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Krzemień pasiasty
• Unikalne właściwości wizualne – posiada charakterystyczne warstwy wynikające 

z warunków procesu powstawania (od 159,4 mln do 154,1 mln lat temu)

• Przywraca harmonię i równowagę

• Nazywany kamieniem optymizmu

• Właściwości bakteriobójcze

• Łagodzi migreny

• Dodaje energii w stanach zmęczenia

• Występuje w Górach Świętokrzyskich

• Rzadziej niż diamenty

• Wysoka twardość pozwala na zastosowanie 
w jubilerstwie i elementach dekoracyjnych
(twardość 6,5-7 w 10-stopniowej skali Mohsa)



Właściwości lecznicze kamieni

• Litoterapia jest jedną z dziedzin 
medycyny niekonwencjonalnej, 
w której wykorzystuje się leczniczą 
moc kamieni szlachetnych 
i półszlachetnych. 

• Współcześnie kamienie wykorzystuje 
się jako terapię lub uzupełnienie 
innych naturalnych metod, takich jak 
hydroterapia, akupresura, 
aromaterapia, koloroterapia oraz 
rozmaite techniki masażu, a także 
zawiera elementy arteterapii 



Wykorzystanie krzemienia pasiastego 
w turystyce zdrowotnej

• Jako odpowiedź na potrzebę 
zabiegów nawiązujących do 
naturalnych zasobów 
lokalnych i tradycji regionu

• W ramach współpracy nauki 
z biznesem opracowano 
masaż krzemieniem 
pasiastym



Właściwości cieplne krzemienia pasiastego



• Jako uzupełnienie rytuału masażu 
gorącymi kamieniami bazaltowymi 
w okresach jesienno-zimowych oraz 
chłodzonymi kamieniami białego 
marmuru w okresie letnim lub 
w stanach zapalnych

• Krzemienie pasiaste kładzie się na 
miejscach energetycznych – czakrach 
i delikatnie masuje

Masaż krzemieniem pasiastym



• Masaż krzemieniem pasiastym jest 
elementem terapii księżycowej

• Znak towarowy nr Z.480339 
„Terapia księżycowa –
Terapeutyczny program 
wspomagający zdrowie w oparciu 
o rytmy księżycowe z 
wykorzystaniem jogi i relaksacji 
oraz substancji bioaktywnych 
w żywieniu i kosmetyce 

Ochrona patentowa



• Tradycyjne wyroby biżuteryjne i ozdobne lub 
jako pamiątki
•Wpisanie Krzemionek Opatowskich na Listę 

Światowego Dziedzictwa UNESCO 
• Litoterapia – zabiegi i terapie zdrowotne
• Inne badania nad wykorzystaniem krzemienia 

pasiastego w turystyce zdrowotnej

Potencjał wizerunkowy dla rozwoju turystyki 
w regionie świętokrzyskim



•Krzemień pasiasty – symbolem kojarzącym się 
z ziemią świętokrzyską? 
• Legalność wydobycia?
•Źródła pochodzenia?
•Zrównoważona eksploatacja zasobów?
•Certyfikacja oryginalności?

Wyzwania wizerunku i dostępności 
dla turystów krzemienia pasiastego
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