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Ha gondosan bánsz a kristályaiddal, még több örömödet lelheted ajándékaikban,  

mert a felőled sugárzó tisztelet elmélyíti a kapcsolatotokat! 

 

A kristályok, drágakövek gyógyító illetve testet – lelket harmonizáló hatásának átfogó 

ismeretét illetve alkalmazásának legpontosabb módjának leírását az ősi India szent írásai, a 

Védák hagyományozták ránk.  ( A Védák (szanszkrit szó:    ) vagy védikus irodalom India 

legrégibb irodalmi emlékei, a hagyomány alapján az univerzum ezoterikus bölcsessége. A 

véda szó tudást vagy szent ismeretet jelent. )  

Az indiai Védák bölcsessége szerint a kristályok lélekkel rendelkező életformák, mivel 

megfelelő körülmények között, bár nagyon lassan, de növekedésre képesek. Az egyes 

kristályok alkalmazásakor a vele összefüggő lelki állapot pozitívan változik, és ezáltal a vele 

kapcsolatban lévő élethelyzetre vagy testi állapotra betegségre is pozitív hatást gyakorol. 

 

2 / 1. A kristály kiválasztásának módszerei 

Kristályokat különböző célokból vásárolhatsz. Divat és esztétikai szempontból a kövek külső 

tulajdonságai szerint választasz, de még így sem véletlen a választás. Az adott időben 

aktuális érzelmeid, problémáid, minden esemény, ami az agyadban éppen akkor játszódik, 

rendkívül erős frekvencián rezgő energiát bocsát ki. Erről olvashattál a Rezgés Törvényében. 

Amikor ez az energia találkozik egy olyan energiamezővel, ami jó hatással van rá, akkor 

ösztönösen kihasználja annak gyógyító, stimuláló hatását.  

 

A gyógyító kövek, kristályok szintén nagyon erős energiarezgést sugároznak.  

A benned lezajló folyamat energiarezgése így azonnal képes kiválasztani azt a kiegyenlítő 

hatást, amivel feltöltődhet. Ennek a folyamatnak nem kell feltétlenül betegségnek lenni. Elég 

egy stresszes állapot, izgalom, nyugtalanság, stb. 

A gyógyító kövek, kristályok olyan finom energiamezőkkel rendelkeznek, amelyek 

különböző energiákkal töltenek fel minket.  

 

Védik és szabályozzák a belső energiaáramlásodat, erősítik képességeidet, elősegítik a 

külső energiával lévő kapcsolatodat, megnyugtatnak és megvigasztalnak, harmonizálnak és 

így meggyógyítanak. 

Ha gyógyulás, gyógyítás miatt választasz kristályt, akkor feltétlenül figyelembe kell venni a 

kristály energetikai tulajdonságait! Konkrét betegség kezelésére akár már otthon, könyvek 

segítségével is ki lehet választani, hogy milyen kristályfajta a legalkalmasabb a kezelésre. 
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A kristályok kiválasztásának módjára személyenként más – más módszer a mérvadó. Saját 

tapasztalatomból kiindulva legszívesebben azt mondom, hogy a legfontosabb szabály, hogy 

nincs szabály! Ez érvényes a kristályokkal való egyéb foglalatosságra is! A Védák tanítása 

azt mondja, hogy hagyatkozz a megérzésedre amikor egy gyógyító kővel kapcsolatba 

kerülsz! A mai kor emberének azonban ezt nem egyszerű elfogadni, hiszen régóta 

működnek azok a külső erők, akik a Maya fátylát szemünk elé borították – borítják ma is - és 

azt sugallják, hogy életünket külső erők irányítják. Pedig az intuíció (megérzés) működik 

most is, nálad is, csak hinned kell önmagadban! 

Ha igazán szereted a kristályokat és figyelsz rájuk, könnyedén és nagyon hamar fel 

tudod állítani a saját módszeredet. Abban biztos lehetsz, hogy ez a módszer számodra a 

legtökéletesebben fog működni! Amit most tanulsz, az csak egy iránymutatás, ami nálam 

működik. Ezzel a tanfolyammal akkor érem el a legnagyobb sikert, amikor Te majd érzed 

magadban a kristályokat, kidolgoztál magadban egy saját módszert, ami neked működik! 

Akkor már nem kell visszalapoznod ide, hogy megnézd, milyen kristállyal kezeld az éppen 

jelentkező tünetet. Lehet, hogy ez teljesen más kristály lesz, mint amit itt tanulsz! Tartsd 

szem előtt, hogy a tanultak általánosságok, a magad érzése pedig belőled jön, a kristály a Te 

saját rezgéseddel rezonál együtt!  

Talán azért tűnhet nehéz feladatnak a megfelelő kristály kiválasztása, mert olyan sokféléből 

lehet választani. Ha figyelembe veszed, hogy minden kristály egy bizonyos rezonanciával 

rendelkezik, és meghatározott tulajdonságokkal bír, akkor már könnyedén összepárosíthatod 

azzal, amire használni szeretnéd. 

Ha még kezdő vagy és eddig nem működtél együtt a kristályokkal, vagy már ismered őket, 

de szeretnéd másik oldalról is rálátni, néhány módszert írok, amelyek az irányt mutatják. 

 

Fizikai érzetek 

Egy kristály kiválasztásakor figyelhetsz a fizikai érzetekre.  

- Vegyél a kezedbe több kristályt. Ezek legyenek különböző fajták, amíg nem tudod, 

milyet vegyél.  

- Figyeld meg, melyik kristály lüktet erősen a tenyeredben, vagy valamilyen 

melegségérzetet tapasztalsz a kezedben, a szívedben, gyomrodban, fejedben.  

Van, aki a kristály „ ízét „ érzi, valakinek a fülében felcsendül egy eddig ismeretlen dallam. 

Hangsúlyozom, hogy ez az érzés mindenkinél egyedi! Ne várj lüktetést, vagy meleg – 

érzetet, mert jelentkezhet más formában is! A lényeg, hogy az érzés mindig kellemes és 

olyan, amit nem tapasztalsz, amikor nincs a kezedben a kristály. Amikor ilyen módon 

megtalálod a megfelelő fajtát, megteheted, hogy ugyanabból veszel kettőt a kezedbe, 

esetleg más formájút, nagyságút, és amelyiknél erősebb az érzet, azt válaszd! Ha nem 

találsz megfelelő kristályt, célszerű várakozni és egy megfelelő alkalommal újra megpróbálni! 

 

 

 



Intuició ( belső megérzés ) 

Ez a módszer szintén egyszerű, és akkor javaslom, ha megfelelően kifejlesztetted már 

magadban az intuíciót és hiszel is önmagadban. Ha kétséget kizáróan hiszel belső 

megérzésedben.  

Az intuíció kifejlesztésének első és legfontosabb lépéseként szükséged van egy pozitív 

szándékra és nyitott elmére. A tudatod, az ego, szereti meggátolni az intuitív gondolatokat. 

Például „ez butaság, ez biztos nem így van”, „lehet, hogy tévedek?” stb. Ez, vagy hasonló 

gondolat követi az első megérzést. Ezért el kell hinned magadról, hogy képes vagy felismerni 

a megérzéseidet! Amikor fejleszted a megérzésedet, megengeded a tudatalattidnak, hogy 

beszéljen neked mindenféle belső félelem nélkül.  

Ebben az esetben úgy értelmezd a kristályok gyógyító hatását és gyakorlati alkalmazását, 

mint amikor valamit a belső megérzésedre hagyatkozva, intuitív módon teszel.  

