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Denumire piatră Imagine Semnificație Zodii specifice

Pietre Lava Renaștere, legătură cu mama 
natură, emană protecție și 

succes, îmbunătățirea 
comunicării, îmbunătățește și 

susține fertilitatea

Taur 
Rocă Vulcanică Rac 

Scorpion

piatră războinică, ajută la 
regăsirea echilibrului, scut 

împotriva energiilor negative, 
disciplină

Onix Capricorn
Leu

Balanță

Inspirație, creativitate, util 
memoriei, îmbunătățește 

răbdarea și ajută la eliminarea 
furiei, durerii și a stresului

Balanță

Howlit Taur
Gemeni

Rac
Vărsător

Ajută la insomnii, ajută memoria, 
concentrarea 

Balanță

Howlit Taur
Gemeni

Turcoaz Rac
Vărsător

Încredere de sine, putere 
interioară, fortifiant , plin de 

energie

Gemeni

Ochi de tigru Capricorn
Rac
Leu

Fecioară

Claritate si energie, crește 
sexualitatea, aduce echilibru în 

viață

Gemeni

Ochi de tigru Rac
Leu

Magenta Săgetător 
Fecioară

Crește viteza metabolismului, 
motivația și energia corporală | 
Se oferă la aniversarea de 13 

ani de căsătorie

Gemeni

Ochi de tigru Rac
Leu

Verde Săgetător 
Fecioară

Iubire, fericire, vindecare 
emoțională,  pace, calm ,iubire de 

sine

Berbec

Cuarț Taur
Gemeni

Roz Fecioară 
Balanță

Piatră bună pentru minte, scade 
negativitatea,  aduce forță și 

protejează de energiile negative

Berbec

Hematite Scorpion
Capricorn
Vărsător

Pești
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Aduce pace interioară și 
protecție, stimulează procesele 

regenerative ale corpului

Taur

Prehnit Gemeni
Fecioară
Balanță

Ajută în vindecarea mușchilor șși 
a oaselor, durerilor menstruale, 

elimină emoțiile toxice și energiile 
nedorite

Taur

Malachit Balanță
Săgetător
Scorpion
Capricorn

Energie, curaj, echilibru și putere, 
ajută în viața sexuală

Jasp / Jasper Berbec
Fecioară 

roșu Scorpion

Simbol al modestiei,  
înțelepciunii, fericirii și 

imortalității. | Se oferă la 
aniversarea de 35 de ani 
(naștere sau căsătorie)

Berbec
Taur 

Coral Rac
Săgetător

Pești
Capricorn

Granat
Este o piatră a sexualități și a 

pozitivismului, elimină eenrgiile 
negative din relație cât și toxinele 

dein corp | se oferă la 
aniversarea a 2, 6 și 18 ani de 

la căsătorie.

Berbec
Leu

Capricorn

Lapis Lazuli
Este o piatră a puterii și curajului, 

a regalității și înțelepciunii și a 
intelectului și adevărului | se 

oferă la aniversarea a 7 ani si 9 
de ani de căsătorie.

Rac
Fecioară
Balanță

Săgetător
Vărsător

Agate
Transformă energiile negative în 
unele pozitive și îmbunătățesc 
puterea de concentrare  |  se 

oferă la aniversarea a 12 și 14 
ani de la căsătorie.

Rac
Fecioară
Balanță

Scorpion
Săgetător

Goldstone Inspirație, ingeniozitate, protecție 
dar și ambiția o înoțesc

Leu
Balanță

Pești
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