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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  
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“Aki kifelé tekint, álmodik, aki befelé, az ébred.”  ( Carl Gustav Jung ) 

A kristálygyógyításban leegyszerűsíti a munkánkat, újabb lehetőségek, sőt újabb dimenziók 
nyílhatnak meg előttünk, ha legalább némi fogalmunk van a csakrák működéséről. Hiszem, hogy mire 
eljutsz odáig, hogy valóban használd a kristályokat legalább saját egészséged érdekében, addigra – 
más irányokból – már felületesen vagy mélyebben elsajátítva, találkoztál a csakrákkal.  

Van, aki nem csakráknak nevezi, ezzel nem vitázok, hívhatjuk bárminek*, hiszen a lényeg ott is 
ugyanaz:  olyan energiaközpontok, melyek a fizikai test megfelelő testrészeinek idegeivel áll 
közvetlen kapcsolatban. Az idegrendszeren keresztül látja el energiával és ez által információkkal a 
szerveket, végtagokat, sejteket. 

Ezen a tanfolyamon nem célom ezen energiaközpontok részletes ismertetése, csak az 
összefüggésekre szeretnék rámutatni. Kicsi korunkban megtanultuk, hogy a kezünk arra való, hogy 
fogjunk vele (többek között), a lábunk pedig arra, hogy járjunk. Ugyanígy elsajátíthatjuk azt az 
információt, hogy ezek az energiaközpontok milyen célt szolgálnak.  

A csakrákat sokan metafizikai értelmetlenségnek tartják, de a modern tudomány bebizonyította, 
hogy azokon a helyeken, ahol a csakrák találhatók, az elektromágneses energia kisugárzása sokkal 
intenzívebb. 

A csakrák testünk energetikai központjai, amelyek a rajtuk keresztülfutó energiafonalak számának 
alapján fő és mellékcsakrákra osztunk. Ennek megfelelően testünkben hét (vannak irányzatok, ami 
szerint 6)  fő csakrát, azaz fő energiaközpontot különböztetünk meg, amelyek egyben az auramezők 
fokozott elektromágneses aktivitásának a területei. Ezen megfigyelésekből eredhet a szanszkrit 
eredetű csakra szó, aminek jelentése: kerék, örvény . 

 

 

 

 

 

 

*Egy megjegyzés: Gyakran imádkozom a magam szavaival és a ho’oponoponó (tisztítás) is életem 
részévé vált. Életünkben számtalan olyan helyzet van, amikor véleményünk nem egyezik valaki más 
véleményével. Sokan képesek veszekedni lényegtelen dolgokon. Ilyenkor Maimonidesz imája jut 
eszembe ( Ram kódex ) „ ……. akkor is, ha más mondja, akkor is, ha másképpen mondja, annak léte 
legyen áldott!.....” Nem probléma, ha a csakrát Te másképpen ismered, elfogadom! Engedd meg, 
hogy én a magam szavait használjam, különben minden alkalommal fel kellene sorolnom számtalan 
elnevezést. Ha másképpen ismered az energiaközpontokat, akkor az én elnevezésemet nyugodtan 
helyettesítsd be a sajátoddal! 

 



 

 

A csakra – erőközpontok és megfelelőik 

 

1. Gyökér csakra elsődleges feladata a földelés, a biztonság megteremtése. Felelős a fizikai 

erőnkért és a vitalitásunkért. A gyökér csakra felelős a tisztulási folyamatokért is. A 

legalacsonyabb rezgésszámú csakra. 

A gyökér csakrához tartozik: 

- Eredendő életenergia 

- Ősbizalom 

- Kapcsolat a földdel és az anyagi világgal 

- Stabilitás, biztonság 

- Erő a kivitelezéshez, vitalitás 

- Leföldelés 

- Munka, pénzkeresés 

A gyökér csakra által felvett energia a csontok, csontváz, gerincoszlop, fogak, körmök, húgyhólyag, 

prosztata, nemi szervek, végbélnyílás, végbél, vastagbél, vér és sejtfelépítés, talp, és a láb működését 

látja el energiával, erőt ad az életben maradáshoz, fajfenntartáshoz. 

Ha a gyökércsakra működésében zavar keletkezik 

Érzelmi működési zavarok:  félelmek, depresszió, alvászavarok 

 

Fizikai működési zavarok: aranyér, isiász (ülőideg-gyulladás), vesekő, magas- és alacsony vérnyomás, 

fogínygyulladás, hasmenés, székrekedés, izomgörcs, hideg végtagok, influenza, gerincproblémák, 

vizelési problémák 

Gyökér csakra gyógyító kövei:  

Fekete és vörös színű kövek, ezen kívül achát, breccsia jáspis, tájkép jáspis, vörös jáspis, hematit, ónix 

 

 



2. Szakrális ( szex ) csakra a párkapcsolattal, a szexualitással, a kreativitással, a táplálkozással és 

a fizikai erőnléttel van kapcsolatban. Aktiválja az „ősi” érzéseket, lelkesedést.  

A szakrális csakrához tartozik: 

- Eredendő érzések 

- Együtt áramlás az élettel 

- Érzékiség, erotika, szexuális és párkapcsolat 

- Kreativitás, alkotókészség 

- Bámulat és lelkesedés 

A szakrális csakrához tartozó testrészek: petefészek, petevezeték, méh, hüvely, herék, herevezeték, 

hímvessző, vese, testfolyadékok 

Ha a szakrális csakra működésében zavar keletkezik: 

Érzelmi működési zavarok: orgazmus-problémák, kreativitás hiánya, étkezési problémák, 

párkapcsolati gondok  

Fizikai működési zavarok: fertőzés, bélgörcsök, hajprobléma, menstruációs probléma, petefészek és 

here problémák, elhízás, impotencia 

Szakrális csakra gyógyító kövei: Narancssárga és vörös kövek, karneol és vörös aventurin 

 

3. Napfonat csakra ( solar plexus ) szintjén szembesülünk árnyék oldalunkkal, energiáinak 

segítségével vívjuk meg harcainkat saját magunkkal és a külvilággal is. 

