
 

 
 
 

 
Rosenkvarts: 
 
Alt i mitt liv er kjærlighet og balanse! 
  
En blid sten, god ved små sår, rifter og ømme steder på huden.  
Rosenkvarts er kjærlighetsstenen som gir plass til de rolige og blide følelser som fred , tilgivelse og skapertrang. 
Stenen symboliserer kjærlighet uten grenser, hjelper mot dårlige stråler og vibrasjoner.  
  
Den beskytter også mot skadelig stråling fra miljøet, computere og fjernsyn, men kan smuldre bort etter en 
stund. 
  
Rosenkvartsen brukes også i forbindelse med beskyttelse mot uønskede energier.  
Har du fått foretatt en fjerning av energier i huset ditt, så plasser en rosenkvarts i rommet hvor utdrivelsen er 
foretatt.  
Skal du være helt sikker så plasser en rosenkvart i hvert hjørne av rommet.  
Jeg har personlig sett hvordan denne steinen er med på å beskytte og å skape positive energifelter i 
hjemsøkte rom.  
 
Lykkesten for stjernetegnet: Tyr, Vekt 
  
Rosenkvarts er en vakker kjærlighetsstein og gjør seg flott som kjede.  
Rosenkvarts virker inn på det 4. energisentre som er hjertechakraet.  
Åpner hjertesenteret og reduserer selvbebreidelse og ødleggende følelser.  
Dette er en beroligende stein som balanserer selvtillitten.  
  
Du dras till denne sten fordi du kan nå behøve å tillate mere kjærlighet i ditt liv, å våge å åpne seg mot de 
som vil gi deg oppmerksomhet og kjærlighet.. 
Stenen virker på glede, romatikk, åpenhet, naivitet, spontan glede, omtanke.  
Det at du kan dele med andre inne fra deg selv uten å kreve noe tilbake.  
 
Det er en stein som gir oss letthet og glede, indre fred.  
Den hjelper oss å se på våre følelses, å kjenne etter.  
Det forsterker også vår evne til å være ensom med seg selv.  
Den styrker vår tillit og gir oss kraft til å står fram med åpne og ærlige følelser.  
Spontanitet og barnslig glede; den ærlige åpne følelsern uten krav som vi alle kanskje behøver litt mer av, får 
du fra denne stenen. 
Rosenkvartsen kan også redusere selvbebreidelse og negative energier, og dermed balansere selvtilliten.  
 
Stenen lindrer opprørthet og følelser om det å bli bedratt, tilogmed følelser som forårsakes av sorg.  
Det er en sten som tidligere, og nå bæres av kvinner for å dra til seg en ekte og trofast mann.  
Det sies også at denne stenen er den beste når man har havnet ut for ulykkelig kjærlighet; å komme over 
smerten og å dra til seg ny kjærlighet. 
Denne åpner for hjertechakraet og driver bort spenninger og sinne og irritasjon.. også sorg og bitterhet. Den 
bringer oss fred, kjærlighet og lykke og er en fin gave til en kjæreste eller en god venn.  
Kjærlighetsstein. (Hjerte - chakraet)  
 
En sten som tillater oss og tilgi.  
Forsterker kjærlighetskraften i ditt liv og fremmer harmoni og balanse.  
  
Ved forkjølelse og influensa: 
Hold Amazonit sammen med Blå Båndagat i venstre hånd eller mot brystkassen.  
Kan også bæres med i lommen eller på annen måte. Kombiner gjerne med ”Hostesteinene” Rosenkvarts og 
Onyks. 
  



Ved hoste: 
Hold Rosenkvarts sammen med Onyks i venstre hånd. Alternativt kan steinene legges direkte i halsgropen 
eller holdes i høyre hånd og dras utmed lungene, nedenifra og oppover. Kombiner gjerne med 
”Forkjølelsessteinene” Amazonit og Blå Båndagat. 
  
For styrking av lunger og immunforsvar: 
Bær Rosenkvarts sammen med Onyks. Steinene kan også dras utmed lungene.  
  
