
 

 

 

STENENES BETYDNING 

AGAT ( hvid, grøn, blå, rød ) 

Selvtillid, Styrke, Intelligens, Handlekraft, Fysisk hjerte 

Findes i mange forskellige varianter og står for selvtillid, styrke og intelligens. God til at hjælpe med at 

tænke hurtigt og klart. 

Er styrkende for det fysiske hjerte, og støtter forbindelsen mellem krop og sjæl. 

Giver mod og handlekraft til at overvinde usikkerhed. 

Støtter ved handelstransaktioner og indvielser. 

Stjernetegn: Fisken, Vædderen, Tyren, Tvillingen, Krebsen, Løven, Jomfruen, Skorpionen, Stenbukken. 

 

AKVAMARIN ( lyseblå ) 

Livsglæde, Kærlighed, Overblik, Kommunikation, Fordøjelsesproblemer 

Også kaldet frihedsstenen. God for helbred, lykke og kærlighed. Fremmer glæde, livsmod, latter og healing 

og nedbryder selvdestruktive tanker. Livsglædens, håbets og optimismens symbol. 

Giver mere tolerance og mindre fordømmelse. Viser sandheden om universet. 

Skaber overblik og giver grobund for kommunikation. 

Styrker ved ubalancer i halschakraet. God mod hudsygdomme, allergi, hovedpine og fordøjelsesproblemer.

Stjernetegn: Vandmanden, Fisken, Vædderen, Tvillingen, Krebsen, Løven, Jomfruen, Vægten, Skorpionen. 

 

 

AMAZONIT ( tyrkis ) 

Frihed, Balance, Selvrespekt, Muskelspændinger 

Også kaldt gigtstenen. En transformationssten. 

Bringer klarhed, balance og indsigt. Frihed, selvrespekt og finde sin egen plads på jorden. 

God til at give slip på stive holdninger og fasttømrede meninger. 

God i forbindelse med gigt, tarm- og muskelspændinger. 

Stjernetegn: Vandmanden, Fisken, Tyren, Jomfruen, Stenbukken. 

 

AMETYST ( lilla ) 
Tillid, Visdom, Selvtillid, Klarsyn, Søvnløs, Nakkespændinger 
Også kaldet trostenen. For kærlighed i hverdagen, visdom og psykisk bevidsthed. Til at finde ro i sindet – 

indre ro. Fremmer intuition, ydmyghed, åndelig udvikling og klarsyn. Manifestation, tålmodighed. Inspirerer 

til kreativitet. Styrker enhedsfølelse så det er lettere at rumme det maskuline og feminine i hjertet. Renser for 

negative vibrationer. 

Giver tillid, selvtillid og samhørighedsforhold. Virker mod frygt, stress og mareridt. Styrker rygraden og 

indvirker på ryg problemer. God mod søvnløshed, afhængighed, nakkespændinger, hovedpine og 

hudproblemer. 

Chakra: Pande, Krone. 

Stjernetegn: Vandmanden, Fisken, Vædderen, Tvillingen, Jomfruen, Vægten, Skorpionen, Skytten. 



 

 

 

AVENTURIN ( grøn) 

Eventyrsten, Overflod, Lethed, Held, Velvære, Kreativitet 

Også kaldet eventyrstenen. Skænker held i kærlighed, pengesager og arbejde, hvilket jo er et sandt eventyr! 

Harmoniserer og fremkalder positiv indstilling, det sunde tanke flow, velvære og overflod. Giver gode idéer 

og kreativitet. Hjælper med at tiltrække sjælens behov. 

Stimulerer følelsen af, at intet er umuligt. 

Helbredende virkning på hudproblemer og styrker øjnene. 

Stjernetegn: Vædderen, Tyren, Krebsen, Løven, Jomfruen, Vægten, Skytten, Stenbukken. 

 

BJERGKRYSTAL ( gennemsigtig hvid) 

Mester healer, Klarhed, Visdom, Overblik, Indsigt, Fokus 

Mester healer også kaldet det guddommelige lys. En meget rensende sten. Giver styrke, klarhed og indsigt. 