A napfonat csakrához tartozik 

- Ego, az Én kialakulása 
- Hatalom, befolyás 
- Agresszió, harag, düh 
- Félelmek 
- A személyiség kibontakozása 
- Érzések és élmények feldolgozása 
- Erő és teljesség 
- A tapasztalatból fakadó bölcsesség 

A napfonat csakrához tartozó testrészek: emésztő szervek, epe, máj, gyomor, lép, epehólyag, 
nyelőcső, vékonybél, vastagbél, patkóbél, vakbél, féregnyúlvány, rekeszizom 

Ha a napfonat csakra működésében zavar keletkezik: 

Érzelmi működési zavarok: hisztéria, szadizmus, mazochizmus, dühkitörés, szégyenlősség, kisebbségi 

érzés  

Fizikai működési zavarok: gyomorfekély, epepanaszok, emésztési problémák, cukorbetegség, 

májbetegségek, szemproblémák 

Napfonat csakra gyógyító kövei: sárga és aranyszínű kövek, valamint a tigrisszem 



 

 

4. Szív csakra  a 7 csakra középső tagja, mely összekötő híd a fizikai és szellemi szintek között. 

Hozzá tartozik a feltétel nélküli szeretet és az elfogadás. Ez a csakra sokkal vitálisabb, mint az 

előző három. Az itt mozgó energiák (a szeretet energiája és érzése) nem csak az aurán belül 

okoznak változásokat, hanem a szívünkben is. 

A szív csakrához tartozik: szív, mellkas, mellüreg, tüdő 

- A szív minőségének kibontakozása 

- szeretet, együttérzés 

- a dolgokat egymással megosztani 

- szívvel – lélekkel jelen lenni 

- önzetlenség, odaadás 

- megbocsátás 
- adás és elfogadás 
- gyógyulás (minden szinten!) 

-  

A szív csakra által felvett energia aktiválja a szeretetet, együttérzést, odaadást és az önzetlenséget  

Ha a szív csakra működésében zavar keletkezik 

Érzelmi működési zavarok:  asztma, ekcéma, rák, AIDS, szénanátha, szívpanaszok, autoimmun 

betegségek 

 

Fizikai működési zavarok: szívbetegségek, magas vérnyomás, rák, immunrendszerrel kapcsolatos 

betegségek 

Szív csakra gyógyító kövei: rózsaszín és zöld kövek és a szerpentin 

 

 

5. Torok csakra a kommunikációval, a kreativitással, az önfegyelemmel, függetlenséggel és az 

önkifejezéssel áll kapcsolatban. Egyben a hallás központja is.  

A torok csakrához tartozik: gége, nyak, állkapocs, garat, légcső, hörgők, tüdő, nyelőcső, száj, 

hangszálak 

- kommunikáció 

- kreatív önkifejezés 

- nyitottság 

- tágasság 

- függetlenség 

- önfegyelem 

- az Én finomabbik síkjának a „ bejárata” 



Ha a torok csakra működésében zavar keletkezik 

Érzelmi működési zavarok: önkifejezési problémák, fecsegés, dadogás 

 

Fizikai működési zavarok: fülproblémák, asztma, köhögés, megfázás, mandulagyulladás, 

nyelvprobléma, pajzsmirigy-probléma, sclerosis multiplex, szájszag, torokfájás, tüdőproblémák 

Torok csakra gyógyító kövei: világoskék és türkizkék kövek 

 

6. Homlok csakra  ( harmadik szem ) A harmadik szem csakra az intuíció és a hatodik érzék 

szerve. Ez vezérli a koncentrációt és a meditatív képességeket.  

A homlok csakrához tartozik: központi idegrendszer, agy, szem, orr, fül, kisagy 

- megismerő funkciók 

- a belső értelem fejlődése 

- szellemi erő 

- az akarat kivetítése 

- manifesztáció 

A homlok csakra által felvett energia erősíti a belső látást, fokozza a vizuális látást, hallást, szaglást, 

tapintást. Kristályos homokszemcsék vannak benne. Aktiválja a megérző képességet, az akaraterőt és 

a felismerést. Általa képesek vagyunk meditáció közben kapcsolatot teremteni a felsőbb Énünkkel, és 

az Univerzum spirituális lényeivel (pl kapcsolat az angyalokkal, vagy különböző közvetítések fogadása)  

 

Ha a homlok csakra működésében zavar keletkezik 

Érzelmi működési zavarok:  tanulási nehézségek, rémálmok 

 

Fizikai működési zavarok: fejfájás, migrén, rövid- és távollátás, szürke – és zöld hályog 

Homlok csakra gyógyító kövei: sötétkék, indigókék kövek 

 

7. A Korona csakra szintjén elérjük a teljes szabadságot, felelősséget vállalunk életünkért és 

bízunk a megérzéseinkben és a belső vezetésben. 

A korona csakrához tartozik: agy, koponya, szem 

- személyiségzavarok 
- tudatosság 
- tökéletesség  

- magasabb felismerések a direkt látás révén 

- egyesülés a mindent átfogó egyetemes tudattal 



A korona csakra által felvett energia aktiválja az öntudatot és a belső látást.  

