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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  

4.  
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16 féle újabb gyógyító kővel ismerkedhetsz meg részletesebben, ami tulajdonképpen közel 30 féle, 

hiszen vannak kövek, amelyeknek több fajtáját ismerjük és használjuk gyógyításra. 

 

Achát 

 

Az achátfélék sokrétű megjelenési formáiknak köszönhetően hatalmas sprektumú kristályok, 

alkalmazási területük szinte kimeríthetetlen. Színei a földtónusok hihetetlen gazdagságát tárja a 

szemünk elé, gyakran a talaj, vagy a kőzetek rétegezettségére emlékeztető formában és 

struktúrában. Számos hagyomány tulajdonítja az achátnak bizonyos helyek vagy rejtett kincsek 

megtalálásának képességét.  

Az achátfélék közös tulajdonságai: 

Színe: minden színben, ami többnyire enyhén vagy erősebben szürkés 

Átlátszóság: áttetsző 

Kristályszerkezet: trigonális 

Mohs – keménység: 6 – 7  

Kémiai képlete: szilícium-dioxid SiO2 

Változó tulajdonságai:  

Összerendelhetősége: fajtánként változó 

- botswanai achát: szívcsakra 

- csillagachát: gyökér csakra, napfonat csakra 

- csipkeachát: szakrális csakra 

- faachát: gyökér csakra 

- szalagachát: szakrális és napfonat csakra 

- szemachát: harmadik szem csakra 

- tűzachát: gyökér csakra 

- vízachát: szakrális csakra 

- mohaachát: gyökér csakra, szív csakra 

 



Eleme: fajtánként változó 

- botswanai achát, szalagachát, csillagachát : levegő 

- szemachát, faachát, mohaachát: föld 

- tűzachát: tűz 

- vízachát, csipkeachát: víz 

Az achátfélék közös, lélekre, szellemre ható jellemzői: Az achát lelkünkhöz olyan földies rezgéseket 

társít, amelyek segítenek abban, hogy a mindennapi élet sokféle kihívása és támadása közepette is 

megőrizzük középpontunkat és állóképességünket. Segít, hogy minden helyzetben hűek maradjunk 

önmagunkhoz, és bebizonyítsuk bátorságunkat és kitartásunkat. 

Szilárdságot és kiegyensúlyozottságot nyújt és megóvja használójának benső lényét a nemkívánatos 

befolyásoktól. Erősíti az önbecsülést és saját testünk értékelését, élesebbé teszi tekintetünket saját 

és mások rejtett lelki indítékainak felismerésére. Önbizalmat ad, stabilizáló és erősítő hatású, így 

elősegíti a belső egyensúlyt. Lelkileg gyógyít, biztonságérzetet teremt és segít az ellazulásban. 

Fokozza a kiegyensúlyozottságot és érzékenységet a szerelemben, ezért szerelmi varázslatokhoz 

régóta alkalmazzák. Rendkívül jól programozható a szerelem területére. ( ld. III. modul: 

Kristályprogramozás ) 

Achátfélék  

A felsorolás nem teljes, újabb és újabb achátok kerülnek elő, amiket színük, mintázatuk, olykor 

lelőhelyük alapján neveznek el. Itt csak a legismertebbekkel foglalkozunk 

Botswanai achát:  

Színe: szinte minden színárnyalatban előfordul. Ismertetőjegye minden esetben szalagszerű rajzolata. 

Nevét első lelőhelye után kapta. 

Gyógyhatása: Elsősorban a tüdőre hat. Füstmérgezés esetén segít, hogy a szervezet visszanyerje 

természetes egyensúlyát.  

Kitűnő mindazok számára, akik kapcsolatban állnak a tűzzel és a füsttel. Előnyös a dohányosoknak és 

azoknak is, akik le akarnak szokni a dohányzásról.  

A botswanai achát meghozza a megoldásokat a problémákra, nem hagy rágódni rajtuk. Segíti 

ismeretlen területeket és saját kreativitásunk felfedezését. Ezen kívül javítja a sejtek regenerációs 

képességét és hatással van a vérképzésre is. 

Szellemi szinten: előmozdítja, hogy összefüggéseiben lássuk a dolgokat.  

Érzelmi szinten: oldja az elfojtást. Gyakran vannak kerek és ovális zárványai, s mivel a színe szürke, a 

formája kerekded, nagyon hasonlít az emberi agyra, amellyel együtt rezeg. Különösen abban hasznos, 

hogy segíti az oxigén felszívódását, aminek elsősorban a keringési rendszer és a bőr látja előnyét. 

 

 



 

Csillagachát / amulettkő, vagy „mennydörgő tojás” néven is ismert 

Színe: zöld, szürke vagy barna 

Gyógyhatása: Erősíti az ellenálló erőt és pozitív hatással van az idegekre.  

 

 

Csipkeachát 

Színe: szürkésfehér, sárgás, bizarr rajzolatú 

Gyógyhatása: A hólyagra és az epehólyagra van jótékony hatással. Abban is segít, hogy könnyebben 

elengedjük félelmeinket. 

Kék csipkeachát: Világoskék, fehér vagy sötétebb csíkokkal. 

Egyedi tulajdonságai: a kék csipkeachát csodálatos gyógyító kő. Finom energiája csillapító és 

nyugtató, megteremti az elme békéjét.  

Különösen a torokcsakra aktivitásában és gyógyításában hatásos, engedi a gondolatok és az érzelmek 

szabad kifejezését.  

Megnyitja a magasabb rendű energiák megtapasztalásához vezető utat. Ez az egyik legjobban 

gondoskodó és támogató kő. Megszünteti a haragot, a fertőzést, a gyulladást és a lázat. 

Gyógyhatás: a kék csipkeachát hatásos torokgyógyító. Annak a sajátosságának köszönhetően, hogy 

megszünteti az önkifejezés blokkját, orvosolja a váll– és a nyakproblémákat, a pajzsmirigy elégtelen 

működését, valamint a torok és a nyirok fertőzéseit.  

Mérsékli a lázat, oldja az idegrendszeri elzáródásokat, kezeli az ízületi gyulladást és a csont 

deformitásait, mert erősíti a csontozatot és gyógyítja a törést. Jótékonyan hat a hajszálerekre és a 

hasnyálmirigyekre.  

Elixírje jó hatással van az agyvízzel kapcsolatos egyensúlyproblémákra és a vízfejűségre. Ezt a kristályt 

alkalmazzák a hanggal történő gyógyításnál is. 

 

Faachát 

Színe: zöldesfehér, szálas zárványokkal 

Gyógyhatása: javítja a kitartó képességet, segíti a belső nyugalmat és a higgadtságot. Az 

immunrendszerre gyakorolt pozitív hatása miatt ellenállóbbá tesz a betegségekkel szemben. Fizikai 

kimerültség esetén is nagy segítséget nyújt. 

 

 



Mohaachát 

Többrétű felhasználhatósága miatt a legismertebb achátféle. 

Színe: zöld, kék, vörös, sárga, barna, mohaszínű, mohazöld és barna zárványokkal 

Csakrája: szívcsakra. 

Jellegzetességei: Ez a stabilizáló kő erősen kapcsolódik a természethez. Úgy tartják, hogy a 

mohaachát felfrissíti a lelket, és képessé tesz bennünket arra, hogy mindenben meglássuk a szépet. 

Hasznos segítség az időjárás változás és a környezetszennyezés kiváltotta érzékenység 

csökkentésében.  

Rendkívül előnyös mindenkinek, aki a mezőgazdaságban dolgozik, vagy bármely kapcsolatban áll a 

növényekkel. A mohaachát a születést és a szülést elősegítő kő: támogatja szülésznő munkáját, 

enyhíti a fájdalmat, és komplikációmentes szülést biztosít.  

Az új dolgok kezdetének köve, megszabadít a blokkoktól vagy a spirituális bilincsektől.  

A gazdagság köve, vonzza a bőséget. Jól programozható! (ld: III.modul Kristályprogramozás) 

A mohaachát növeli az önbizalmat, és erősíti a pozitív jellemvonásokat. Felszabadítja a félelmet és a 

mélyen gyökerező stresszt. Fejleszti a kitartást és azt a képességet, hogy soha ne adjuk fel semmit. 

Szellemileg: támogatja az önkifejezést és a kommunikációt. Egyensúlyba hozza az érzelmeket, enyhíti 

a stresszt és csökkenti a félelemérzetet. Erősíti a bizalmat és a reményt, fokozottan optimista kő. 

Hasznos mindenkinek, aki az életkörülményei vagy az agy egyensúlyhiánya miatt szenved a stressztől. 

Függetlenül attól, hogy mennyire nehezek azok a körülmények, a mohaachát segít felismerni a kiváltó 

okot. 

Gyógyhatás: a mohaachát meggyorsítja a felépülést. Használható hosszú ideje tartó betegség 

megszüntetésére. Gyulladáscsökkentő, tisztítja a keringési és kiválasztó rendszert, serkenti a 

nyirokáramlást, valamint erősíti az immunrendszert.  

Felszámolja a bal és jobb agyfélteke közötti egyensúlyhiány okozta stresszt. Segít megelőzni a 

vércukorszint csökkenését és a kiszáradást. Jótékonyan hat a fertőzésekre, a megfázásra és az 

influenzára, mérsékli a lázat. A légutakra és a homloküregre hat. Az egész szervezetben segíti a 

kiválasztást. Erősíti a hasnyálmirigyet, csökkenti a nyirokcsomó duzzanatát. Bélbetegségek esetén 

kiválóan használható, egészen a bélflóra problémáinak kezeléséig. Harmonizáló hatása van, 

szabályozza az emésztést, segít az emésztőenzimek termelésében. 

 

Elixírként a bőrre használható, kezeli a gombát és a bőrfertőzéseket.  

Az immunrendszerre gyakorolt hatásának köszönhetően véd a fertőzésektől. Duzzanatcsökkentő 

hatása a nyirokmirigyekre is kiterjed. 

A külső és belső gyulladások minden fajtája kezelhető vele. Csökkenti a lázat és segíti a gyógyulást. 

Terhesség idején használható hányinger és émelygés megszüntetésére és segíti a magzat 

növekedését.  

Fizikai kimerültség esetén erőt és energiát ad. Pszichoszomatikus panaszok és megbetegedések 

esetében is hatásos. Megszűnteti a félelmeket, reményt és bátorságot ad, segíti az új élettervek 

kialakítását, javítja a koncentrációt. 



Szemachát 

Színe: barnás, szemhez hasonló gyűrűkkel 

Gyógyhatása: amint a nevéből is kiderül, elsősorban a szemre van hatással. Így például fenyegető 

retinaleválásnál, retinabántalmaknál, zöldhályognál javasolt a használata. 