Bevidsthed, visdom, sandhed, indlæring, vækst og overblik. Skaber harmoni, stimulerer dine intuitive evner 

og lader dig finde svarene i dig selv. Giver dig følelsen af, at “nogen” tager sig af dig. Brug den til at 

forbinde dig med dit højere selv – din intuition. Hjælper til at skabe klarhed i tanken og fokusere. 

Forstærker andre stens energier. God til kodning.Kan styrke din spirituelle transformation og udvikling. 

God mod jord- og vandstråling. Mod sår, smerter og svimmelhed. Healende ved alle fysiske ubalancer. 

Stjernetegn: Vandmanden, Vædderen, Tyren, Tvillingen, Løven, Vægten, Stenbukken – alle. 

 

CITRIN ( klar/gul ) 

Eksamensstenen, Overblik, Glæde, Styrke, Afstressende, Selvtillid 

Også kaldet eksamensstenen. Virker afstressende, klarer tankerne og styrker solar plexus. God 

ved tungsind, nervøsitet, depression, stress og sorgfyldte følelser. 

Fremmer glæde, overblik, styrke og evnen til at være kontant og realistisk. Hjælper dig til at 

vælge at være glad. 

Citrin er identitetsgivende og stressdæmpende. Hjælper med kontakt til vor indre styrke. Giver 

større tilfredshed og selvtillid. Opmuntre din individualitet og modet til at møde og nyde livet. 

Det er en sten af lykke, åbenhed, lys, optimisme, succes og frisk start. 

Stimulerer fordøjelsen og fremmer arbejdet i maven, milten og bugspytkirtlen. God til 

vægtproblemer, slankekur, astma, høfeber, allergier og afvænning. 

Stjernetegn: Vandmanden, Vædderen, Tyren, Tvillingen, Krebsen, Løven, Jomfruen, Vægten, 

Skorpionen, Skytten. 
 

FLUORIT (blå/lilla/grøn) 

Samarbejde, Kreativitet, Koncentration 

Formidler ordenssans og samling – samarbejde. 

Stabiliserer sindet og følelser og kreativitet. Åbner sanser og øger koncentrationen. Flow i dit liv.  

Hjælper med at fokusere, præcisere og styrker psykiske evner. God til at oprydning af gamle blokeringer, 

negative mønstre og følelser. 

Støtter i stressfulde perioder. 

Forståelse af orden/kaos indbyrdes sammenhæng – og at orden er indeholdt i kaos = Klarhed, orden og 

inspiration. 

Stjernetegn: Vandmanden | Fisken | Jomfruen | Skytten | Stenbukken. 

Chakra: Hjerte | Hals | Pande/Det Tredje Øje | Krone. 

 

GRANAT  ( rød ) 

Sundhed. Positivitet, Energi, Kreativitet, Styrke, Succes 
For sundhed, positivitet og energi. Øger produktivitet, kreativitet, viljefasthed, styrke og stolthed. 



 

 

For kærlighed, succes og popularitet. 

Letter og giver forståelse for uregerlige lidenskabelige følelser samt instinkternes ret til at være. 

Virker på jordforbindelse, underlivet, hofterne og benene. 

Stjernetegn: Vandmanden, Vædderen, Løven, Jomfruen, Skorpionen, Skytten, Stenbukken. 

 

HOWLIT ( marmor ligende ) 

Kreativitet, Handling, Ny Inspiration, Overblik, Klarhed, Koncentration 

Også kaldet kreativitetsstenen. For handling, ny inspiration, overblik, koncentration, klarhed og kreativitet. 

Virker rensende på den mentale aura og forstærker energien. 

Mod til at fremme karakter og opmærksomhed på ens fordele og fortrin. Opbygger åndelighed. 

Symbolisere lys og mørke, yin og yang, det gode og det onde. 

Lærer os vi rummer begge dele i os selv. Kan hjælpe til at slappe af og skabe åbenhed overfor at modtage. 

