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Hiszünk abban, hogy egészségünk az egész ember múltját és jelenét 

figyelembevevő szelíd módszerekkel megóvható és javítható 
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„ Orvosságod magadban van, csak nem figyelsz rá oda.” ( A.Hazrat ) 

 

BETEGSÉGEK 

Pánikbetegség 

A pánikbetegség kialakulásában nagy szerepe van annak, hogy a beteg hogyan ítéli meg a testében 

lejátszódó folyamatokat. A pánikbetegek nagyobb figyelmet fordítanak a testérzékelésekre és mivel a 

legenyhébb tüneteket is veszélyesként értékelik, fokozott a szorongásérzékenységük. 

A pánikroham, pánikbetegség elváltozást beindító konfliktusa legelső alkalommal: Elválasztási, 

elhatárolódási konfliktus. Rettegés rosszulléttől, eszméletvesztéstől, rohamtól, rák – diagnózis 

félelmi, rákba való visszaesés félelme, vagy megszorultság félelmi konfliktus. Erős félelem valamivel 

szemben, ami látszólag elkerülhetetlenül szembejön, és nem tudok előle kitérni.  

A konfliktus megoldás utáni szakaszban törvényszerűen ismét megtörténik a rövid idejű 

visszakapcsolás a konfliktus aktív szakasz tüneteibe, pánikroham formájában: Megsemmisülés érzés, 

hidegrázás, halál – és menekülési kényszerérzet, szapora szívverés, a pulzus felszalad, a mellkasban 

kellemetlen, nyomó érzés, szorító fuldoklás – érzés. „végem van, most jön a vég, meghalok”.  

Mivel a második pánikroham látszólag minden ok nélkül jött, a beteg a rohamtól való félelmétől 

akaratlanul is oda – vissza kapcsolgat. Minél gyakrabban teszi ezt, annál gyakoribb a roham és 

kialakul a pánikbetegség. 

Ez a – szinte gyógyíthatatlannak kimondott – „betegség”  Recall Hieling módszerrel (1 – 2 

beszélgetés) szinte azonnal megszűnik.  

Ha az érintett személyben tudatosul, hogy korábban elszenvedett konfliktusának, visszaeséseinek 

megoldás utáni szakaszában, az epileptokrízisben szokott fellépni ez a tünet, már nem fog rettegni 

tőle és a különprogram kifuttatható. 

 

Gyógyító kristályok 

A gyógyító kristályoknak itt a beindító konfliktus feldolgozásában és a roham enyhítésében van 

szerepük. 

A fluorit feloldja a megmerevedett viselkedésmintákat, gyengéden ajtót nyit a tudatalattira, és az 

elfojtott érzéseket a felszínre hozva eloszlatja azokat. Növeli a magabiztosságot, bátorságot ad az élet 

nehézségeivel szemben. Légzési panaszokra is használják, főleg a pánikbetegség fulladásos rohamaira 

hatásos. A testben mindent tisztít, megszűr, eloszlat és újraszervez, ami nincs megfelelő állapotban. 

Ez a legjobb kristály a rendezetlenség bármilyen formájának megszüntetésére. 

 

 



Hogyan használjuk? 

Használjuk karkötőként és nyakláncként naponta 1 – 3 órán át, lehetőleg abban az időszakban, 

amikor a pánikroham jelentkezni szokott. 

A rodonit harmonizálja a szívcsakrát, ezért a pánikrohamban jelentkező szapora szívverés és a pulzus 

harmonikus működését is biztosítja. Megszünteti a félelmet, bátorságot ad. Segítségével a lelki sebek 

is gyorsan gyógyulnak. 

Hogyan használjuk? 

Más kristályok mellett használjuk a rodonittal készített kristályvizet folyamatosan, naponta 3 x 2 dl-t 

fogyasszunk belőle lassan kortyolgatva, rövid ideig a szájban tartva. A bal csuklón használt rodonit 

karkötő erősíti a hatást. 

 

A rózsaszín topáz egy rendkívül gyengéd gyógyító kő, oda irányítja az energiát, ahol leginkább 

szükség van rá. Csillapít, gyógyít, serkent, újra feltölt és motivál, ezen kívül összehangolja a test 

meridiánjait. Segít feldolgozni a múltat, rávilágít a célokra, és hozzákapcsol belső erőforrásainkhoz. 

