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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 

 

 

 

 

 

 

 

Kristálygyógyító I. Modul  

3. 
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Ebben a részben elkezdjük a gyógyító kövekkel, kristályokkal való ismerkedést. Legjobb 

tudásomnak megfelelően minden információt átadok, ami hasznodra válik a gyógyítás folyamatában 

Test – Lélek – Szellem szinten. 

A kristályok és csillagjegyek kapcsolatára itt nem térünk ki, mivel az szintén terjedelmes, egy hónapot 

bőven kitöltő információ, így az a II. modul anyaga, Kristály asztrológia címen.  

Felmerül a kérdés, hogy lehet egy kőnek olyan sokféle különböző, olykor egymással 

ellentmondásosnak is tűnő hatása? (pl. van olyan kő, ami magas vérnyomásra ugyanúgy hatásos, 

mint alacsony vérnyomásra) Egyszerű a magyarázat, mióta az élő szervezetek biológiai 

programozását megértettem. ( Biologika – Új Medicina ) 

Néhány mondat a betegségekről, ami magyarázatot ad.  

Tudjuk, hogy a megbetegedések és szervi elváltozások összefüggésben vannak a lelki, érzelmi 

eseményekkel (kivétel a baleset - bár ennek is oka van -,  mérgezés, helytelen táplálkozás - ez részben 

a mérgezésekhez sorolható – és a sugárzás). 

A biológiában, orvostudományban ismert fizikai elváltozásokat kiváltó érzelmi konfliktusok 

mindegyike besorolható négy fő érzelmi konfliktusba: 

- Elhatárolódási, elválasztási konfliktus.  (távolságtartás, elhatárolódás, békén hagyás, vagy 

érintkezés  hiányérzet, kapcsolat, érzékelés, érintkezés megszűnése, elszakadás, nőies és 

férfias nemi és birtok konfliktusok. Érzékeléssel, érzékenységgel, érintkezéssel, mozgással, 

elmozdulással kapcsolatos menekülési konfliktusok.) 

- Önbecsülés – letörési, önértékelés – csökkenési,  képesség – és önbecsülés veszteségi 

konfliktus (elkeseredés, megalázás, megalázottsággal kapcsolatos konfliktusok: „nem vagyok 

elég jó„) 

- Sérelmi, önvédelmi, fajvédelmi konfliktusok. (megsértettek, sértegetnek, bántanak, 

sérüléstől félek, sérülés veszélynek vagyok kitéve, stb.) 

- un. Falat – konfliktus („ami nélkül nem élet az élet”, vagy „ezzel együtt nem élet az élet”.) 

Falat lehet bármi, ami a nyugalmi állapotban továbblétezéshez, túléléshez elengedhetetlenül 

szükséges, létszükségletnek érezzük (beérkező falat) pl. nincs munkahelyem. Vagy éppen ez 

okból nem kívánatos, és már alig várjuk, hogy megszabaduljunk tőle (kiválasztandó falat) pl. 

nem szeretem a munkahelyem.   

 

Megjegyzem, hogy az un. falat konfliktus a leggyakoribb, ami a szájtól kezdve végighaladva a 

nyelőcsövön, emésztőrendszeren keresztül a végbélnyílásig bármilyen betegséget okozhat, attól 

függően, mit érzek az adott helyzettel kapcsolatban. Ha ez párosul az önbecsülés – letöréssel, 

önértékelés hiányával, akkor szinte minden testrészünk, szervünk megbetegedhet. 

 

 

 

 



Itt kapcsoljuk össze a köveket a Test – Lélek – Szellem szinttel. 

 

Egy példa: Valakinek fáj a lába. Ez lehet egy menekülési konfliktus (elhatárolódási konfliktus 

„elmennék de nem tehetem”), Feltehetőleg összekapcsolódik egy önbecsülés letöréssel, ami 

gerincproblémára (pl.porckorongsérv)  is utalhat, ami esetleg még nincs is kimutatva mert azon a 

helyen jelenleg még nem fáj. Ugyanakkor falat – konfliktussal is párosulhat, ami a lábfájáson kívül 

még nyelési: „ nem tudom lenyelni”, emésztési: „nem tudom megemészteni” epe: „ epés 

megjegyzéseket teszek valakire”, máj: „ mérges vagyok”,  sőt még hasmenést: „ le sz….om az 

egészet” is okozhat. Annak megfelelően, hogy az adott személy hogyan él meg lelki szinten egy 

problémát.  

Tehát a láb fájása miatt olyan követ keresünk, ami az összes tünetre a leginkább megfelelő. Ilyen 

esetben elsősorban és általában az önbecsülés helyreállítása a legfontosabb, mert ennek megléte 

meggyorsítja a gyógyulást! 

A kövek gyógyító ereje olyan módon gyógyítja a betegség tüneteit, hogy közben a lelki kiváltó okokat 

tárja fel és a tudatalattira hat.  

Amikor a kiváltó ok megszűnik, a tünet értelmét veszti és úgy tűnik, hogy „ magától gyógyul „ . Mi 

azonban már tudjuk, hogy ez nem véletlen. 

A kövek betegségekre való hatását először általában csak felsorolásszerűen fogom írni, többet 

foglalkozunk a kövek jellemzőivel és a lelki hatással. Amikor a betegségekről tanulunk majd,  akkor 

részletezem, hogy az adott betegségre milyen módon hat és hogyan használjuk.  

 

Energetikai test 

 

Egyes kristályoknál és betegségeknél említem az energetikai testet. Ennek részletezése hosszú lenne, 

de általa talán könnyebben megértjük a kristályok lélekre, szellemre gyakorolt hatását. Ezért néhány 

mondat erejéig kitérek erre is. 

 

Ősi tanítások szerint az emberi energiamező felosztható 

- belső energetikai rendszerre és 

- külső energetikai rendszerre. 

Az ember energetikai rendszerét nehéz elképzelni a háromdimenziós fizikai valóságunkban, ez pedig 

a belső energetikai rendszerünkre hatványozottan igaz. Leginkább úgy lehet elképzelni, mint egy 

háromnál több dimenziós, egymásba átérő, de önállóan is rendszerként működő energia – felhőt. 

 

 



 

A belső energetikai rendszer központja a Lélek. A Lélek független az anyagi világtól, örök és 

változatlan. A Lélektől kiindulva, öt réteg fedi be, az alábbi sorrendben: 

1. Alkalmi vagy boldogság test ( legfinomabb réteg, ami a Lélekhez legközelebb áll ) 

2. Szellemi test ( tiszta intelligencia, velünk született képesség, magasabb tudat ) 

3. Érzelmi, más szóval „ kerge birka „ test ( ki van szolgáltatva a külső és belső változásoknak, ez 

az EGO székhelye ) 

4. Életenergia test ( alapvető energiaforrás, prána, bioenergia ) 

5. Fizikai test ( ez a legsűrűbb, ami a halál után lebomlik és visszakerül a Föld körforgásába ) 

A külső energetikai rendszert a fizikai testhez tartozó energiaközpontok rendszere – a csakrák 

rendszere – és a hozzájuk tartozó , a fizikai testet fátyolszerűen körbevevő energiamezők rendszere, 

az aura rendszer alkotja. 