Stjernetegn: Tvillingen 

 

HÆMATIT ( sort/grå - blodsten ) 

Jordforbindende, Udholdenhed, Hukommelse, Handlekraft, Menstruationproblemer 

Meget jordforbindende. Stabilitet. Udvikler original tankegang. 

Styrker det maskuline, udholdenhed, hukommelse og handlekraft. 

Opløser og ændrer negativitet til ren universel kærlighed. 

Hjælper til at balancere sind, krop og sjæl. 

God for kredsløbet, blodmangel, menstruationproblemer og søvnløshed. 

Stjernetegn: Vandmanden, Fisken, Vædderen, Krebsen, Vægten, Skorpionen, Skytten, Stenbukken. 

 

JADE ( grøn ) 

Harmonisere, Initiativ, Livsvilje, Fred, Drømme til virkelighed 
Indvirker på hjerteområdet, harmoniserer og opbygger. 

Står for initiativ, fred og livsvilje. 

Øger evnen til at huske og forstå drømme og til at nå i mål. 

Gør drømme til virkelighed. 

Stjernetegn: Fisken, Tyren, Krebsen, Jomfruen, Vægten, Stenbukken. 

 

JASPIS ( flerfarvet ) 

Plejende, Healende, Beroligende, Jordforbindelse, Smertestillere 

Plejende og healende. 

Stærkt beroligende og beskyttende. 

God for jordforbindelse og til at få et forhold til den fysiske krop. 

En af de bedste smertestillere. 

Stjernetegn: Vædderen, Krebsen, Løven, Jomfruen, Vægten, Skorpionen, Stenbukken. 

 

KORAL 

Energigivende, Selvtillid, Selvstændighed 
Energigivende og rensende. Modvirker generthed og styrker selvtillid og selvstændighed. For modtagelse af 

kærlighed. Lærer os forskellen mellem brug og misbrug. Renser maveområdet og den logiske venstre 

hjernehalvdel, leverområdet og hjælper med at forvandle vrede, bitterhed og forurettelse. 

HVID KORAL – Renselse, fleksibilitet, Intellekt, Hovedpine 
Giver renhed, bringer klarhed og renser energien. Fleksibilitet. Fremmer femininitet og stimulerer 

identitetsfølelsen. 

Skærper forstanden og styrker udstråling og intellekt. 

Afhjælper hovedpine. Fjerner stress og opløser anspændte muskler. Lindrer forstoppelse og hudproblemer. 

RØD KORAL – Seksualitet, Energi, Livskraft, Visdom, Jordforbindelse 

Øger energi og livskraft. Stimulerer, varmer og liver op. Vækker lidenskab og øger seksuallysten. For 



 

 

modtagelse af kærlighed. Skaber fred, visdom og jordforbindelse. Afhjælper blodmangel. 

Stjernetegn: Fisken, Vædderen, Krebsen, Løven, Vægten. 

 

LAPIS LAZULI ( blå ) 

Tålmodighed, Koncentration, Klarhed, Styrke, Intuition 

En venskabs- og viljesten. Hjælper med at være tro mod sig selv og at realisere indre behov. For styrke, 

klarhed, øget koncentration og tålmodighed. 

Stimulerer kontakten til intuition, indre stemme, det spirituelle jeg. 

Giver åndelig indsigt og kraft. 

Styrker immunsystemet og god mod spændinger og halsbetændelse. 

Stjernetegn: Vandmanden, Fisken, Tyren, Tvillingen, Jomfruen, Vægten, Skytten 

 

LAVA ( sort ) 

Styrke, Jordforbindelse, Overvinde ubeslutsomhed 

Giver dig styrke og er beskyttende. En ankersten, der skaber harmoni og jordforbindelse dybt inde fra Moder 

Jords indre. 

Skaber et healende miljø med renhed og sundhed. 

Hjælper mod stress og spændinger. Symbol på styrke, udholdenhed og frugtbarhed. 

Hjælper dig med at se indad. Støtter dig i muligheden om at få tingene frem i lyset og i at give slip på al 

mørke og negativitet. Giver stabilitet i en tid med forandringer. Livgivende og kan overvinde ubeslutsomhed 

og ængstelighed. Giver håb i vanskelige tider, klarhed og beroliger. 