Szalagachát 

Színe: sárga 

Gyógyhatása: Elsősorban a belső szervekre hat, mint például a méh, gyomor, belek  

Tűzachát 

Színe: barna, zöld, kék, narancssárga  

Gyógyhatása: a tűzachát elmélyült kapcsolatban áll a földel, energiái nyugalmat, biztonságot és 

sértetlenséget biztosítanak. Leföldelő képessége erős, támogatást nyújt a nehéz időkben. 

Meghatározó a védelmező szerepe, különösen a rosszindulattal szemben. Védőpajzsot épít a test 

köré, ami az ártó ártószándékot visszafordítja, így aki rosszat kíván másnak, maga győződhet meg 

hatásáról.  

Gyógyítja a gyomrot, az ideg– és az endokrin rendszert, valamint a keringési zavarokat. Jótékonyan 

hat a szemre, erősíti a sötétben való tájékozódást, valamint tisztítja a látást belső, megérző szinten és 

külső, fizikai szinten egyaránt. Együtt rezeg a hármas melegítő meridiánnal, amelynek egyensúlyi 

állapotát helyre tudja állítani, csökkentve a hőhullámokat és megszüntetve a forróságot a testben.  

A tűzachát életerővel tölti fel a testet, és megakadályozza az energia kiapadását. Tegyük a lemerült 

csakrára, s finoman visszakapcsolja az energiaáramlásba. Az érzékeken túli szinten tisztítja az éteri 

test blokkjait, és energiával tölti fel az aurát. 

Amint azt neve is jelzi, a tűachát az ősi tűzelemhez tartozik, jótékonyan hat a szexualitásra, ösztönzi a 

gyökércsakra működését, minden szinten serkenti az életerőt. 

Pszichológiailag: ez a kristály eloszlatja a félelmet, és mélyen gyökerező biztonságérzetet táplál 

belénk. A tűzachát viselése megkönnyíti az önvizsgálatot, belső problémáink megoldását. 

Spirituálisan: ez az oltalmazó kő elősegíti a relaxációt, így a test teljesen ellazulhat, és erősíti a 

meditációt. Spirituális erőt csepegtet belénk, és hozzájárul a tudat fejlődéséhez. 

Védelmező kőként kiválóan programozható! 

 

Vízachát 

Vizet magába záró geóda 

Gyógyhatása: Nyugtat és véd a negatív befolyásoktól. Általános állapotjavító, erősítő, segít a stressz 

okozta fejfájáson. 



Amazonit 

 

Elnevezése tévedésen alapul, egy másik, az Amazonasnál talált zöld kő után kapta a nevét. Kékeszöld 

színét egyes vélemények szerint a fluor, mások szerint a réztartalma okozza. 

Az amazonit összerendelhető a szívcsakrával és a torok csakrával 

Eleme: föld 

Színe: zöld, kékeszöld,    

Jellegzetes zárványai: albitlécek és muszkovitcsillám 

Átlátszóság: áttetszőtől az átlátszatlanig 

Kristályszerkezete: triklin 

Mohs keménység: 6 

Kémiai képlet: K[AlSi3O8] kálium-alumínium-szilikát 

Lélekre, szellemre ható jellemzői:  

Az amazonit leárnyékolja az auránkat és őrködik életenergiánk felett. Különösen hatásos az olyan 

helyzetekben, amikor valamilyen negatív dologgal szembesülünk, vagy valami felemészti erőnket.  

Rezgései enyhén harmonizálnak, megnyugtatnak és ellazítanak, így a mindennapjainkat kevesebb 

stresszel éljük meg. Azokra a helyzetekre és élményekre, amelyek egyébként az idegeinkre 

mennének, sokkal higgadtabban reagálunk.  

Ez a puha kő kiegyenlíti a hangulatingadozásokat és harmonizálja érzelmi életünket. Önpusztító 

hajlamok és depresszió esetén is feljegyezték harmonizáló hatását. 

 



A szervezetre gyakorolt jótékony élettani hatásai: 

Különösen nagyra becsült az amazonitnak a testre gyakorolt jótékony hatása. Amikor stressz, rossz 

hír vagy harag nyomaszt bennünket, az amazonit még a fizikai tüneteket is csillapítja és rendbe hozza.  

Az amazonit használata mindig ott ajánlatos, ahol görcsöket és feszültséget kell oldani. Menstruációs 

és szülési fájdalmaknál éppolyan hatásos, mint a szív görcsös fájdalmainál. A szervezetet gyengítő 

problémák, mint amilyen például a vérveszteség, segít a szervezet gyors regenerálódásában.  

Lazító – oldó hatása miatt régóta a szülő nők köveként tartják számon és a szülő nő kezébe adják, 

hogy a fájásokat és a szülést segítsék. 

Az amazonitnak erőteljes a szűrő szerepe. Blokkolja a geopatikus stresszt, elnyeli a mikrohullámokat 

és a mobiltelefon kisugárzását, valamint véd az elektromágneses szennyeződés ellen.  

Önmagunk és bármilyen jellegű szennyeződés forrása közé kell elhelyezni, vagy pedig a 

mobiltelefonra ragasztani. 

Szellemi szinten:  

Megszűri az agyon áthaladó információkat, és ezeket megérzéssel kombinálja. Rendkívül csillapító a 

hatása. Megnyugtatja az agyat és az idegrendszert, összehangolja a fizikai–éteri testet, ezzel elősegíti 

az optimális egészséget. Egyensúlyban tartja a férfi– és a női energiákat, valamint sok szempontból a 

személyiséget.  

Ez az a kő, amelyik lehetővé teszi, hogy egy probléma mindkét oldalát mérlegeld, vagy pedig 

figyelembe vegyed az eltérő nézőpontokat. 

Érzelmi szinten:  

Az amazonit enyhíti az érzelmi megrázkódtatást, csökkenti az aggódást és a félelemérzetet. Eloszlatja 

a negatív energiát és az elkeseredést. 

Spirituálisan:  

Az amazonit elixírje rendkívül hatással van a tudat minden szintjére. Nyilvánvalóvá teszi az egyetemes 

szeretetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aventurin 

 

  Elnevezését, az olasz „véletlenül” szóból kapta, a XVII. században a Velence melletti muranói 

üveggyárban, amikor a szilikátolvadékba rézreszelék került. Ezt Goldflussnak ( aranyfolyó ) nevezték 

el. (Ezt az üvegterméket ma is készítik és használják olcsó ékszerekbe, elsősorban gyűrűként. Gyakori, 

hogy napkőként adják el) Az aventurinban zöld fuchsit( =krómcsillám) lemezkék vannak, ezek  adják 

az aventurinhatás fémes csillogását.  

Az aventurin összerendelhető a szívcsakrával 

Eleme: föld 

Színe: általában zöld, szürke, sárgás, pirosas, barna, de 1970-ben áttetsző, jadeit színű 

krómaventurint is találtak. 

Átlátszóság: áttetsző, átlátszatlan 

Kristályszerkezete: trigonális 

Mohs keménység: 7  

Kémiai képlet: szilícium-dioxid SiO2 

 

Lélekre, szellemre ható jellemzői:  

Az aventurin összeköt bennünket a természet gyógyító erőivel, élénkséget közvetít, mozgásban tartja 

az életet. A felgyülemlett érzéseket és energiákat levezeti. Segít, hogy felvegyük belső harmóniáját és 

megnyitja lelkünket a látható jelenségek mögött uralkodó finom energiák számára. Segít feloldani a 

mindennapok alatt keletkezett stresszt. 

Az aventurin lágy csillogása elsősorban a szívközpontot befolyásolja. Csillapító és gyógyító sugárzása 

nyugtatólag hat a szívre, kiegyensúlyozottabbá teszi az érzelmeket, belső nyugalmat és csendes derűt 

kölcsönöz. Amikor erős érzelmi igénybevételnek vagyunk kitéve, segít abban, hogy kívül – belül 

egyaránt higgadtak maradjunk. Feledteti gondjainkat, segíti a nyugodt alvást. 

 

 

 



A szervezetre gyakorolt jótékony élettani hatásai: 

Az aventurin különösen finom gyógyító rezgést sugároz ki magából. Elsősorban a szívcsakra területén 

fejti ki hatását. Nyugtató hatása miatt a stressz illetve emocionális alapú szívbetegségek 

gyógyításának segédeszközeként használják. Nagy hatással van a bőrre, alkalmazzák allergia és 

bőrkiütések, ekcéma, pattanások kezelésére. Leégéskor is hasznos hűsítő hatása.  

Ha a kezelendő felület viszonylag kicsi, elegendő, ha az aventurint rövid ideig a szánkba vesszük, majd 

megérintjük vele a problémás felületet. Nagyobb felület kezeléséhez helyezzük az aventurint egy 

tálka forrásvízbe, majd tegyük ki a tálkát egy éjszakára a szabadba. Ezzel a vízzel kezeljük utána a 

kívánt bőrfelületet. 

Különféle bélproblémák, mint pl. a püffedtség, a hasmenés vagy a székrekedés is remekül kezelhető 

aventurinnal. Hatással van a zsíranyagcserére is, így segíti a felesleges zsír lebontását is. Fogyókúra 

esetén mindenképpen ajánlott!  

A bőrbetegségek minden fajtája lelki eredetű, ezért ha tudatosítjuk magunkban a bőr – és bél 

problémák lelki összetevőit, rájövünk, hogy ezek a szervek arra hívják fel a figyelmünket, hogy mi az, 

ami a „ bőrünkre megy”, vagy mitől – kitől akarunk elhatárolódni?  Ez a párhuzam nyilvánul meg az 

aventurin lelki hatáskörében is. 

Az életben való boldogulás nagyon pozitív köve. Szoros kapcsolatban áll a tündérvilággal. Arra is 

használják, hogy kristályrácsot hoznak létre a kertek vagy házak körül a geopatikus stressz ellen. Ha 

aventurint viselünk, elnyeli az elektromágneses szmogot és véd a környezetszennyezés ellen. 

Mobiltelefonra ragasztva a rezgések ellen nyújt védelmet. Feszültségmentesíti és kedvezőre fordítja a 

negatív helyzeteket. 

Pszichológiailag: az aventurin megerősíti a vezetői képességeket és a döntéshozatalt. Erősíti a 

könyörületet, valamint az empátiát. Visszavisz bennünket a múltba, hogy megtaláljuk a 

rendellenességek okait. Ez a kő csökkenti a dadogást és a súlyos idegbetegséget, s egyben segít 

megérteni, hogy mi húzódik meg a betegségek mögött. Stabilizálja a lelki állapotot, serkenti a 

felfogóképességet, és fokozza a kreativitást. Segít felismerni az alternatívákat, lehetőségeket, 

különösen a mások által nyújtottakat. Összekapcsolja egymással a szellemi és az érzelmi testet. Az 

aventurin csillapítja a haragot, ingerültséget. Elősegíti a fájó érzelmek gyógyulását, képessé tesz arra, 

hogy a szív parancsa szerint éljünk. 

Az aventurin fokozza a teljes harmónia érzését. A születéstől hétéves korig szabályozza a fejlődést. 

