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Ma Prem Shakti Alternatív Terápia képzések 

 

 

Mottónk: 

Hiszünk abban, hogy egészségünk az egész ember múltját és jelenét 

figyelembevevő szelíd módszerekkel megóvható és javítható 
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1. / 1 Mi a kristálygyógyászat?  

A kristálygyógyászat a kristály tudatával történő gyógyítás rendszerezett módszertana. Egy 

természetes gyógymód, ami világos felépítésű és könnyen kivitelezhető.  

A kristálygyógyászatban a kristályokban rejlő finom energiát alkalmazzuk – saját 

tudatunk irányításával – a gyógyító, kiegyensúlyozó terápiák során.  

A kristályok különböző rezgéseket bocsátanak ki magukból, és olyan finom energiamezőkkel 

rendelkeznek, amelyek az élőlényeket ( minden élőlényt: embert, állatot, növényeket ) 

különböző energiákkal töltik fel, védik és a belső energiaáramlásukat szabályozzák. 

Minden kristály rezgése egy sajátos energiamintázatot követ, és az ásványtól függően 

mérhető ingadozást mutat a teljes elektromágneses sprektumon. A kristályok energiája 

viszonylag alacsony intenzitású, mégis azonnal érzékelhetően nagy hatású, mivel mágneses 

rezgésük folyamatos és harmonikus. 

Minden létezőnek - élőnek és élettelennek - megvan a maga energiarezgése. Így nekünk, 

embereknek is, és a köveknek, kristályoknak is. 

Ahhoz, hogy érthető legyen a fentiek jelentősége, és azért, mert tanfolyamunk mindhárom 

moduljában sokat fogunk foglalkozni a rezgéssel, beszéljük meg, hogy érthető legyen, mi is 

ez. 

Az Univerzum törvényei megcáfolhatatlanok. Ezek közül legismertebb a gravitáció törvénye, 

amit mindenki ismer, de kevesen ismerik, pedig szintén ide tartozik a REZGÉS TÖRVÉNYE 

A rezgés törvényének ismerete mindhárom modulunk megértéséhez szükséges, ezek 

alapjait képezi, ezért itt külön nem térek ki rá, a Belső blog menüben találod. Ugyanitt 

találod meg Kuthumi mester megállapítását is, aki a kvarckristályokról tanít rendkívül 

átfogóan. Kérlek olvasd el, mivel tanításaim így válnak kézzelfoghatóvá. 

Amikor egy kristály elektromágneses mezője kapcsolatba kerül az emberi szervezettel, a 

következő hatásokat fejti ki: 

- A meridiánokon (a test energia pályáin) keresztül energia áramlik, ezáltal a csakrák 

azonnal működésbe lépnek 

- Stimulálja az idegi elektromos válaszokat, aminek válaszreakciója az, hogy aktiválja a 

hormontermelő mirigyeket 

- Beindul a sejtek, szövetek és szervek anyagcseréje (az anyagcsere a sejtek 

membránján keresztül elektromágneses ingerlés hatására valósul meg) 

Elméletileg egy kristály elektromágneses tere minden területre kihat, mégis csak ott hatásos, 

ahol hasonló frekvenciát, vagy hasonló energiastruktúrát talál. Ezt a jelenséget 

rezonanciának hívjuk. (latin: resonare szóból) 

Azon a ponton, amelyiken a kristály a testtel érintkezésbe lép, egyfajta visszhang keletkezik, 

ahol a test hasonló anyagai, részecskéi vagy szerkezetei harmonikusan tudnak együtt 

rezegni azzal a frekvenciával, amely a kristályokból kilép. 



Fontos tudni, hogy ez a hatás nem csak akkor érhető el, ha a kristály közvetlenül 

érintkezik a testtel, hanem elegendő az is, ha csak az aurán belül van. Kicsit lágyabb, de 

hosszútávon hatásos az is, ha abban a térben (szobában, irodában, autóban, stb.) helyezzük 

el a kristályt, ahol sokat tartózkodunk. Ez utóbbi esetben a kristály érzelmileg hatással 

van azokra is, akik ugyanabban a térben tartózkodnak! 

Ezzel az eljárással a test fizikai részeit stimulálhatjuk, valamint emelni lehet vele a kristály 

rezgésének megfelelő érzelmi és spirituális szintünket is. 

