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מבוא

אנשים אוהבים אבנים. ואם המפגשים הרוחניים שחווייתי ושחוו 
אומרים מה שנדמה שהם  אכן  אנשים אחרים  עוד אלפי  כמוני 

אומרים, מדובר ביחסים הדדיים.
של  הרוחניות  לתכונות  הנוגע  אנושי  לידע  ראשונים  רמזים 
להיסטוריה  אפילו  קודמים  ומינרלים,  חן  אבני  קריסטלים, 
התגלו  למשל,   ,)Moldavite( מולדובייט  קמעות  המתועדת. 
שנים.   25,000 מלפני  ממצאים  שחׂשפה  ארכיאולוגית  בחפירה 
בחפירה זו נמצא גם הפסל ונוס מווילנדורף, פסל האלה העתיק 
שיהלומים  האמינו  ההינדואים  שנים,  כ-15,000  לפני  בעולם. 
אש,  רעות,  רוחות  של  נזקיהם  מפני  הגנה  לבעליהם  מעניקים 
סמל  נחשב  אמרלד  העתיקה,  ברומא  ומחלות.  נחשים  רעל, 
פריון ונקשר לאלה ונוס. אגדות נוצריות מתייחסות לאמרלד כאל 
אבן התחייה מחדש. אגדה עתיקה מבורמה מספרת כי הכנסת 
פגיע. המיסטיקנית  לעור, תהפוך אדם לבלתי  רובי מתחת  אבן 
הנוצרייה הילדגארד מבינגן כתבה ספר שלם על אבני חן בעלות 
שהספר  לאחר  שנים  מספר  תחלואים.  מגוון  של  ריפוי  יכולות 
אלכימאי  ידי  על  נכתב  דומה  ספר  כי  גיליתי  פורסם,  שבידיכם 