Rosenkvarts krystall er en krystallisering av rosenkvartsen, det vil si at rosenkvartsen har utviklet små krystaller 
med terminasjoner som en krystallklynge som sitter på samme stykke med krystallene spredt ut i alle retninger. 
Den krystallinske rosenkvarts er sjelden, og derfor ganske dyr å kjøpe.  
Men… Hva er forskjellen på et alminnelig stykke rosenkvarts og den krystallinske.  
Den ”alminnelige” virker lokalt, alt etter plasseringen. Den arbeider ut fra den oppgave du setter den på. Men 
den krystallinske rosenkvarts sprer sin energi og virker som myriader av små healinger der trenger sig inn i 
hver en sprekke. Kanskje kan du forestille deg, at hver terminasjon (spiss) angir en retning, men at alle har 
felles mål.  
   
Krystallinsk rosenkvarts har en forfinet struktur, som giver den ekstra kvaliteter. Det er – som alminnelig 
rosenkvarts – betingelsesløs kjærlighet, også ved første møte, det er tilgivelse og aksept og dyp hengivenhet, 
som er dens budskap.  
Den taler om den ultimative guddommelige kjærlighet. Den sterkeste healende kraft, utgangspunktet for alt 
levende.  
Den er kjærlighetens vesen der utfolder sig som en lotusblomst. Og det er jo ikke små ord det er tale om.  
Nei – men det er også en helt fantastisk krystall. 
   
Den representerer tilstanden vi alle drømmer om. Og fordi den er så avgjørende for hele vår væren og vesen, 
har denne stein gitt stor hjelp og fine resultater. Hvis du er et menneske, som arbeider med psykiatriske 
pasienter, vil den hjelpe deg til å beskytte deg mot projeksjoner, den vil kunne vende din medlidenhet til 
medfølelse og kjærlighet og det kan lykkes, ved å bære steinen, å tilsidesette din egen situasjon, og bruke av 
ditt indre healende vesen - og dette er til meget større støtte og hjelp for pasientene.  
Steinen vil hjelpe deg til at beholde dine egne energier, og du kan plutselig oppdage at du er mindre 
utmattet.  
Den Krystallinske Rosenkvarts er meget velegnet til selvhealing og visualisering, og den er psykisk opplivende 
og helsebringende. Hvis du bærer den som smykke, vil du kunne merke selsomme forandringer i din hverdag 
- ikke kun hos deg selv men også hos andre.  
   
Mange mener, at den fysisk er god til multippel sclerose pasienter som kan føle en stor bedring etter arbeidet 
med krystallinsk rosenkvarts, og astmapasienter kan sove bedre om natten, fordi den skaper en dyp fred.  
Anoreksi pasienter kan bli bedre til å slippe kontrollen over seg selv, og derved spise normalt, den kan lindre 
kramper hos epileptikere.  
Den giver et bedre immunforsvar, hjelper hodepine og spenninger.  
Det er tankevekkende, at denne stein har så store fysiske evner – men det er da et forsøk verd at arbeide med 
denne deilige steinen, og som med alt annet, er det viktig å lytte til seg selv og sin egen overbevisning.  
  
Det er viktig å si, at det kanskje ikke er alle som kan oppleve det samme og ha de samme fysiske bedringer, 
men den Krystallinske Rosenkvarts kan bringe mennesket energier som er sterkere enn andre. Den kan med 
fordel kombineres med Pyritsol, som også er en sterk og energifylt stein.  
   
Dens energier er fløyelsbløte, og fordi den er krystallinsk er dens formål også å fortelle mennesker, at selv om 
vi faktisk vokser i hver vår retning, så lever vi på samme jord – og må finne en balanse på tvers av kulturer og 
raseforskjeller.. 
   
Det er en spirituell stein og den åpner da også våre hjerter for å søke de universelle hemmeligheder – og det 
er den god til.  
   
Den tilhører da også hjertechakraet 