Magyarázat néhány jellemzőre 

Szín: a kövek jellegzetes ismertetőjegye, de nem minden esetben megbízható, mivel a drágakövek és 

ásványok nagy része több színben is előfordul. 

Átlátszóság: Szintén egy ismertetőjegy, ami alapján könnyebben beazonosíthatunk egy követ. Olykor 

megbízhatóbb mint a szín. Az átlátszóság a kövek fényáteresztő képességét jelenti: 

- Átlátszó: még egy vastagabb ásványmetszeten keresztül is jól olvasható az írás 

- Áttetsző: egy vastag ásványmetszeten keresztül is átlátszik a fény 

- Átlátszatlan: még a vékony ásványmetszet sem ereszti át a fényt, porrá törve azonban 

áttetsző 

- Opak: az ásvány a fényt metszet és por alakban is elnyeli 

 

Mivel kristálygyógyítók vagy – leszel, segítségül elsőként a rózsakvarccal ismerkedünk meg, aminek 

rendkívül finom rezgései vannak, ami által jó kísérőddé válik a gyógyítás és a spiritualitás útján. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rózsakvarc 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rózsakvarc összerendelhető a szív csakrával. 

Eleme: levegő 

Színe: halványrózsaszín, rózsaszín 

Átlátszóság: átlátszó, áttetszőtől a majdnem opakig ( opak = fényelnyelő ). 

Kristályszerkezete: trigonális 

Mohs – keménység: 7 

Kémiai képlet: szilícium-dioxid SiO2 

A rózsakvarc a legismertebb kövek körébe tartozik, a kvarckristályok családjának „leglágyabb” köve. 

Ismertségének oka sokrétű használata. Tömegekben képződik, kizárólag pegmatitekben ( mélységi 

magma kb 550 – 700 C°-on kikristályosodott terméke ) fordul elő. Színezettségét a kvarcba beépülő 

mangán és titán biztosítja. „ Önfeláldozó anya„ kristálynak is nevezik, mert szükség esetén képes úgy 

átadni az energiáját, hogy a színét teljesen elveszíti, és teljesen átlátszóvá válik. 

Már az ókorban is a szerelem kövének tartották, úgy tartották, hogy a szerelem istene rejtette el a 

földünkben, hogy az emberek megismerhessék a szívbéli megbocsátást és a feltétel nélküli igaz 

szeretetet. A szív csakra gyógyítója, a szeretet igazi értelmére tanít, a feltétel nélküli szeretet és a 

béke köve. Szerelmi varázskőnek is nevezik, mivel mindenre programozható, amit a tiszta szerelem és 

társkapcsolat elérésének érdekében meg szeretnénk valósítani. ( Bővebben a III.modulban ) 

Lélekre, szellemre ható jellemzői:  A rózsakvarc finom rózsaszíne beleélő képességet, szelídséget, 

gyengédséget és szerelmet ébreszt. Szeretetteljes rezgésével beburkolja a lelket. Sugárzása olyan, 

mint egy gyengéd érintés, ami alatt a szívünk fellélegzik, bizalmat nyer és feltárul.  

 

 

 



 Segít a harag feldolgozásában, a félelmek legyőzésében, az agresszió megszüntetésében. Mások 

keménysége, durvasága, elutasítása vagy figyelmetlensége nyomán életünk során szerzett sebeink a 

rózsakvarc oltalma alatt lassanként begyógyulnak.  Ha valakit elveszítünk akár a halál, akár más 

elhagyás miatt, akkor tompítja a bánatot, visszaadja a lelki egyensúlyt. Nagy békítő kőként is nevezik, 

mivel megtanít elengedni másokat, megbocsátásra ösztönöz, hogy a kapcsolatok magasabb szintre 

léphessenek. Használója a rózsakvarc hatására visszanyeri az elégedettség és a teljesség érzését, 

nyitottá és érzékennyé mer válni. Így már szabadon és elvárások nélkül képes közeledni embertársai 

felé. 

Eltávolítja a negatív energiákat, pozitívvá változtatja az emberek gondolkodását és érzéseit, segít 

megtalálni a szeretet útját. Megnyitja a szív csakrát az egyetemes szeretet felé, megtanít befogadni a 

szeretet érzését, illetve megfelelő programozással bevonzza a megfelelő szerelmet is. A rózsakvarccal 

történő meditáció során az önelfogadás erősödik, az elnyomott érzelmek felszabadulnak, és helyébe 

szeretet – energia áramlik, majd megtelik szívünk melegséggel, melyet mások felé is közvetíteni 

tudunk.  

Nagyon finom rezgései vannak, rendkívül jó kísérőnkké válik a gyógyítás és a spiritualitás útján. 

Nyitottá teszi szívünket mindenre, ami szép: az önmagunkban, a másik emberben és a teremtésben 

található szeretetre és szelídségre. Fogékonnyá tesz a muzsika, a költészet, a festészet és általában a 

művészetek iránt is. Élénkíti a képzeletet és az alkotó erőt. A szeretet, a gyengédség és a megértés 

védettségében élő gyermeki énünk életörömét és boldogságát ébreszti bennünk. 

A fenti tulajdonsága miatt a rózsakvarc különösen hatékony a csecsemők és kisgyermekek számára. 

Szeretetteljes rezgésével óvja finom kis lényüket, hogy gyermeki lelkük kinyílhasson és 

kibontakozhasson. Az érzelmi gyógyulás terén, főleg gyermekként átélt traumák kezelésében is 

nagyon hasznos. 

A szervezetre gyakorolt jótékony élettani hatásai: A rózsakvarc nyugtató, csillapító hatással van a 

szívre, így az emocionális sérülések következtében kialakult szívbetegségek gyógyításában 

eredményeket érhetünk el vele. Aktiválja, harmonizálja a szív csakrát, erősíti a szívet, szabályozza a 

vérkeringést, ezért ajánlott szívinfarktus megelőzésére. 

Javítja  a szövetek vérellátását, felfrissíti a szervezetet, a testfolyadékból eltávolítja a szennyező 

anyagokat. Jótékonyan hat a mellkas és a tüdő problémáira. Tisztítja a vesét, mellékveséket, enyhíti a 

szédülést, méregteleníti a májat.  

Fokozza a termékenységet, férfiaknál növeli a potenciát és kiválóan oldja az érzelmi ridegséget. 