Ha a korona csakra működésében zavar keletkezik 

Érzelmi működési zavarok:  Alzheimer-kór, öngyilkossági kísérlet, skizofrénia 

 

Fizikai működési zavarok: Parkinson-kór, epilepszia,  

Korona csakra gyógyító kövei: ibolya színű és lila kövek, valamint a tiszta, színtelen kövek 

 

 

 

 

BETEGSÉGEK 

A betegségek részletezésénél először leírom magát a betegséget, illetve a tünetet, amit már 

érzékelünk, fájdalmat, kellemetlen közérzetet, stb érzünk.  

Ezután leírom, mi az az érzelmi konfliktus, ami feltehetőleg kiváltotta ezt a tünetet. A tünetek 

érzékelésekor általában – néhány kivételtől eltekintve - már a konfliktus megoldása utáni 

szakaszban vagyunk, amikor a lelkileg felkavaró dolog már valamiképpen megoldódott. 

Tulajdonképpen ez már a gyógyulási szakasz lenne, ha a kellemetlen tünetek miatt nem avatkoznánk 

bele mérgezéssel (gyógyszerek, stb.) csonkítással (műtétek) és mindenféle más módon. 

Természetesen, ha probléma van, el kell menni orvoshoz, lehet tünetenyhítő szereket módjával 

használni, de javaslom az olyan alternatív lehetőségeket, amelyek a kiváltó okot szüntetik meg és a 

szervezet öngyógyító folyamatait segítik. Szervezetünk elég intelligens ahhoz, hogy meggyógyítsa 

önmagát, ha hagyjuk!   

Konfliktus utáni szakasz a gyógyulás? Igen! Amikor benne vagy egy lelki konfliktusban, a szervezeted 

máris megbetegszik. Ugyanakkor ennek nem lehet sem fájdalmas, sem látható tünete, mert akkor 

nem tudnád a problémát megoldani. Túl vagy a konfliktuson, valahogy megoldottad a problémádat 

(vagy ténylegesen megoldottad, vagy túlléptél rajta) és akkor jön a betegség. 

Elgondolkodtál már azon, hogy miért van rengeteg daganatos beteg, akinek tulajdonképpen 

semmiféle tünete nincs, (vagy nagyon enyhe) és a rákszűrésen, tüdőszűrőn derül ki, hogy beteg?  

Majd a kezelések közben egyre rosszabbul lesz? Lehet, hogy amikor „ kiszűrték”, éppen a szervezete 

gyógyította saját magát? Mindenkinek ajánlom figyelmébe a Biologika – Új Medicinát, aminek egyre 

több orvos, egészségügyi dolgozó, sőt állatorvos követője is van! 

Tehát anyagunkban a kiváltó konfliktus leírása után következnek a javasolt kristályok az adott 
betegségre részletezve, majd azok használati módja a kezelésre vonatkozólag. 

 



Érdekes tapasztalat számomra, hogy a képzés előtt, a téma felmérésekor legtöbben a „ Csuklótáji 

alagút szindróma „ illetve a „ carpan tunnel szindróma” tünetet írták. Kezdjük tehát ezzel. 

 

 

Csuklótáji alagút szindróma ( Carpan tunnel szindroma ) 

 

 

 

A kéztőcsatorna a csuklóban helyezkedik el, a kéztőcsont és az ín alatt. Az ujjak rugalmas inai és az 

alkar idege ezen futnak keresztül. Ez a csatorna egészséges helyzetben is szűk, de a csuklóban zajló 

krónikus gyulladás miatt – de akár egy rándulás, egy megerőltetésből, nem megfelelő erőkifejtésből 

vagy ficam miatt kialakult károsodás miatt – teljesen beszűkülhet. Ennek eredményeként az alkar 

idege beszorul a kéztőcsatornába. 

Tünet, amit a beteg érez:  

Hideg kéz, vagy erős zsibbadás elsősorban a mutató és a középső ujjban. Később érzéketlenség, 

problémát okoz a tárgyak megfogása, vagy megtartása, főleg a kora reggeli első megfogott tárgy 

esetében. Ha a tünet visszatérő, erős, zsibbadáshoz hasonló karfájdalmak jelentkeznek, főleg 

nyugalmi helyzetben, éjszakánként, ami akár a vállig is felsugározhat. A kézfej fáj, szúró, bizsergő, 

zsibbadásos érzés kíséretében. 

A betegség lelki kiváltó oka: 

Konfliktustípus: önbecsülés letörés, önértékelés – csökkenési konfliktus, kézmozgással, mozgatással 

kapcsolatban. 

Érzelmi tartalom: Nem vagyok elég jó, nem bírom, képtelennek érzem magam az elvégzésére, nincs 

kézügyességem, nem tudom megcsinálni, vagy nem tudok odacsapni (valakinek). 

Konfliktus aktív szakaszban, amikor csak az érzések jelentkeznek gondolatok formájában, fájdalmat 

nem érzünk, hiszen akkor még kevésbé tudnánk elvégezni, ami amúgy is nehezünkre esik. Ilyenkor 



azonban a csukó területén szövetcsökkenés, enyhébb sorvadás, sejtek egybeolvadása történik. (Agyi 

CT felvételen kimutatható!) Tulajdonképpen a betegség ilyenkor zajlik! 

Megoldás utáni szakaszban szervezetünk helyrehozza az elváltozást, újjáépítéssel, duzzanattal, 

gyulladással és sejtszaporulattal. 

Az elváltozás biológiai értelme: az inak előbontása, majd újjáépítése erősebbre, vastagabbra, 

keményebbre, strapabíróbbra, hogy többet ne kerülhessünk ebbe a konfliktusba. 