ערבי בשם אבו מוסא ג'אביר איבן הייאן, כבר לפני אלף שנים!
אלו,  עתיקות  מסורות  של  משורשיהן  ניזונים  שלי  הספרים 
והם מיועדים לקהילה גדולה של אוהבי אבנים בעלי אוריינטציה 
בדומה  במהירות.  וגדלה  השמונים  בשנות  שצמחה  רוחנית, 
לאלכימאים אנחנו מעמיקים את מבטנו מעבר למראה החיצוני 
האנרגטית  לתמצית  ומתחברים  והמינרלים  הקריסטלים  של 
השפעתם.  את  לספוג  לעצמנו  לאפשר  כוונה  מתוך  שלהם, 
השינויים  סוגי  כשיתרחשו.  השינויים  לחוש את  מייחלים  אנחנו 
רוחנית,  להתעוררות  עצמי  מריפוי  נעים  מחפשים  שאנחנו 
מהשתרשות בקרקע להתרוממות. בתהליך העבודה הפנימית 
מגלים  אנחנו  משחיפשנו.  יותר  כלל  בדרך  מוצאים  אנו  הזו, 
בעצמנו יכולות חדשות ורגישויות עמוקות. אנחנו חווים חזיונות. 
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אנחנו מתחילים להרגיש את התעוררות הלב ואת מודעות הגוף. 
 אנחנו מבינים כי האבנים הן יותר מאשר חפצים שימושיים – 
משלה  אישיות  בעלת  מסייעת  רוח  עצמאית,  יישות  בהן  יש 
של  עשורים  מספר  הדדית.אחרי  ביצירה  לנו  לעזור  המוכנה 
עבודה בשלבים המוקדמים, אני מרגיש שהקשר שביססנו עם 
המינרלים יכול להתקדם לשלב הבא. כעת אנו מוכנים לפגוש 
העולם.  טובת  למען  כצוות  איתן  ולעבוד  האבנים  ישויות  את 
שלב  תוך  אל  להיכנס  עכשיו  נקראים  אנחנו  האבנים  בעזרת 
חדש של מודעות, הוויה חדשה אליה התכוננו במשך זמן ארוך 
לריפוי, דרכים חדשות  יכולות חדשות  נמצא  כך,  מאוד. בתוך 
חדשות  ודרכים  לייעודנו  בנוגע  חדשות  תובנות  חישה,  של 
לנוכח חזון כה מפואר, מהי  להשתתף בהתעוררות הפלנטה. 
כמדריך  אותו  רואה  אני  "קריסטלים"?  הספר  של  המטרה 
מעולם  ישויות  של  פייסבוק  בו  לראות  יש  אולי  או  ומי",  "מי 
בצירוף  האבן  של  כללי  תיאור  מספק  עמוד  כל  המינרלים. 
תמונה שנועדה להציג אותה, סיכום של תכונותיה ודרכים בהן 
לעזור  יכול  הספר  בה.  כשתיפגשו  אותה  לחוות  עשויים  אתם 
והוא  לכם להחליט עם אלו אבנים תרצו לעבוד בזמן מסוים, 
והמינרלים  הקריסטלים  את  להבין  לכם  לעזור  יכול  כמובן 
טוב  לתרגם  לכם  לאפשר  יכול  הוא  סביבכם.  נמצאים  שכבר 
האבן,  עם  מדיטציה  בזמן  עוברים  שאתם  החוויות  את  יותר 
והוא יכול לסייע בבחירת שילובי אבנים שיעצימו את יכולותיהן. 
לבסוף, תוכלו לקחת את הספר איתכם בתיק הגב לטיול אל 
יותר – אל חנות  נוח  לטיול  או  המתחם ההררי בחיק הטבע, 
ושל  האבן  ישויות  כל  של  הגדולה  האימא  הקריסטלים.עבורי, 
העתיקה,  החוכמה  אלת  סופיה,  היא  האנושיות  הישויות  כל 
נשמת העולם. הברכה הגדולה ביותר שהעניקה לי עבודתי עם 
האבנים היא העובדה שהן הובילו אותי לפגישה פנימית איתה. 
מאז אותה פגישה, היה לי ברור שבכל סוג של אבן יש דמות 
ארכיטיפית, נשמה שמכירה ואוהבת את סופיה ומוכנה לעבוד 
וזו  מהנה  חוויה  היא  סופיה  עם  פגישה  הדדי.  בתקשור  איתה 
גם הזדמנות להתקבל אל אותו שיתוף פעולה. היא האלה של 
כדור הארץ, האבנים הן מלאכיה, וכולנו יכולים לחבור לאחווה 
אינסופית  השראה  מהותי,  שינוי  נחוש  זאת,  נעשה  אם  אחת. 
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הזה  על הספר  כך מאוד. חשבו  על  אני ממליץ  רבה.  והנאה 
כעל הזמנה אישית. המסיבה מתרחשת כבר מילניום שלם... 

והיא רק מתחילה.
רוברט סימונס
24 ביוני, 2011

הערת המחבר:
וממאפייניהן  אבנים  ממספר  התרשמותי  את  מציע  זה  ספר 
על  ומבוססת  אינטואיטיבית  מטבעה  הזו  העבודה  הרוחניים. 
נוגעות  לריפוי  ההתייחסויות  כל  מדעי.  אישור  לה  ואין  השערות 
ממליץ  איני  מדעית.  אושר  לא  הוא  גם  אשר  רוחני",  ל"ריפוי 
החלפת טיפול תרופתי או פסיכולוגי בשימוש באבנים, ואני מפציר 
בקוראים שלא לעשות כן. לכי מי שבוחר לכלול אבנים בתהליך 
הצמיחה הרוחנית והריפוי העצמי שלו, מומלץ להשתמש בשיקול 

דעת, ולקחת אחריות על החלטתו. 