Megnyugtatja az idegeket, mindenki számára nyugodt alvást biztosít. Erőszakkal tarkított rémálmok 

esetében szintén eredményesen használható. 

Viselhetjük testünkön is, de elhelyezhetjük a minket körülvevő térben is. 

A rózsakvarc a feltétel nélküli szeretet és a végtelen béke köve. Ez a legfontosabb kristály a szív és a 

szívcsakra számára, a szeretet igazi értelmére tanít. Minden szinten megtisztítja és megnyitja a szívet, 

mélyreható belső gyógyulást és önszeretetet biztosít. Nyugtat, biztat és kitűnő a hatása trauma vagy 

krízis idején. 



Ha szeretnéd bevonni az életedbe a szerelmet, ne keress mást, csak a romantikus rózsakvarcot. Tedd 

az ágyad mellé vagy az otthonod kapcsolatsarkába. Olyan hatásosan vonzza a szerelmet és a 

kapcsolatokat, hogy gyakran szükség lehet egy ametisztre is, hogy a felgyorsult eseményeket kissé 

lelassítsa. A fennálló kapcsolatokban visszaállítja a bizalmat és a harmóniát, valamint fokozza a 

feltétel nélküli szeretetet. 

A rózsakvarc finoman eltávolítja a negatív energiát, és szeretetteljes hangulattal helyettesíti. 

Kitűnően hat a középkorúsággal együtt járó krízisre. Ha rózsakvarcot tartunk a kezünkben, 

hangsúlyozza a pozitív hozzáállást. Emlékeztet bennünket a céljainkra. Ez a csodálatos kő fejleszti a 

fogékonyságot mindenfajta szépségre. 

Érzelmileg: a rózsakvarc a legnemesebb gyógyító. Megszabadít a ki nem mondott érzelmektől és a 

szívfájdalomtól, átalakítja azokat az érzelmi viszonyokat, amelyek már nem szolgálják az érdekeinket. 

Annak, aki mind ez ideig érzéketlen volt a szeretetre, megnyitja a szívét, hogy befogadja ezt az érzést. 

Annak pedig, aki szeretett, de csalódnia kellett, enyhíti a bánatát. A rózsakvarc arra tanít, hogy 

miként szeressük önmagunkat, ami létfontosságú akkor, ha korábban nem tartottuk magunkat 

szerethetőnek. Addig nem tudjuk elfogadni mások szeretetét, sem pedig szeretni másokat, amíg nem 

szeretjük önmagunkat. Ez a kő lehetővé teszi, hogy megbocsássunk magunknak, elfogadjuk 

magunkat; így életre hívja bennünk az önbizalmat és erősíti az önértékelést. 

Bár a betegségeknél újra kitérek majd rá, de kristálygyógyítóként már most érdemes megjegyezni, 

hogy a szív csakra fölé érő arany láncon, arany foglalatban lévő 2 – 3 cm nagyságú rózsakvarc 

medál hatékony és viszonylag gyors állapotjavulást idéz elő szklerózis multiplex esetén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hegyikristály  

 

 

A hegyikristály minden csakrával összerendelhető  

Eleme a föld 

Színe: színtelen 

Átlátszóság: átlátszatlan, majd  ahogy növekedik átlátszó, üvegfényű 

Kristályszerkezete: trigonális 

Mohs keménység: 7 

Kémiai képlete:  szilícium-dioxid SiO2 

A hegyikristály a tiszta fény tökéletes hordozója, a Világmindenség erejét szimbolizálja. A 

hegyikristály minden gyógykövek között a legtöbb gyógyhatással bír, minden szervre hatással van, 

fokozza az összes másik kő hatását, erősíti a test minden funkcióját, kiegyensúlyozó hatást gyakorol a 

lélekre. A leghatékonyabb gyógyító és energiafelerősítő kvarc, ami felszabadítja, elnyeli, tárolja, 

szabályozza az energiát. Általános kristálynak nevezzük, mert a vele való kezelés során a gyógyulást 

segítő energia minden szerv szintjén kifejti hatását. A zárvány nélküli darabok teljesen átlátszóak, 

vízszínűek.  A hegyikristályból íriszkvarc ( szivárványos kvarc ) keletkezik, amikor a finom 

repedéseiben fénytörés jön létre. Ilyenkor az összegyűjtött fényt csodálatos szivárványszínekben töri 

meg. Nyers formában először sűrű, átlátszatlan, majd ahogy növekedik, egyre tisztább és világosabb, 

átlátszóbb lesz. 

Az ókori görögök azt gondolták a hegyikristályról, hogy megkövesedett jég, ezért kapta a Krystallos 

(jég) nevet . A régi nagy birodalmak ( Maya, Egyiptom, stb ) természetes komputerként használták a 

hegyikristályt, mert tárolja és megőrzi az információt és arra vár, hogy mikor adhatja át a tudását az 

utókor számára. A kristály belsejében szemnek láthatatlan, parányi magok helyezkednek el, olykor 

háromszög alakot felvéve védik és pecsételik le az emberiség nagy, spirituális ugrását szolgáló tudást 

és bölcsességet. Jelen korunkban ehhez csak azok képesek hozzáférni, akik tiszták gondolataikban, 

szavaikban, cselekedeteikben. 



A hegyikristály tiszta, töretlen fénye magába öleli a szivárvány minden színét. Azzal a teljességgel és 

ősi energiaforrással fűz össze minket, ami Isteni szikraként lelkünk legmélyén lakik és a teremtő 

erejével mindent áthat. 

A hegyikristály folyamatosan tölt minket, hogy sugárzó fényéhez hasonlatossá váljunk. Segít, hogy 

lelkünk kapcsolatba kerüljön a mindenség lelkületével, megakadályozza az elzáródásokat  és az 

energetikai blokádokat, az aura tisztátalanságát, a lélek diszharmóniáját, vagyis mindazt, ami az 

egység útjában állhat. 

Lélekre, szellemre ható jellemzői: 

A hegyikristály az ember szimbóluma, a lélek tükre, ami a fejlődésünkért vívott harcunkat mutatja. 

Nélkülönözhetetlen a spirituális fejlődéshez, tisztítja és erősíti az energetikai testeket, az aurát. A 

hegyikristály egy spirituális könyvtár, benne van minden információ. Segíti a belső látás kialakulását, 

a múltra való emlékezést, útmutató a spirituális fejlődés ösvényen. Letisztázza gondolatainkat, a hit 

erejével, intuitív átéléssel elvezet az igazi bölcsességhez. 

A hegyikristályból világosságot és tisztaságot nyerhetünk, ezzel erősíti szellemünket és lelkünket. 