Stjernetegn: Tyren, Krebsen 

 

MALAKIT ( grøn ) 

Følelsesforløsning, Glæde, Øjenåbner, Selvværd, Fordøjelsen 
En transformationssten. Opløser indestængte følelser og spændinger. Forløser fortrængte følelser, som sorg, 

angst, jalousi, afmagt og vrede. Løser op for længsel og glæde – stimulerer sandheden om jeg ‘et, instinktet 

og den logiske sans, hjælper dig til at smide masken. Styrker selvværd. 

Styrker hjertechakraet. Øjenåbner for skønheden i og omkring os. God mod betændelser, fordøjelsen og 

spændinger i kroppen, generelt. 

Stjernetegn: Vandmanden, Tyren, Jomfruen, Skorpionen, Stenbukken. 

 

MÅNESTEN  (hvid ) 

Fred, Kommunikation, Frugtbarhed, Spirituel kontakt, Klarhed 
Integrerer det feminine aspekt. Healer og styrker. 

For tryghed og større klarhed og lys. Fremmer spirituel kontakt. 

Hjælper til mål, rigtige valg, og tiltrækning af tingene i den rigtige rækkefølge. 

For åbenhed og kommunikation. Går ind på skjoldbruskkirtlen og hormonsystemet. 

God ved hormonelle ubalancer – til at blive gravid – give frugtbarhed på alle planer – alle 

”kvindeproblemer”. 

Stjernetegn: Fisken, Vædderen, Krebsen, Vægten, Skorpionen, Skytten, Stenbukken. 

 

ONYX ( sort ) 
Inspiration, Tage ansvar, Stabilitet, Balance, Skyggesider 

For beskyttelse og inspiration. Om at tage ansvar, træffe rigtige valg og beslutninger. 

Hjælper os med at kontakte det ubevidste og skyggesider. 

Fremmer objektiv handling og større kontrol over følelser og lidenskaber samt åndelig inspiration. Sætter os 

i stand til at se tingene i større perspektiv. 

Beroliger frygt, bearbejder sorg og øger stabilitet og sikkerhed. Afbalancerer de maskuline og feminine 

sider. Styrker hår, hud og negle. Stimulerer hørelsen og koncentrationen. 

Stjernetegn: Vædderen, Tyren, Løven, Jomfruen, Skorpionen, Stenbukken. 



 

 

 

PYRIT ( guld/grå) 

Består af svovlkis (en forbindelse af svovl og jern), og bliver også kaldt narreguld eller inkasten. 

Pyrit er en kraftig sten, der virker ind på især hals- og pandecentret. Den spejler lyset og sender det videre i 

mange forskellige retninger. Den spejler også vores fysiske og psykiske tilstand og viser os den. Den åbner 

for kreativiteten og får renset ud i ubalancer så vi igen kan blive skabende. 

Den løsner op for spændinger i maveområdet og er god mod forstoppelse. 

Det er en meget stærk sten, der giver os robusthed og indre styrke. Den giver os mod og styrke til at være os 

selv, og den løsner op for psykiske såvel som fysiske blokeringer, især i hals- og maveområdet.  

 

 

RAV 

Hjertevarme, Glæde, Kærlighed, Succes, Lindring 
Symboliserer solens livgivende stråler. Skaber tryghed og giver varme, blidhed, glæde og kærlighed. 

Fremmer en solrig, sorgløs og optimistisk holdning. 

Øger motivation, driver og stimulerer lykken – tiltrækker succes. 

Er generelt beroligende for kroppen og indvirker især på solar plexus og lænd. 

God imod astma, bronkitis, allergi, gigt og hovedpine. God til spædbørn. 

Stjernetegn: Vandmanden, Vædderen, Tvillingen, Løven, Jomfruen, Skytten. 

 

ROSAKVARTS ( lyserød ) 

Kærlighed, Tilgivelse, Ro, Harmoni, Balance 

Kærlighedsstenen over dem alle! Rosakvarts er kærlighed, ro og harmoni. 