Általánosan a gyökércsakrát harmonizáljuk, ennek működésében keletkezett diszharmónia. Ha egy 

állapotfelmérésnél hegyikristály csúccsal megvizsgálnánk az aurát, anélkül is, hogy tudnánk a 

betegségről, a gyökércsakra területén rendellenességet „ szakadást „ éreznénk. Az aura vizsgálatának 

elsajátítása nem része ennek a tanfolyamnak, gyakorlása személyes részvételt kíván. 

A beteg a terápián kívül is használjon a gyökércsakra harmonizálására szolgáló köveket ékszerként, 

vagy marokkőként. 

 

Gyógyító kristályok: 

Az amazonit ólomban gazdag földpát, a szövetösszehúzódás számos fajtája esetén segít.  

A zöld turmalin serkenti az inak regenerálódását. 

A krizokolla gyulladáscsökkentő, valamint elősegíti az ellazulást, segít tudomásul venni az 

érzelmeket, kiegyenlíti a lelki diszharmóniát. 

A heliotrop gyulladáscsökkentő, valamint véd a negatív külső befolyásoktól, nyugtat, csökkenti a 

belső nyomást és ez a betegség enyhülését eredményezi. 

A smaragd gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító, önbecsülést ad, segít megszabadulni a 

félelmektől és az önértékelés javításával a kedély is derültebbé válik. 

A türkiz hatással van az inakra is, ínszalag gyulladás, szakadás esetében regeneráló, segít 

elhatárolódni a lelki terhektől. 

A dumortierit fájdalomcsillapító hatású, egyensúlyba hozza az egész testet, érzelmi megnyugvást is 

kínál. 

A borostyán gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatású, energiája önbizalmat ad. 

A sugilit jó hatással van a vérkeringésre, elmulasztja a belső nyugtalanságot, élénkíti a szervezet 

öngyógyító erejét. 

Hogyan használjuk? 

Válasszunk a megfelelő kristályok közül és karkötő formájában használjuk, vagy rögzítsünk 

vászonpólyával, kötéssel a csuklón nyers kristályt vagy marokkövet. Készítsünk drágakővizet a 

kiválasztott kővel / kövekkel és a nap folyamán 2 dl- t lassan, kortyonként fogyasszunk el, lenyelés 

előtt rövid ideig a szájban tartva. 



 

 

 

Depresszió 

A depressziós beteg lehangolt, levert. Súlyos önértékelés hiányban szenved, önbizalma teljesen 

eltűnt. Általában a külső körülményeket okolja állapotáért.  

Kiváltó oka rendszerint valamilyen „területvesztési”, „területkijelölési” vagy „területen belüli 

veszekedés, vita” konfliktusból adódó önértékelés letörés. 

A depresszió felismerhető előjelei a heteken át tartó, indokolatlan bűntudat, lelkiismeretfurdalás, 

önvád, szégyenérzet, szorongásos félelmek, visszatérő váratlanul kitörő zokogásroham, a 

pozitivumok figyelmen kívül hagyása, a negativumok felnagyítása és általánosítása, emberi 

kapcsolatok leépítése.  

Előfordul, hogy a depressziós beteg alkoholizmusba menekül, de a fordítottja is igaz, az alkoholizmus 

elősegíti a depresszió kialakulását.  

Sok esetben ilyenkor jelentkezik az evési kényszer, amikor a beteg úgy érzi, csak az evés szerez 

örömet az életében. 

A depresszió fokozatosan, szinte észrevétlenül alakul ki. A valódi kiváltó ok sokszor a régmúltban 

keresendő. A beteg „sínre kerül„ azaz a depresszió aktiválódik, amikor olyan érzelmi helyzetbe kerül, 

vagy ugyanolyan emberrel, hasonló szituációval találkozik, amivel valamikor régen konfliktusa volt.  

Ez ahhoz a téves következtetéshez vezethet, hogy a depresszió minden ok nélkül alakult ki. Ez 

pedig elmélyíti az érintett személynek azt az érzését, hogy a helyzete kilátástalan, nem értik meg , Ő 

maga tehetetlen. 

Csak úgy lehet a depresszión valóban segíteni, ha feltárjuk az elkeseredést okozó faktort (Recall 

Healing módszerrel egyszerűen fel lehet tárni, ilyenkor gyors és látványos javulás következik be), és 

keresünk rá egy elfogadható megoldást. Mégpedig úgy, hogy felszabadítjuk magunkat a konfliktust 

kiváltó ok alól. 

A folyamat alatt még akkor is szükség van külső terápiás segítségre, ha a beteg tanult relaxációs, 

meditációs technikát, stresszoldást, mivel a depresszió rontja a tisztán gondolkodás képességét arról, 

hogy saját maga oldja meg a saját problémáját.  

Ráadásul elengedhetetlenül szükséges, hogy a beteg kibeszélje magát, ne csak a gondolataival 

foglalkozzon. 

Fontos tudni, hogy minden depresszió gyógyítható terápiával anélkül, hogy a betegnek bármilyen 

gyógyszert kellene szedni! Egyetlen feltétel, hogy a betegnek nyitottnak kell lenni arra, hogy élete 

különböző területeit megvilágítsák. 

A kristályok éppen ebben a kritikus pillanatban szükségesek, hiszen elsősorban a tudatalattira 

hatnak, megnyitva az önmagunk előtt is rejtett tudati tartalmakat. Elősegítik a nyitottságot, a 



gondolkodás képességét, megteremtik a megfelelő kedélyállapotot. Megadják a képességet arra, 

hogy szembenézzünk a kellemetlen dolgokkal, és a hajlandóságot arra, hogy magunkon dolgozzunk.  