Segít, hogy rátaláljunk saját utunkra és helyes döntéseket hozzunk. Mélyíti az intuíciót és a 

meditációt, világszerte meditációs kőként ismerik (hasonlóan az ametiszthez). Újra és újra, 

folyamatosan friss energiával tölt fel minket. 

Tisztítja és harmonizálja az atmoszférát. A minket körülvevő térben elhelyezve is rendkívüli hatással 

bír. Javasolt ametiszttel és rózsakvarccal spirálisan felfűzve elhelyezni a szobába, iroda ablakában! 

Erre a mintára készülnek a Ma Prem Shakti energia spirálok, ami megrendelhető, ha üzenetet 

küldesz!  

 Negatív rezgéseket semlegesítő hatása miatt oltalmazó kőként is nagy tiszteletben áll. Álmainkat 

világossá teszi, ha éjszaka ékszerként viseljük, párnánk alá tesszük, vagy a közelünkben elhelyezzük.  

Mivel a hegyikristály környezetéből hatalmas mennyiségű rezgést nyel el, amit jelentősebb 

igénybevétel esetén csak részben képes semlegesíteni, így nagyon fontos, hogy gyakran végezzük el 

az energetikai tisztítását! 

A szervezetre gyakorolt jótékony élettani hatásai: 

Mivel a hegyikristály a legszélesebb sprektumú gyógyhatást adó kristály, ezért a hatásait lehetetlen 

felsorolni. A szervezetben mindenhol oldja az energia szabad áramlását megakadályozó 

elzáródásokat és blokádokat. Harmonizálja, tisztítja és óvja az auránkat. A hegyikristály 

mestergyógyító, és bármilyen betegségre használható. Élénkíti az immunrendszert, és egyensúlyba 

hozza a szervezetet. Kitűnően csillapítja az égéseket. 

Különösen jó hatással van az egyensúlyzavarokra és szédülésre. Ilyen esetben ajánlott 

zárványmentes hegyikristály nyakláncot, karkötőt folyamatosan viselni. 

Régen a hegyikristályt természetes gyógyszerként ismerték és a legkülönbözőbb területen 

használták. Az egyetlen kristály, amit a hagyományos orvoslásban a mai napig elismernek, orvosi 

műszerekben használnak is. 



Javaslom, hogy kristálygyógyítóként mindig legyen nálad hegyikristály! Bár a zárványos (nem teljesen 

kikristályosodott) hegyikristály is rendkívüli hatású, amikor lehetőséged van rá, a teljesség kedvéért 

szerezz be zárványmentes, tiszta darabot is. Amikor nem tudod eldönteni, milyen kristályt használj 

a gyógyításhoz, a hegyikristály mindig a segítségedre lesz! 

 

Füstkvarc  

 

 

 

 

 

 

 

A  füstkvarc a gyökércsakrához tartozó egyik legfontosabb kristály, ami egyben a 

kristálygyógyászatban a legsokrétűbben alkalmazott alap kristály. Jelentős szerepe van a földelés 

megteremtésében. 

A füstkvarc összerendelhető a gyökér - csakrával és a talp mellékcsakráival.  

Eleme a föld 

Színe: világosbarnától a sötétbarnáig terjed, füstösebb árnyalattal. 

Átlátszóság: átlátszó, áttetsző 

Kristályszerkezete: trigonális 

Mohs keménység: 7 

Kémiai képlete:  szilícium-dioxid SiO2 

Figyelem! Ha az átlátszó hegyikristályt röntgen vagy radioaktív sugárzásnak teszik ki, akkor sötétebb 

színűvé válik. Ezek a kövek általában szinte feketék és nem átlátszóak. Az így színezett „ füstkvarc „ 

vásárlásától óvakodj!  

Szellemre, lélekre ható jellemzői:  A füstkvarc a Szaturnusz tulajdonságait (felelősségérzet, stabilitás) 

hordozza, ugyanakkor ellazít és megnyugtat. Segíti önmagunk elfogadását, megértését. Elengedi a 

régi sérelmeket, haragot, bűntudatot, félelmet. Segítséget nyújt abban, hogy miként váljunk meg a 

földi illúzió világától, ami számunkra csak eszközként szolgál. Ugyanakkor azt is megérteti velünk, 

hogy földi leszületésünk célja a megtapasztalások átélése a tudati fejlődésünk érdekében. Mivel erős 

kapcsolódást biztosít a földdel, elősegíti a fizikai szinten való megalapozottságot, azaz stabilizál.  



Ha valaki úgy érzi, hogy elkerülhetetlen nehézségeken kell átmenni, annak a füstkvarc egy állandó, 

támogató energiaforrást biztosít. 

Csillapítja a félelmeket és segít elfogadni az életet, vigaszt nyújt és rávezeti használóját arra, hogy a 

mindennapi örömöket észrevegye a naponta ismétlődő dolgokban is. Támogatja  a józan, gyakorlati 

megfontolásokat, hasznos társ az összpontosítás és a gyakorlati feladatok terén.  

Könnyen programozható, ( Kristálygyógyító III. modul ) hasznos segítség az álmok valóra váltásában. 

Fokozza az élni akarásunkat és terhelhetőségünket. Növeli a kitartásunkat akkor is, ha kimerültek 

vagyunk, ugyanakkor segít a kikapcsolódásban is. Használatával szükség esetén rövid ideig 

túlfeszíthetjük az erőinket, de ilyenkor óvatosan bánjunk vele és tartsuk szem előtt, hogy a 

szervezetünket nem szabad a végsőkig kihasználni!  

Enyhíti a kudarctól, fájdalomtól, vereségtől való félelmet. Segít megbirkózni a nehéz, nyomasztó 

dolgokkal és ezáltal a növekedésünket szolgálja. Segít abban is, hogy határozottan ragadjuk meg azt, 

ami szükséges számunkra, bármilyen szinten. 

Segíti  a lazítást, relaxációt, meditációt. Meditáció alatt használva emeli az energetikai testek* 

rezgését.  

A testre, szervezetre gyakorolt jótékony élettani hatásai: A füstkvarc erősíti és jótékonyan hat az 

izom – és kötőszövetekre, segíti az ízületi lerakódások feloldását, a has, a csípő, és a lábak 

betegségeinél hatásos. Enyhít a nyak és a hát feszültségén, csillapítja a fájdalmakat és erősíti az 

idegeket. 

Enyhíti a szervi betegség okozta fájdalmakat, oldja a lágyéki görcsöket, serkenti a hormontermelést 

és fokozza a koncentrációs képességet. Növeli a fizikai tolerancia szintet, enyhíti a fejfájást, erősíti és 

támogatja a test ásványi anyag bevitelét, felszívódását. Oldja  a feszültséget, segít a stresszes 

helyzetekben. 