רוברט  הספר  למחבר  להודות  מבקשת  העברית  המערכת 
סימונס, על האפשרות ועל שיתוף הפעולה להוציא את המידע 
הפרק  בהוספת  הגמישות  על  גם  תודה  בעברית.  לקורא  לאור 
הפותח על ההקשר של הגבישים לאבני החושן ולמקורות בתנ"ך 

ובפירושיו.
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אבני החושן
אבני החושן - ענפיהן ותולדותיהן – 
כשירות לאדם, כמרפא לגוף ולנפש

 מאת ד"ר גילה גבריאלוב

חושן המשפט - הוא אחד משמונת בגדיו של הכוהן הגדול, שלבש 
בעת עבודתו בבית־המקדש. החושן היה אריג רבוע ששובצו בו 
12 אבנים טובות שונות, כמייצגות את 12 שבטי ישראל, והוא הונח 

על חזהו של הכוהן הגדול.
 

"אין בתורה ולו אות אחת מיותרת", ואילו אבני החושן מוזכרות 
על  ספק  של  צל  ללא  מצביעה  זו  דופן  יוצאת  עובדה  פעמיים. 
חשיבותן המרובה של האבנים הללו. עוד עדות לחשיבותן עולה 
אינטגרלי  כחלק  הגדול,  הכוהן  של  בחושן  נמצאות  שהן  מכך 

ומרכזי בלבושו.

כך כתוב על אבני החושן בספר שמות, כ"ח )15 - 20(:
ֵכֶלת  ּתְ ָזָהב  ּנּו,  ֲעׂשֶ ּתַ ֵאֹפד  ה  ַמֲעׂשֵ ּכְ ב,  ֹחׁשֵ ה  ַמֲעׂשֵ ט  ּפָ ִמׁשְ ן  ֹחׁשֶ יָת  "ְוָעׂשִ
ֶזֶרת  פּול  ּכָ ִיְהֶיה,  ָרבּוַע  ֹאתֹו.  ה  ֲעׂשֶ ּתַ ָזר  ָמׁשְ ׁש  ְוׁשֵ ִני  ׁשָ ְותֹוַלַעת  ָמן  ְוַאְרּגָ
ָעה טּוִרים ָאֶבן, טּור ֹאֶדם  ַאת ֶאֶבן, ַאְרּבָ אָת בֹו ִמּלֻ ָאְרּכֹו ְוֶזֶרת ָרְחּבֹו. ּוִמּלֵ
יר ְוָיֲהֹלם. ְוַהּטּור  ִני - ֹנֶפְך ַסּפִ ֵ ְטָדה ּוָבֶרֶקת - ַהּטּור ָהֶאָחד.  ְוַהּטּור ַהּשׁ ּפִ
ֵפה,  יׁש ְוׁשַֹהם ְוָיׁשְ ְרׁשִ בֹו ְוַאְחָלָמה.  ְוַהּטּור ָהְרִביִעי - ּתַ ם ׁשְ י - ֶלׁשֶ ִליׁשִ ְ ַהּשׁ

ִמּלּוֹאָתם. ִצים ָזָהב ִיְהיּו ּבְ ּבָ ְמׁשֻ

ובספר שמות, ל"ט )10 - 13(:
ַהּטּור   - ּוָבֶרֶקת  ְטָדה  ּפִ ֹאֶדם  טּור  ָאֶבן,  טּוֵרי  ָעה  ַאְרּבָ בֹו  "ַוְיַמְלאּו 
בֹו  ם ׁשְ י - ֶלׁשֶ ִליׁשִ ְ ְוַהּטּור ַהּשׁ ְוָיֲהֹלם.  יר  ֹנֶפְך ַסּפִ ִני -  ֵ ַהּשׁ ָהֶאָחד.  ְוַהּטּור 
ָזָהב  ֹצת  ּבְ ִמׁשְ ֵפה מּוַסּבֹת  ְוָיׁשְ ׁשַֹהם  יׁש  ְרׁשִ ּתַ  - ָהְרִביִעי  ְוַאְחָלָמה.  ְוַהּטּור 

ֹאָתם.  ִמּלֻ ּבְ

של  תילים  לתילי  זכו  החושן  אבני  את  המתארים  הפסוקים 
הסברים, שנכתבו מנקודות מבט של פרשנים מתחומי ידע שונים 
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ומגוונים: היסטוריונים, מינרולוגים, גמולוגים ומיסטיקנים, וחשובים 
מכל אלה – חז"ל לדורותיהם, וביניהם רש"י, הרמב"ן ורבנו בחיי 
הגיבורים  שלטי  )אבנים,  תלפיות"  "מדרש  התורה  על  בפירושו 

לאברהם הרופא(.