Általánosan a gyökércsakrát harmonizáljuk, ennek működésében keletkezett diszharmónia, de a 

gyógyulás után a solar plexus harmonizálására is szükség van. 

Depressziós beteg a terápián kívül használjon még a solar plexus (napfonat csakra) 

harmonizálására is szolgáló köveket ékszerként, vagy marokkőként. 

 

Gyógyító kristályok: 

A dumortierit a depressziós beteg legfontosabb kristálya, ami minden más terápiával együtt 

alkalmazható, mert megkönnyíti a megküzdést a depresszív helyzetekkel. Különösen fontos gyógyító 

kristály, mivel segít beszélni a depresszióval kapcsolatos érzésekről és annak okairól.  

Az arany topáz mindenféle depresszió esetében hatásos, függetlenül annak okától.  Megerősíti az 

önbizalmat, és az önkifejező képességet. Lehetővé teszi, hogy újra mi irányítsuk az életünknek azokat 

a területeit, amelyeket elveszettnek hittünk. Segít, hogy a saját életünket éljük, ne másoknak 

akarjunk megfelelni, és ragaszkodjunk ötleteinkhez, vágyainkhoz. 

Az amazonit súlyos reményvesztés és tehetetlenség – érzés esetében hatásos, különösen akkor, ha 

valaki úgy érzi, hogy egy megsemmisítő végzet áldozata. Elősegíti az egészséges életbe vetett hitet és 

arra sarkall, hogy a sorsunkat a saját kezünkbe vegyük. 

A citrin az olyan depresszió esetében hatásos, ahol nyomasztó külső hatások állnak a háttérben, és a 

betegnek „mindenből elege van”. 

Az opál szinte észrevétlenül közvetíti az életöröm érzését a reménytelennek hitt körülmények közé. 

Különösen akkor ajánlott, ha mindenféle fizikai és mentális aktivitás hihetetlenül nehéznek, teljesen 

értelmetlennek, és örömtelennek tűnik. Reményt nyújt, és arra ösztönöz, hogy vigyázzunk magunkra 

és az életünkre! 

A rutilkvarc segít, hogy nyitottak legyünk mindenfajta kívülről érkező, segítő szándékú befolyásra. 

Javít a hangulaton és segít beszélni félelmeinkről és gyengeségeinkről és beismerni azokat, mert 

általában szigorúan eltitkoljuk azokat. A rutilkvarc egy napsugár a reménytelenség közepette. 

Hogyan használjuk?  

A felsorolt kristályok bármelyikét – lehet 2 – 3 félét is – hordjunk a testünkön hosszabb időn 

keresztül. Bárhová tehetjük, de hatásos, ha a solar plexus ( napfonat csakra ) területére rögzítjük, 

illetve a nyaklánc, medál leér idáig.  

Drágakő vizet készítsünk 3 – 5 kiválasztott kristállyal, amiből 200 – 300 ml-t fogyasszunk beosztva 

egész napra, lassan elkortyolgatva, rövid ideig a szájban tartva. 

 

 



Horkolás 

Horkolás általában akkor keletkezik, amikor alvás közben a szánkon át vesszük a levegőt, miközben a 

hátunkon fekszünk.  

A horkolást az ellazult lágy szájpad rezgése okozza és tovább erősödik, ha közben a nyelv 

hátracsúszik, amikor hanyatt fekszünk. A szájon át történő légzés általában annak köszönhető, hogy a 

légzés az orron át akadályoztatott, ami a megnagyobbodott orrmandula, vagy nátha okozhat.  

A hangos horkolás közvetetten összefügg érzelmi feszültséggel is, hiszen a nátha (valami nem tetszik) 

és a megnagyobbodott orrmandula („bántja a csőrömet”, valami piszok dolog, amit nem tudok / nem 

akarok kiszagolni, akár messze átvitt értelemben is). 

A leghatékonyabb módszerek, amit a horkolás megelőzése érdekében tehetünk, ha az oldalunkon 

alszunk, csökkentjük a stresszt, hatékonyan kezeljük és megoldjuk a légutak problémáit, és relaxálunk 

elalvás előtt. 

Általánosan a torokcsakrát harmonizáljuk, ennek működésében keletkezett diszharmónia. Ha valaki 

horkol, a terápián kívül is használjon a torokcsakra harmonizálására szolgáló köveket ékszerként, 

vagy marokkőként. 

 

Gyógyító kristályok: 

A heliotrop, az óceánjáspis és a smaragd alkalmazható a horkolás enyhítésére. Mindhárom kő 

hatékony nátha, mandulagyulladás és más légúti betegségek esetében, valamint csökkentik a 

feszültséget.  

Hogyan használjuk? 

Használjuk karkötőként mindkét karon, vagy nyaklánc függő viselésével éjszaka is. Ezek közül 

bármelyiket marokkő formájában tehetjük éjszakára a párnánk alá, vagy egészen közel a fejünkhöz, 

az ágy mellé. Javasolt még elalvás előtt a fenti kövekből készített kristályvízből 2 dl-t lassan 

kortyolgatva, rövid ideig a szájban tartva elfogyasztani.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Vizelettartási problémák - Inkontinencia 

A vizelettartási problémákat rendszerint alapvető energiahiány okozza, összefüggésben van a 

félelemmel és az élet nehézségeivel. Ebben az esetben a félelem tárgya, hogy fizikai szinten a 

hirtelen felmerülő események vagy az élet speciális területei feletti kontroll kicsúsznak a személyes 

ellenőrzés alól. 

Ugyanez lelki szinten: félelem attól, hogy olyan körülmények közé kerülök, amikor jön a vizelési inger 

és nem lesz lehetőségem kimenni. Éppen ezért akinek vizelettartási problémái vannak, az nehezen 

megy ismeretlen helyre, nem szívesen indul hosszú útra, mert nem tudja kontrollálni, személyes 

ellenőrzése alatt tartani a vizeletet. 