A füstkvarc radioaktív sugarakat bocsát ki, ezért kitűnően használható olyan betegségeknél, 

amelyeknél kemoterápiára vagy sugárkezelésre van szükség. Hatékonyan használható daganatos, 

cisztás, gyulladásos betegségek esetén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Citrin 

 

 

 

A citrin összerendelhető a napfonat csakrával 

Eleme: föld és levegő 

Színe: halvány, fakó sárga, aranysárga 

Átlátszóság: átlátszó - áttetszőtől a csaknem opakig 

Kristályszerkezete: trigonális 

Mohs keménység: 7  

Kémiai képlet: szilícium-dioxid SiO2 

Az 1500 – as években a citromsárga fényben tündöklő citrint is hegyikristálynak nevezték, de nem 

alaptalanul, hiszen valóban olyan hegyikristály, aminek nyomelemnyi, három vegyiértékű vastartalma 

van, de valószínűleg magas hőmérséklet hatására sárga színűvé vált. A valódi citrin ma már ritkán 

előforduló kristály. A kereskedelemben kapható citrinek nagy része 450 – 600 C° -on hevített 

ametiszt, vagy füstkvarc. Ezek a kristályok barnás – vöröses árnyalatúak, a természetes citrin pedig 

halvány aranysárga. 

Lélekre, szellemre ható jellemzői:  A citrin a Nap erejét hordozza, meleget és védettséget sugárzó 

ereje nemcsak a testünket, de a lelkünket is felmelegíti. Harmonizálja  a napfonat – csakrát. 

Fokozza a kreativitást, nyitottabbá, magabiztosabbá tesz, pozitív gondolkodásra ösztönöz. 

Semlegesíti a negatív energiákat, és az élet minden szintjén energiával tölt fel. A regeneráció és a 

feltöltődés köve. 

A citrin azt vonzza be, amire szükségünk van, de az nem biztos, hogy ugyanaz, mint amire az elme 

szintjén vágyunk. Segít megvilágítani elménkben a vágyakozás tárgyát, ha szükséges, átalakítja az  

azzal kapcsolatos érdekeinket, hogy vágyunk tárgya a saját és mások érdekeit szolgálja. Segíti és 

támogatja a szívből jövő jó érzéseket és érzelmeket mindennel kapcsolatban. Gondolatainkat 

letisztítva és a megfelelő irányba terelve, a megfelelő „ rituálét” alkalmazva a citrin rendkívül jól 



programozható, hogy céljainkat elérjük és vágyaink megvalósuljanak. Iránymutatásával 

felkészülhetünk arra a kutatásra, hogy a siker elérése során minden követ megmozgassunk. Vonzza a 

sikert és a gazdagságot, a gyarapodást és az Élet pozitív területeit.( Erre a III. Modulban, a Kristály 

programozás tanfolyamon részletesen kitérünk. Arra kérlek, hogy ha jelentkeztél a III. modulra, akkor 

szerezz be egy valódi citrint!) 

Önbizalmat, bátorságot, nyújt, új életenergiát önt belénk, általa megszűnik az önsajnálat, a mimóza 

lélek, elűzi gondjainkat, még az öngyilkos gondolatok is eltűnnek. Ösztönzi a gondolkodást és segít 

levonni a saját következtetéseket. Kiélesíti az elmét és képessé tesz arra, hogy kimondjuk amit 

gondolunk, érzünk és akarunk. Elmestabilizáló hatása miatt erőt ad a felelősségvállaláshoz is. 

A citrin csodálatos segítséget nyújt az újrakezdéshez. Használóját sokoldalúságra és találékonyságra 

ösztönzi, majd erre támaszkodva segít újra megtalálni önmagát, hogy élvezhesse az Élet örömeit. 

Megkeményít a kritikákkal szemben és képessé tesz arra, hogy a megszokásból kitörve fejezhessük ki 

saját kreativitásunkat és egyéniségünket.  

A világossárga citrin támogatja a tiszta gondolatokat, ösztönzi a kozmikus tudatot, megvilágosítja a 

bölcsesség és béke útját.  

A sötétebb, aranysárga citrin segít a félelmek legyőzésében, tisztítja a napfonat csakrát és védelmezi 

az aurát. A koronacsakra működését is aktiválja, erősíti az intuíciót, jelző – és figyelmeztető 

rendszerként összeköttetésben áll az étertesttel, így ha szükséges, azonnal védelmet nyújt. 

Összehangolja és egyensúlyba hozza a finomtesteket, a magasabb és alacsonyabb gondolkodási sík 

összekötő hídja. 

Ösztökél, segíti a földi terveink megvalósítását, megvilágítja létezésünk értelmét. Segít feldolgozni a 

megrázó élményeket, elűzi gondjainkat, a depressziót, lelki válság esetén vígaszt nyújt, fénye 

megvilágítja gondolatainkat. Meditációnál alkalmazva mélyebb felismerésekhez vezet. 

A citrin szervezetre gyakorolt jótékony hatásai: A gyomor és a belek problémáin segít: felfúvódás, 

teltségérzet, gyomorgörcsök, a gyomor és a belek betegségei esetén kifejezetten ajánlott. Tisztítja az 

emésztőrendszert, a gyomrot, a hasi szerveket, a májat, epét, lépet, és visszafordítja az elváltozással 

járó betegségeket.  

Hatással van a hasnyálmirigyre és igen hasznos cukorbetegség esetén is, mert elősegíti és irányítja az 

inzulintermelést. Csökkenti a koleszterinszintet, segíti a szervezet méregtelenítési folyamatait, ezért 

kedvezően befolyásolja a bőr anyagcseréjét, hat a bőr tisztátalansága, pattanások esetén, sőt a 

fejsömör ellen is. Erősíti az immunrendszert, a nyirokrendszert és a vegetatív idegrendszert. 

Ajánlott gyermekeknek ágybavizelés esetén, mert erősítő hatású a gyenge hólyagra és a vesékre. 

Hasznos segítség a citrin a diéta és fogyókúra során is, mivel segíti a méreganyagok kiválasztását. 

Gyomorfekély, bél – és gyomordaganat korai stádiumában, illetve gyomorhurut esetén topázzal 

együtt jobban kifejti hatását. 

Használják látásproblémák enyhítésére, akaratosság ellen, valamint a csecsemőmirigy és a 

pajzsmirigy kiegyensúlyozására is. 

Oldja az energiarendszer blokádjait, kedélyjavító és hat a depresszió ellen is. 