אבני החן בתנ"ך ובמדרש
אבני  מוזכרות  שבהם  הרב  המקומות  ממספר  להתעלם  קשה 
עדן  גן  בסיפור  בראשית  מספר  החל  ובמדרש:  בתנ"ך  החן 
ַֹהם" דרך תיאור תיבת נוח  ֹדַלח ְוֶאֶבן ַהּשׁ ם ַהּבְ )בראשית, ב', 12(: "ׁשָ
)ובעיקר הפירוש המסביר שהצוהר היה סוג של אבן חן, שהאירה 
ִמְנָחה  ח  ּקַ "ּיִ  :)9 )ח',  ב'  והמשך בספר מלכים  את פנים התיבה(, 
ק" שעליו אומר המדרש בשיר השירים רבה:  ׂשֶ ּמֶ ּדַ טּוב  ְוָכל  ְבָידֹו 
"אלא ללמדך שהייתה בידו אבן טובה ומרגליות שהיה ראוי ליתן 

בדמיהם כל טוב דמשק". 

כמו כן מופיעים אזכורים רבים נוספים לאבנים יקרות, וביניהם:
ֹראׁשֹו,  ֵמַעל  ם  ַמְלּכָ ֲעֶטֶרת  ֶאת  ]דוד[  ח  ּקַ "ַוּיִ  :)30 )י"ב,  ב'  שמואל 
ִוד" תיאור המופיע שוב  ִהי ַעל ֹראׁש ּדָ ר ָזָהב ְוֶאֶבן ְיָקָרה, ַוּתְ ּכַ ָקָלּה ּכִ ּוִמׁשְ
ֹראׁשֹו,  ֵמַעל  ם  ַמְלּכָ ֲעֶטֶרת  ֶאת  ִויד  ּדָ ח  ּקַ "ַוּיִ  :)2 )כ',  א'  בדברי הימים 

ִויד".  ִהי ַעל ֹראׁש ּדָ ר ָזָהב, ּוָבּה ֶאֶבן ְיָקָרה, ַוּתְ ּכַ ַקל ּכִ ְמָצָאּה ִמׁשְ ַוּיִ
ִמים ְוָזָהב ַרב ְמֹאד ְוֶאֶבן ְיָקָרה".  ׂשָ ִאים ּבְ ים נֹׂשְ ַמּלִ מלכים א' )י', 2(: "ּגְ
ה  ַהְרּבֵ ים  ַאְלֻמּגִ ֲעֵצי  ֵמֹאִפיר  ֵהִביא  ֵמאֹוִפיר,  ָזָהב  א  ָנׂשָ ר  ֲאׁשֶ ִחיָרם   :)10(

ְמֹאד ְוֶאֶבן ְיָקָרה". 
בּוֵלְך ְלַאְבֵני ֵחֶפץ". ְמׁשַֹתִיְך ]...[ ְוָכל ּגְ ְדכֹד ׁשִ י ּכַ ְמּתִ ישעיהו, נ"ד, 12: "ְוׂשַ
ֶאֶבן  ל  "ּכָ גן עדנו של מלך צור:  )כ"ח, 13( נאמר על  ביחזקאל 
יר ֹנֶפְך ּוָבְרַקת  ֵפה ַסּפִ יׁש ׁשַֹהם ְוָיׁשְ ְרׁשִ ְטָדה ְוָיֲהֹלם ּתַ ְיָקָרה ְמֻסָכֶתָך, ֹאֶדם ּפִ

יָך". ּפֶ ְוָזָהב ְמֶלאֶכת ּתֻ
דברי הימים א' )כ"ט, 2(: "ַאְבֵני ׁשַֹהם ּוִמּלּוִאים, ַאְבֵני פּוְך ְוִרְקָמה, 

ְוֹכל ֶאֶבן ְיָקָרה". 