A probléma valahol a múltban keresendő (a tudatra Recall Healinggel, a tudatalattira (lélekre) pedig 

kristályterápiával hatékonyan megszüntethető!) 

Az alapvető konfliktustípus: önbecsülés letörés, önértékelés csökkenés vizeléssel, a vizelési 

mechanizmussal, a hólyag(záró)izom mozgásával kapcsolatban. A konfliktus általában származhat a 

gyermekkorból is, amikor megszégyenítették, amiért bepisilt. Gyakran évtizedekig tünetmentes, 

későbbi években, idősebb korban kerül felszinre. 

Érzelmi tartalom: A húgyhólyag záróizom kifejezetten pisiléssel, vizelet – kieresztéssel, - 

vissazatartással, csöpögéssel, becsorgatással, bepisiléses megszégyenüléssel kapcsolatos. 

Konfliktus aktív szakaszban szövetcsökkenés, izomrostok vagy izomkötegek sorvadása, záróizom 

gyengülés, vizeletcsorgás, inkontinencia tünetek. Amikor ezek a tünetek megjelennek, a beteg újra 

elszenvedi az önbecsülés – letörési konfliktust, ami a konfliktus aktivitását súlyosbítja, és a 

visszaeséssel bekerül egy ördögi körbe, egyre súlyosabban.  

Biologikai tanulmányaim alapján a szervezet képes önmagát gyógyítani, mégpedig ebben az esetben 

a gyógyulási szakasz kiszámíthatóan ugyanannyi ideig tart, mint a konfliktus aktív szakasz. A probléma 

ott rejtőzik, hogy a tünetek miatt a beteg újra – és újra elszenvedi a saját konfliktusát. 

Itt sietnek a kristályok a segítségünkre. Miközben a hólyag záróizomzatát erősítik, - ha lehetőséget 

adunk rá -  segítenek megerősíteni az önértékelést, felépíteni újra az önbecsülést. 

Általánosan a szakrális csakrát harmonizáljuk, ennek működésében keletkezett diszharmónia. 

Inkontinencia esetében a terápián kívül is használjon a szakrális csakra harmonizálására szolgáló 

köveket ékszerként, vagy marokkőként. 

 

Gyógyító kristályok: 

A gránátpirop a legerősebb kristály a gyenge hólyag és minden problémára, ami a vizeléssel 

kapcsolatos. Abban is segít, hogy boldoguljunk a nehéz élethelyzetekben. 

Hogyan használjuk? Helyezzünk egy nyers, vagy egy csiszolt kristályt fekvő helyzetben a 

szeméremcsont fölé és tartsuk ott 20 percig, naponta reggel és este. 



Az akvamarin hatékony a gyenge hólyag, a gyakori ürítés és az inkontinencia esetében is. Segít 

visszanyerni a hólyagürítés és minden más életvezetési probléma feletti kontrollt.  

Hogyan használjuk? Hordjuk karkötőként, nyakláncként vagy függőként, marokkőként a zsebünkben 

hosszú időn keresztül akkor is, ha nem érintkezik közvetlenül a testtel. Éjszakára is viselhetjük illetve 

marokkőként a közelünkben helyezzük el. Készítsünk az akvamarinnal drágakő esszenciát és naponta 

3 x 3 – 7 cseppet fogyasszunk belőle, kevés vízben oldva. 

A heliotrop szintén segít a hólyaggyengeség kezelésében, ráadásul lelki síkon segít elhatárolódni a 

lelki megterhelésektől, visszaadja az önmagunkba vetett hitet és erősíti az önértékelést. Nyugtat és 

növeli a terhelhetőséget, fokozza az életörömöt. 

Hogyan használjuk? Rögzítsünk egy követ ragtapasz segítségével, fekvő helyzetben a szeméremcsont 

fölött és nyugalmi helyzetben tartsuk ott naponta 20 percig. 

Az óceánjáspis jó a gyenge hólyagra. Hatása leginkább a hólyagműködés szabályozásában nyilvánul 

meg. Súlyos esetekben segít, hogy remény és optimizmus töltsön el minket és a megújult erő érzését 

kelti. 

Hogyan használjuk? 

Hordjuk nyakláncként, függőként, vagy marokkőként mindig magunknál, hosszabb időn keresztül. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ciszta 

A ciszták a szövetekben található folyadékkal telt üregek, amelyek egy, vagy több kamrából állnak. 

Számos szerven létrejöhetnek, beleértve a vesét, májat, tüdőt, mirigyeket, nyálkatömlőket, 

petefészket, stb. Rendszerint ártalmatlanok és a legtöbb esetben észre sem vesszük. Sok ember él 

cisztákkal a testében hosszú időn keresztül anélkül, hogy problémát okozna, vagy észrevenné. 

Általában valamilyen más irányú orvosi vizsgálat alkalmával fedezik fel őket. A legtöbb ciszta 

jóindulatú, feltűnik, majd észrevétlenül eltűnik. A Biologika – Új Medicina magyarázata szerint a 

ciszta akkor keletkezik, amikor a szervet érintő konfliktus megoldása utáni szakaszban vagyunk, tehát 

ez már a gyógyulási folyamat, a gyógyulás után a ciszta nyomtalanul felszívódik. 

A holisztikus terápia is párhuzamot fedezett fel a ciszták és az un.”betokozódott” lelki fájdalom 

között, amit olyan korábbi lelki sérülés, konfliktus okozott, amelyet érzelmileg nem, vagy csak 

hosszabb idő után tudtunk feldolgozni, ezért nyilvánultak meg fizikai síkon. A ciszta helye pontosan és 

tévedhetetlenül megmutatja, milyen lelki konfliktus zajlott a megelőző időszakban.  