A kristályok gyógyító erejét valójában a rezgő energiájuknak állandósága és 

szabályossága, harmóniája biztosítja. A beteg, fájdalmas testrészünkben található 

kaotikus, diszharmonikus, zavaros frekvenciák a kristályok behangoló tulajdonságával 

harmonizálnak. A kristályok természetes harmóniája azokra az alapelvekre utal, amelyeket a 

test, a lélek és a szellem használ, amikor egészséges. 

 

I / 2. Kristályrendszerek  

A kristályokkal való gyógyításhoz, elixír készítéséhez és egyéb foglalatosságokhoz hasznos 

alapszinten megismerkedni a kristályrendszerekkel.  

A kristályok képzelt középpontjain át három vagy négy képzeletbeli kristálytani tengelyt 

húzhatunk. Ezek hosszának egymáshoz való viszonya és egymással bezárt szögeik 

alapján 7 kristályrendszert különböztethetünk meg. A kristályrendszerek a szabályos 

rendszertől a triklin felé haladva, egyre kevesebb szimmetriát mutatnak. 

A rend kedvéért vegyük sorba röviden ezt a hét rendszert. 

 

 

Szabályos (köbös) kristályrendszer  

 

 

 

Négyzetes belső struktúrával rendelkező kristályok. Tengelykeresztjeiből három 

egyenértékű, egymásra merőlegesek, egymással felcserélhetők. Ez arra utal, hogy a 

tulajdonságok jelentős része az iránytól független. Ez a kristályrendszer szabályosságáról 

könnyen felismerhető, de osztályai nehezen különböztethetők meg. 

Fontosabb ásványai: arany, argentit, ezüst, fluorit, galenit, gránátcsoport, gyémánt, 

kobaltin, halit, krisztobalit, kuprit, lazurit, magnetit, pirit, platina, réz, torianit. 



 

Tetragonális (négyzetes) rendszer 

 

 

 

Téglalapos belső struktúrával rendelkező kristályok. A három tengely egymásra merőleges, 

de csak kettő azonos egységhosszúságú, így egy a főtengely kitüntetett szerepű. 

Főtengelyes kristályrendszernek is nevezik. Több főtengelyi és melléktengelyi, és 

síkszimmetriával (tükörszimmetria) is rendelkezik. 

Fontosabb ásványai: wulfenit, vezuvián, cirkon, bornit, anatáz, rutil 

 

 

 

Hexagonális ( hatszöges ) rendszer 

 

 

 

Hasonló a trigonális rendszerhez, de szimmetriájában döntően a hatszöges elemek az 

elsőrendűek. 

Fontosabb ásványai: apatit, akvamarin, berill, grafit, kalkozin, kvarc, molibdenit, smaragd, 

sugilit, nefelin, nikkelin, vanadinit, 

 

 

 



Trigonális ( háromszöges ) rendszer 

 

 

 

Háromszöges belső struktúrával rendelkező kristályok. A főtengely a melléktengelyekkel 

derékszöget zárnak be a melléktengelyek egymáshoz képest nem derékszögűek, a főtengely 

és a melléktengelyek egységhossza különböző. Sok tengely-, lap és tükörszimmetriával 

rendelkezik. 

Fontosabb ásványai: ametiszt, hegyikristály, kalcit, dioptáz, dolomit, kvarc, magnezit, 

rodokrozit, sziderit, tellúr, turmalincsoport. 

 

 

 

Rombos rendszer 

 

 

 

Rombusz alakú belső struktúrával rendelkeznek. A három koordinátatengely egymásra 

merőleges, de különböző egységhosszúságúak. Szimmetriaelemeinek száma több mint 

három. 

Fontosabb ásványai: alexandrit, cölesztin, peridot, prehnit, topáz, aragonit, az olivincsoport 

kristályai 

 

 

 



 

Monoklin ( egyhajlású ) rendszer 

 

 

 

Paralelogramma alakú belső struktúrával rendelkeznek. A rendszerben a tengelyarányok 

különbözőek, a hajlásszögük egymáshoz képest egy kivételével derékszögű, kevés 

szimmetria elemet tartalmaz. 

Fontosabb ásványai: azurit, lazulit, epidot, howlit, malachit, szerpentin, muszkovit, ortoklász 

 

 

 

 

Triklin ( Háromhajlású ) rendszer 

 

 

 

A tengelykeresztek különböző egységhosszúak és különböző szögeket zárnak be 

egymással. A legkevesebb szimmetria elemmel rendelkezik, jellemző szimmetriatengelye 

nincs, minden kristálylap különálló és egyedi. 