מדרשים  נוספו  טובות,  באבנים  ה"מרוצף"  התנ"ך  ספר  לצד 
למכביר כדי לחזק, להאדיר ולהעצים תכונות ומוטיבים שונים: 

"חוליות של אבנים טובות ומרגליות" )משניות, כלים, פרק י"א, משנה 
ח'(; "האבנים והמרגליות נוקבים ומכנסים בהן החוט" )פירוש הר"ש(.
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המלכים  בגנזי  בטח  השוכן  כמטמון  שימשו  היקרות  האבנים 
רבי  את  ושימשו  מלכים",  "סגולות  כאותן  כלכלי  לביטחון  ואמצעי 
עקיבא בעת מצוקתו, כמסופר בגמרא )מסכת נדרים, דף נ'(: "נטלה 
בת הקיסר ארגז מלא אבנים טובות ודינרי זהב וזרקה אותו לים"...

מדרש תלפיות רואה בסגולת האבן גם משום שמירה וחסות: 
"וסגולתו לחלום חלומות טובות, ויואיל לנצח האויב במלחמה ומשמר 

האדם מהזיקים והרעמים" )מדרש תלפיות, בהסבר לדברים, ל"ג(
נאמר עוד במדרש תלפיות שהשוהם "מועילה לזכירה, ומשקיט 

הלב, ומרפא השלשול, ומרבה אהבת לימוד התורה והחוכמה".
משלטי הגיבורים לר' אברהם הרופא מנתובא )שנת שע"ב, 1612( 
על היושפה: "סגולותיה להגן על האדם הנושא אותה, שלא יתנו לו 
סמים ממיתים, ושלא יטבע בשטף ימים ונחלים. מרפא תחושת הקיבה, 

עוצרת שטפי דם."
אבן התקומה כל כך ייחודית, עד שכתוב עליה במסכת שבת 
)דף ס"ו, עמוד ב'(: "מצינו את אבן התקומה שנשים מעוברות נושאות 
אותה שלא יפילו, וקורין לה קוטאנייה בלע"ז, ויש אומרים שהיא אבן 

טובה". )רש"י(

אבני החושן
לאורך השנים התגלעו חילוקי דעות בין המומחים בנוגע לזיהוי 
להגיע  שניסו  היו  הגדול.  הכוהן  חושן  את  שהרכיבו  האבנים   12
המינרלים  פי  על  ו/או  השונות  האבנים  צבעי  פי  על  למסקנות 
שהיו מצויים מקדמת דנא בארץ־ישראל. אחרים ניסו להסתמך 

על תכונות האבנים ו/או על גודלן.
רבנים  החושן.  אבני  לזהות  בנוגע  רחב  קונצנזוס  ישנו  היום 
נכבדים, בגיבוי גמולוגי־מדעי, הגדירו את הלוח המקובל ברחבי 

העולם התורני, וכפועל יוצא – בעולם כולו.

טור ראשון: 
ראובן: אודם - רובי

שמעון: פטדה - טופז זהובה )אימפריאל( 
לוי: ברקת - אמרלד
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טור שני:
יהודה: נופך - גרנט

יששכר: ספיר - ספיר
זבולון: יהלום - יהלום

טור שלישי:
דן: לשם - סיטרין

נפתלי: שבו - אגת 
גד: אחלמה - אמטיסט

טור רביעי:
אשר: תרשיש - אקוומרין

יוסף )מנשה ואפרים(: שוהם - אוניקס 
בנימין: יושפה - ג'ספר 

ולשוויון בפני  הוא סמל לאחדות העם  החושן של הכוהן הגדול 
הוא  הביטוי  )שכמאמר  שהיהלום  לכך  הסיבה  זאת  הבורא. 
"היהלום שבכתר"(, הברקת )אבן האמרלד המופלאה והנדירה(, 
הספיר והאודם )החברות במשפחת הקורונדום האצילה( שוכנים 
למשפחת  השייכות  השלישי,  הטור  אבני  עם  אחת  בכפיפה 
הקוורץ, המשפחה הנפוצה ביותר על פני האדמה. ללמדנו שגם 