Ha a lelki problémát megoldjuk, a ciszta nyomtalanul eltűnik.  

Általánosan azt a csakrát harmonizáljuk, aminek területén a ciszta keletezett, ennek működésében 

keletkezett diszharmónia. Ciszta esetén  a terápián kívül is használj ennek a csakrának a 

harmonizálására szolgáló köveket ékszerként, vagy marokkőként. 

 

Gyógyító kristályok 

A vízachát egy vizet magába záró geóda, ami pozitív hatással van a ciszták kiürülésére, mellette 

általános állapotjavító, erősítő hatású. 

Az óceánjáspis szintén hatásos, mivel hasonló a szerkezete, mint a sejtekben és szövetekben 

található üregeknek. Különösen értékes, mivel támogatja az érzelmi konfliktusok megoldását is és 

megerősít a potenciális betegséggel szemben is. 

Mindkét kristály segíti a szövetek tápanyaggal és oxigénnel való ellátását, a salakanyagok és más 

anyagcseretermékek eltávolítását. Ez megkönnyíti és felgyorsítja a ciszták összehúzódását. 

Hogyan használjuk? 

A fenti két kristály közül bármelyiket választva helyezzünk metszetet, szeletet, vagy lapos, csiszolt 

kristályt olyan közel a cisztához, amennyire lehetséges. és rögzítsük ragtapasszal. Kiegészítő 

gyógymódként viseljük a kristályt karkötőként, nyakláncként vagy függőként valahol a testünkön. 

Fogyaszthatunk drágakő vizet naponta 2 – 3 dl-t a nap folyamán lassanként elkortyolgatva. 

Az óceánjáspis esetében hatékony, ha körben az ágyunk körül 10 – 15 kisebb db-ot elhelyezünk 

belőle. 

 

 



Alvászavarok 

Az alvás alapvető létszükség a szervezet és az idegrendszer számára a regenerálódásához. Az alvás 

mennyiségi, és minőségi szempontból is meghatározó. Elengedhetetlen a megfelelő szellemi és fizikai 

tevékenység végzéséhez.  

A nem megfelelő alvás csökkenti az alkalmazkodóképességet, azaz a "túlélést", a reagáló-, tanulási- 

és tűrőképesség, a figyelem, a munkateljesítmény csökken, egyre kifejezettebb ingerlékenység, 

fáradtságérzés jelentkezik, sőt, tartósan kimerült állapotban a fizikai betegségek és a szellemi 

leépülés (demencia) kockázata is fokozódik. 

Az alvászavarok közé tartozik: 

- ha nem tudunk elaludni 

- csak addig alszunk megszakítás nélkül, amíg fáradtnak érezzük magunkat, de a nap folyamán 

fáradtak vagyunk, aludni szeretnénk 

- nagyon korán ébredünk, és nem tudunk visszaaludni, agyunk újra felveszi a napi 

problémákat. 

 

A fizikai betegségek gyakran fokozott alvásigénnyel járnak együtt, pontosan azért, hogy a testnek 

legyen ideje regenerálódni.  

 

Az érzelmi stressz és az aggódás esetén nagyon nehéz elaludni, vagy nem tudjuk végigaludni az 

éjszakát. Ilyenkor nem tudjuk, vagy nem akarjuk elengedni a nap eseményeit, történéseit. 

Ha az alvászavarok csak alkalmanként jelentkeznek, vagy teljesen érthető és azonosítható az ok 

(túlfeszültség, izgatottság, stb.), addig nincs ok aggodalomra. Ha azonban nem múlik el, vagy 

túlságosan gyakran fordul elő, netán mindennapos, akkor találni kell valamilyen megoldást. 

A kristályok segítenek a mentális ellazulás megteremtésében. 

 

Gyógyító kristályok: 

Az achát metszet vagy szelet formájában hatásos, éjszakára a párna alá helyezve.  Segít a mélyebb, 
nyugodtabb és revitalizáló alvás előidézésében. Ezen kívül hatással van az álmokra is, még a vészjósló 
álmokat is kellemesnek éljük meg általa, mivel az álmokban benne van a megoldás is. Az achát akkor 
is hatásos, ha korán ébredünk, és nem tudunk visszaaludni. 
 
Az óceánjáspis megkönnyíti az elalvást és a mélyebb alváshoz segít. Elősegíti az éjszakai megújulást, 
különösen, ha sok nyers követ vagy marokkövet helyezünk az ágy köré.  Elképzelhető azonban, hogy 
alkalmazásának első néhány éjszakáján átmeneti romlást tapasztalunk, amit a belső konfliktus 
feloldása okoz. Fontos, hogy kibírjuk ezt a szakaszt és túljussunk rajta, mert az óceánjáspis így 
megerősíti konfliktusmegoldó képességünket. Legjobb, ha nyaklánc vagy karkötő formájában nap 
közben is használjuk. 
 



Az amazonit csökkenti a stresszes életszakaszokban előforduló, rémálmokkal tarkított alvászavart és 
azokat, amelyeknél nyilvánvaló, hogy kapcsolat van a napi gondjainkkal. A mindennap jelentkező 
szélsőséges rosszkedv és a nagyon nyugtalan alvás szintén olyan orvosolandó helyzetek, amikor 
ajánlott az amazonit használata. Viseljünk karkötőt vagy nyakláncot éjjel – nappal. Később, amikor a 
helyzet javul, csak nappal viseljük. 
  