Egyensúlyba hozza a férfi– és nő energiát, és elősegíti a szív regenerációját. 

Védi a szív csakrát, valamint a szív energiáját az asztrális vámpírok ellen. 

Az aventurin hasznára van a csecsemőmirigynek, a kötőszöveteknek és az idegrendszernek. 

Egyensúlyban tartja a vérnyomást, serkenti az anyagcserét, csökkenti a koleszterinszintet, valamint 

megelőzi az érelmeszesedést és a szívrohamot. Gyulladáscsökkentő hatása is van, csillapítja a 

bőrkiütéseket, az allergiás tüneteket és a migrénes fejfájást, nyugtatja a szemet. Jó hatással van a 

mellékvesékre, a tüdőre, az arcüregre, a szívre, az izom–, valamint a húgyivari rendszerre.  

Elixírként gyógyítja a bőrproblémákat. 



 

Hematit 

 

 

 

A hematit vastartalmú szabályos rendszerű oxidásvány. Trigonális és hexagonális rendszerben 

kristályosodik. Az elnevezés a görög haima (= vér) szóból ered. Az ékszerészek nevezték el így, mert 

csiszolás közben a hűtővizet megpirosítja és karca vérpiros nyomot hagy. Széles körben elterjedt kő, 

magas vastartalma miatt a segítségével sok más követ feltölthetünk. 

A hematit összerendelhető a  gyökércsakrával 

Eleme: tűz és föld 

Színe: vörösesbarna, szürkésfekete, ezüstösen fekete, erősen csillogó fényes  

Átlátszóság: az áttetszőtől az opakig ( nagymértékben fényelnyelő ) 

Kristályszerkezete: trigonális 

Mohs keménység: 5,5 – 6,5 

Kémiai képlet: Fe2O3  

 

Lélekre, szellemre ható jellemzői:  

A hematit segít rejtett erőforrásaink aktivizálásában és az élet reális következményeivel szembeni, 

nagyobb nyugalommal és erővel történő helytállásban. Szilárdságot és erőt nyerhetünk általa, 

folyamatosan megújult, vitalizáló energiával látja el használóját. 

A hematit átvezet a testileg – lelkileg megerőltető, nehéz időszakokon. Ilyenkor segít, hogy 

sértetlenül kiálljuk ezeket és nagyobb szilárdsággal és élénkséggel, több életörömmel, az integráció 

és saját egységünk magasabb fokát megvalósítva kerüljünk ki belőlük. Ha éjszaka hematit van a 

közelünkben, segít az elalvásban és a folyamatos alvásban, szelíd álmokkal figyelmeztet a közelgő 

veszélyre. Az álomban a megoldást is mutatja. 

Erősíti az akaraterőt, bátorságot. 



A hematitot szerelemkristálynak is nevezik. Mivel erőteljesen a fizikai részre tereli a figyelmet és a 

tudatosságot, szerelmi együttlétben fokozza az orgazmust. 

A szervezetre gyakorolt jótékony élettani hatásai: 

Testünkre erősítő és építő hatással van. Használatával javíthatunk életminőségünkön, fokozódik 

vitalitásunk. Sűrű rezgése javít a gyengeségen, frissíti a vér – és a sejtképződést. A hematitot sokan  

„ vérkő „ néven ismerik. Ez nem csak azért van, mert vízbe téve pirosra színezi azt, hanem magas 

vastartalma pozitív hatással van a vérképre, még vérszegénység esetén is hatásosnak bizonyul. 

Általában jó segítség a vashiánnyal szemben. Betegség utáni állapotban erősíti a test 

regenerálódását, segíti a gyors felépülést. 

Erős szívdobogás, görcsök, lábszárgörcsök, nyakszirt lazítás, hátfájás és lép panaszok esetén is sikerrel 

alkalmazható. 

Kiválóan alkalmazható érelmeszesedés, arthrosis, lábdagadás, visszerek, ínszalag rándulás, 

hátproblémák esetében is. Használatával a vérömlenyek, véraláfutások is gyorsabban felszívódnak. 

Segíti a sebek gyógyulását. 

Regeneráló hatással van a májra, ezért megkönnyíti a szervezet méregtelenítését. 

Várandósság ideje alatti fáradtság enyhítésére is kiválóan alkalmas.  

A hematitnak elsősorban földelő– és védőhatása jelentős. Megteremti a test, a szellem és a lélek 

harmóniáját. A testen kívüli utazáshoz használva védelmezi a lelket, és újra a testbe földeli. Erős 

benne a jangelem, egyensúlyba hozza a meridiánokat, és helyre állítja a jin egyensúlyát is. 

Megszünteti a negativitást, és megakadályozza, hogy negatív energiák lépjenek az aurába. 

Újrateremti a test nyugalmát és harmóniáját. 

Úgy tartják, hogy a hematit hasznos a jogi ügyekben. 

Pszichológiailag: a hematit erőt ad. Támogatja a bátortalan nőket, növeli az önérzetet és a túlélő 

képességet, fokozza az akaraterőt és a megbízhatóságot, magabiztosságot ad. Ez a kő semlegesíti az 

önkorlátozást, tágítja a lehetőséget, gazdagítja az egyéniséget. Jótékony hatású a 

szenvedélybetegségek és a kényszer legyőzésében. Felhívja a figyelmet az életünket irányító 

beteljesületlen vágyakra. Hatékonyan kezeli a mértéktelen evést, a dohányzást és a mértéktelenség 

minden fajtáját. A hematit segít abban, hogy beletörődjünk a hibáinkba és a tanulással együtt járó 

tapasztalatokként fogadjuk el azokat, s ne szerencsétlenségként. 

Mentálisan: a hematit javítja a figyelem összpontosítását és a lényeglátást. Erősíti az emlékezetet és 

az eredeti gondolatokat. A figyelmet az alapvető túlélési szükségletre irányítja, és segít megoldani 

mindenféle problémát. Támogatást jelent a matematika és a technika tárgyak tanulásához. 

A hematit szorosan kötődik a vérhez. Újjászervezi, erősíti és szabályozza a vérellátást. Kivonja a 

forróságot a testből. 

 

 



Obszidián 

 

 

A képen gyönyörű hópehely obszidián látható 

 

Az obszidiánnak több fajtája van. Mivel a Föld izzó belsejéből származik és lávaként kerül a 

napvilágra, lelőhelyenként más – más színű, de hatásában nincs különbség. Lehűlése és 

megszilárdulása után lassú átalakulási folyamat során alakul ki hópihékre, felhőkre, virágokra 

emlékeztető mintázata. Bár szerkezete amorf, rendkívül hatásos és kedvelt testre, lélekre, szellemre 

egyaránt 

 

Az obszidián összerendelhető a  gyökércsakrával 

Eleme: föld 

Színe:  

- arany obszidián: aranyosan csillogó 

- fekete obszidián: fekete 

- füstobszidián: szürke, szürkés 

- hópehely obszidián: fekete – fehér, szürkésfehér, hópehelyre hasonlító mintázattal 

- mahagóni obszidián: rőtes, fekete 

Átlátszóság: az áttetszőtől az átlátszatlanig 

Kristályszerkezete: amorf 

Mohs keménység: 5 – 5,5 

Kémiai képlet: SiO2  

 

 

 

 



Lélekre, szellemre ható jellemzői:  

 

Az obszidián származásából eredően utat nyit önnön mélységeinkbe, szembesít annak erőivel és 

innen kiindulva változási folyamatokat gerjeszt hasonlóan, mint amikor a láva feltör a Föld mélyéből. 

Segít, hogy tudatunk ismeretlen rétegeinek formátlan erői szépséget és világosságot sugárzó 

struktúrába rendeződjenek. Ennek a folyamatnak az eredménye egy megdönthetetlen, belső erő lesz. 

Segít a bizonytalanság vagy érzelmi káosz időszakában új, életrevaló, belső valónknak megfelelő célok 

megtalálásában, amelyekből erőt és biztonságot meríthetünk.  

Minden síkon oldja az energiaáramlás blokádjait. Segít a sokk és a traumák feloldásában, a testi és 

lelki fájdalmakat pedig egyaránt elmulasztja.  

 

Segítségével aktiválhatjuk tudatfelettinket, illetve emlékezetünkbe idézhetjük az elfojtott tudati 

tartalmakat.  Obszidiánt használva integrálhatjuk lelkünk elfojtott részeit is. (árnyékintegráció) 

Elősegíti a tisztánlátás képességét. 

Jól programozható, amulettként rendkívüli változásokat hoz az életünkbe. ( ld. III. modul: Kristály 

Programozás ) 

A szervezetre gyakorolt jótékony élettani hatásai:  

Az obszidián enyhíti a vérzésekkel kapcsolatos bajokat, melegíti a hideg, rossz vérellátású kezeket és 

lábakat. Előnyös hatással van a dohányzástól érszűkületessé váló lábakra. Köszvény és reuma esetén 

is használják. 

Antibakteriális hatásának köszönhetően gyorsítja a sebek gyógyulását és hatásos a gyulladásokkal 

szemben. Pozitívan hat allergia esetén.  

Félelem és depresszió esetén is használható. Erősíti a beleket, élénkíti az emésztést. Hatással van az 

egyensúly zavarokra, frontérzékenység és utazási betegség esetén is javasolt a használata. 

Csont, lágyék és izomfájdalmak illetve gyulladások esetén is hatásos segítség.  

Az obszidián legfontosabb tulajdonsága, hogy felfedi a rendellenesség okát. Segít bármit 

"megemészteni", amit nehéz elfogadni, és jótékony hatással van a fizikai emésztésre is. Méregtelenít, 

megszünteti a blokkokat és a feszültséget a fizikai és a finomtestekben, beleértve az elmeszesedett 

ereket is.  

Csillapítja az ízületi gyulladással járó fájdalmat, az ízületi problémákat, a görcsöket és a sérüléseket. 

Elixírként hasznos a sokk ellen. Enyhíti a fájdalmat, elállítja a vérzést, hasznára van a keringéseknek. 

Felmelegíti a végtagokat. Használható a megnagyobbodott prosztata kisebbítésére is. 

Az ágy mellé vagy párna alá tett obszidián eltávolítja a mentális stresszt és feszültséget, nyugtató 

hatása lehet, de feltárhat olyan dolgokat is, amelyek stresszt okozhatnak. Ilyen esetben ezekkel 

szembesülni kell, mert a nyugalom csak azután tér ismét vissza. Bármennyire is felzaklató, véglegesen 

megoldja a problémát, nem csak átmeneti javulást hoz. 



Lapis lazuli vagy lazurit 

 

További elnevezései: lazurit, lazúrkő, lápisz. Eredeti elnevezése ( lazavard ) perzsa eredetű, és a 

középkorban került Európába arab közvetítéssel. A latin származású lápisz lazuli (=kék kő) nevet 

a  középkorban kapta. Régen porrá zúzva freskók festésére is használták. Számos kultúra tisztelte 

szentként a lazúrkövet, az Ég követeként nevezték, amely az embereket bölccsé teszi. 