Fontosabb ásványai: asztrofillit, labradorit, rodonit, türkiz, ulexit 

 

 

 



Amorf ( alaktalan ) rendszer 

A kristályrendszer hét tagja után fontos tudni, hogy a kristályos szerkezet mellett találkozunk 

a természetben nem kristályos, amorf (=alaktalan) képződményekkel is.  

Ezek nem tartoznak a kristályrendszerek közé.  

Vannak olyan kövek, amelyeknek nincs szabályos belső szerkezetük, mert a kőzetképződés 

folyamata túlságosan gyors volt annak kialakulásához. Ezeket soroljuk az amorf rendszerbe. 

Ilyenek pl. az obszidián (vulkáni üveg), a moldavit (meteorüveg), a borostyán (szerves 

anyag) opalit, tektit.  

 

A kristálygyógyászatban párhuzamot fedezhetünk fel a kristályrendszerek és a lelki 

problémák között.  

Egy amorf kő például rendkívüli módon segíthet azoknak, akik nem tudnak eligazodni az 

életben és az Őt körülvevő káoszban. Aki „elveszettnek” érzi magát, nem találja az Élet 

célját, nem tud a gyors változásokkal együtt haladni, annak egy borostyán vagy obszidián 

ékszer segíthet. 

 

 

 I / 3 Az ásványok keménysége 

A drágakővel, mint az ékszer díszével kapcsolatban elvárás egy bizonyos keménység, a 

használhatóság és tartósság érdekében. A levegőben lévő por nagy mennyiségű apró kvarc 

szemcsét tartalmaz (a finom homokot fújja a szél), ami a puhább köveket évek múltán 

megmattítja. Különösen érvényes ez a borostyánra! 

Az ásványok keménysége az az ellenállás, amit egy másik (keményebb) anyaggal történő 

karcolással szemben tanúsítanak. A keménységi sálát 1-től – 10-ig osztályozzák, ezt 

nevezzük Friedrich Mohs féle skálának. 

Ez azt jelenti, hogy a nagyobb Mohs – skálájú anyagok karcolják a kisebbeket. Ennek 

megfelelően például a fluorit karcolja a kalcitot, de az egyel magasabb skálán lévő apatitot 

nem. 

Gyakran használt „kristályunk„ ( megkövesedett gyanta ) a borostyán, ami a Mohs – skálán 2 

– 2,5 keménységű. A borostyánra rendkívüli módon kell vigyázni, mivel még a levegőben 

szálló finom porszerű homokszemcsék (kvarc, aminek a keménysége 7) is kárt okozhatnak 

benne.  

Általában az ékszerkő karckeménysége, a Mohs skálán mért legalább 7, vagy ennél 

magasabb. Ettől a szemponttól ugyanakkor gyakran eltekintünk, a kő szépsége miatt, (pl.: 

türkiz (5 – 6), howlit (3 – 3,5), krizokolla (2 – 4), lápisz lazuli (5 – 6), borostyán (2 – 2,5) stb.)   

 



1 / 4 A kvarcokról 

A kristálygyógyászat alapkristálya a kvarc. Mint feljebb már olvashattál róla, fontossága miatt 

több ismeretet igényel. 

A kvarc a legelterjedtebb ásványok egyike, a földkéreg kb.12 % - át adja. Minden 

ásványképződés fázisában megjelenik. A kvarcnak szép színű, aránylag könnyen található 

változatai közül kerültek ki az első drágakövek. 

A kvarcok kémiai összetétele szilícium – dioxid (képlete SiO2) 

Törése: egyenetlen, vagy kagylós 

Karcszíne: színtelen, vagy fehér 

A kvarc nem hasad. A gyakrabban előforduló ásványok között a kvarc a legkeményebb, a 

Mohs – skálán 7 –es keménységű. Az üveget jól karcolja, acéllal szikrázik. 

Az idegen anyagoktól teljesen mentes, tiszta kvarc színtelen, átlátszó. Egészen pici idegen 

anyag igen változatos színűre festi a kvarcot, ezért a kvarc egyike a legszíngazdagabb 

ásványoknak.  

Zárványok nagyon gyakoriak benne. Szilárd zárvány általában az amfibol, rutil, turmalin, 

epidot kristályok tű formában és klorit kristályok pikkely formában vannak benne. 

A kvarcváltozatok egy része kristályokban fordul elő, ezek a kristályosodott kvarcok, vagy 

fanerokristályos kvarcok 

Ide tartozik a hegyikristály, ametiszt, füstkvarc, rózsakvarc, citrin, aventurin, valamint a 

zárványos kvarcok, úgymint a kvarcmacskaszem, sólyomszem, tigrisszem, aranyos kvarc, 

rutilkvarc 

A kvarcváltozatok másik részét kristályokban soha nem találjuk, ezek a vaskos kvarcok 

vagy kriptokristályos kvarcok. 