Lærer os tilgivelse, tryghed, styrker kærlighedskraften og fremmer harmoni og balance. Om at elske sig selv 

og omgivelserne, som vi er. Fremmer skabertrang. 

Afskærmer mod stråling og dårlige vibrationer. 

Neutraliserer skadelig stråling fra computeren. 

Stjernetegn: Tyren, Krebsen, Jomfruen, Vægten, Stenbukken 

 

SERPENTIN ( grøn )Livsbekræftende, Fred, Grænsesættende, Hjerteenergi, Visualisering 

Serpentinen virker på hjertechakraet, krone og solar plexus. Formidler hjerteenergi. 

God til at få skjulte følelser op til overflade. Livsbekræftende sten, virker beskyttende og beroligende. 

Giver fred og ro. Forstærker ønsket om succes og øger mulighederne for det. 

Hjælper med at sætte grænser for ubehag. God ved regressioner og visualisering, støtter i at se klare på de 

budskaber, der kommer til dig. 

Kan berolige nervøs mave – kvalme. 

Stjernetegn: Vædderen, Tvillingen, Jomfruen, Vægten, Skorpionen, Stenbukken. 

 

SODALIT ( blå ) 

Igangsættende, Grænseoverskridende, Slippe gammel frygt, OverblikEn kommunikations- og 

igangsættende sten. Tydelig kommunikation, selvudtryk. Bringer klarhed. Hjælper med at konfrontere 

følelser, sætte og overskride grænser, afprøve visioner og sige til og fra. 

Styrker dig i at være den du virkelig er, dit selvværd, selvaccept, troen på dig selv og dine intuitive evner. 

Støtter dig i at være i nuet og på din spirituelle sti. Spirituel indsigt. 

Slippe gammel frygt, skyld og give mod til at møde det nye. Om ønsker og det sidste skub til at føre dem ud 

i livet. Overblik, tillid til egne ressourcer og evner. Styrke til at gå ind i følelserne og konfrontere. Styrker 

dig i at fokusere på det, der betyder noget og slippe de tanker, der ikke gavner dig. Skaber ro og balance på 

overtænkning og overanalysering. Afhjælper skyldfølelse og skam. 

Afbalancering af det maskuline og feminine. 

God mod halsbetændelse og til styrkelse af lymfesystemet. Hæshed, Søvnløshed. 

Chakra: Hals, Pande. 



 

 

Stjernetegn: Vandmanden, Fisken, Løven, Jomfruen, Skorpionen, Skytten. 

 

TIGERØJE ( gul/brun) 

Jordforbindelse, Overblik, Sandhed, Styrke, Koncentration, Mod 
Giver personlig styrke, jordforbindelse, overblik, tryghed, lethed, hurtighed og klar tankegang. Skærper 

evnen til at fokusere og visualisere. Får sandheden frem og hjælper med at se og forstå egne fejl. 

God til at heale fortidens traumer og sår. Beskytter mod udefrakommende farer og giver mod til at fortsætte, 

trods modstand på vejen. God ved indlæringsvanskeligheder og manglende koncentration. 

Hjælper på fordøjelsen. 

Stjernetegn: Tyren, Tvillingen, Løven, Jomfruen, Skorpionen, Stenbukken. 

 

 

TURKIS  
Healing, Kærlighed, Sundhed, Fred, Indianersten 

Også kaldet Mesterhealeren ved fysiske sygdomme – sundhedsstenen. Beroliger hals og nervesystemet. 

Fremmer sundhed, fred og indre ro. Styrker kommunikation, kreativitet, lykke og kærlighed og øger 

intuitionen. Symboliserer fred, harmoni, uselviskhed, samhørighed og kærlighed. Gennemslagskraft fra krop 

til sjæl og omvendt. En indianersten, der støtter naturkræfterne og de guddommelige kræfter indeni en selv. 

Skænker mod til at konfrontere gammel angst. 

God ved anoreksi og fordøjelsesproblemer. 

Stjernetegn: Vandmanden, Fisken, Tyren, Jomfruen, Skorpionen, Skytten, Stenbukke 
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