A jó minőségű lazurit erőteljes sötétkék (ultramarinkék) színű. Szépségét az aranyló piritkristályok 

emelik, amivel a csillagos égboltra emlékezteti az embert. Fontos tudnunk, hogy savakra, lúgokra, 

hőre nagyon érzékeny. Forró fürdőzés, takarítószerek, esetleg kézmosás, izzadtság, stb kékre 

festhetik a bőrt és megváltoztathatják a kő színét! Ez akkor is megtörténik, ha használójának el van 

savasodva a szervezete. 

A lazurit összerendelhető a  torok – és a homlokcsakrával ( harmadik szem )  

Eleme: levegő, némi tűz 

Színe: sötétkék, ibolya, zöldeskék 

Átlátszóság: átlátszatlan 

Kristályszerkezete: szabályos 

Mohs keménység: 5 – 6 

Kémiai képlet: Na8(Al6Si6O24)S2 kéntartalmú nátrium-alumínium-szilikát 

 

Lélekre, szellemre ható jellemzői:  

Lélekben a védettség érzetét kelti és fogékonnyá tesz arra, hogy megértsük az Univerzum törvényét, 

a bolygók összefüggéseit és üzenetüket értelmezni tudjuk. Általa megértjük, hogy a születésünk 

pillanatának bolygóállásai a mi életünket, céljainkat szolgálják. 

A lazurit a szellemet befelé irányítja, erősíti és elvezeti az igazság felismeréséig. Segítségével igazabbá 

és becsületesebbé válunk, őszinték leszünk önmagunkkal és másokkal szemben Átlátszatlan kőként 

elősegíti szellemi felismeréseink gyakorlati megvalósítását is. 

A harmadik szem látásával szellemünk mélyebb rétegeibe vezet el, ahonnan intuitív bölcsesség és 

megértés árad, ahol szert tehetünk a belső vezetőnkbe vetett bizalomra. Abban is segítségünkre van, 

hogy feloldjuk azokat a gondolkodási mintákat, amelyek elzárják előlünk az önnön mélységeinkbe 

vezető utat. 

Mivel fejleszti az intuíciót és a befelé tekintést, ráébreszt a rejtett értelem és a dolgok mögött ható 

erők mibenlétére is. 



Határtalan örömöt ébreszt bennünk az Élet és az Univerzum csodája felett. Harmóniát visz az emberi 

kapcsolatokba, ezért sok nép a barátság köveként is számon tartja. 

Erősíti a közösségi érzést, mert hatására felismerjük, hogy minden embernek megvan a maga helye 

és feladata egy nagyobb Egészben, hasonlóan az égbolt hatalmas, kozmikus táncot járó, egyedi és 

pótolhatatlan csillagaihoz. 

A lazurit nyakék vagy függő nagyon erős önbizalom erősítő hatással bír! A kolerikus 

temperamentumú embereknek külön javasolt, mivel nyugalmat és oldottságot nyerhetnek a lazurit 

használatával.  

Segítségével megnyitható a homlokcsakra, így hozzáférhetővé válnak mindazok a képességek, 

amelyek ehhez a csakrához kapcsolódnak. 

Fontos megjegyzés: A homlokcsakra megnyitásával vigyázzunk, csak akkor alkalmazzuk, ha eléggé 

érettek vagyunk hozzá. Hasznosabb, ha előtte hosszabb időn át a szívcsakrával foglalkozunk, illetve az 

alsó három csakrát emeljük a szívcsakrába és onnan működtetjük azokat. A szívcsakra egy híd az alsó 

és felső világok között. Aki túlságosan az anyagi világhoz kötődik és nem szívből cselekszik, az 

beláthatatlan károkat okozhat magának és másoknak a harmadik szem megnyitásával! 

A szervezetre gyakorolt jótékony élettani hatásai:  

Nyugtató, görcsoldó és lázcsillapító hatása van. Ideges fejfájás, magas vérnyomás, vérbetegségek és 

depresszió ellen is használják. 

Víziszony és szélütés megszüntetésére is ajánlott. Arannyal együtt alkalmazva késlelteti a szklerózis 

multiplex előrehaladott degenerációját. Erősíti és fényessé teszi a hajat, segít annak növekedésében. 

( lazúrkő elixír, amit kémcsöves információátadással készítünk) 

Szabályozza a szervezet különböző mirigyeinek működését, így azok mindenféle megbetegedésének 

esetén hasznos segítség. Szemkönnyezés esetében is hatásosnak bizonyult és a hallást is javítja. 

Herpesz esetén is javasolt a használata. Hat a bőrkiütésekre, beleértve a csalánkiütést is. 

Használjuk gyulladáscsökkentőként és magas láz enyhítésére is. Nyugtatólag hat az idegekre, így a 

neurotikus és a neuralgikus fájdalmak is enyhíthetők vele. Félelmek, depresszióés melankólia ellen 

egyaránt használható. 

A lazurit segít abban, hogy az életünket magunk irányítsuk. Felfedi a belső igazságot, növeli az 

öntudatot, valamint lehetővé teszi a kompromisszumok és az akadályok nélküli önkifejezést. Ha az 

elfojtott harag nehézségeket okoz a torokban vagy a kommunikációban, a lazurit feloldja ezeket. Ez a 

kő az őszinteséggel, a könyörületességgel gazdagítja a személyiségünket. 

A lazurit hatékonyan erősíti a gondolkodást. Serkenti a tudat magasabb rendű képességeit; 

objektivitást és egyértelműséget biztosít. Fokozza a kreativitást. Segít szembenézni az igazsággal, 

bárhol is bukkanunk rá, valamint annak elfogadásában, amire tanít. Támogat a saját véleményünk 

kinyilvánításában és elrendezi a konfliktusokat. Az aktív hallgatás hasznosságára tanít. 

A lapis lazuli megerősíti a szerelmi és a baráti kapcsolatokat, s megkönnyíti érzelmeink és érzéseink 

kimondását. Szertefoszlatja a mártíromságot, a durvaságot és a szenvedést.  

Drágakő elixirje megsemmisíti az érzelmi leigázottságot. 



Malachit 

 

 

 

A malachit elnevezése némelyek szerint a görög malakhé (mályva) szóból, mások szerint az 

ugyancsak görög malakosz (puha) szóból származik. Mindkettő igaz, ugyanis előbbi a kő szép zöld 

színére, az utóbbi a viszonylagos puhaságára utal.  

Kedvelt ékszerkő és rendkívüli hatású gyógykő, de óvatosan használd! A malachit érzékeny a 

savakra, lúgokra, forró fürdőkre! Annyira puha, hogy még a levegőben lévő poráramlás is képes 

elhomályosítani a felületét. Mivel rézvegyület, így bőrön felszívódva arra érzékenyeknek mérgező 

lehet! Gyógyhatását leginkább drágakővízben érvényesítsd, kémcsöves módszerrel vagy hegyikristály 

segítségével, az információt közvetítve. Közvetlenül ne tedd a vízbe! 

 

A malachit összerendelhető minden csakrával, de különösen a szívcsakrával. 

Eleme: föld 

Színe: világoszöld, sötétzöld, feketés – zöld 

Átlátszóság: átlátszatlan, opak ( nagymértékben fényelnyelő ) 

Kristályszerkezete: monoklin 

Mohs keménység: 3,5 – 4 

Kémiai képlet: Cu2[(OH)2ICo3] víztartalmú réz-karbonát 

Lélekre, szellemre ható jellemzői:  

A malachit napvilágra hozza mindazt, amit tudatalattink árnyéklétére kárhoztattunk, ami fejlődésünk 

útjában áll, gátolva elevenségünket és mozgékonyságunkat. Arra tanít minket, hogy fogadjuk el 

önmagunk eltemetett „nem szeretem„ részét is, ismerjük fel, mekkora értékkel bír a személyes 

fejlődésünk szempontjából, és szeretettel hozzuk napvilágra. Üzenete leginkább álmainkon keresztül 

jut el hozzánk, így a malachit abban is segít, hogy ezeket az álmokat megértsük. 

Megújít és átalakít, sőt mélységes szeretetet ébreszt bennünk az Élet és annak sokféle 

megnyilvánulásai iránt. Ezáltal magunkat is jobban fogjuk szeretni, szeretetünk és megértésünk 

mások irányába is kiterjed. 



Aki fejlődésének útján szeretné felismerni és megszüntetni saját gyengeségeit és tudattalan 

blokádjait, annak jó szolgálatot tesz a malachit. 

Elősegíti a két agyfélteke koordinációját, így kiegyensúlyozott viszonyt teremt az érzelmek, a fantázia 

és a képzelőerő , illetve az értelem, a megfigyelőképesség és az analitikus gondolkodás között. 

A malachit elvonja a testből a megbetegítő energiákat. Oldja az emocionális problémákat, elősegíti a 

minden gyógyulás javára váló, fenntartások nélküli elfogadó magatartást. 

Mindig visszavezet lelki egyensúlyunkhoz, harmóniánkhoz. 

A szervezetre gyakorolt jótékony élettani hatásai:  

 

Alkalmazható kólika, mérgezés és gyengénlátás esetén. Asztma kezelésére is régóta használják 

sikeresen. Gennyesedések, gyulladások, (pl. arthritis, kötőhártya, mandula, tüdő, vese, középfül, 

fogíny, inak, izületi, vagy emlőgyulladás) minden fajtája ellen használhatjuk. 

A túlerőltetett, szem fáradtságát is enyhíti, általában javítja a látást. Erősíti a hasnyálmirigyet és segíti 

a szervezet méregtelenítési folyamatát és a savtalanítást. Aktiválja a test öngyógyító folyamatait 

Hatással van a szívcsakrára, erősíti a szív izomzatot, egyenletesebbé teszi a szívritmust, hatásos 

szívgyengeség, szívfájdalmak, neurózis és erős szívdobogás esetén is. 

Női problémák, fájdalmas menstruáció, szülés megkönnyítése céljából is használhatjuk lazító, oldó 

hatása miatt. Férfiaknál és nőknél egyaránt fokozza a termékenységet. 

Erősíti a gerincoszlopot, így porckorong problémák és sérv estében is javasolt a használata. 

Használatával a rándulások, sebek, hegesedések is gyorsabban gyógyulnak. Hatással van a 

csontpanaszokra, reumára, nyakszirt merevedésre, ízületi fájdalmakra, vérkeringési problémákra, máj 

panaszokra, lépzavarokra, vesefájdalomra, fejfájásra. 

A malachit mind a pozitív, mind a negatív energiákat felerősíti. Földeli a bolygón a spirituális energiát. 

Sokan azt tartják róla, hogy még mindig alakul, s az új évezred egyik legfontosabb gyógyító köve lesz. 