Az ametiszt javítja az alvás minőségét, ha valamilyen körülmény zavaró, és ideges álmokat okoz. Ezek 
az álmok tipikusak, ilyenkor megnövekedik az alvásigény, de az alvás kellemetlen álmokkal tarkított, 
amire mindannyiszor fáradtan felébredünk. Ilyenkor csökken az alvás minősége és értéke. 
 
 
Hogyan használjuk? 
 
Egy tiszta ametisztet tegyünk a párnánk alá, ami segít kiüríteni a zavaró gondolatokat, csitítja a 
nyugtalanságot és elősegíti a nyugodt alvást. Az alvás mélyebbé és pihentetőbbé válik, a test 
regenerációs folyamata helyreáll. Nap közben ametiszt nyaklánc viselése javasolt, ami emeli a 
tudatosságunkat arra vonatkozólag, hogy sok információt álmunkban tudunk a legjobban feldolgozni. 
 
 
 
Az aventurin megkönnyíti az elalvást, mivel segít elengedni a zavaró gondolatokat, elképzeléseket és 
érzéseket. Megteremti a szükséges nyugalmat és ellazultságot, békés álmaink lesznek. 
 
A krizopráz akkor is hatásos, ha nehéz átaludnunk az éjszakát, vagy ha rémálmaink vannak, főleg az 
ismételten megjelenő tartalmak vagy motívumok esetén. Különösen gyermekek esetében hatékony, 
akik nyűgösen ébrednek az éjszaka közepén, zaklatottnak tűnnek és nem képesek tájékozódni. 
Felszabadítja az elménket az aggasztó elképzelések és kellemetlen érzések alól. 
 
A fekete turmalin támogatja az elalvást, és gyors megnyugvást idéz elő. Megkönnyíti az álomba 
merülést és segíti átaludni az éjszakát. Szintén hatásos, ha elektromos szennyezés zavarja az 
alvásunkat és nem áll rendelkezésünkre másféle védelem, illetve nem tudjuk eltávolítani azt. 
 
 
Hogyan használjuk? 
 
Az aventurin, krizopráz és a fekete turmalin használata esetén helyezzünk egy marokkövet a párna 
alá, illetve viseljük nyaklánc vagy függő formájában, közvetlenül a bőrünkön. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Végezetül 
 
Ebben a fejezetben megismerhetted / átismételhetted azokat a legfontosabb ismereteket, amit a 
csakrákról érdemes tudni a kristálygyógyító foglalatosságodban. 
Ezen kívül hat olyan tünetet is ismertettem a hozzájuk tartozó gyógyító kristályokkal, amit a 
legfontosabbnak tartottak azok, akik a tanfolyamot megelőző felmérésben részt vettek. Ennél jóval 
több kérés érkezett e-mailekben, ezért a következő alkalommal azoknak a megismerésével folytatjuk. 
Ha neked személyesen van valamilyen betegséged, amiről nem tanulsz a tanfolyamon, nyugodtan írj, 
és válaszlevélben ezt is megbeszéljük! 
 
Még 3 rész van hátra és befejeződik a Kristálygyógyító I. modulja.  
 
Lehetőség van jelentkezni a II. modulra, a Kristály Asztrológiára, ami a kristályok és csillagjegyek 
kapcsolatáról szól, háromféle nézetből:  

- Nap a csillagképben (1 év alatt 12 csillagjegyen halad át a nap), és szerencseköveink 
 

- Hold a csillagképben (A Hold útja során 2 – 3 napig halad át egy csillagképen, így (a 
Holdfázisokon kívül) havonta újra és újra hatással van ránk, amikor a saját születési 
csillagjegyünkön halad keresztül. Itt szintén foglalkozunk a betegségekkel, szerveinkkel is, egy 
másik nézőpontból. Ha kristálygyógyító szeretnél lenni, fontos figyelembe venni a beteg 
születési jegyét is! 
 

- Ascendens (Az aszcendens az az állatövi jegy, amely a születés pillanatában felkel (latinul: 
ascendere) a keleti horizonton. A születés napján, 24 órán belül mind a 12 csillagjegy egymás 
után megjelenik a keleti horizonton. Hasonlóan az órához, csak itt nem a mutatók mozognak, 
hanem maga a számlap. Átlagosan kétóránként tűnik fel a keleti horizonton egy újabb 
állatövi jegy. Az ellipszispálya miatt azonban nem szabályos a kétórás ciklus. Különböző 
sebességgel emelkednek fel a jegyek. Nálunk, az északi féltekén a Halak a leggyorsabb jegy, 
amely kb. 30 perc alatt emelkedik fel, míg a Szűz a leglassúbb, kb. 3 órán keresztül kel fel. Így 
nálunk a Halak aszcendens elég ritka, míg a Szűz nagyon gyakori. A déli féltekén pedig ez pont 
fordítva van. 
 

- Ezen kívül megismerkedhetsz az álarcaiddal is. Mi az, ami mögé bújsz? Mi határozza meg? 
Izgalmas téma, mert olykor előfordul, hogy nekünk sem tetszik az az álarc, amit mások felé 
mutatunk. 

- Újabb kristályokkal ismerkedhetsz meg, amelyek segíthetnek téged a hétköznapokban. 
 

- Ráadásul minden csillagjegy szülöttjének van egy „ Csillagjegy rítusa” a köveivel, amit 
olyankor is érdemes elvégezni, amikor a Hold jár a saját csillagképünkben! 

 
A Kristálygyógyító II. moduljára jelentkezni lehet a honlapon a Tanfolyamok menü alatt:  

www.kristalygyogyitas.hu 

 

 

 

 
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 

 

http://www.naturagyogynoveny.shp.hu/