Az intuíció és a gyakorlott megfigyelőerő segítségével rendkívül finom változások 

érzékelhetők szinte azonnal, amint a gyógyító kristályt hozzáérinted a testedhez, vagy 

ékszerként viseled azt. Ha érzékeled, és később követni tudod a pozitív, megerősítő 

reakciókat, akkor bármilyen elméleti tudás nélkül is ki tudod választani a megfelelő kristályt!  

Ez a megérzés jelentkezhet olyan módon is, hogy pl. ellenállhatatlan vágyat érzel, hogy a 

követ megvedd, vagy meglévő ékszered közül éppen azt viseld aznap, stb. Arra a kőre a 

választás időpontjában fizikailag vagy mentálisan szükséged van!  Ha figyelsz a kristályokra, 

megérted üzenetüket még akkor is, ha számodra ismeretlen kristállyal van dolgod. 

 

Energia módszer 

Ha birtokában vagy bármilyen energetikai módszernek, ( inga, reiki, arolo, prananadi, 

kineziológia, lengyelpálca, stb. ) akkor az intuíciónál leírt módszert sokkal biztosabbá 

teheted. Bármelyik energetikai módszer alkalmazásával egészen pontosan ellenőrizhető, 

hogy melyik szerv vagy meridián, fizikai, érzelmi vagy mentális funkció válaszol az adott 

kristályra. Ezzel a módszerrel a különböző kristályokra adott személyes válaszreakciók 

pontosan megkülönböztethetők. 

 

Analitikus módszer 

Egy betegség esetén felírjuk az összes jelentkező tünetet. Pl. Meghűlés esetén jelentkezhet 

fejfájás, köhögés, torokfájás, szédülés, álmatlanság, étvágytalanság, stb. Négy – öt tünet 

elegendő ahhoz, hogy a legpontosabban ki tudd választani a leginkább megfelelő kristályt.  

Minden kristálynak többféle gyógyító ereje is van, és minden tünetre többféle kristályt is 

alkalmazhatsz. 

A tüneteket egymás alá írod, majd melléjük írod azoknak a kristályoknak a nevét, amelyek az 

adott tünetet enyhítik. 

Amelyik kristály neve a legtöbb tünet mellett olvasható, azt érdemes választani kezelő 

kristálynak. 



A hegyikristály minden szinten minden szervünkre harmonikus hatással van, ezért ha nincs 

időd analizálni, átmenetileg – elsősegélyként – használd a hegyikristályt. 

 

Tapasztalati módszer 

Ez a fent említett négy módszer tapasztalataira épül és azokra a gyakorlati alkalmazásokra 

összpontosít, amelyek a gyógyítási gyakorlatodban újra meg újra megerősítést nyertek. A 

kristálygyógyítás több évezredes tapasztalatait érdemes tanulmányozni, figyelembe venni és 

kipróbálni. Ha azt olvasod, hogy én a türkizt ajánlom valamire és a kalcedont nem említem, 

neked azonban a kalcedonnal vannak jó tapasztalataid, akkor azt használd!  

 

Ajándékba vett kristály 

Ha másnak vásárolsz kristályt, akkor célszerű rövid ideig az illetőre gondolni, az illető 

személyre hangolódva keresgélni a legmegfelelőbb kristályt. 

Szánj időt a neked tetsző kristályok begyűjtésére, majd ismerkedj meg velük! 

Érintsd meg, rezegtesd őket, játssz velük! Hagyd, hogy megszülessenek a velük 

kapcsolatos benyomásaid, érezd, hogy egyes típusok milyen érzést váltanak ki, milyen 

hatással vannak rád!  

Ez a hatás összhangban van a szándékkal, amiért a kristályt ajándékozod?  

Közben jó érzésekkel gondolj arra, akit meg szeretnél ajándékozni. Ha lehetőséged és időd 

is van rá, tisztítsd meg hideg folyó vízzel a kristályt, majd jobb tenyereddel tartsd a szívedhez 

és tedd rá kezedre a bal tenyeredet is.  

3 percig töltsd így a kristályt a szeretet, a hála és az öröm energiájával.  

Ezzel a módszerrel tévedés nélkül választod ki azt a követ, ami a legnagyobb örömöt 

okozza a megajándékozottnak, és ami segíteni fogja őt abban, amiért a követ kapta! 

Ebben a legszebb az, hogy itt életbe lép egy újabb Univerzum törvénye: az ok és okozat, 

hatás – visszahatás törvénye! Amikor másnak őszinte szeretetedből származó örömöt 

szerzel, önmagad olyan örömben részesülsz, ami miatt késztetést érzel arra, hogy egyre 

több szeretettel szerezz örömöt másnak!  

Figyelem! A visszahatás érkezhet váratlan helyről is, nem feltétlenül kell attól a személytől 

származnia, akinek örömöt szereztél! 

 

Több éves kristály – tapasztalatom alapján meggyőződésem, hogy a kristályok kiválasztanak 

minket, annak megfelelően, milyen belső, tudatalatti vagy tudattalan szándékkal közelítünk 

hozzájuk. 

 



 

3. A kristályok tárolása 

A kristályok szeretik a nyílt tárolást, a világos, de nem tűző nap által sütött helyeket. Ne zárd 

őket dobozba, szekrénybe, hacsak nincs erre más okod, pld ha pihentetned kell valami miatt 

a kristályt!  

Ugyanakkor a szabadon tartott kristályokat gyakrabban kell tisztítani, mivel magukba 

szívhatják azt, ami a szobában történik, (akár egy családi veszekedés is hatással lehet rájuk! 

) szennyeződhetnek az elektromágneses sugárzástól, vagy a geopátiás stressztől. 

Legjobban természetes közegükben érzik jól magukat. Teheted egy tálban elterített földre, 

vízbe, más kristályok társaságába.  

Szállítás során elsősorban selyem, gyapjú, bársony, muszlin, vászon, fa, bőr anyagokból 

készült tartókat részesíts előnyben.  

Műanyagot lehetőség szerint ne használj! 

 

4. Érzékeny kristályok 

Vannak olyan kristályok, amelyek külső hatásokra érzékenyek. Célszerű erről vásárláskor 

érdeklődni, ha számodra eddig ismeretlen kristályt vásárolsz! 

 

Vízre érzékeny kristályok 

A vízre érzékeny kristályok általában könnyen oldódnak a vízben, vagy porózus 

jellegűek.  

- A halit vízben oldódik, ezért még a levegőben lévő vízpára is hatással van rá. Pl 

sólámpa, sómécses alá tegyél egy tányért, mert kárt okozhat a bútorban, amikor 

nedvesebb a levegő, esős időjárás van kint. 

- A türkiz, azurit, krizokolla, malachit, sugilit, lazurit (lápisz lazuli) porózus kövek. 

Vízben nem oldódnak, de áztatásuk nem ajánlott!  

- A malachitot csak hideg vízzel szabad mosni. 

- A lazurit az emberi izzadságra is érzékeny lehet, egyeseknek (elsősorban azoknak, 

akiknek el van savasodva a szervezetük) kékre színezheti a bőrét. Régen a kékfestő 

anyagok színezésére is használták. 

 

A felsorolt köveket vízzel való tisztítás után azonnal meg kell szárítani! 

 

 

 



Fényre érzékeny kristályok 

A fényre érzékeny kristályok erős fény – elsősorban napsugárzás - hatására kifakulhatnak, 

elveszíthetik eredeti színüket. Ilyenek az ametiszt, türkiz, rózsakvarc, fluorit, lazurit 

 

Hőre érzékeny kristályok 

A hőre érzékeny kristályok hő hatására színüket változtathatják. 