A malachit már most fontos védelmező kő. Könnyedén elnyeli a negatív energiát és a szennyező 

anyagokat, a légkörből és a testből egyaránt összegyűjti azokat. Használat előtt és után is mindig meg 

kell tisztítani, mégpedig úgy, hogy egy kvarccsoportra helyezve a napra tesszük (ne használjunk sót, 

mert károsítja a felszínét). 

A malachit magába szívja a plutónium tartalmú szennyező anyagokat, és véd a sugárzás minden 

fajtája ellen. Mindenkinek el kellene helyeznie az otthonában egy ilyen követ, aki nukleáris vagy 

természetes sugárzás forrása közelében lakik. Ugyancsak tisztítja az elektromágneses szennyeződést, 

és gyógyítja a földenergiákat. Erős a kapcsolata a természettel és a tündéri erőkkel. 

Megtisztítja és aktivizálja a csakrákat, és összehangol a spirituális vezetőnkkel. A harmadik szemre 

téve fokozza a vizualizációt és a tisztánlátást, míg a szíven egyensúlyt és harmóniát teremt. Megnyitja 

a szívet a feltétel nélküli szeretet számára. 



A malachit használható kristályjóslásra, és elérhetővé tesz más (belső vagy külső) világokat. Csavart 

mintázatát követve felszabadítja a tudatot és serkenti a látomásokat. Lehetővé teszi, hogy értsük a 

tudatalattiból érkező ösztönös megérzéseket és a jövőből származó üzeneteket. 

A malachit az átalakulás köve. Ennek a kalandszerető kőnek a hatására sokkal intenzívebben éljük 

meg az életünket, mert kockázatvállalásra és változásra ösztönöz. Könyörtelenül megmutatja, hogy 

mi akadályozza a spirituális fejlődésünket. Előhívja a mély érzéseket és a pszichoszomatikus okokat.  

Összetöri a nem kívánt kötéseket és az idejétmúlt mintákat, s arra tanít, hogy miként vállaljunk 

felelősséget a cselekedeteinkért, a gondolatainkért és az érzéseinkért. Feloldja a tiltásokat, segíti az 

érzések kifejezését.  

Ez a kő fejleszti a mások iránti empátiát, s megmutatja, milyen érzés lenne az ő helyzetükben lenni. 

Csökkenti a szégyenlősséget, és támogatja a barátságot. Hasznos a pszichoszexuális problémákra, 

különösen akkor, ha ezeket az előző életekből származó, traumát okozó szexuális tapasztalatok idézik 

elő. Segítséget nyújt az újraszületési folyamatban. 

Mentálisan: a malachit lehatol a probléma gyökeréig, hangsúlyozza az intuíciót és az éleslátást. 

Csillapítja a mentális zavarokat, beleértve a pszichiátriai betegséget, támogatja az új ismeretek 

felhasználását, jobb megfigyelővé tesz, valamint segít megérteni a bonyolult elképzeléseket. 

A napfonatcsakrára helyezve a malachit lehetővé teszi a mélyreható érzelmi gyógyulást. Megszabadít 

a negatív tapasztalatoktól és a régi traumától; az elfojtott érzéseket a felszínre hozza, és így újra 

mélyeket tudunk lélegezni. Ugyancsak ezen a helyen egyensúlyba hozza a szív– és a köldökcsakrát, 

feltárja az ösztönös megérzéseket. 

Érzelmileg: a szeszélyes hangulatot intenzívebbé teheti, de gyorsan meg is változtatja. A malachitot a 

belső énünk felfedezésére is használhatjuk. Serkenti az álmokat, és az emlékezetet élőbbé teszi. Ám 

elő fordulhat, hogy hatását más kövekével kell erősíteni a gyógyító és az átalakító folyamatokban. 

A malachit különösen hatékony kő, de óvatosan kell vele bánni! Mérgező, és csak csiszolt formában 

szabad használni! Óvakodj attól, hogy belélegezd a porát!  

Elixírként is csak külsőleg használható, vagy pedig közvetett módon készítsd el, azaz információ 

átadással, vagy kémcsöves módszerrel, azaz egy üvegtálba téve helyezd a forrásvízbe, s ebben hagyd 

állni úgy, hogy a kő ne érintkezzen a vízzel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mookait 

 

 
 

A mookait a kvarc – csoportba tartozó jáspisok kiterjedt családjának egyik változata. Az ausztráliai 
őslakosok a föld megalvadt véreként tisztelik, úgy tartják, a mindennapokhoz erő nyerhető belőle. 
Nevét lelőhelyéről, a nyugat – ausztráliai Mookáról kapta. 

 

A mookait összerendelhető a gyökércsakrával 

Eleme: tűz 

Színe: Vörös alapszínét fehér, sárgás foltok díszítik. 

Átlátszóság: átlátszatlan 

Kristályszerkezete: trigonális 

Mohs keménység: 6,5 – 7 

Kémiai képlet: SiO2  ( szilícium – dioxid ) 

 

Lélekre, szellemre ható jellemzői:  

A mookait vöröslő fényének erejét és vitalitását a narancssárgás rezgés nyitottságával és 

elevenségével, valamint a földies barna tónus belső nyugalmával, koncentrációjával és 

fegyelmezettségével ötvözi.  

Ez a színkombináció elősegíti a szellem és a test dinamikáját és rugalmasságát, de ennek ellenpólusát, 

a megfontolt nyugalmat és kiegyensúlyozottságot is. 

A mookait hatására kifejlődik az az érvényesülésre képes spontaneitás, ami az új és szokatlan 

tapasztalatokat, elgondolásokat, ötleteket és terveket is játékos könnyedséggel, ugyanakkor 

türelemmel, kitartással és koncentrációval képes feldolgozni és valóra váltani. 

Közvetíti azt az elfogulatlan életörömöt, amelyet a Földanya ölén érzett védettség felett érezhetünk. 

 

 



 

A szervezetre gyakorolt jótékony élettani hatásai:  

 

A mookait olyan anyagcsere szabályozó hatással bír, ami az egész szervezetre vitalizáló hatással van 

és erősíti az immunrendszert. Az egészséget és a jó közérzetet hosszú távon képes stabilizálni. 

Szabályozza a máj és a lép vértisztító működését, elősegíti a sebgyógyulást. Harmonizálja az egész 

test működését, segíti a sebek gyógyulását. Gennyesedés, ekcéma, furunkulusok, kelések, 

gyógyítására is használhatjuk, mivel oldja a gennyes gócokat. 

Erősíti a hasnyálmirigyet. Vitalizál, erőt ad, könnyebbé teszi a fizikai igénybevételeket és segít a 

túlhajszoltság feldolgozásában. Ahogy a fizikai síkon segít a túlhajszoltság esetén, úgy ennek 

megfelelően a szellemi túlterheltség feldolgozásában is a segítségünkre van. 

 

 

Jáspis – csoport 

 

 

A jáspis csoport speciális hatásait tekintve megállapíthatjuk, hogy jóformán minden területen 

egyaránt alkalmazhatjuk ezeket a köveket. A felhasználást illetően a választás fő szempontja az adott 

kő színe, amelyet a megfelelő csakra működésekhez párosítunk. 

 

A jáspis a változatoknak megfelelően összerendelhető minden csakrával.  

Eleme: föld és tűz 

Színe: minden szín, sárga, barna, vörös, zöld, csíkos, vagy foltos 

Átlátszóság: ritkán áttetsző 

Kristályszerkezete: trigonális 

Mohs keménység: 6,5 – 7 

Kémiai képlet: SiO2  ( szilícium – dioxid ) 



 

Lélekre, szellemre ható jellemzői:  

Minden jáspis összeköt minket a Föld vérével, annak nedveivel, erejével és tudatosítja bennünk, hogy 

mi magunk is belőle származunk. 

Erősebbé és élénkebbé teszi testünket, ugyanakkor kifejleszti bennünk az Élet ajándékaiért érzett 

hálát és köszönetet. Erősíti akaraterőnket és különöse hasznos, ha bátor döntéseket kell hoznunk és 

megvalósítanunk. Türelemmel és kitartással páros dinamikát és tetterőt nyerhetünk belőle, ami segíti 

és sikerre viheti vállalkozásunkat. Rendkívül jól programozható! ( Ld. III. Modul: Kristályok 

programozása ) 

Harmonizáló és összekapcsoló tulajdonsága miatt egyesíti és ezzel beteljesíti a nyugalmat és az 

aktivitást, az elfogadást és az adakozást, a képzeletet és a tettvágyat. Ráébreszt arra, hogy minden 

tapasztalatnak, tulajdonságnak és életformának megvan a maga helye. 

Önzetlenségre és szerénységre tanít, életünknek szilárdságot és türelmet kölcsönöz. 

Fokozza az aktivitást, segít a harag feldolgozásában, fokozza a kitartást. 

Elősegíti a kiegyensúlyozottságot, megnyugtat, segít leépíteni a bűntudatot. 

 

A szervezetre gyakorolt jótékony élettani hatásai 

A jáspis fizikai szinten való felhasználását illetően a választás fő szempontja az adott kő színe, 

amelyet a megfelelő csakra működésekhez párosítunk. 

A vörös jáspist az akaraterőhöz, a megvalósítási képességhez, a vérproblémákhoz javasoljuk. Élénkíti 

az egész szervezetet. Hatására vérkeringésünk és egész energia rendszerünk ( meridiánrendszer ) 

felfrissül. Segít a gyenge és energiahiányos állapotokban. 

A sárga és a barna jáspist a gyomor és bélrendszerhez ( leopárd jáspis ) használjuk. A teljes 

emésztőrendszert erősíti. Jótékonyan hat a belekre, májra, epére, hólyagokra és a vesére. Jó hatással 

van az immunrendszerünkre is. Bőrbetegségek, megkeményedett szövetek és kőképződés esetén is 

hatásos. 

A zöldes – tarka breccsia jáspisnak már nagyon régóta gyógyító erőt tulajdonítanak: női betegségek 

esetében, a szülés megkönnyítésére, veseelégtelenségek kezelésére, illetve az immunrendszer 

általános erősítésére használjuk. A legkülönfélébb környezeti ártalmak esetén szintén a breccsia 

jáspis gyógyerejéhez folyamodunk. 

Az összes jáspisfajta nagyon hasznos a vércukorszintre gyakorolt hatásuk miatt. 

Chron betegség esetében gyorsítják a regenerációt. 

 

 

 



Nefrit 

 

 

  Elnevezését a görög nefron (= vese) szóról kapta, mert vesekő elleni amulettnek tartották. A zöld 

nefrit külsőre és hatásaiban is nagyon hasonlít a közismert jadéra. A 19. századig egyazon kőnek 

tartották őket. A nefrit gyakoribb, mint a jadeit. 

A nefrit összerendelhető a szakrális és a szív csakrákkal.  

