
שם 
האבן

תכונותחודש לידה

גרנט 
Garnet

חודש לידה ינואר

מזלות  
מעוררת השראה, יצירתיות, מוטיבציה, 

שמחה ואופטמיות, מעלה את הביטחון העצמי.

אמטיסט / 
אחלמה 

Amethyst

חודש לידה פברואר

מזלות  

מעוררת הרמוניה וסבלנות, טובה 
לשינה, לריפוי, מתח וכאבי ראש.

אקוומרין       
Aquamarine

חודש לידה מרץ
מזלות  

מסייעת במשבר רגשי, עוזרת למחשבה צלולה, 
כושר דיבור, השראה. טובה לאסטמה.

    

יהלום 
Diamondחודש לידה אפריל

אבן אנרגטית בעלת עוצמה אדירה. 
מגבירה את הביטחון העצמי וחוש ההבעה. 

 

אמרלד / 
איזמרגד 
Emerald

חודש לידה מאי
מזלות  

עוזרת לפתח רגשות של אחווה 
ואהבה ללא תנאי. מסייעת בריפוי 

דלקות, בעיות לב וסוכרת.

פנינה 
 Pearl חודש לידה יוני

משרה אמונה, רוגע ושלווה עם תחושת 
יופי פנימי המוקרן כלפי חוץ. 

מסייעת בהתמודדות עם דיכאון.

   
רובי 

Ruby
חודש לידה יולי

מזלות  
מעניקה מרץ, חיוניות, כוח ואנרגיה. 

מצוינת לנשים עם בעיות פוריות.

   
פרידוט 
Peridot

חודש לידה אוגוסט

מזלות   
מרככת תחושות של כעס וקנאה. מעניקה 

תחושה של אושר. מחזקת נשים בהריון.

 
ספיר 

Sapphire
חודש לידה ספטמבר

מזלות  
עוזרת בהגשמת הייעוד, מעודדת נחישות, 

אמת, חכמה ואת הצורך במימוש עצמי.   

אופל 
Opal

חודש לידה אוקטובר

מזלות  
מביאה הצלחה ומזל. מגבירה את חוש 

היצירתיות של האדם. מחזקת את הלב.

סיטרין 
Citrineחודש לידה נובמבר

מזלות  

אבן השפע, מחזקת אנרגיה, הגנה, החלטיות, 
כוח רצון וביטחון עצמי. מרגיעה וטובה לבעיות 

ריכוז ולהבחנה בין עיקר לטפל.

   

טורקיז 
Turquoiseחודש לידה דצמבר

טובה לשמירה והגנה, שלווה ואומץ. מרגיעה 
ומאזנת את הנפש. מועילה לסובלים מאסטמה.

  

קריזופרס
Chrysoprase  מזלות

מחזקת לאחר פגיעה רגשית, מאזנת ומעודדת חסד 
וחמלה. עוזרת להירדם.

  

ענבר 
Amber  מזלות

מאפשרת ראייה קלילה של אירועים סופגת את 
האנרגיה השלילית ומסייעת לגוף לרפא את עצמו.

   

טורמלין 
Tourmaline  מזלות

עוזרת לדבוק במטרות, לא להיפגע ולקחת ללב. 
מאזנת רגשות ומרגיעה חרדות וחששות. 

  

רוזקוורץ 
Rose quartz  מזלות

מציפה באנרגיה, הגשמה עצמית ושלווה פנימית. 
מזינה, מרגיעה ומלמדת לתת ולקבל אהבה. 

  

מונסטון 
Moonstone

האבן לזיווג נכון ואמיתי. אבן לחידוש ורענון מזלות  
היחסים בין בני זוג, מביאה הרמוניה לחיי הנישואין.

  

אמזונייט 
Amazonite  מזלות

מעניקה שמחת חיים, מעולה לחרדות ופחדים. 
מעודדת תקווה ואמונה בכל מצב בו אנחנו נמצאים.

   
לברדורייט 

Labradorite  מזלות
עוזרת לקבל את עצמי כפי שאני. מקלה על מתח 

ולחץ. מעניקה בהירות ודייקנות מחשבה.

לאפיס 
Lapis  מזלות

משחררת לחץ ומעניקה כוח. מרככת 
ומרגיעה מצבי יאוש. אבן של נאמנות עצמית.

טובה למחפשים שינוי.

  
טופז

Topaz  מזלות
מחזקת תקשורת וביטוי, מרגיעה את המחשבה. 

טובה למערכות יחסים, מעודדת הצלחה ויצירתיות.

אוניקס 
Onyx

עוזרת להשתחרר ממערכות יחסים בעייתיות. 
מעמעמת תחושת צער ואבל. 

מחזקת שליטה עצמית ומקרקעת.

   
קורל 
Coral

מרככת דכאון ואדישות ומשרה תחושת שלווה 
והרמוניה. מחזקת את הקול הפיזי.

   

טנזנייט 
Tanznite

מרגיעה, מחזקת יכולת להזדהות עם הזולת, 
להרגיש חמלה ואמפתיה. משרה שלווה עמוקה.

  

זירקוניה 
Cubic Zirconia
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