Ilyenek az ametiszt, füstkvarc, turmalin, lazurit 

A kvarckristályok erős és hirtelen hőmérsékletváltozásra megrepedezhetnek.  

Ilyenek a hegyikristály, ametiszt, rózsakvarc, füstkvarc, citrin, karneol 

 

Karcolódásra, nyomásra érzékeny kristályok 

Ha szállítasz, mozgatsz különböző kristályokat, ügyelj arra, hogy ne tegyél egymás mellé 

különböző keménységű kristályokat. Ld. Mohs skála. A keményebb kristályok 

megkarcolhatják a náluk kisebb karcolási keménységgel rendelkező kristályokat. A Mohs 

skála szerinti 1. keménységű kristályok körömmel könnyen, a 2. keménységűek körömmel 

nehezebben, de még karcolhatók, ezért óvatosan bánj velük! (pl borostyán) 

 

A Mohs skálán az alábbiak szerint helyezik el a kristályokat: 

 

1. Talk (zsírkő) körömmel könnyen karcolható 

2. Gipsz, borostyán  körömmel nehezen karcolható 

3. Kalcit körömmel nem karcolható, tűvel igen 

4. Fluorit tűvel nehezen, késsel könnyen karcolható 

5. Apatit tűvel nem, késsel nehezen karcolható 

6. Földpát késsel nem karcolható, reszelő fogja 

7. Kvarcok üveget karcolja, acéllal szikrázik 

8. Topáz üveget karcolja 

9. Korund üveget karcolja 

10. Gyémánt üveget karcolja 



4. Kristályok tisztítása és energetizálása 

A kristályok tárolják a negatív energiákat is.  Betegségek esetén a kezelt személy negatív 

információit is képesek eltárolni, raktározni. Nagyon fontos, hogy minden kezelés után 

alaposan tisztítsd meg a kristályt, mert ennek hiányában a kezelés során eltárolt negatív 

energiákat akaratodon kívül is át tudod vinni a következő kezelendő személyre, vagy 

önmagadra. Ha magadat kezeled, akkor is tisztítsd meg a kezelést követően! 

Ugyanez vonatkozik az ékszereidre is! Állandó viselés mellett hetente egyszer tisztítsd meg 

akkor is, ha egészséges vagy, és körülötted is minden rendben van. Betegség esetén 

naponta tisztítsd. Ha a szobában, munkahelyen, stb. azt veszed észre, hogy „ negatív 

energiák vannak jelen” ( akár egy családi veszekedés után is ) szintén tisztítsd meg 

kristályaidat! 

Ajánlott tisztítási módszerek 

- Tudati energia (reiki, prananadi, stb) Tudati energiával tisztíthatod és fel is töltheted 

kristályaidat. 

- Hideg, folyó víz alá tartod. A kristályt (ékszert) lazán a markodba fogod és átfolyatod 

rajta a vizet. Figyelj közben a kristályra és megérzed, amikor megtisztult. 

- Gyógynövényfőzetben áztathatod 24 órán át. Csak azokat a kristályokat, amelyek 

nem érzékenyek a vízre! Lehet csalánlevél, cickafarkfű, kamilla. Lehetőleg üveg, 

vagy porcelántálban történjen az áztatás. Műanyagot, fémet ne használj! 

- Mádi zeolitos vízben is áztathatsz. Ugyanaz érvényes, mint feljebb. 

- Tengeri sós vízben áztathatod. Szabályt ld. feljebb. 

- Csengőkkel, hangtállal. A csengőt vagy hangtálat néhány percig megszólaltatod a 

kristály felett. 

- Füstölőt égethetsz a kristály közelében úgy, hogy a füstöt a kristályra tereled. 

- Gyertyaláng fölött néhányszor áthúzod. Hőre érzékeny kristályoknál ezt a módszert 

ne alkalmazd! 

- Ametisztet vagy halitot teszel a kristály közelébe. Jó megoldás, ha a tárolási helyén, 

mellette tartod ezeket a kristályokat. Ez a módszer tisztításra, és feltöltésre egyaránt 

alkalmas. 

- Szintén tudati energia, de nem kötődik tanításokhoz a fent már említett Szeretet 

energia.  Óriási a hatása! Tisztítást és feltöltést egyaránt végezhetsz vele!  

Gyakorlat 

Tartsd a markodban a kristályt, koncentrálj rá és vizualizáld, lásd lelki szemeid előtt, hogy 

minden diszharmonikus rezgés füstként távozik belőle, rezgése harmonikussá és 

jótékonnyá válik. Addig tartson ez a folyamat, míg a távozó füstöt átlátszónak, tisztának 

nem látod. Ezután jobb tenyeredben tedd a szív – csakrádhoz a mellkasod közepére, 

kézfejedre helyezd rá a bal tenyered és a tiszta szeretet mindent legyőző erejével töltsd 

fel a kristályt, amíg jól esik. Amikor azt tapasztalod, hogy a figyelmed már elkalandozik, 

egy pillanatra tereld vissza a szeretetre, majd gyengéden vedd el szív - csakrádról a 

kristályt.  Ez a módszer nem csak a kristályra, hanem rád is áldásos hatással van! 

 

 



A szelenit, gyöngy, gyöngykagyló, gipszkristály, opál, nemesopál, vizet tartalmazó 

kristályok tisztításához ne használj sót! 

A halit, sivatagi rózsa, szelenit, ulexit, gipszkristály, hematit, magnetit tisztításához ne 

használj vizet! 

Ajánlott feltöltési módszerek 

- Akárcsak a tisztításnál, a feltöltéshez is használhatsz különböző energetikai 

módszert. (reiki, prananadi, stb)  

- A saját esszenciád, - ha az őszinte tiszta szándékkal párosul - is rendkívüli energiát 

ad! Tartsd tenyeredben kristályaidat és küldj feléjük energiát, miközben elképzeled, 

hogy az általad átadott életerőtől pulzálnak! Ezt a módszert csak akkor használd, 

ha egészséges és lelkileg kiegyensúlyozott vagy! 

- A hegyikristály tiszta, erős energiarezgésével alkalmas minden más kristály 

feltöltésére. Elegendő, ha éjszakánként hegyikristály mellett tartod kristályaidat. 

Fontos, hogy megtisztítsd a kristályt, mielőtt feltöltésre teszed! 

- Ametiszt is alkalmas feltöltésre, de csak nyersen, ametiszt drúza vagy egyéb nyers 

ametiszt darabok formájában. A megmunkált ametiszt nem alkalmas erre a célra. 

Tároláskor ametisztet ne hagyj egyéb kristály mellett, mert hosszabb idő alatt 

annak saját rezgését felülírhatja az ametiszt erős rezgése. (hatása olyanná válik, 

mint az ametiszt, csak gyengébb) 

- A vasat vagy vizet tartalmazó köveidet feltölteted hematittal is, ez lehet nyers vagy 

megmunkált. A hematit mágneses zárványai miatt alkalmas a feltöltésre. 

- Feltöltheted a kristályokat a Nap energiával. Ne tedd tűző napra és elegendő néhány 

perc a feltöltésre. Azt tartjuk, hogy addig tartson a Nappal való feltöltés, ameddig 

pislantás nélkül a Napba tudunk nézni. Ezért erre legalkalmasabb a napkelte, vagy 

napnyugta ideje. 