 

Ametiszt 

 

Az ametiszt erősen spirituális kő, összerendelhető a harmadik szem csakrával 

Eleme: tűz és levegő 

Színe: világostól a sötétliláig, az ibolyaszín minden árnyalata, sápadt lilásvörös,  

Átlátszóság: opaktól az áttetszőig 

Kristályszerkezete: trigonális 

Mohs keménység: 7  

Kémiai képlet: szilícium-dioxid SiO2 

Az ametiszt kiemelkedő gyógyító erővel rendelkezik, felhasználhatósága rendkívül sokrétű. Neve a 

görög ametüsztosz szóból ered, aminek jelentése: nem részegítő. Az ókori görögök ametiszt 

kelyhekből ittak, így védekeztek a részegség ellen. Az ametiszt kagylós törésű, nem hasadó kristály. 

Tűző napon és magas hőmérsékleten kifakul, elveszíti a színét. 

Lélekre, szellemre ható jellemzői:  

Az ibolyaszínű ametiszt rezgésében egyesíti az életerő, az érzékek és az aktivitás vörös tüzét a tiszta 

szellemiség, a csend és a távlatok kék fényével. Ezzel hidat alkot Ég és Föld között, odaadásra, 

bizalomra tanít az Univerzum végtelen erőivel szemben. Fokozza a testi erőt, az önbizalmat, kiválóan 

használható a meditáció elmélyítésére. Gyengéd rezgései azt a fajta nyugodt valóságészlelési 

képességet közvetítik, amiben feloldódik minden félelem, aggodalom és harag, és a szellem megnyílik 

a spirituális tapasztalatok számára. 

Mélyíti a koncentrációt, erősíti a figyelmet, elvezet abba az eleven csendbe, ami a földi létezés és a 

látható jelenségek világának legmélyén rejtőzik, ahonnan minden dolog egyként ered. A Napban rejlő 

erőt sugározza ki, mert azt fogalja magába. Tudatunkra ébreszt, segít felismerni a spirituális 

fejlődésünk útját.  

Erősíti a szerelmet és az isteni odaadást, segít az én – központú (ego) gondolatok feloldását, önzetlen 

gondolatokhoz és cselekvéshez vezet. Segít megőrizni a józanságot, megszünteti a függőségeket és a 

mértéktelenséget. Az ametiszt elősegíti a férfi – női kapcsolatok egyensúlyát és stabilitását. 



Harmonizálja a szerelmi életet és a társsal és az élettel való egység, közösség megtapasztalásához 

vezet. Feltárja előttünk az élet azon titkait, amelyeknek megértéséhez az értelem már kevés. 

Segítségével megérthetjük a látomásokat és az álmokat. 

Miközben alázatra nevel, felsőbb erők támogatását is közvetíti, segíti az intuíciót és a meditációt. 

Amint feltétel nélküli bizalommal rábízzuk magunkat belső vezetőnkre, az ametiszt segítségünkre lesz 

abban, hogy megtaláljuk valódi életfeladatunkat és rendeltetésünket. 

Hatékonyan segíti a koncentrációt, a tanulást, és hozzásegít bennünket, hogy felszínre hozzuk rejtett 

adottságunkat. Elűzi a félelmet, a szorongást, a haragot és a mérget. Segíti és támogatja az ok – 

okozat törvényének megértését. Erősíti a vizualizációs képességet, fejleszti az álom felidézésének és 

megfejtésének képességét.  

Érzelmi egyensúlyt teremt, enyhíti a szomorúságot és bánatot, erősíti a Teremtőbe vetett hitet, a 

szeretetet, önzetlen szolgálatot és a spirituális bölcsességet, a belső látás kialakulását. 

A szervezetre gyakorolt jótékony élettani hatásai: 

Az ametiszt az idegsejtekre kifejtett hatása révén javítja az agy koncentrációs képességét és segít a 

migrénes rohamok esetében is. Serkentőleg hat a hormonális rendszerünkre, összehangolja a belső 

elválasztású mirigyek működését és serkenti az anyagcserét. Ez utóbbi hatása miatt eredményesen 

használható fogyókúrázáshoz is. 

Mindazokra a zavarokra alkalmazható, amelyek a túlzott feszültség, stressz, vagy feldolgozatlan 

élmények hatására keletkeznek. Rendkívül jó hatással van az agy tevékenységére, attól függően, 

hogy mire van szüksége, nyugtatja vagy élénkíti. Enyhíthetjük vele a félelmeket, a neurózist, a 

hallucinációt és a hisztériát. Szabályozza az ingerület átvitelt az agyban, ezáltal megszünteti az 

álmatlanságot és véd az ismétlődő rémálmok ellen. Ha éjszaka használjuk ékszerként vagy akár a 

párnánk alá tesszük, nyugodt alvást biztosítva őrködik felettünk alvás közben, kellemes és gyakran 

tanulságos álmokat gerjesztve. 

Erősíti az immunrendszert, a szívműködést, fokozza a vitalitást, ajánlott cukorbetegségnél is. 

Közvetlen hatással van a véredényekre és az artériákra, vértisztító hatású. A vér – és a nemi 

betegségek, valamint a hasnyálmirigy gyógyításában is segít. 

Oldja a feszültséget az izmok területén, jótékonyan hat a horzsolásra, duzzanatra, sérülésekre. 

Energiája segítségével feloldja a menstruációs görcsöket, a gyomorgörcsöket, pozitívan befolyásolja  

a termékenységet. Csökkenti a túlsavasodást, kedvező hatással van a tüdő – és a bőrbetegségekre, a 

sejtzavarokra, valamint a légutak rendellenességeire. 

Az ametisztet a „ szenvedélyek kövének” is nevezik, mivel a mániás viselkedések mindegyikére pozitív 

hatással van. 

Semlegesíti a geopatikus stresszt és a káros környezeti energiákat, természetes nyugtató hatással bír. 

A térenergia harmonizálására is használják drúza vagy forrás formájában, illetve spirális alakban 

felfűzve hegyikristállyal és rózsakvarccal. ( ld. Ma Prem Shakti energia spirál ) 

 

 



Kalcedon 

 

A kvarcfélék családjába tartozó kalcedon dudoros, fürtös és cseppköves megjelenésű, tiszta 

állapotban szinte fehér, de az ásványi anyagok parányi zárványai általában elszínezik finom 

halványkékre, szürkésre.  A kereskedelemben olykor színezett achátféléket árulnak kalcedonként, de 

ez könnyen felismerhető természetellenes, festett színéről. 

Az ősi Tibetiek akárcsak a lótuszvirágot, a kalcedont is a tökéletesség, az igazi szépség, és az erő 

szimbólumaként értelmezték. A mágusok szerint fokozza a testi erőt, és befolyásolja az időjárást is, 

mivel a víz és a levegő elem keveredését hordozza magában.  

A perzsák körében erős hatású amulettként használták. A kalcedonban rejlő misztikus erőket 

elsősorban a levegő táplálja, így ha fel szeretnénk frissíteni pl. programozás előtt ( ld. 

Kristályprogramozás ), akkor legjobb, ha este, naplemente után kitesszük a levegőre. 

