
 Ametrin 

Ametrin er en kraftfull krystall som er en kombinasjon 
av Ametyst og Citrin. Den kan koble de fysiske og 
åndelige riker sammen. Metafysisk er Ametrin bra for 
åpning av det tredje øye chakra. Ametrin kombinerer 
maskulin og feminin energi og bidrar til å bringe 
harmoni med andre. 
 
Ametrin er en veldig beroligende stein som antas å 
være verdifull for de med kroniske, langvarige 
sykdommer. Ametyst andelen av Ametrin er tenkt å 
hjelpe for en guddommelig opplevelse, mens Citrin 
andelen åpner for denne opplevelsen så man selv blir 
en del av åndelige "reisen". 

Mange bruker Ametrin mot stress, gjerne i områder 
som er stressrelatert som på jobben, i bilen, eller i en 
lomme dersom du bærer med deg stress. 

Ametrin kan øke kreativitet og læring, og kan derfor 
hjelpe de som bruker den til å komme opp med 
kreative løsninger på vanskelige problemer om 
arbeidsrelaterte eller personlige forhold. 

Fysiske problemer og plager: AIDS, Alzheimers, 
balanse, blodsirkulasjon, tretthet, hodepine, HIV, 
immunsystem, gulsott, sløvhet, metabolisme, magesår 
 
Følelsesmessige problemer og plager: Sinne, angst, konsentrasjon, selvtillit, kreative uttrykk, 
kreativitet, beslutningstaking, frykt, sorg, motivasjon, fobier, selvtillit 
 
Spirituelle problemer og plager: Astralreiser, balanse, klarhet, tilkobling med høyere selv, 
drømmer, høyere Selv, meditasjon, mental klarhet, beskyttelse, transformasjon 

Geologi 
Ametrin er et sammensatt ord fra navnet på de to kvartstypene ametyst og citrin. Betegnelsen for 
en to-farge blanding av ametyst (lilla kvarts) og citrin (gul kvarts). Stenen kan også kalles 
Amecitrin. Fargeskillet skyldes temperaturforskjeller over tid mens kvartsen størknet og 
krystalliserte seg i magmalaget. Det mest populære kuttet er en rektangulær, fasettslipt stein som 
er nær 50 prosent ametyst og 50 prosent citrin. Fargene på naturlig ametrin urenhetet i jernet i 
kvartsen. Noen lilla-gyldne ametrinsteiner er produsert i laboratorium ved å varmebehandle naturlig 
ametyst. Det finnes også syntetisk ametrin i markedet 

Norsk navn: Ametrin 
Engelsk navn: Ametrine 
Chakra: Solar Plexus 
Stjernetegn: Tvillingene, vekten 
Vibrasjon: 4 
Hardhet: 7 
Farge: Gull, lavendel, lilla, gul 
Kjemisk formel: SiO 2 + Fe 
Kategori: Silikater 
Krystallsystem: Trigonal  
Spesifikk vekt: 2,63-2,65 
Sjeldenhet: Mindre vanlig         Sariel.no 

https://no.wikipedia.org/wiki/Ametyst
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