האציל, גם המלך וגם האדם הפשוט שווים בעיני הבורא.
הגדול  הכוהן  של  לתפקידו  תזכורת  משמשות  החושן  אבני 
כמתווך בין 12 שבטי ישראל לבין הכוח העליון, כאשר שמות 12 
השבטים מופיעים לפניו, על חזהו ועל ליבו. בנוסף על כך, הכוהן 
הגדול מקשר בין השלמות הטבעית וחיי הנצח של אבני החושן 

לבין השאיפה האנושית לשלמות.
מופלאה  אבחון  כשיטת  החושן  באבני  השתמש  הגדול  הכוהן 
ולצורך הבנת הנעשה בשבט ולפענוח מסרים מן האדם העומד 
ליחן  נס  לכך שלא  ניצחת  הוכחה  אנו מקבלים  גם  והנה,  לפניו. 
והאדם העומד בפניהן בוחר את האבן או  של אבני החן הללו, 
זקוק להן. כך למשל, מדהים לגלות שאדם  את האבנים שהוא 
ועצמות  שרירים  בחיבורי  מבעיות  או  פרקים  מדלקות  הסובל 
יימשך ויבחר אבנים שהמינרל הדומיננטי בהן הוא סידן )קלציום(; 
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יפנו  וחסרי מרץ  או שמטופלים המגיעים חלשים, חסרי אנרגיה 
חיש קל לאבני החן המכילות ברזל ומגנזיום; וכן שאנשים שמצבי 
יימשכו לאבני החן  )ולא הם במצבי הרוח(  הרוח שולטים בהם 

שמכילות ליתיום )מינרל הדואג לאיזון(.
לאבני  מוחשיות  והשפעות  רוחניות  סגולות  ייחסו  הדורות  חכמי 
החושן. בפירושו על פרק כ"ח בספר שמות, שבו מתוארות אבני 
החושן, אומר רבנו בחיי: "אין לך כל אבן ואבן מן האבנים היקרות, 
במדרש  נאמר  כוח  אותו  על  העליונים".  מן  כוח  תמשוך  שלא 
)בראשית רבה, י"ד(: "ובעת הגשמים, כל אבן יקרה מתברכת" 
וכן: "האבנים היקרות בכללותן אינן אלא תריסר, והן תריסר אבני 
דרך  ועל  ותולדותיהן..."  ענפיהן  מיניהן,   - השאר  וכל   - החושן 

הקבלה: "תמצא פליאה וחוכמה ב־י"ב אבני החושן".
ימצא  כוח  כל  "כי   :)9 כ"ח,  )לשמות,  בפירושו  כותב  עזרא  אבן 
המחבר  התייחס  תלפיות"  וב"מדרש  ואבן".  אבן  כל  בתולדות 
על השבט המפותח  לומר טעם  "והוסיף  אבני החושן:  לסגולות 

באבן פלונית, למה ומה סיבתו".
לגוף  כעזר  הנפלאות  תכונותיהן  שבחושן,  החן  אבני  של  יופיין 
אבני  להן התנ"ך:  בכינויים שמעניק  ונדירותן, משתקפים  ולנפש 

חן, אבנים יקרות, אבני חפץ, אבני נזר, שכיות חמדה ועוד.
ספק  ללא  ניתן  היסטורית  בפרספקטיבה  כי  אפוא  ייפלא  לא 
וככל  "התרופות האמיתיות של הקדוש ברוך הוא",  לקרוא להן 

שתעמיק בהן, יגבר ויתרחב הערך המוסף שתקבל מהן.

