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FødselsstenHVORDAN DIN BRINGER DIG LYKKE

I hvilken måned er du født?
Din fødsels-måned bestemmer din helt egen lykkesten,

som har positiv virkning på din fremtid, hvis du bærer den

Januar
GRANAT
Kendt for: Venskab, vedholdenhed

Virkning: Du må ikke længere stem-
me til folketingsvalg, hvis du tror på 
det hér. Og lad venligst også være 
med at få børn.

Februar
AMETYST
Kendt for: Oprigtighed, sjælefred

Virkning: Når du bærer ametysten, 
hedder du pludselig Jytte og har 
kneppet med L.O.C., og det var ikke 
specielt godt.

Marts
AKVAMARIN
Kendt for: Klogskab, mod

Virkning: Når den ligger i et glas 
vand i et stykke tid, så siges det, at 
vandet får helbredelige kræfter. 
Den virker endnu bedre med et glas 
tis, som du så drikker.

April
DIAMANT
Kendt for: Rent sind

Virkning: Så hård og uovervindelig 
er diamanten, at den siges at overfø-
re sine egenskaber til bæreren. Det 
siges også, at din skolegang tydeligvis 
er spildt, og du snart får et girokort 
med krav om tilbagebetaling.

Maj
SMARAGD
Kendt for: Elsket af andre, lykke

Virkning: Ingen.

Juni
MÅNESTEN
Kendt for: Sundhed, rigdom

Virkning: Du får en utrolig lang pik, 
som konstant spiller ’Danser i Måne-
skin’. Hvis du gør rejehoppet, bliver 
du hentet af en rasende folkemæng-
de, og udstillet til spot i et bambus-
bur på Rådhuspladsen.

Kendt for: Fjerner tvivl og angst

Virkning: Den står for lidenskab og 
livskraft, og healer den menneskelige 
organisme. Eller det modsatte. Jeg 
sidder bare og finder på.

August
PERIDOT
Kendt for: Kurerer ensomhed

Virkning: Tjener penge til en stor 
skare kvindelige terapeuter med 
numerolog-navne. F.eks. Safrane fra 
Middelfart, om hvem det siges, at 
hun sutter en god gren.

September
SAFIR
Kendt for: Beslutsomhed

Virkning: Slet ikke nogen.

Oktober
TURMALIN
Kendt for: Undgå livets problemer

Virkning: Problemer.

November
TOPAS
Kendt for: Sande venskaber

Virkning: Ærkeenglen Gabriel for-
midler denne stens vibration. Og når 
Gabriel ikke er ledig, er det Ærke-
tankpasseren Henno som vil give dig 
vibrationer ude bag vaskehallen.

December
ZIRKON
Kendt for: Succes i livet

Virkning: Ikke en skid.

Juli
RUBIN