Eleme: föld  

Színe: erőteljes, a vékony peremeken áttetsző zöld, néha szürkés-zöld, sőt ritkán vöröses-barna 

Átlátszóság: áttetsző, átlátszatlan 

Kristályszerkezete: monoklin 

Mohs keménység: 6 - 6,5  

Kémiai képlet: (CA2(Mg,Fe)5[Si4O11]2(OH)2 bázikus kálcium-magnézium-vas-szilikát 

Lélekre, szellemre ható jellemzői:  

Békét és harmóniát áraszt. Nyugtató és lazító hatása megnyitja a szívünket, hogy a teremtés 

szépségét annak minden formájában és alakjában felfedezzük és átéljük. Rezgései igen finom, 

szeretetteljes, emocionális fejlődést indítanak el bennünk. Megszilárdítja és elmélyíti szívbéli 

elkötelezettségeinket. Segít feldolgozni veszteségeinket és bánatunkat, hogy ismét megbékélhessünk 

az élettel. Javítja identitásunk és belső szilárdságunk megőrzésének képességét, vagyis azt, hogy ne 

kerülhessünk külső körülmények vagy más emberek befolyása alá. A nehéz időszakokban segít, hogy 

visszataláljunk belső középpontunkba, hogy szívből és szívvel élhessünk. 

A szervezetre gyakorolt jótékony élettani hatásai 

A nefrit a vese klasszikus gyógyköve. Erősíti annak működését, enyhíti gyulladásos betegségeit, 

beleértve a hólyag és a húgyvezeték gyulladását is. Megelőzi a vesekő képződést. Általános 

savtalanító hatású és a testfolyadékokat is tisztítja. Hasi és gyomorproblémák, felfúvódás esetén is 

alkalmazhatjuk. Segíti a szervezet méregtelenítését. 

 



Ónix 

 

 

Elnevezését a görög onüksz (= köröm, áttetsző) szóról kapta. Az ónix tulajdonképpen fekete színű 

kalcedon, amit szürkés, áttetsző erek hálózhatnak be. Számos vallás használja imaláncaiban ezt a 

követ. 

Az ónix összerendelhető a gyökér csakrával  

Eleme: föld  

Színe: fekete, lehet sávos 

Átlátszóság: áttetsző, átlátszatlan 

Kristályszerkezete: trigonális 

Mohs keménység: 6 - 7  

Kémiai képlet: SiO2, szilícium-dioxid 

Lélekre, szellemre ható jellemzői:  

A fekete ónix a lényeghez vezet. Összpontosítja a szellemet, világossá teszi a gondolatokat. Segít, 

hogy legyőzzük ragaszkodásunkat, a felesleges és lényegtelen dolgokat elengedjük. Meditációban 

használva segíti a szellemi koncentrációt. 

Támogatja a fegyelmet és a kitartást, valamint a kivitelezésre való képességet a mindennapi életben. 

Azt a szellemi nyugalmat biztosítja, amelyben letisztulnak a gondolataink és mentesek maradnak 

minden külső befolyástól. Ezzel segíti valóságlátásunkat, logikus és analitikus gondolkodásunkat, 

valamint azt, hogy tisztába legyünk céljainkkal és nyugodtan kezdjünk bele a megvalósításba. 

Főleg azoknak hasznos az ónix, akik könnyen elvesznek érzelmeikben, esetleg túlzott aktivitásukban. 

Miközben megszabadít ragaszkodásunktól, hasznos segítséget nyújt a szenvedélyeink ellen is, az 

alkohol és nikotinvágytól a falánkságon, a TV, internet, vagy játékfüggőségen át egészen a kábítószer 

függőségig. 

Véd a negatív befolyásoktól és energiáktól, csökkenti befolyásolhatóságunkat, segíti a természetes 

egót, megszünteti a negatív érzelmeket. 

 



A szervezetre gyakorolt jótékony élettani hatásai 

Az ónix erősebbé teszi az idegeket és az immunrendszert. A bőrre, hajra, körmökre szintén erőteljes 

hatással van. Halláskárosodás, fülzúgás, nagyothallás, a belső fül betegségei és egyensúlyzavarok 

illetve gyengénlátás esetén is sikeresen alkalmazható. 

A testre kifejtett hatása lassan, de folyamatosan bontakozik ki. Erős hatással van az agy 

tevékenységére, így pl az Alzheimer – kór, epilepszia, valamint apatikus állapotok esetén is sikerrel 

alkalmazható. Javítja a koncentrációt és az analitikus gondolkodást. 

Az ónix erőt ad. Támogatást biztosít nehéz vagy zavaros körülmények között, valamint óriási fizikai 

vagy szellemi stressz időszakában. Középpontba hozza az energiákat, és összehangolja a magasabb 

rendű hatalommal, elérhetővé teszi a magasabb rendű útmutatást. Olyan a hatása, mintha a 

teljességgel állnánk kapcsolatban. Az ónix előrevisz az időben, bepillantást enged a jövőbe, s az 

egyéniséget erősítő képességével lehetővé teszi, hogy a saját sorsunkat magunk alakítsuk. Fokozza az 

életerőt, a következetességet és a kitartást. Segíti az inkarnációra szóló leckék megtanulását, 

magabiztosságot ad, és a környezetünkben történtek nem keltenek bennünk szorongást. 

Az ónix titoktartó: támogat abban, hogy ne fecsegjünk ki a terveinket. Azt tartják róla, hogy megőrzi 

mindannak az emlékét, ami a viselőjével történt. Használható pszichometriára is, mert sok mindent 

elárul azoknak, akik érzékenyek a rezgéseire. 

Emlékmegőrző tulajdonsága hasznossá teszi azokban a terápiákban, amelyek a jelenlegi életünkre 

ható, ám az előző életekben elszenvedett sérüléseket vagy lelki traumákat gyógyítják.  

Ha ónixot tartunk a kezünkben, segít pontosan azonosítani a korábbi bántalmat, amely így 

megszüntethető a fizikai testen alkalmazott gyógyító technika (újragondolás vagy kristályterápia) 

segítségével. Ugyancsak alkalmazható régi fájdalmak és bánat gyógyítására is. 

Pszichológiailag: az ónix felismeri és egyesíti a bennünk lévő kettősséget. A könnyelműségre 

hajlamos embereket stabilabb életszemléletre ösztönzi, és általánosságban önuralmat biztosít. Az 

ónix mentális erősítő, amely csillapítja a nyomasztó félelmeket és aggodalmakat. Felruház bennünket 

azzal a felbecsülhetetlen képességgel, hogy bölcs döntéseket tudjunk hozni. 

Fizikailag: az ónix segít magunkba szívni az Univerzumból azokat az energiákat, amelyek szükségesek 

a gyógyuláshoz vagy bármi más célra. A testen belül egyensúlyban tartja a jin– és jang energiákat. 

Az ónix jótékonyan hat a fogakra, a csontokra, a csontvelőre, a vérrel összefüggő rendellenességekre 

és a lábakra. 

 

 

 

 

 



Rodonit 

 

 

 

Elnevezését a görög rodon (= rózsa) szóról kapta, amely a drágakő színére utal.  

 

A  rodonit összerendelhető a szívcsakrával  

Eleme: levegő, némi föld  

Színe: átlátszatlan piros, sötét rózsaszínű, hússzínű, szürkés-piros, barnás-piros, néha sárgás. Mindig 

feketén erezett, mangán-oxiddal (pirolurit) és mangán-hidroxiddal (manganit), nagyon tetszetős 

színjátékot mutat. Ausztráliában nemrégen fedeztek fel egy átlátszó, narancs-piros rodonit változatot 

Átlátszóság: áttetsző, átlátszatlan 
Kristályszerkezete: triklin 
Mohs keménység: 5,5 – 6,5 
Kémiai képlet: MnSiO3 mangán(II)-metaszilikát 

Lélekre, szellemre ható jellemzői:  

A rodonit rabul ejti a szívet. Kölcsönös megértéshez vezet, elmélyíti szívünk érzését és erősíti is azt. 

Érzéseink mélyebb, intenzívebb megéléséhez vezet. Szerelmi és társ kapcsolatra rendkívül jól 

programozható (ld. Kristályprogramozás III. Modul) 

Erősíti a megbocsátás képességét magunk és mások irányában is. Segíti pozitív hozzáállásunk 

kialakítását, hogy érzelmeink függetlenebbé váljanak és ezáltal szabadabban, nyitottabban és 

intenzívebben áramoljanak. Mivel a rodonit érzelmeinket mozgásban, szívünket pedig nyitva tartja, 

segít abban is, hogy megakadályozza az emocionális sokkot, például egy testi sérülést követően a 

trauma kialakulását, illetve segíti a már meglévő trauma feloldását. 

 



A szervezetre gyakorolt jótékony élettani hatásai 

Általános fájdalomcsillapító hatása mellett a rodonit erősíti a szívet és a vérkeringést. Segít 

mellszűkület, szívritmuszavarok, rosszul ellátott forradásos szövetek és gyomorfekély esetén is. 

Autoimmun betegségek, genetikus betegségek, pajzsmirigyzavarok, asztma, ekcéma, Sclerózis 

multiplex, Parkinson – kór eseteiben is használhatjuk. Hatására felgyorsul a sejtképződés, elmúlnak a 

vérzések, könnyebben gyógyulnak a sebek. 

Erősíti a csontokat és a csontszövetet, izommerevedés és izomfeszültségek esetében is 

eredményesen használjuk. A rodonit kiváló sebgyógyító, és jól enyhíti a rovarcsípéseket. Elhalványítja 

a sebhelyeket. Jótékonyan hat a csontnövekedésre és a hallószervekre, finomra hangolja a 

hallórezgéseket, és fokozza a termékenységet. Gyógyítja a tüdőtágulást, az ízületi gyulladást, az 

autóimmun betegségeket, a gyomorfekélyt és a sclerosis multiplexet.  

Elixírjét "elsősegélyként" használhatjuk sokkra vagy traumára. Gyógyítja az érzelmi sokkot és 

pánikot, mivel támogató energiával látja el a lelket. 

A rodonit érzelmileg kiegyensúlyoz, táplálja a szervezetet és az embertársaink iránt érzett 

bajtársiasságot. Megvan az a képessége, hogy mindennek megmutatja a két oldalát. Serkenti, tisztítja 

és hatékonnyá teszi a szívet és a szívcsakrát. Földeli az energiát, egyensúlyban tartja a jint és a jangot, 

valamint segít elérni a legfontosabb rendű lehetőségeinket. Azt tartják róla, hogy erősíti a mantra 

alapú meditációt, és sokkal szorosabban összekapcsolja a lelket a rezgéssel. 

Rendkívül jótékonyan hat érzelmi önpusztítás ellen, függőség és zaklatást esetén. Megsemmisíti a 

múltból – akár az előző életekből – származó érzelmeket, mint a régóta belülről emésztő 

sértődöttség és harag.  