ד"ר גילה גבריאלוב
ד"ר למדעי ההתנהגות, ד"ר לגמולוגיה
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אבן גאיה 
Gaia Stone

מילות מפתח: חיבור עם לב 
האדמה, אהבה וחמלה, ריפוי 

רגשי, אנרגיות האלה צ'אקרות: 
לב )רביעית( יסוד: מים מאפיינים 

גופניים: תמיכה בריפוי מיגרנות 
וכאבי ראש שנגרמים ממתח, כאבים במעיים מאפיינים רגשיים: הרגעת 

הגוף הרגשי, תמיכה בשנת מנוחה מאפיינים רוחניים: קישור האדם 
לנשיות האלוהית ואל לב האדמה.

שנסחף א זכוכית  דמוי  לחומר  שניתן  השם  הוא  גאיה  בן 
מאפר הר סיינט הלנס, לאחר התפרצות וולקנית של ההר 
בשנת 1980. צבעה הירוק כהה נוצר על ידי המסה ושיפור האפר 

הוולקני, שנאסף מאתר ההתפרצות.
אבני גאיה אידיאליות לגרום לתיאום תהודה בין הלב האנושי 
של  הלב  צ'אקרת  של  אנרגיות  נושאות  הן  האדמה.  לב  לבין 
האנימה טרה, שהיא נשמת האדמה. אבן גאיה מקדמת מערכת 
בין אנשים. היא מתנה מצוינת לשותף הרומנטי,  יחסים אוהבת 
ואינטימיות.  אהבה  של  צמיחה  כיוון שהאנרגיות שלה מקדמות 
ניתן להשתמש בה כדי לרפא מתחים בין הורים וילדים, או בין בני 
יוצרת חמלה  משפחה מנוכרים, או במעגל החברים. אבן גאיה 
עליו  בהם  במצבים  לאדם  לעזור  יכולה  היא  כעס.  ומנטרלת 

לנסות לשכנע אדם שלילי לראות את נקודת מבטו שלו.
לשלוח  כדי  בהן  להשתמש  וניתן  האלה,  אבני  הן  גאיה  אבני 
ולקבל אהבה מכל היבט של הנשיות האלוהית. ניתן להשתמש 
בהן כדי לרפא ולהרגיע את הלב וכדי להכניס אנרגיה בגוף הרגשי.

לשם  טיפול  במהלך  באבנים  להשתמש  יכולים  מרפאים 
הצ'אקרות.  בכל  הרמוניה  ליצור  וכדי  הלב  צ'אקרת  הפעלת 
אבן גאיה פועלת בהרמוניה עם אמטיסט, דנבורייט, אזזטולייט, 
ריפוי רגשי, היא פועלת טוב עם  וכל סוגי הקוורץ. לשם  פנסייט 

גבישי רוז קוורץ ועם מורגנייט.
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אבן המעגל 
Circle Stone

מילות מפתח: הקשבה למודעות 
כדור הארץ, הערת יכולות רדומות, 

איחוד יצירתי עם נשמת העולם צ'אקרות: עין שלישית )שישית(, כתר 
)שביעית( יסוד: סופה מאפיינים גופניים: גירוי הפעלת כל המוח והערת 

אינטליגנציית הגוף מאפיינים רגשיים: יצירת ריגוש והקדשה נלהבת 
לנשמת העולם מאפיינים רוחניים: הערת יכולות מולדות רבות, איחוד 

הדדי עם סופיה.