A vaskos kvarcok rostos, vagy szemcsés szerkezetűek.  

Rostosak: kalcedon, karneol, krizopráz, heliotrop és az achátok összes fajtája. 

Szemcsések: szarukő és a jáspisok összes fajtája 

A színes kvarcváltozatok hőre változtathatják a színüket, részben kifakulhatnak. 

A kvarckristályok és a csiszolt kvarcok tökéletesen üvegfényűek. Törésfelületükön a 

kristályosodott kvarcok zsírfényűek, a vaskosak részben szarufényűek, finomrostos 

változatai selyemfényűek. 

A teljesen színtelen, valamint a szép, telt színű átlátszó kvarcváltozatokat nemes 

kvarcoknak nevezzük : hegyikristály, füstkvarc, citrin, ametiszt, rózsakvarc. 

 



A kvarc kristályalakja, mérete és képződési hőmérséklete között összefüggés van, ezért 

nagyon jó földtani hőmérő. A hexagonális β-módosulat a hőcsökkenés után is megtartja 

alakját, így következtetni lehet, hogy a kristály 573 °C felett keletkezett-e vagy alatta.  

Folyékony magmából (magas hőmérsékleten) hexagonális dipiramisos alakban 

kristályosodik, míg a csökkenő hőmérsékelettel prizmalapjai is egyre inkább kifejlődnek. 

Alacsony hőmérsékletű, hidrotermális viszonyok között nyúlt, oszlopos termetű (prizmás), 

illetve a kristályon piramis, romboéder és trapezoéder lapok is megjelennek. Jellegzetes, 

hogy a különféle kristálylapok felülete is eltér egymástól: egyik érdes, másik vonalazott vagy 

tükrözően sima, melynek révén a trigonális szimmetria egyértelműen kifejezésre jut. 

Ez a hármasság az igazán fontos dolgokban újra és újra megjelenik. Nem véletlen, hogy 

a betegségek kristályokkal való kezeléséről már 5000 évvel ezelőttről is vannak feljegyzések. 

Arisztotelész is hagyott hátra feljegyzéseket a drágakőgyógyítás akkori módszereiről, de ha 

nem megyünk annyira vissza az időben, akkor az 1500–as évekből ismerhetjük Paracelsus 

írását, aki már a kristályok szerkezetére is kitér. 

Szintén Paracelsus volt az, aki írásában megkülönböztette a „szubsztanciákat” (jelentése: 

valaminek a lényege), amelyek alkalmazása megszünteti a betegségek tüneteit és a szubtilis 

(jelentése: finom, gyengéd) erőket, amelyek egyidejűleg a „testi fogyatkozás okát is 

leküzdik.” (lelki kiváltó ok) 

Hildegard von Bingen ( Hildegard nővér ) is sikeresen alkalmazta a kristályterápiát, híres 

ametisztvizének receptjére később visszatérünk. 

Kicsit elkanyarodtunk, de térjünk vissza a hármasságra. 

A háromszög forma egyetemes építőkocka. A kvarckristálynak az „építőköve” az egyenlő 

oldalú háromszögekből álló 3 lapú gúla. (a kristályok teteje természetes formájában 

háromszögekre van csiszolódva) Ez az alak a hármasság törvényének egyik legfontosabb 

megjelenési formája. 

Több ősi filozófiai iskola szerint minden jelenség, amely az isteni síktól alacsonyabb síkon 

létezik, a három erő együttes hatásából ered. Két erőnek a jelenléte tökéletes mozdulatlan 

egyensúlyhoz vezetne. (gondoljunk a mérleg nyelvére)  

Amikor belép a harmadik erő, mozgásba hozza ezt az egyensúlyt. 

Ez a kölcsönhatás egy egyetemes törvény, aminek értelmében semmi nem maradhat 

mozdulatlan! A szellemi fejlődés megteremtéséhez is szükség van egy aktív, egy passzív és 

egy semleges erő hármasságára! 

 

Az alternatív, természetes eljárásokon alapuló gyógymódok kiegészítő terápiaként alkalmazhatók, 
nem helyettesítik a szakorvosok által alkalmazott, korszerű terápiás eljárásokat! A gyógyítás azonban 
mindig több síkon történik, az első lépcső minden esetben a lélek szintje. Csak a fizikai test szintjén 
legyőzni a betegségeket nem más, mint tüneti kezelés. 


