

zatruciach krwi (alkohol, kofeina itp.). 
Dostępny w Kadoro: 

http://kadoro.pl/k169-Rubin.php 

 
 

 

http://www.kadoro.pl
http://www.kadoro.pl/k115-Lapis-lazuli.php
http://www.kadoro.pl/k156-Malachit.php
http://kadoro.pl/k169-Rubin.php
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Srebro – pozytywnie wpływa na umiejętność 

komunikacji, podwyższa samoświadomość i zapewnia 

wewnętrzny spokój. Pomocne w infekcjach i 

dolegliwościach menstruacyjnych. 

Dostępne w Kadoro: 

 http://www.kadoro.pl/k4-Polfabrykaty-srebrne.php 

 

 

 

Szafir – ma właściwości odtruwające i antydepresyjne. 

Stosowany w stanach zapalnych różnych organów, 

gorączce oraz krwawieniu z nosa. Pomocny w 

problemach ze słuchem. Działa najsilniej, kiedy 

przechowywany jest w pobliżu skóry (szczególnie szyi). 

Dostępny w Kadoro: 

 http://www.kadoro.pl/k169-Szafir.php 

 
Szmaragd – wzmacnia wiarę, cierpliwość, wewnętrzny 

spokój i poczucie harmonii z otoczeniem. Eliminuje 

depresję i bezsenność. Zapewnia właściwe działanie 

podstawowych funkcji życiowych (oddychanie, akcja 

serca itp.). Noszony przy sobie zapewnia dobre 

samopoczucie i pozytywny stan zdrowia całego 

organizmu. 
Dostępny w Kadoro: 

http://kadoro.pl/k169-Szmaragd.php 
 

http://www.kadoro.pl
http://www.kadoro.pl/k4-Polfabrykaty-srebrne.php
http://www.kadoro.pl/k169-Szafir.php
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Topaz złoty – najsilniejszy pod względem energetycznym spośród kamieni złotych i 

słonecznych. Zapewnia jasność umysłu, skupienie, pewność siebie i wiarę we własne 

możliwości. Pomaga zwalczyć bezsenność, uczucie strachu, depresji, wyczerpania i stres. 

Utrzymuje równowagę poziomu cukru we krwi, wzmacnia tkanki. Emituje ciepłą, słoneczną 

energią zapewniającą ochronę. 

 

Topaz niebieski – pobudza ekspresję i kreatywność. Pomaga odkryć własną tożsamość. 

 

Złoto – stosowane jest do zapewnienia dobrego stanu 

zdrowia całego organizmu. Wzmacnia działanie innych 

minerałów. Zapewnia poprawną cyrkulację energii, 

stymuluje system nerwowy i trawienny. 
Dostępne w Kadoro: 

 http://www.kadoro.pl/k9-Polfabrykaty-pozlacane.php 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA:  

Z krystaloterapii i litoterapii mogą korzystać wszyscy bez względu na wiek i stan 

zdrowia, jednak w szczególnych przypadkach (kobiety w ciąży, dzieci, osoby z 

nadciśnieniem tętniczym czy epilepsją) kuracja powinna być prowadzona tylko 

przez doświadczonego terapeutę.  

http://www.kadoro.pl
http://www.kadoro.pl/k9-Polfabrykaty-pozlacane.php