שנאספו א צור  אבני  לחתיכות  שניתן  השם  הוא  המעגל  בן 
ממעגלי התבואה באנגליה. צור הוא סלע משקע המורכב 

לחלוטין מסיליקה. 
אבני מעגל חולקות עם האזזטולייט את התכונה הייחודית – 
היותן "אבנים מוארות" אשר קיבלו את תבניות התדרים שלהן 
יותר.  גבוהות  אינטליגנציות  התערבות  באמצעות  לאחרונה, 
במקרה של אבני המעגל, יקיצת כל קבוצת אבנים מתרחשת 
מעידים  אותן  המחפשים  אנשים  תבואה.  מעגל  נוצר  כאשר 
המעגל  של  הדופן  יוצאות  האנרגיות  את  מכילות  שהאבנים 

עצמו. 
אבני מעגל גורמות לשינוי. הן מעוררות את כל המוח ומפעילות 
יכולות מולדות כמו ראייה על־חושית, ראיית העתיד, גישה ל"ידיעה 
לאדם  עוזרות  הן  הארץ.  כדור  של  להכרה  ומודעות  מיידית" 
והן מעוררות את הפוטנציאל  להקשיב לזרם הזמן של העתיד, 
שלנו ליצירה הדדית של עולם בשיתוף עם נשמת העולם. כאשר 
אותה  להרגיש  מסוגל  הוא  האבן,  עם  מדיטציה  עושה  אדם 

מפצירה בו לקום ולצעוד בדרך אל ייעודו הנעלה.
אבני מעגל פועלות בהרמוניה עם רוסופיה לשם תקשור עם 
ואזזטולייט  הרדרייט  אהבתה.  וחוויית  העולם(  )נשמת  סופיה 
עוזרת  גרדיניט  התפתחותנו.  בזירוז  המעגל  לאבני  מסייעות 
אבני  ידי  על  המתעורר  החזק  הפוטנציאל  את  ולשלב  לקרקע 

המעגל. 
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אבן הנבואה 
Prophecy Stone

מילות מפתח: קרקוע אור רוחני 
בעצמי הפיזי ובעולם, ראיית חזיונות 

נבואיים צ'אקרות: כוכב הנשמה )שמינית(, כתר )שביעית(, עין שלישית 
)שישית(, כוכב האדמה )מתחת לרגליים( יסוד: אדמה מאפיינים גופניים: 

ניקוי הגוף מאנרגיה עודפת, הסרת מחסומי אנרגיה מאפינים רגשיים: 
אפשרות להרגיש את אושר האדמה בעת קבלת אור רוחני מאפיינים 

רוחניים: סיוע בריפוי אדמה, התעוררות יכולות ראיית העתיד.

בן הנבואה היא אבן נדירה ומוזרה הנמצאת במדבר סהרה. א
היא נדמית כהתגבשות של ברזל ומינרלים אחרים. האבן 
מדיטציה  שביצע  לאחר  אותה,  שגילה  האיש  בעקבות  נקראה 

איתה הוא הגדיר את החוויה "חיזיון נבואי". 
קרקוע  עבור  המינרלים  מכל  החזקות  אולי  הן  נבואה  אבני 
אנרגיית אור בגוף הפיזי. כאשר האדם אוחז באחת מאבנים אלו, 
זרם אנרגיה חזק מגיע מצ'אקרת הכתר, ממלא את הגוף ממש 
עד כפות הרגליים. קרקוע זה של אור רוחני יכול גם לרפא את 

האדם וגם את האדמה, וזה חשוב מאוד בזמנים הנוכחיים.
כפי ששמה מציע, אבן הנבואה יכולה לזרז חזיונות של עתידים 
האבן  עם  מדיטציה  לבצע  יש  אלו,  את  לחוות  כדי  אפשריים. 
בקביעות במשך כמה שבועות, למרות שאנשים רגישים עשויים 
לקבל את החזיונות עוד קודם לכן. לרוב נחווית החוויה הראשונית 

כמקוטעת, אם כי החדות והשלמות מתעצמים עם הזמן.
פועלת בהרמוניה טובה במיוחד עם מולדובייט  אבן הנבואה 
אבני  אור.  אנרגיית  יותר  אפילו  להביא  שיכולות  ואזזטולייטים, 
שאמאן, שאמאנית מאסטר ונומייט עוזרות לקרקע את האנרגיה. 

הרקימר קוורץ "יהלום" ופנסייט משפרות את מאפייני הראייה.
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