A kalcedon összerendelhető a torok csakrával. 

Eleme: levegő és némi víz ( fehér változatban főleg ) 

Színe: finom halványkék, galambkék, olykor szürkéskék, szürkészöld, szürkésfehér 

Átlátszóság: áttetsző 

Kristályszerkezete: trigonális 

Mohs keménység: 7  

Kémiai képlet: szilícium-dioxid SiO2 

Lélekre, szellemre ható jellemzői:  

A kék kalcedon lágy, világos fénye megnyugtatja és felderíti a kedélyt, hatására könnyebben vesszük 

az életet, kevésbé leszünk ingerlékenyek és érzékenyek. A kalcedon elsősorban a nagy 

megpróbáltatások idején segít minket. Általában azoknak ajánlható, akik könnyen idegessé válnak és 

elvesztik önuralmukat. Higgadtságot, megértést, nyitottságot és békés lelkületet biztosít.  

Megnyugtató hatásával utat nyit belső inspirációnkhoz és képessé tesz arra, hogy a kapott 

információkat nyugodt, erőteljes módon fejezzük ki. 



Harmonizálja a torok csakrát és ezzel az elfojtott érzéseinket felszínre hozza. Megtanít végighallgatni 

mások gondolatait, megtapasztaljuk, mit gondol és érez a másik, így tisztázhatjuk félreértéseinket. 

Ugyanakkor segít saját gondolataink rendszerezésében is. Figyelmesebbé, kitartóbbá válunk általa. 

Belső kapuként vezet a szellemi tudás felé.  

Segít a lelki traumák feldolgozásában, visszaadja bizalmunkat és az elevenség érzését. Nyugtató, 

szorongásoldó hatása van.  

Ha túlságosan feszültek, türelmetlenek vagyunk, vegyünk a szánkba egy megtisztított kalcedont és 

miközben szopogatjuk, teljesen megnyugszunk. Ezzel elkerülhetők a heves, indulatos dühkitörések.  

A kalcedont a szónokok kövének tartják. A néphit szerint aki rálehel, vagy a nyelvével megérinti, azt 

az ékesszólás képességével ruházza fel. Mivel a torokcsakra köve, valóban hatásos a beszédképesség 

javítására. A nyelvi kifejezést eleven erővel, ugyanakkor gyengédséggel és harmóniával gazdagítja  és 

segít a nyelvi nehézségek áthidalásában. A feljegyzések szerint a kalcedon segítségével sokan 

elsajátították a szép, kifejező és hibátlan beszédet is. 

Jól programozható, előadás, iskolai szereplés, vizsga, felvételi esetén hasznos segítség! Ilyen esetben 

rejtsük a markunkba programozott kalcedonunkat, „védőangyalként„ fog segíteni. (ld.III.modul) 

A szervezetre gyakorolt jótékony élettani hatásai:  

A kék kalcedon gyógyító ereje elsősorban a torok és a gégefő területén fejti ki áldásos hatását. Tiszta, 

kékesfehér színével hat olyan légúti betegségekre, mint például a torok – és mandulagyulladás, 

hörghurut, erősíti a hangszálakat. A kristálygyógyászok elsősorban hangszalag problémák, és 

rekedtség, valamint pajzsmirigy panaszok kezelésére használják.  A kalcedon nyugtató és lazító 

hatása általában a test más részén is megnyilvánul. (gondoljunk arra, hogy ha egy vizsgán nem 

tudunk megszólalni, az egész testünk befeszül) 

Az ádámcsutkára téve kellemes, nyugodt hangulatot teremt. Beszédkészséget javító tulajdonsága 

miatt beszédzavarok és dadogás ellen is alkalmas, védi a hangszálakat, a beszédünk tisztább, 

érthetővé és nyugodtabbá válik. Rekedtségre, kaparó torok – érzésre az elixírje kiváló hatású. 

Lázcsökkentő hatású is, erősíti a hallást, a szem izmait, javasolt zöldhályogra és más 

szembetegségekre. Támogatja  a pajzsmirigy anyagcseréjét, jótékonyan hat az öngyógyító központra. 

Fokozza a szervezet nyiroktermelését, hat a vörös vértestekre, a vérkeringésre, gátolja  a vérzést.  

Gyógyítja  a nyálkahártyát, az ödémát, tisztítja a bőrt. Erősíti a csontokat, a csontvelőt, a tüdőt, lépet, 

szívet, csökkenti az érelmeszesedést, gyógyítja a gennyes sebeket, a leukémiát. 

Szoptató anyáknál javítja  a tejtermelést, de emlőgyulladás esetén is sikerrel használható. A 

hormontermelő mirigyek működésének minden zavaránál ajánlott a használata. Szabályozza a 

hormonális ciklusokat, a klimax idején nyugtatólag hat a nőkre. 

A belső elválasztású mirigyekre és az anyagcserére gyakorolt hatása révén cukorbetegek számára is 

ajánlott, mivel szabályozza a vércukorszintet. Segít legyűrni az utazási betegséget, enyhíti a 

hányingert és a frontérzékenységet, befolyásolja  a nyirokáramlást.  

A kalcedon a diéta elősegítésére is alkalmas. Csillapítja az éhséget, gátolja  a tápanyag felvételt, oldja 

a vizenyőt, szabályozza a testfolyadékok áramlását és segíti a szervezet méregkiválasztását. 

A kalcedon használatával gyorsabban elállíthatjuk a sebek vérzését és gyógyulásukat is 

meggyorsíthatjuk. 



Karneol 

 

A karneol összerendelhető a gyökér – csakrával (a vöröses narancssárga színű) és a szakrális ( szex ) - 

csakrával (sárga, narancssárga színű) 

Eleme a tűz (vörös) illetve a levegő (sárga) 

Színe: vérvöröstől a barnás vörös, vöröses piros árnyalaton át a sárgás narancssárgáig. Színezettsége 

a benne található vas – oxidoktól függ. 

Átlátszóság: áttetsző 

Kristályszerkezete: trigonális 

Mohs keménység: 6 – 7 

Kémiai képlete: szilícium-dioxid SiO2 

A kvarcok csoportjába tartozó karneol nevét a latin carna (cseresznye) szóról kapta. Az ókorban 

nagyon sokra becsülték és gyógyító célra is használták a karneolt. A legismertebb ókori receptek 

szerint elállítja az orrvérzést, ha a felmelegített borba egy kicsi karneol kristályt teszünk, majd amikor 

langyosra hűl, leisszuk róla a bort. Az antik időkben balesetek, mérgezések elleni védelmi kőként, 

talizmánkőként is ismerték.  A mágusok szerint bátorrá tesz, önbizalmat ad, elűz minden rosszat, 

távol tartja a rontást, megvéd a nagy izgalmaktól. Indiában a kisgyermekek védőköveként használják 

még ma is. 