Fontos tulajdonsága, hogy megbocsátásra ösztönöz,, hogy abbahagyjuk a kivetítést, vagyis ne okoljuk 

a partnerünket olyan dolgokért, amelyek valójában bennünk vannak meg. 

A rodonit hasznos a sértések visszafordítására és a bosszú megelőzésére. Segít felismerni, hogy a 

visszavágás önpusztító; veszélyes vagy nyugtalanító helyzetekben pedig lehetővé teszi a lelki 

nyugalmunk megőrzését. 

Egyensúlyban tartja és egyesíti a fizikai és a szellemi energiákat. Magabiztosságot ad, és csillapítja a 

fejetlenséget. 

Jótékonyan hat a csontnövekedésre és a hallószervekre, finomra hangolja a hallórezgéseket, és 

fokozza a termékenységet. Gyógyítja a tüdőtágulást, az ízületi gyulladást, az autóimmun 

betegségeket, a gyomorfekélyt és a sclerosis multiplexet.  

 

 

 

 



Rodokrozit 

 

 

 

Az elnevezése a görög rodokroosz (=rózsaszínű) szóból származik, de hívják még mangánpátnak, 

tekintettel mangántartalmára és jó hasadására. Ugyancsak a színére utal a málnapát név, ezen kívül a 

rozinka néven is illetik, ami a rózsaszínű színére és arra vezethető vissza, hogy a rodokrozitokat az 

inkák országában találták 

A  rodokrozit összerendelhető a szívcsakrával  

Eleme: levegő  

Színe: rózsás-pirostól a fehérig, sávozott, néha egyszínű 

Átlátszóság: átlátszatlan, ritkán átlátszó 

Kristályszerkezete: trigonális 

Mohs keménység: 4  

Kémiai képlet: MnCO3 mangán(II)-karbonát 

Lélekre, szellemre ható jellemzői:  

Fokozza a figyelmet, a hajtóerőt és a teljesítőképességet, alvászavarok és kimerültség esetén, 

valamint félelmi állapotokban is sikerrel használjuk. Ebben a dinamikus kőben csodálatos támogatóra 

találhatunk az olyan kreatív cselekedetek és találékony megoldások területén, amelyek által jobbá 

válhatunk, és ami örömöt okoz. 

Teret ad a nevetésnek, a melegségnek, a játékosságnak, megtanít arra, hogy minden érzésünk 

elfogadható. Felszabadítja az érzéseket és őszinteségre sarkall. Segíti a kreatív munkát, a művészeti 

tevékenységeket és mindent, amihez tiszta szenvedélyre van szükségünk. 

Javítja emlékezetünket, erősíti észlelőképességünket, cselekedeteink spontánabbá válhatnak a 

segítségével. 

 



A szervezetre gyakorolt jótékony élettani hatásai 

Tisztítja a vért, segít vérmérgezéskor, stabilizálja a vérnyomást és szabályozza a vércukorszintet. A 

vérellátás javítására is használjuk, megelőzi a trombózist. Megelőző hatással van az 

érelmeszesedésre, segít mirigyláz esetén és a nyombél gyulladásánál, valamint bőrkiütések esetében. 

Segíti a szervezet méregtelenítését és savtalanítását, sok rosszindulatú sejtelváltozás pozitívan 

befolyásolható a segítségével, pl. hererák, gégerák, májrák. Hatásos migrén, sclerosis multiplex, 

Parkinson – kór esetében is. 

Az önzetlen szeretet és a könyörületességet testesíti meg. Kiszélesíti a tudatot, egyesíti a spirituális 

energiákat az anyagi világ energiáival. Dinamikus és pozitív életszemléletre nevel. 

Kitűnő a hatása a szívre és a kapcsolatokra, különösen azoknak, akik úgy érzik, hogy nem szeretik 

őket. Kiváltképpen a szexuális zaklatás gyógyítására megfelelő. Lélektársat vonz, bár ennek 

megtapasztalása nem feltétlenül olyan boldogító, amint azt reméljük. A lélektársak ugyanis azok az 

emberek, akik segítenek az életfeladataink megtanulásában, és bár ez nem mindig kellemes, a 

magasabb rendű jót szolgálja.  

A rodokrozit arra tanítja a szívet, hogy ne törjön össze, ha fájdalmas érzéseket kell átélnie, és 

megszüntetni a visszautasítást. 

Ez a kő tisztítja a napfonat– és a gyökércsakrát. Gyengéden a felszínre hozza a fájdalmas és elfojtott 

érzéseket, hagyja, hogy tudomásul vegyük, aztán érzelmi oldással eloszlatja azokat. Segít felismerni a 

mintákat, amelyeket követünk, és megmutatja, hogy tapasztalataink mire is tanítanak. Ez az a kő, 

amely megköveteli tőlünk, hogy mentegetőzés vagy kibúvók nélkül, ám szerető tudattal 

szembenézzünk az igazsággal, akár önmagunkkal, akár másokkal kapcsolatban. 

A rodokrozit hasznos segítség lehet pszichológiai vonatkozású diagnózis felállításában. Azok ugyanis, 

akikben ellenérzés van ezzel a kővel szemben, elfojtanak magukban valamit, amit nem hajlandók 

tudomásul venni. A kő viszont arra ösztökéli őket, hogy szembenézzenek alaptalan félelmeikkel és 

paranoiáikkal. Feltárják előttük, hogy azok az érzelmek, amelyeknek feltétlen követésére tanították 

őket, elfogadhatatlanok. Ezután kevésbé negatívan látják a dolgokat. 

Pszichológiailag: a rodokrozit fejleszti az önértékelést, és enyhíti az érzelmi stresszt. A rodokrozit 

szellemi élénkítő. Elősegíti a pozitív hozzáállást és az álomállapotokat, fokozza a kreativitást. 

Érzelmileg: a rodokrozit lehetővé teszi az érzelmek spontán kifejezését, beleértve a szenvedéllyel és 

az erotikus vágyakkal kapcsolatosakat is. Felderíti a depressziós hangulatot, és derűt hoz az életbe. 

Gyógyhatása: a rodokrozit enyhíti az asztmát és a légzési problémákat. Megtisztítja a keringési 

rendszert és a veséket, helyreállítja a gyengülő látást, normalizálja a vérnyomást, stabilizálja a 

szívverést, valamint erősíti az ivarszerveket. Tágítja a véredényeket, csillapítja a migrént.  

A rodokrozittal készített elixír segítséget nyújt a fertőzésekre, erősíti a bőrt. 

 

 

 



Szodalit 

 

 

 

 

 

A szodalit elnevezését nátriumtartalma alapján (angolul natrium-sodium) kapta.   Lápisz lazuli egyik 

komponense, de önállóan is előfordul. A tiszta szodalit színe enyhén ibolyás kék, de egyéb 

anyagokkal társulva jellemző, hogy a kék minden árnyalata megvan benne, gyakran fehér 

kvarcerezettel. A szodalitra ritkábban (ellentétben a lápisz lazulival), de jellemző, hogy apró 

piritkockák épülnek bele. 

A  szodalit összerendelhető a homlokcsakrával ( harmadik szem ) 

Eleme: levegő, némi föld  

Színe: fehéreskék, ibolyakék, sötétkék, szürkéskék 

Átlátszóság: átlátszatlan vékony lemezben áttetsző 

Kristályszerkezete: triklin 

Mohs keménység: 5,5 – 6,5  

Kémiai képlet: Na8(Al6Si6O24)S2 kéntartalmú nátrium-alumínium-szilikát 

Lélekre, szellemre ható jellemzői:  

A szellemi erőt reprezentáló kék színű kövek között a szodalit rezgései a legsűrűbbek, így ez a kő 

jelenti a kapcsolatot a szellem és az anyag között. 

A szodalit segítségével felismerhetjük ideáljainkat, valódi céljainkat, hogy aztán a hétköznapok során 

a legmegfelelőbb módon valósíthassuk meg azokat. Képessé tesz a mélyreható gondolkodásra. 

Szellemünk figyelmét az igazságra irányítja, eltávolít belőle mindent, ami felesleges. 

Elkalandozó gondolatainkat visszatereli a kiindulópontra. Meditációnál érdemes mindig szodalitot 

tartani magunknál!  



Rezgései szilárdságot és nyugalmat közvetítenek. Erősíti idegrendszerünket és elősegíti, hogy a 

felkavaró tapasztalatok után is megtaláljuk belső egyensúlyunkat.  

Ez utóbbi rendkívül fontos, mivel betegségeink kialakulásának egyik feltétele (Biologika, Új 

Medicina) hogy nem tudunk leszállni egy felkavaró konfliktusról, agyunk hosszú ideig „ kattog” 

rajta.  

A szervezetre gyakorolt jótékony élettani hatásai 

Harmonizálja az anyagcsere folyamatokat szabályozó mirigyrendszert. Idegrendszerre nyugtató, 

jótékony hatású. Látás javítására, retinaproblémákra, a szem gyulladásainak esetében is használjuk. 

Szabályozza a vérnyomást, hat a hasnyálmirigyre, kezelhetünk vele minden mirigybetegséget illetve a 

mirigyek működési zavarait, beleértve a pajzsmirigyet is. Segít a vércukor problémák esetén. 

A nyaktájékra is hatással van, így gégepanaszok, rekedtség esetén is hatásos. Erősíti az 

immunrendszert. 

A szodalit egyesíti a logikát a megérzéssel, a magasabb rendű tudatból a fizikai szintre hozza az 

információkat. Serkenti a tobozmirigyet és a harmadik szemet, elmélyíti a meditációt. Ha szodalitot 

használunk meditációhoz, a tudat képes megérinteni azokat a körülményeket, amelyek közé 

kerülünk. Ez a kő igazságszeretetre nevel, és arra, hogy legyenek elveink, s egyben lehetővé is teszi, 

hogy hűek maradjunk önmagunkhoz és kiálljunk a meggyőződéseinkért. 

A szodalit megtisztítja a teret az elektromágneses szennyeződéstől, a komputerre téve pedig 

blokkolja a kisugárzást. Hasznos azoknak, akik érzékenyek az elektromágneses szmogra. 

Különösen előnyös az a kő csoportmunkákhoz, mivel harmóniát és a célok iránti szolidaritást biztosít. 

A csoport tagjai között növeli a bizalmat, a bajtársiasságot és a kölcsönös egymásrautaltságot. 

Kitűnő a tudat számára is. Megszünteti a szellemi zűrzavart és alárendeltséget. Elősegíti a racionális 

gondolkodást, az objektivitást, az igazságot és az intuitív érzékelést, az érzések szavakba öntésével 

együtt.  

Mivel nyugtatja az elmét, lehetővé teszi az új információk befogadását. A szodalit elősegíti a régi 

keletű mentális programozások és a merev gondolkodási minták elengedését, hogy ezzel adjunk 

helyet az újfajta meglátásoknak a gyakorlatban is. 