- A Hold szelíd energiája nagyon jó megoldás feltöltésre. Teliholdkor tedd ki 

kristályaidat olyan helyre, ahol az éjszaka folyamán egy ideig rásüt a Hold. 

Személyes megjegyzés: Teliholdkor a Hold energiáját használom legszívesebben. 

Rendkívül hatásos „rituálé„ – a kristályokra és ránk egyaránt -, ha Teliholdkor a nyitott 

markunkba tesszük kristályainkat és kimegyünk velük a szabadba. Ezt a szertartást 

végezheted a személyes kristályoddal is, vagy saját részedre programozhatsz vele  

Kívánságkristályt is. (A programozásról bővebben a Kristálygyógyító III.moduljában 

tanulhatsz)  

 

Gyakorlat 

Lazulj el és koncentrálj a Holdból áradó erőre, Önmagadra, és a kristályokra. Érezd az 

energia áramlását, ahogy a jótékony természeti erők körülölelnek Téged.  

Figyelj a szíved pulzálására és érezd, ahogy kristályod „ szíve „ együtt dobban a tieddel. 

Lehet meditálni, imádkozni ilyenkor. Hamarosan elönti szívedet egy kellemes érzés, amit 

nehéz szavakba foglalni, talán az igazi szeretet és megadás lehet rá a leginkább jellemző.  

 

Amikor ezt eléred, és fenn tudod magadban tartani, kívánj valamit, és a csoda hamarosan 



megjelenik az életedben. Érdemes tudni, hogy a másoknak küldött áldás és jókívánság 

mindennél hatékonyabb és megtöbbszörözve tér vissza hozzád! 

Figyelem! A Hold hatásával és annak alkalmazásával kapcsolatos e-bookot 

Kristályprogramozás tanfolyamunk résztvevői Bónusz ajándékként megkapják! 

 

5. Hogyan használd a kristályokat? 

 

Ahhoz, hogy a kristályok gyógyító erejét egy betegség vagy tünet esetén a lehető 

leghatékonyabban használhasd ki, különböző felhasználási módszerek lehetségesek. 

Ha egy meghatározott  területre kell korlátozni az alkalmazást, akkor a legjobb, ha a 

testnek arra a részére teszed, masszírozod, vagy ott viseled ékszerként a kristályt. 

Ha a kristályt ráteszed a test egy bizonyos részére, általában ezen a behatárolt területen fejti 

ki legintenzívebben a hatását. Ezzel a módszerrel egy adott testrészt, szervet tudsz 

stimulálni vagy fájdalmat csillapítani, míg a többi részre nem gyakorolsz akkora hatást. 

A kristályokat rögzítheted ragtapasszal, kötéssel, teheted sapka alá, kesztyűbe, zokniba, 

attól függően, hol szeretnéd a hatását érvényesíteni. 

Végezhetsz marokkővel vagy masszírozó rúddal, golyóval masszázst a test meghatározott 

területén. 

Fül – problémák esetén használj „fülbogyót„ vagy „ujjkövet”, ami pici, 1 – 2 mm – es 

hosszúkásra csiszolt kristály, amit a külső fülben helyezz el. A fül akupresszurás 

kezelésének útmutatóját bónusz ajándékként megkaptad, tanulmányozd azt is!  

Kedvező hatást érhetsz el a különböző kristálybalzsamok alkalmazásával. (recept a 4. pont 

alatt) 

Helyi hatást érhetsz el a torok, gége, nyelőcső, pajzsmirigy, szív problémái esetén egy 

megfelelő hosszúságú nyaklánccal vagy medállal, kéz, láb probléma esetén karkötő vagy 

bokalánc viselésével. 

Ha marokkő formájában a kezedben tartod, vagy a zsebedben hordod, és gyakran 

megérinted, az is hasonló hatást vált ki, mivel kezünk a reflexzónákon keresztül 

összeköttetésben van az egész testünkkel. 

Kezünk reflexzónáinak leírása a Mit üzen a tudatalattink a betegségekkel? című e-bookunk 

bónusz ajándéka! 

Ha a betegség a test egészét érinti, ami miatt egy átfogó hatást szeretnél elérni (pl. 

nyirokrendszer, kötőszövet, érrendszer, fáradékonyság, immunrendszer erősítés, stb.), akkor 

hatékonyabb lehet, ha hosszabb időt töltesz el egy kristályokkal kirakott körben, hosszabb 

ideig nyakláncot, karkötőt viselsz, illetve drágakő esszenciát, drágakő vizet iszol. 

 



A kristály karkötők külön figyelmet érdemelnek! 

Rendkívül jó hatást érhetünk el a karkötő viselésével.  

A karkötőt a csuklónkon viseljük, ezáltal a bőrünkön keresztül közvetlen kapcsolatba 

kerülünk velük. Legjobb a gumira fűzött karkötő, amiben nincsen semmilyen fém alkatrész. A 

kristályokon átfűzött gumi biztosítja, hogy az összes kristályszem egyformán érintkezzen a 

bőrrel. Így a kövek nem csak az aurán keresztül hatnak energiájukkal, hanem a bőrön át 

közvetlen hatást fejtenek ki fizikai testre is.  

Jobb és bal karunkon hat – hat energiacsatorna húzódik, ezek az úgynevezett meridiánok. A 

csuklón viselve a kristályok energiát közvetítenek a meridiánok finomanyagi síkján keresztül 

az egész szervezet felé. Háromszoros hatásuknak köszönhetően  - az aurán, bőrön és a 

meridiánokon át hatva – egyéni tulajdonságaikat optimálisan közvetítik, így gyógyító – 

harmonizáló hatásuk a testet, lelket és a szellemet egyaránt érintik. 

Mivel a karkötők hatása a vérkeringésen, idegeken, energiapályákon keresztül szétterjed az 

egész testen, hosszabb ideig tartó viselésük esetén az egész testre hatással vannak. 

 

Melyik csuklódon viseld a karkötőt? 

Jobb kezünk a bal agyfélteke irányítása alatt áll, a logikus gondolkodással, a 

megkülönböztetéssel, elemzéssel, az aktív cselekvéssel van leginkább kapcsolatban. A jobb 

agyfélteke által vezérelt bal kéz az intuitív megértést és a fogékonyságot reprezentálja.  

Ennek megfelelően tehát a bátorságot, kivitelező erőt, a vitalitást adó aktív köveket a jobb 

csuklón, míg a nyugalom, a harmónia, a meditáció passzív köveit ajánlott a bal csuklón 

hordani.  

Mivel azonban szinte minden kristálynak vannak aktív és passzív tulajdonságai is, ha nem 

tudsz dönteni, akkor érdemes kipróbálni, hogy van jobb érzésed: próbáld fel a jobb csuklóra, 

majd néhány perc múlva tedd át a bal csuklóra. A tested, érzéseid szinte azonnal utat 

mutatnak! 

 

4. Kristályvíz 

 

A víz a legjobb információ szállító eszköz és testünk tömegének több, mint a fele szintén víz. 

Ha kristályokkal vizet energetizálunk és ezt fogyasztjuk, nagyon rövid idő alatt egész 

testünkben szétárad az információ! 

A kristályvizet mindig lassan, kortyolgatva, kortyonként rövid ideig a szájban tartva fogyaszd 

el! Így a száj nyálkahártyáján keresztül az információ közvetlenül bekerül a véráramba. Mivel 

ereink behálózzák az egész testet, ezzel a módszerrel a leghatékonyabb a kristály 

terápia. 