Lélekre, szellemre ható jellemzői: A karneol gyönyörű színe a naplemente narancsszínű ragyogását 

idézi fényével és a Föld szépségéhez és erejéhez fűz minket. Hatására felébred bennünk Földanyánk 

szeretetének, a hozzá való tartozásnak az érzése és megtanuljuk észrevenni és megbecsülni 

ajándékait. 

Fejlődésünk útját járva a karneol segít minket abban, hogy kapcsolatban maradjunk a Föld 

energiájával és soha ne veszítsük el a talajt a lábunk alól. Arra tanít, hogy szenteljünk több figyelmet  

a jelen pillanatnak, éljünk mindig itt és most, feladatainkat felismerjük és bátran, örömmel  végezzük 

a világban. Akaraterőt, bátorságot önt belénk, kitartóvá, aktívvá, életerőssé, kreatívvá tesz.  

Olyan embereknek is ajánlott, akik szellemi életüket túlzottan előnyben részesítik, akik nem 

elégszenek meg a hétköznapi teljesítményekkel, hanem a bennük rejlő alkotóerőt akarják 

kibontakoztatni. Megkönnyíti a figyelem összpontosítását, segít az akadályok leküzdésében, a gondok 

megoldásában. Fékezi a haragot, elűzi a félelmet. 



Élénk vitalitást nyerhetünk általa és javítja a koncentrációt is. Földies ereje kiváltképpen azoknak 

hasznos, akiknek a szelleme könnyen elkalandozik, szétszórtak, tévelygők, mert életükben irányt 

vesztettek.  

Személyes érzelmeinket is ápolja, így a nemi vágyakat, ösztönöket magasabb szintre emeli, fokozza az 

érzelmeket, segít a párkapcsolatunkban megértőbbnek lenni. Az életerő és életöröm köve. 

A karneol felidézi bennünk a teremtés csodája felett érzett ámulatot. Felszabadítja bennünk az élet 

folyamát, életre kelti alkotói képességünket és azok kreatív kifejeződését segíti. 

A karneol szervezetre gyakorolt jótékony élettani hatásai:  Stimuláló hatású, ugyanakkor  földies 

erejével ösztönzőleg hat ránk. Hasznos segítsége a vértisztításnak, a keringési betegségeknek, 

vérpangás, visszér és a vérzékenység kezelésének.  

Javítja a vérképet, oldja a vérrögöket (trombózis) és a véraláfutásokat, tompítja az érfájdalmat és 

csökkenti a koleszterin szintet. Vértisztító hatását kifejti a vénákra, vérerekre. Szabályozza a 

vérnyomás problémákat. 

Elejét veszi az emésztőrendszer pangásának, segíti a máj működését, valamint a táplálék optimális 

felhasználását. Fogyókúrázók számára hasznos segítség.  

Eljuttatja a vitaminokat és ásványi anyagokat a vékonybélbe, elősegíti a bél gyűrűző mozgását. Jól 

alkalmazható a gyomor, bél és anyagcsere problémák eseteinél, a bélflóra szabályozására, 

mindenféle gyomor és bélbetegség, bélgörcsök, székrekedés, vastagbélgyulladás megszüntetésére. 

Enyhíti a reumatikus panaszokat, mozgásban tartja bennünk az életet, így testünk rugalmasságát is 

segít megőrizni. Jól használható égési sérülésekre, az égett felületre kötve, és csalánkiütésnél is 

alkalmazható.  

Véd a röntgen és más sugárzások ellen. Elixírje fogfehérítésre, fogínyre és ínysorvadásra, 

bőrbetegségekre, reumatikus fájdalmak csökkentésére is jól használható. 

Mivel a szex csakra köve, ennek gátjait oldja fel, így meddőség és impotencia esetén oldja az energia 

blokádokat. Csökkenti a menstruációs fájdalmakat, oldja a nemi szervek betegségeit.  

Petefészek gyulladás és daganat, altesti fájdalmak, mióma, ciszta is eredményesen kezelhető a 

karneollal, férfiaknál erősíti a prosztatát. 

Hildegard von Bingen nővér szülést segítő kőként használta, mivel gyorsítja a szülési folyamatot, 

csillapítja a szülési fájdalmat. 

Tisztító, méregtelenítő hatása miatt elősegíti a vese, a lép, a máj és az epe harmonikus működését. 

Segít a vese és a hólyagkövek feloldásában.  

 

 

 



A fejezet befejezéseként 

 

Megismerkedtél a hét legfontosabb gyógyító kristállyal.  

Szakirodalmak rendszerint az alap kristályok közül 5 – 6 –ot említenek, gyakran kihagyják a karneolt 

és / vagy a kalcedont. Nekem azonban volt már olyan tapasztalatom, amikor egy összetettebb 

betegségnél szükség lett volna még valamire, ezért javaslom Neked is, hogy mind a hétfélét használd.  

 

Ha nincs több kristályod, ezek között is megtalálod minden fizikai betegségre és lelki tünetre a 

megfelelő gyógyírt!  

 

A fenti hétféle kristály között megtalálod az összes csillagjegy, (Nap, Hold és Ascendens) képletének 

szerencsekövét is, (II. Modul Kristály asztrológia) és ha programozni szeretnéd a kristályodat, közülük 

választhatsz bármilyen célra programozhatót. (III. Modul Kristály programozás)  

 

Talán ijesztőnek tűnik első olvasásra ez a sok információ a kristályok hatásáról, ráadásul még 

következik a többi gyakran használatos kő, a különlegesekről nem is beszélve, amit majd a 

betegségeknél fogok ismertetni.  

Bíztatásul mondom, hogy egyszerre nem is kell ezt mindet megtanulni. Az elején elég, ha tudod, hol 

keresd az információt. A gyakorlatban pedig nagyon hamar ráérzel az összefüggésekre, ezt nyugodtan 

megígérhetem, mert a kövek segítenek Neked, csak figyelj rájuk és tiszteld Őket! El sem tudod 

képzelni, milyen hálásak lesznek érte és hogyan fogják segíteni munkádat!  

 

Ha tudod, hogy az ametiszt a józanság köve, akkor azt is felismered, hol van szükség a józan észre. Ha 

tudod, hogy a kalcedon a szónokok köve, akkor minden hanggal, beszéddel, és minden szervvel és 

lelki blokkal kapcsolatban használhatod, ami különböző helyzetekben meggátolja a 

kommunikációt..... és sorolhatnám de nem teszem, mert az összefüggést a magad érzése szerint 

fogod megtalálni.  

 

Következő részben folytatjuk még a gyakran használt és viszonylag könnyen beszerezhető 

kristályokkal. 

 

 

 

 

 

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 

 