Pszichológiailag: érzelmi egyensúlyt biztosít, és enyhíti a pánikrohamokat. Átformálja az örökké 

védekező vagy túlzottan érzékeny személyiséget, megszünteti azoknak a forrását, amelyek 

visszatartanak attól, hogy a valódi önmagunk legyünk. Növeli az önbecsülést, az önbizalmat, 

megkönnyíti önmagunk elfogadását. 

Gyógyhatása: a szodalit egyensúlyban tartja az anyagcserét, egyaránt megszünteti a 

kalciumtöbbletet és a hiányt is, tisztítja a nyirokrendszert és a szerveket, serkenti az immunrendszert.  

Jótékonyan hat a sugárzás okozta sérülésekre és az álmatlanságra. Gyógyítja a torkot, a hangszálakat 

és a gégét, hasznos a rekedtségre és az emésztési rendellenességekre. Csökkenti a lázat, a 

vérnyomást, és serkenti a folyadékfelszívódást a szervezetben. 



Tigrisszem 

 

 

 

Elnevezése a tigris mintázata, és a macskaszem hatás keresztezésére vezethető vissza. A tigrisszem 

üzenete az élő melegség. Ha mozgatjuk a követ, vándorló fénysugarat láthatunk, ami bámulatos 

elevenséget kölcsönöz a kőnek. Meleg sugárzását selymes arany és barna tónusainak köszönheti. 

A  tigrisszem összerendelhető a napfonat csakrával 

Eleme: föld, némi levegő  

Színe: sárgásbarna, aranybarna 

Átlátszóság: átlátszatlan  

Kristályszerkezete: trigonális 

Mohs keménység: 6,5 – 7 

Kémiai képlet: SiO2, szilícium-dioxid 

Lélekre, szellemre ható jellemzői:  

A tigrisszem tekintetünket önmagunkra irányítja. Megértőbbé tesz önmagunk és mások irányába, 

gondolkodásunkat friss kreativitással, elevenséggel, nagyobb áttekintéssel gazdagítja. 

Hatására nyitottabbá válunk a céljaink beteljesüléséhez közelebb vivő sokféle lehetőségre. 

Megmutatja, hogy az Élet folyamatos mozgásban van. Arra ösztönöz, hogy ne álljunk meg, haladjunk 

a változásokkal, nézzünk mélyebbre, míg saját bensőnkben meg nem találjuk az aranyló bőség 

kincsét, ami meleget, boldogságot és biztonságot ad. Megfékezi a túláradó energiákat és izgalmakat. 

Azok számára, akik nehezen tudnak dönteni, döntésüket minden irányból mérlegelik, mindenképpen 

ajánlott a tigrisszem. 

Segítségével megtanulhatunk távolságot tartani és egy megfelelő sorrendet kialakítani. Mélységes 

belső béke és védettség, érzelmi mélység fejlődik ki a hatására. Használatával feloldódnak az 

emocionális blokádok. 

A legerősebb védelmi kő, nagyon jól programozható ha bármiféle fenyegetettséget érzünk. (III. 

modul, Kristályprogramozás) 



A szervezetre gyakorolt jótékony élettani hatásai 

Erősíti a légutakat, a tüdőt, ezért meghűlés, köhögés, asztma és bronchitis esetén hatásosan 

alkalmazhatjuk. Melegíti a testet és segít, hogy hamarabb kilábaljunk a betegségekből. 

Javítja a látást, mert feloldja a tisztánlátást akadályozó érzelmi gátlásokat. Hatással van az ízületekre 

és a csontozatra, alkalmazása csonttörés esetén kifejezetten ajánlott. Aktiválja a mozgásszerveket, 

hatásos azok merevségével szemben.  

Hatásos segítség az idegi betegségekre is, az ideggyulladástól az idegességig, de epilepszia és 

skizofrénia, paranoia, üldözési mánia és szellemi eltévelyedés esetén is. Pozitív hatást gyakorol az 

agyra és a koncentráló képességre.  

A tigrisszem összekapcsolja a Föld energiáját a Nap energiájával, magas rezgésállapotot hozva ezzel 

létre. A harmadik szemre téve a földjegyekben született embereknél nyilvánvalóvá teszi az 

extraszensz képességeket, kiegyensúlyozza az alsóbb csakrákat, serkenti a kundalini energia 

emelkedését. 

A tigrisszem védelmet nyújtó kő: hagyomány volt, hogy különféle átkok elleni talizmánként hordták. 

Megmutatja, hogy miként éljük megfelelően a hatalommal és előhozza az integritást. Megkönnyíti a 

célok megvalósítását, segít felismerni belső erőtartalékainkat és biztosítja a tiszta szándékot.  

A napfonatcsakrára téve kitűnő azoknak, akik nem a földön járnak és nem elkötelezettek. A 

tigrisszem földeli az akaratot, és elősegíti a megnyilvánulást. A változást a fizikai testhez erősíti. 

Pszichológiailag: a tigrisszem rendbe hozza az önértékelési zavarok, az önbírálat és a blokkolt 

kreativitás következményeit. Segít felismerni a tehetséget és a képességeket, no meg a hibákat is, 

amelyeket jó lenne legyőzni. Bármilyen függőségben szenvedőt támogat abban, hogy változtatni 

tudjon eddigi életvitelén. 

Mentálisan: összeköti a két agyféltekét, és lehetővé teszi, hogy semmi ne kerülje el a figyelmünket. 

Segít összegyűjteni a felbukkanó információkat, és megtalálni közöttük az összefüggéseket. 

Előmozdítja a dilemmák és a belső konfliktusok megoldását, főleg azokat, amelyeket a hiúság és a 

csökönyösség idéz elő. Különösen hasznos a mentális rendellenesség és a személyiségzavarok 

gyógyítására. 

Érzelmileg: kiegyensúlyozza a jin– és a jang energiát, valamint energiával tölti fel az érzelmi testet. 

Mérsékli a depressziót és felderíti a hangulatot. 

Gyógyhatása: jótékonyan hat a szemre, és fejleszti a sötétben való látást, gyógyítja a torok és a 

nemzőszerveket, valamint feloldja a szűkületeket. Hasznos a törött csontok helyrehozatalában is 

 

 

 

 

 

 



Türkiz 

 

 

 

Elnevezése annyit tesz, mint „török kő” (turko=török).  

Igen régen ismert és kedvelt kő. Szép kék és zöld színe miatt már az egyiptomiak is kiemelt szerepet 

tulajdonítottak neki. A Sínai-félszigeten nyitott bányáikból kitermelt kövek több (pl.: skarabeusz) 

véset alapanyagát adták. A középkorban, szintén nagyra becsült kő volt. Különféle csodálatos erőt 

tulajdonítottak neki, mivel azt tapasztalták, hogy ha a kő gazdája megbetegszik, vagy meghal, vele a 

kő is megfakul, meghal. Ennek magyarázata lehet a türkizre jellemző tulajdonsága, hogy hő hatására 

és a kisebb vegyi hatásokra (lázas ember testhőmérséklete, izzadságának vegyi összetevői 

elegendőek lehetnek) megfakul, vagy megzöldül. 

 

A  türkiz összerendelhető a torokcsakrával 

Eleme: víz,  levegő  

Színe: égszínkék vagy zöldeskék, kékeszöld, almazöld, sárgászöld. A kék szín a réztartalomtól, a zöld a 

két vegyértékű vastól (5 %-ig) és a krómtól függ. 

Átlátszóság: átlátszatlan  

Kristályszerkezete: triklin 

Mohs keménység: 6, de az izraeli türkiz jóval lágyabb, ennek csak 4 

Kémiai képlet: CuAl6[(OH)2IPO4]4.4H2O réztartalmú bázisos alumínium-foszfát 

Lélekre, szellemre ható jellemzői:  

A türkiz egyszerre közvetíti felénk az Ég és a Föld bölcsességét. Nagy mértékben segít abban, hogy a 

szellemi ideáinkat és felismeréseinket, illetve lelkünk érzelmi – intuitív tudását kifejezzük, és 

mindennapi életünkbe beépítsük. Természetes képessége, hogy magához vonzza az Univerzum 

pozitív, építő energiáit. 

 



Védelmező kőként szinte a legnagyobb jelentőséggel bír, távol tartja tőlünk a negatív rezgéseket. 

Előfordulhat, hogy oltalmazó szerepe során különösen nagy adag negativitást abszorveál, ilyenkor 

elváltozik a színe, csúnya lesz, akár el is törhet. Ebben az esetben többet ne használjuk!  Ássuk el a 

földbe, adjuk át a Föld tisztító erejének hosszabb időre. Ritkán, de előfordulhat, hogy ott egy 

hosszabb pihenő után ismét rendbe jön. 

A szervezetre gyakorolt jótékony élettani hatásai 

Jótékony hatással van az egész szervezetre, illetve az Univerzum gyógyító energiáit befogadó 

képességre. Segít elhatárolódni a lelki terhektől, megszünteti az ingadozó kedélyállapotot. 

Elsősorban torok és tüdőbántalmak esetén alkalmazzuk. Használhatjuk köhögés, hörghurut, 

torokgyulladás, szamárköhögés, pszeudokrupp, tüdőgyulladás, nyelési zavarok esetén. Rezgése 

megnyitja a torokcsakrát, ezért a türkizt a beszédhibák (pl. dadogás) javítására is használhatjuk, de 

abban is segít, hogy megfelelő időben megtaláljuk a megfelelő szavakat. 

Erősíti a szívet, enyhíti a szembetegségeket és óv a rémálmoktól. Használhatjuk fogínygyulladás, 

vérzés, fogínysorvadás kezelésére is. Hatással van ezen kívül az ízületekre és izmokra, jó ínszalag 

húzódás, - gyulladás, - szakadás, izomláz, izommerevedés esetén is. 

Segíti a szervezet méregtelenítését és savtalanítását, hatással van a vesékre is. Használatával 

felszívódnak az ödémák. Segíti a zsírégetést, ezért fogyókúra esetén is hatásos. 

 

 

A téma befejezéseként 

16 újabb fontos gyógyító kővel és némelyiknek több változatával ismerkedtünk meg, ezzel 

ismereteink közel 40 féle kőre emelkedtek.  

Számtalan rendkívüli hatású gyógyító követ ismerünk ezeken kívül is, de egyelőre ennyi elegendő a 

részletes ismeretből. A betegségek részletesebb kitárgyalásánál újabb kövekről fogok írni, de ott már 

speciálisan az adott betegségre kitárgyalva.  

Most, hogy gondolataimat összeszedve én is jobban elmerülök a ritkábban használt részletekben is, 

késztetést érzek arra, hogy ebben a modulban a csakrákkal kapcsolatos legfontosabb információkat is 

röviden átadjam, amelyek kapcsolatban vannak a hozzá tartozó kövekkel.  Ezek ismeretében 

bármilyen információnk van egy tünettel kapcsolatban, biztosan ki tudjuk választani a megfelelő 

gyógyító követ. 

 

 

 

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. 