Kristály készítményekhez vagy önálló fogyasztásához használhatók az  



- anyakőzet nélküli kristályok, nyers kövek 

- koptatott, viaszozatlan kövek 

- foglalat nélküli csiszolt kövek  

Külsőleg ékszer, marokkő formájában a gyógyhatású kövek minden további nélkül 

használhatók, különböző készítményekben azonban a víz hatására egyes kövekből 

méreganyagok válhatnak ki, ezért nagyon fontos, hogy az egyes köveket ezen 

tulajdonságuk figyelembevételével használjuk!  

A teljesség igénye nélkül néhány ékszerként kedvelt, készítményben azonban  

tilos kő : 

azurit – belsőleg káros az egészségre 

malachit – belsőleg mérgező 

eilati kő  (krizokolla – malachit – azurit keveréke ) – belsőleg káros az egészségre 

fluorit – belsőleg káros lehet az egészségre 

galenit – vízben gyengén oldódó és belsőleg mérgező 

kuprit – belsőleg káros az egészségre 

azurmalachit – belsőleg káros az egészségre 

Minden esetben győződjünk meg arról, hogy az általunk alkalmazni kívánt kő alkalmas – e 

arra, hogy abból bármit készítsünk! 

Személyes megjegyzés: Saját részre kristályvízhez általában csak a kvarckristályokat 

használom, aminek összetétele szilicium – dioxid ( SiO2). 

A kvarckristályok között minden tünetre, betegségre megtaláljuk a megfelelőt. Ettől 

függetlenül más kristályokkal is megismerkedünk. 

 

 

Tisztítás kristályvízhez 

Ha belsőleg is alkalmazható kristályvizet, kristály esszenciát vagy bármilyen más kezelő 

anyagot szeretnénk készíteni, a kristályok tisztításának, idegen információk eltávolításának 

még nagyobb jelentősége van, ezért azt gondosabban végezzük! 

Az alapos tisztítás különösen az újonnan vásárolt, vagy régóta nem használt kövek esetében 

ajánlott. 

Mechanikus tisztítás 

A kristályok alapos átkefélése az első feladat. Egy körömkefével vagy fogkefével távolítsuk el 

a makacs szennyeződéseket, kőzetmaradványokat a kristályról, majd hideg, folyó víz alatt 

öblítsük le. 



Ha gyógyszertárban kapható tömény alkohollal lefertőtlenítjük a kövünket, ez elejét veszi 

minden csíraképződésnek. Kvarckristályoknál megtehetjük, hogy tömény (26 %-os) sole 

oldatban áztatjuk 24 órán át. Sole oldat: 1 /3 rész Indus só, 2/3 rész víz. Az adott 

mennyiségű vízben több só képtelen feloldódni, így oldatunk 26 %-os lesz, amiben minden 

csíra, baktérium elpusztul. A Parajdi só is megfelel erre a célra, lényeg, hogy ne vegyi 

anyaggal tisztított, kezelt sót használj! 

A fertőtlenítés után a kristályt hideg csapvíz alatt újra alaposan le kell öblíteni. Fontos, hogy 

a kezünket is alaposan mossuk meg, esetleg alkohollal, vagy sószappannal fertőtlenítsük! 

Energetikai tisztítás 

Kiürítés: A köveket legalább 1 percig tartsd hideg folyóvíz alá, ezzel levezeted azok felvett 

illetve tárolt energiáit. Közben hüvelykujjaddal erősen dörzsöld végig a követ. Egy idő után 

megváltozik a kövek tapintása, már nem csúszik rajtuk olyan könnyen az ujjad. Ekkor 

befejezettnek tekinthetjük a kiürítést. 

Figyelem! A sólyomszem rendkívüli hatású kristály, azonban minden kövek között szinte a 

legjobb raktározó képességgel rendelkezik. Felvesz minden felesleges, túltengő energiát. Ha 

készítményben használod, minden használat után a kiürítésére, tisztítására 

fokozottabb gondot fordíts! 

Tisztítás: A felvett idegen információk eltávolítására leginkább célszerű az ametiszt drúza, 

vagy drúza darab használata. A kiürített köveket legalább két órán keresztül, de optimális 

esetben 8 – 12 órán keresztül hagyd ezen a kristálymezőn. Az ametisztkristályok csúcsainak 

kisugárzása megsemmisíti a kő által felvett idegen információkat. Időbeni felső határ nincs! 

A nagy megterhelésnek kitett kövek esetében hatékony segítség az Indus, vagy Parajdi só 

is. Egy nagyobb üvegtálban terítsd szét a sót, majd ágyazz bele egy kisebb üvegtálat. Ebbe 

a só tálba helyezd el a köveket minimum 10 percre, maximum 2 órára. 

 Ennél hosszabb ideig ne tartsd a só tálban a köveket, mert a só hatására akkor is, ha 

nem érintkeznek vele közvetlenül a kövek, veszítenek a hatásukból.  

 

A helyiség 

Mivel a kristályvíz a környezet információit is magába szívja (ld. Masaru Emoto: A víz rejtett 

bölcsessége), nagyon fontos, hogy a körülötte lévő tér kellemes, feszültségmentes légkört 

árasszon.  

Kristályvíz készítésénél Te magad is nyugodt, összeszedett, kiegyensúlyozott legyél! 

 



 

 

A felső képen egy olyan vízből származó fagyasztott vízcsepp látható, ami a környezetéből harmóniát 

fogadott magába.  

 

Az alsó képen szintén egy fagyasztott vízcsepp látható, aminek harmonikus rezgését még folyékony 

állapotban megzavarták. 

 

 

 

 

 

Edény 

Kristályvízhez sérülésmentes, felirat nélküli, tiszta üvegedényt használj! Az edény lefedésére 

üveg vagy porcelán tányért, természetes anyagból készült textíliát, parafa dugót használunk.  

 

 

 

 



Kövek mennyisége 

Mindenkinek a saját testalkata, betegsége alapján kell meghatározni, hogy enyhe, vagy 

intenzív hatású kristályvizet szeretne fogyasztani. A kristályvíz intenzitása a vízbe helyezett 

kövek fajtájától és méretétől függ. 

Intenzív hatású kőből pl. gyémánt, sólyomszem, elegendő 1 db  3 – 4 mm nagyságú kristályt 

tenni literenként a vízbe, míg ametisztből, rózsakvarcból, karneolból, kalcedonból 10 db-ot is 

tehetünk, hegyikristálynál pedig nincs felső határ. 

A kristályvíz intenzitását a kövek vízzel való érintkezési felületének nagysága is befolyásolja. 

Több apró kő nagyobb felületen érintkezik a vízzel, így intenzívebb hatást érünk el. 

 

Kristályvíz készítése közvetlenül a vízbe helyezéssel. 

Ez a legegyszerűbb módszer, szinte bárhol alkalmazható és folyamatosan újratölthető. Akár 

munkahelyen, egy pohár vízbe is beletehetjük a kristályokat, folyamatosan újratöltve a vizet. 

Fontos, hogy csak üveget használjunk! 

Először a kiválasztott, megtisztított köveket tedd az üvegbe, majd töltsd fel tiszta forrásvízzel. 

Az így készített kristályvizet 2 – 8 óra elteltével szűrheted át. Ha az üveget ezután újra töltöd 

vízzel, kevesebb idő is elegendő és folyamatosan fogyaszthatod a kristályvizet. 

Ebben az esetben hetente egyszer vedd ki a köveket a vízből, gondosan tisztítsd, majd 

szárítsd meg. 

Saját tapasztalat: 

A magunk részére egy 5 literes, magas, kék üvegben készítjük a kristályvizet, amit a 

konyhaablak széles párkányán tartunk. Mivel évek óta nincs semmiféle betegségünk, 

általános kristályvizet készítek, hegyikristály, rózsakvarc, ametiszt, füstkvarc, citrin, karneol 

kövekkel.  

Az üveget minden este feltöltöm friss vízzel, majd reggel kezdjük el fogyasztani. Ezt isszuk, 

ezzel főzök, locsolom a szobanövényeket, gyakran a kutyáknak, sőt a baromfinak is töltök a 

vizükbe. Ha gyorsabban fogy, minthogy kitartana estig, akkor dél körül újra teletöltöm friss 

vízzel. A maradék kristályvíz a friss vízzel keveredve nagyon gyorsan (percek alatt) 

továbbítja az újonnan rátöltött víznek az információt. Főzéshez sem szükséges az egész 

vízmennyiséget ebből a vízből adni, elegendő hozzá egy csészényit tenni, a többi víz szintén 

átveszi az információt. 

Esténként a maradékot átszűröm, kiürítem az üveget és feltöltöm friss vízzel. 

Régebben előfordult, hogy a páromnak fájt a feje, ilyenkor Hildegard ametisztvizet 

készítettem, (leírása a recepteknél) amiből egy evőkanálnyit tettem egy pohárba, majd ezt 

kiegészítem a szokásos kristályvizünkkel. Ezt lassan kortyolgatta, rövid ideig a szájban 

tartva, így a száj nyálkahártyáján keresztül gyorsabban kerül a véráramba az információ. 

Mire elkortyolta a pohár vizet, megszűnt a fejfájása is. Abban az időben ametiszt nyaklánc is 

volt állandóan a nyakában. 



A drágakővíz és a lokálisan használt kristályok együttes alkalmazása kölcsönösen 

felerősített hatást biztosít.  

Ma már ez a kellemetlen migrénes fejfájás a múlté és hiszem, hogy az ametisztnek 

köszönhetjük. 

 

Kristályvíz készítése információ átadással. 

 

 

 

Ezzel a módszerrel kristályelixírt készíthetünk bármilyen kristállyal. Mivel a kristályt nem 

tesszük bele a vízbe, csak az általa kibocsátott információt visszük át, így használható hozzá 

olyan kristály is, ami egyébként az összetétele miatt belsőleg mérgező lenne, vagy olajos, 

viaszozott.  

A fizikailag és energetikailag megtisztított kristályokat egy pohár vagy kancsó víz köré 

helyezzük olyan módon, hogy a kristály és a pohár közé egy – egy szintén megtisztított 

hegyikristály csúcsot teszünk, csúcsával a kristály felé. A vezető hegyikristály egyben fel is 

erősíti az információt. 

Az így elkészített kristályelixír 15 perc után használható, kétórányi információ átadás után 

pedig kifejezetten áldásos hatású. Az elixírt cseppentős üvegbe töltjük és felhasználhatjuk 

kristálybalzsamhoz és egyéb készítményekhez, a betegségeknél megadott mennyiségben. 

 

 

Kristályvíz készítése kémcsöves módszerrel 

A kémcsöves módszer szintén akkor ajánlott, ha olyan kövekből szeretnénk elixírt készíteni, 

amelyek egyébként vízben áztatva mérgezőek lennének, vagy olajos, viaszozott a kristály 

felülete.  

Természetesen használhatjuk minden más kristálynál is. Ha nem vagyunk biztosak abban, 

hogy a kiválasztott követ biztonsággal beletehetjük a vízbe, akkor ez a módszer a legjobb. 



Kémcsővel kicsit hosszabb ideig tart a kristályelixír elkészítése, mivel a kövek és a víz között 

nincs közvetlen kapcsolat 

Egy tiszta, megfelelő méretű üveg kémcsőbe helyezzük az előzőleg mechanikusan és 

energetikailag megtisztított kristályokat. A kémcsövet belehelyezzük egy üveg kancsóba 

(vagy pohárba) és a kancsót feltöltjük tiszta vízzel. Vigyázzunk, hogy a kémcsőbe ne 

kerüljön víz! Kémcső helyett használhatunk egy kicsi üvegpoharat is, ami belefér a kancsóba 

vagy a nagyobb pohárba. 

4 óra múlva már használható az elixír, de ha van időnk, 16 órán keresztül hagyjuk állni. A 

kancsó újratöltésével folyamatosan készíthető a kristályelixír, anélkül, hogy a kristályokat 

kivennénk belőle.  

 

A kristályvíz hatása 

A kristályvizek és elixírek intenzív hatást fejtenek ki és széles körben használhatók. 

Alkalmazhatók: 

- tértisztítás 

- bőrápolás, lemosás 

- borogatás 

- szájápolás 

- fürdő 

- belsőleg, „gyógyszerként” fogyasztva 

A víz a legjobb információszállító eszköz, energia felvevő és közvetítő, ezért egyes 

területeken eredményesebben használható, mintha a kővel közvetlenül érintkeznénk. 

 

 

A kristályvíz külső használata 

 

Tértisztítás: 

A kristályvizet szórófejes üvegből szétpermetezve energetikailag tisztítjuk a teret, javíthatjuk 

az adott helyiség légkörét. Minden területet a megfelelő kőből készített kristályvízzel 

tisztíthatunk meg, illetve bizonyos tulajdonságait erősíthetjük, illetve csillapíthatjuk. 

 

Energetikai egyensúly 

Ha a testet körülvevő energetikai mezőbe (aurába) permetezzük a kristályvizet, akkor a 

megfelelő kristályokkal aktivizáló, nyugtató, vagy harmonizáló hatást gyakorolhatunk a 

csakrákra, meridiánokra. 



 

Testre permetezés 

Sebek, viszketés, leégés, különböző bőrbetegségek esetén célszerűbb az adott bőrfelületre 

permetezni a kristályvizet, mint ráhelyezni a kristályt. 

 

Lemosás 

A kristályvízzel történő lemosás tisztítja és erősíti a bőrt és a szöveteket. A felhasznált kő 

fajtája szerint kifejthetünk a keringést serkentő, salaktalanító, méregtelenítő, anyagcsere 

serkentő vagy regeneráló hatást. Ezért számítanak a bőr – és arcvizek a kristályvizek 

leggyakoribb felhasználási területének. 

 

Borogatás 

A kristályvizet sebek és sérülések (rándulás, húzódás, zúzódás) hegesedés, nyirokpangás 

és izomgörcsök estén borogatásként használjuk. 

 

Fürdővízhez keverve 

Az intenzív hatású kristályvizet közvetlenül a fürdés előtt keverjük a fürdővízbe, így az fürdés 

közben fejti ki intenzíven lazító, tisztító, élénkítő vagy nyugtató, vidító, érzéki, stb hatását 

annak megfelelően, hogy milyen kristályokkal készítjük a vizet. A drágakőfürdők egyedülálló 

élvezetet nyújtanak, ezért a kristályvíz recepteknél ennek összetételéhez részletesebb 

útmutatást is adok. 

 

Belső felhasználás 

Fogyasztás: A belső felhasználás leggyakoribb formája, ha „gyógyszerként” fogyasztjuk. 

Ilyenkor a kristályelixír az alapjául szolgáló kő vagy kövek tulajdonságainak megfelelően 

minden síkon (Test – Lélek – Szellem) kifejti  a hatását. 

 

Szájöblítés: 

A fogak, az íny, a száj és a torok problémáinak kezelése során a megfelelő kristályvízzel 

öblögethetünk és gargarizálhatunk. Ezzel a módszerrel a tapasztalatok szerint jó eredmény 

érhető el gyulladások, gombás fertőzések, fogászati kezeléseket követő sérülések 

gyógyításában. 

 

 



Kristályvizek adagolása 

A kristályvizek belső használatának fontos tényezője az adagolás. Mivel a kristályvíz a 

szervezetbe kerülve fejti ki hatását, gyakran sokkal intenzívebben hat, mint a külsőleg 

alkalmazott kristály. 

Annak érdekében, hogy ráhangolódjunk a kristályok hatására, ajánlatos a fogyasztását 

lassan, rendszeresen, kis adagokban kezdeni. Így jól megfigyelhető a hatása és könnyebben 

megállapítható a személyre szabott adagolás is. 

 

Javasolt napi adagolás 

 

Hatékonyság 

 
 
Kezdeti adag 

 
 
Maximális adag 

 

Intenzív hatású kövek 

 
 
20 ml  

 
 
2 – 5 dl 

 

Erős hatású kövek 

 
 
2 – 5 dl 

 
 
1 liter 

 

Enyhe hatású kövek 

 
 
5 dl – 1 liter 

 
 
korlátlan 

 

Semmiképpen ne gondolj arra, hogy az enyhe hatású kövek gyengék lennének! Inkább lágy, 

simogató a hatásuk és hosszabb távon jobb eredményeket érhetsz el velük. 

A kristályok felsorolásánál külön kitérek majd arra, hogy az adott kő mennyire erős hatású. 

 

5. Receptek 

Az alábbi néhány recept különböző célokat szolgáló készítmények összeállításáról szól. Ez 

csak egy irány az induláshoz, később Te is bátran készítsd el saját összeállításodat. A 

lehetőségeknek csak a fantáziád szab határt!  

A kísérletezésnél mindig kisebb adaggal kezdd, és lassan növelve a fogyasztott 

mennyiséget, használd legalább egy – két hétig, hogy kitapasztald a hatását. 

 

 

 



Kristálybalzsam 

Balzsamalapot készítünk 1 rész méhviasz és 4 – 5 rész jojoba olaj alapos kikeverésével.  

Ebbe a balzsamalapba 10 grammonként 10 csepp, a betegségeknél ajánlott kristályból 

készített kristályelixírt keverünk. Ezek lehetnek fájdalomcsillapító, vagy akár bőrápoló hatású 

kristályok is. 

 

Kristály – arc – és testápoló  

Hozzávalók: 

1 kávéscsészényi finomított kakaóvaj 

1/2 csésze kókuszolaj 

1/2 csésze jojobaolaj - lehet mandulaolaj vagy extra szűz olívaolaj is) 

15 – 20 db apró ametiszt (un.ametiszt fülbogyó, ami 2 – 3 mm nagyságú)  

A tűzhelyen egy edényben alacsony hőmérsékleten olvaszd össze a kakaóvajat a 
kókuszolajjal. Amikor már folyékonnyá vált a keverék, add hozzá a jojoba- vagy mandula, 
vagy oliva olajat. Hagyd pihenni kb. egy óráig a hűtőben, de csak addig, amíg elkezd 
besűrűsödni a massza, de még nem teljesen szilárd. 

Azután botmixerrel, vagy habverővel jól keverd össze, hogy krémes, habos állagú legyen a 
testápoló.  

Egy tégely aljába szórj 2 – 3 szem ametisztet, tegyél rá kis krémet, majd megint pár szem 
ametiszt. Rétegeld a tégelyben a krémet az ametiszttel.  

Azt is megteheted, hogy megtöltöd ¾ részig a tégelyt krémmel, beleszórod a kristályokat, 
majd villával laza mozdulatokkal belekevered.  

Rövid időre tedd hűtőbe, míg megszilárdul a krémed. Mérsékelt hőmérsékleten habos, 
kenhető, de szilárd marad, viszont előfordulhat, hogy fűtött helyiségben visszaolvad a felvert 
kakaóvaj. Ilyenkor érdemes újra lehűteni, felverni, átkavarni egy botmixerrel. A kristályokat 
újra fel lehet használni, miután a krém elfogyott. 

 

A kristályokat 24 óra múlva ki lehetne venni, ennyi idő alatt az optimális energetizálás 

megtörténik, de nyugodtan maradhat a krémben, amíg azt el nem használod. Amikor kifogy 

a krém, a kristályokat langyos vízzel lemosod, majd a megfelelő módon tisztítod. 

 

 

 



 

Hildegard nővér híres ametisztvize 

 

Hildegard von Bingen híres apácafőnök asszony és gyógyító a 12.században élt.  

A Lapis Lapidarium című, kristályterápiáról szóló művében arról írt, hogyan alkalmazta a 

kristályokat a kezelésben és a gyógyításban. Módszerei még ma is ugyanúgy érvényesek és 

ajánlottak, mivel valóban működnek. Legszélesebb körben használt, kipróbált és letesztelt 

gyógymódja a híres ametisztvíz. 

Az ametiszt víz elkészítéséhez függesszünk fel egy megtisztított, nagy ametisztet egy fazék 

forrásban lévő víz fölé.  

Legegyszerűbben ezt úgy tehetjük meg, ha egy darab steril gézt kötünk egy nem használt 

fakanálra és a géz darabba alul belehelyezzük a kristályt. A fakanalat ráfektetjük a fazék 

tetejére, úgy hogy az ametiszt a víz fölé lógjon. 

Lassú tűzön való forralással a gőz lecsapódik az ametiszten és visszacsöpög az edénybe.  

Kb. fél óra elteltével zárjuk el a tűzhelyet és hagyjuk a vizet lassan kihűlni.  

Amikor kézmeleg, vegyük le az ametiszt kristályt és rakjuk bele a vízbe, amíg eléri a 

szobahőmérsékletet.  

Ez a víz lágy, belsőleg méregtelenítő, tisztító hatású és finoman ápolja a bőrt is.  

Használhatjuk belsőleg a különböző betegségeknél ajánlott módon, de használhatjuk 

tisztálkodásra is, szappan és bármilyen más kozmetikum helyett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kristályvíz keverékek  

Alapkeverék: Ametiszt, hegyikristály és rózsakvarc 

Ez a háromféle kristályból álló kristályelixir alapkeverék finoman javítja az érzékelést, az 

intuíciót és a megérzést. Élénkít és vitalizál, elősegíti a belső stabilitást, jó közérzetet és 

egyensúlyt teremt a testi funkciók között. 

Hamar érzékelhető hatása miatt a legkedveltebb elixír 

Fizikailag harmonizálja az összes belső szabályozó folyamatot:  

- az agy és az idegrendszer működését a hegyikristály 

- a hormonrendszer működését, az energia – és folyadékháztartást az ametiszt 

- a keringést és a szív működését a rózsakvarc 

Előállítás:  2 dl tiszta vízbe tegyünk 2 - 2 db kb 10 mm nagyságú hegyikristályt, rózsakvarcot 

és ametisztet. Üvegedényt vagy poharat használjunk. 

24 órán át hagyjuk állni, majd fogyasztható. Sötét, hűvös helyen tárolva akár 2 hétig is 

eltarthatjuk. A kristályokat benne hagyhatjuk az üvegben. 

Naponta 3 x 1 teáskanállal tegyünk ebből az elixírből 2 dl tiszta vízbe és ezt fogyasszuk el 

lassan, kortyolgatva. 

Hatékonyság: Enyhe hatású kövek, lassan, finoman hatnak. Ajánlott hosszú távon is a 

fogyasztása.  

 

Kristálytiszta kombináció: ametiszt és hegyikristály 

Ennek a két kvarcnak az információja elősegíti a szellemi tisztaságot. Éberré, tudatossá és jó 

megfigyelővé tesz. Segít a megbocsátásban és a konfliktusok békés megoldásában. 

Fizikai szinten jó hatással van az agyra, az idegekre, a bőrre, a belekre, oldja a légúti 

lerakódásokat, csillapítja a fájdalmakat, zúzódásokat, duzzanatokat. 

Frissítő ivóvízként ez a kombináció hosszú ideig és korlátlan mennyiségben fogyasztható. 

Előállítása: közvetlenül a vízbe helyezéssel, kémcsőbe helyezéssel, vagy információ 

átadással egyaránt ajánlott 

A megfelelő hatás elérése érdekében ennél a kombinációnál ügyeljünk arra, hogy a 

hegyikristály zárványoktól mentes, kristálytiszta legyen! 

Hatékonyság: Enyhe hatású keverék 

 

 



Gyógyulás és regenerálódás 

Epidot, nefrit, heliotrop és zoisit (kvarc és szilikát ásvány) 

Ez a négy zöld kristály megújítja és fokozza az életerőt, energiát. Az epidot (más néven 

unakit) jelentősen felgyorsítja a betegség utáni lábadozást, rezgéseivel erősíti a szervezet 

öngyógyító erőit. Az epidotot alapvetően minden terület regenerációjához használhatjuk. 

A nefrit rezgésével egyenletessé teszi a testfolyadékok áramlását (a vér is idetartozik) Oldja 

a testben a feszültségeket, segíti a kitartó erőt.  

A heliotrop rezgésével szinte minden szervre hatással van, élénkíti az immunrendszert, így 

óv a betegségektől.  

A zoisit a pihenés és a regeneráció segítésére hasznos kő. Lelki szinten segít, hogy 

felismerjük rejtett érzelmeinket, javítja az intuíciót és az önismeretet. 

A négy kő segítségével bármelyik ajánlott módszerrel elkészíthetjük a kristályvizet. 

Hatékonysága: Enyhe hatású keverék 

 

 

Antidepresszáns elixír 

Amazonit és rózsakvarc  

A két kő keveréke segít legyőzni a tehetetlenség érzését és támogat, amikor kihívásokkal 

kell szembenéznünk. 

Az amazonit oldja a lelki feszültségeket és nyugtatólag hat az idegekre. Önpusztító 

hajlamok és depresszió esetén is kedvező hatású. A kiegyensúlyozottság, nyugalom és 

bizalom köve. 

A rózsakvarc a szeretet, a megértés, megbocsátás és megbékélés köve. Serkenti a szívből 

fakadó kapcsolatok intenzív megélését. Pozitív beállítottságra és nagyobb érzelmi 

függetlenségre tanít rezgésével. 

Az elixír bármelyik módszerrel előállítható.  

Depressziós tünetek esetén 3 – 3 szem, kb 1 cm –es kristályt tegyünk 2 dl vízbe. 

Hatékonysága: Erőteljes hatású keverék, fokozatosan adagoljuk! 

 

 

 

 

 



 

Tudatosság és egyensúly: Hegyikristály, vörösjáspis és howlit 

Testileg ez a keverék javítja a vérellátást, a hőtermelést és az emésztési folyamatokat, ezért 

fogyókúrát kiegészítő keverékként is kedvelt.  

A hegyikristály (ebben a kombinációban lehet zárványos is) elősegíti a teljesség és a belső 

szilárdság kifejlődését. Szellemi és lelki világosságot és tisztaságot nyújt. Segít abban, hogy 

helyes döntéseket hozzunk. Elmélyíti az intuíciót és a meditációt. Védelmet és energiát nyújt. 

A vörösjáspis erősíti és élénkíti a testet, növeli az akaraterőt, a dinamikát és a tetterőt 

éppúgy, mint a türelmet, kitartást és a szerénységet. 

A howlit higgadtságot és türelmet kölcsönöz, segíti az ellazulást, méregteleníti a testet és a 

lelket. Megtanít meghallgatni másokat, elmélyíti bennünk önmagunk és mások szeretetét. 

Segíti a fogyást és a salaktalanítást.  

Előállítás: Lehet közvetlen vízbe helyezéssel, de ha a howlit morzsálódna (ez nyers 

állapotban előfordul) akkor kémcsöves eljárással készítsük a kristályvizet. 

Hatékonysága: Enyhe hatású keverék. 

 

Tiszta tudat : Gyémánt és hegyikristály 

A gyémánt a legnagyobb gyógyerővel bír, ezért igen széles alkalmazási területet mondhat 

magáénak. A testet, lelket és szellemet egyaránt tisztítja. Erősíti az önbecsülést is.  

A hegyikristály a tiszta fény tökéletes hordozója. Azzal a teljességgel és ősi energiaforrással 

fűz össze bennünket, ami isteni szikraként lelkünk legmélyén lakozik és teremtő erejével 

mindent áthat. 

A kristályvízben a gyémánt és a hegyikristály olyan páratlan keveréket alkot, ami mindkét 

kristály tulajdonságait fokozza. A tisztaság és a világosság erősíti bennünk a szellemi 

szabadságra való törekvést. Segít a konfliktusok, problémák gyors és hatékony 

megoldásában, a kompromisszumok és a mulasztások felszámolásában, míg végül 

megteremtődik a tartós rend. 

E kristályvíz fogyasztásának hatására fokozódik a fegyelem, az önkontroll és a tudatosság, 

ugyanakkor javul a test tisztulása és kontrollja. Az érzékszervek, a hormonmirigyek, a 

véredények, az idegek és az agy működése is harmonikussá válik. 

A kristályvíz előállítása bármelyik módszerrel történhet. 

Hatékonysága: Intenzív hatású keverék, ugyanakkor nagyobb adagokban is korlátlanul 

fogyasztható. 

 

 



 

Rengeteg receptet leírhatnék még, hiszen a kristályokat variálhatjuk sokféleképpen, 
elérendő céljainknak megfelelően. Mindenki nagyon hamar ráérez arra, milyen 
összetétel számára a leginkább megfelelő. A fentiek alapján már Te is össze tudsz 
állítani különböző kombinációkat. 

Összegzésül az alábbiakat jegyezzük meg:  

- 3 – 5 féle kristálynál nem érdemes többet beletenni a vízbe, mert a kevesebb 
olykor többet ér. 

- Ha nem vagy biztos a kiválasztott kristály összetételében, vagy nyers formában 
morzsálódik, akkor a leginkább biztonságos módszer a kémcső, vagy egy 
kisebb pohárka, amiben az információt adjuk át a víznek. 
 

Fontos! A kristályvizet mindig lassan, kortyolgatva, kortyonként rövid ideig a 
szájban tartva fogyaszd el! Így a száj nyálkahártyáján keresztül az információ 
közvetlenül bekerül a véráramba. Mivel ereink behálózzák az egész testet, ezzel a 
módszerrel a leghatékonyabb a kristály terápia. 

A betegségek és a hozzá tartozó ajánlott kristályok felsorolásánál, újabb 
kombinációkkal is meg fogsz ismerkedni. 
 

 

 

 

 
 

 

 

Az alternatív, természetes eljárásokon alapuló gyógymódok kiegészítő terápiaként alkalmazhatók, 
nem helyettesítik a szakorvosok által alkalmazott, korszerű terápiás eljárásokat! A gyógyítás 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. 

 

 