Megerősíti a bizalmunkat az Univerzumban, és képessé tesz arra, hogy inkább csak "legyünk" és ne 

"tegyünk" semmit. Elűzi a kétséget és a bizonytalanságot. Gyengéden megszabadít a rendellenesség 

régi mintáitól, eloszlatja az ellenállást és utat nyit a sugárzó egészséghez. 

Hogyan használjuk? 

Rózsaszín topáz marokkövet tegyünk a párnánk alá éjszakára. Minden reggel tisztítsuk meg tiszta 

folyó víz alatt, majd a tenyerünkben tartva néhány percig töltsük a reggeli Nap nem túl erős fényével. 

 

Az apofillit hatásos a légutak fulladásos érzéseire pánikrohamban. Lehetővé teszi, hogy kívülállóként 

szemlélhessük a saját viselkedésünket, s kijavítsuk benne mindazt, ami hibás gondolkodás 

eredménye. Nyugtató hatása van, hatékonyan csökkenti a stresszt, feloldja a mentális blokkokat és a 

negatív gondolkodási mintákat. Lelki szinten tudatosítja az Én félelmeit és segít annak feloldásában.  

Hogyan használjuk? 

Használjuk karkötőként és nyakláncként a nap minden szakában folyamatosan a gyógyulásig.  

 

A sugillit óvja a lelket a sokktól, a traumától, és enyhíti a feszültséget. Segít az érzékeny embereknek 

anélkül alkalmazkodni a földi rezgésekhez, hogy elkeserednének, vagy a saját rezgésük károsodna. A 

sugalit lehetővé teszi, hogy fényt és szeretetet vigyünk a legsötétebb helyzetbe is. Harmonizáló 

hatással van a kiegyensúlyozatlan emocionális állapotokra. Csökkenti a pánikrohamok gyakoriságát. 

Hogyan használjuk? 

Éjszakára tegyünk sugillit marokkövet a párnánk alá, nappal pedig használjunk sugillit nyakláncot. 



Ödéma 

Az ödéma a folyadék felhalmozódása a szövetekben, bőrben, nyálkahártyában, nyirokerekben, vagy a 

szervekben. 

Vigyázat! Az elhagyatottsági, magányossági, kiszolgáltatottsági konfliktus hatására megjelenő 

csökkent vizelet kiválasztás túlzott ödémákat okoz! A szövetek között megrekedt víz miatt a test 

egyes tájain, jellemzően az arcon és a végtagokon jelentkezik leginkább a jellegzetes duzzadtság, 

amely hol elmúlik, hol pedig újra kialakul. Az, hogy mikor mely területeket érintenek jobban a 

tünetek, nagymértékben függ attól, hogy milyen testhelyzetben van éppen az ember, amikor a 

vízvisszatartás jelentkezik. Ha a víz az éjszaka folyamán gyülemlik fel a szövetek között, akkor a 

duzzadtság a fekvő testhelyzet miatt elsősorban az ágyéktájékot, az arcot, a szem környékét, a 

kézfejet és a kéz ujjait érinti. Ezzel éppen ellentétesen, ha a szövetközi folyadékgyülem a nap 

folyamán keletkezik, akkor – az álló testhelyzet miatt – az ödémás duzzanat főleg a vádli, a boka és a 

lábfej régiójában alakul ki. A püffedtség – a felgyülemlő folyadék mennyiségétől függően – 

átmenetileg általában 500–1500 grammnyi súlygyarapodással jár együtt, és kellemetlen 

komfortérzetet okoz. Ez a jelenség leginkább a nemileg aktív korban lévő, 14–50 év közötti nőknél 

tapasztalható. Ettől eltérő életkorokban, illetve férfiaknál csak ritka esetben találkozni a tünetekkel. 

Az ödéma előfordulása a szív és vesebetegségek lehetőségét rejti magában, ezért mindig orvoshoz, 

vagy természetgyógyászhoz kell fordulni. Ugyanakkor a kezelés során együttműködve az orvossal 

vagy temészetgyógyásszal hasznos, ha serkentjük a nyirokáramlást, hogy elvezesse a felesleges 

folyadékot a szövetekből. 

Gyógyító kristályok: 

Az ametiszt erősíti a vese működését. Használatával leapasztható bármilyen ödéma. Eltávolítja a 

megrekedt vagy felesleges folyadékot, valamint eltünteti a duzzanatot. Erősíti a lelki teherbírásunkat 

és önbizalmat ébreszt. 

A kék szalagos achát serkenti a nyirokáramlást, így elősegíti a szövetekből a folyadék visszaszívását, 

valamint annak a vérkeringésbe való visszajuttatását. Segít feloldani a lerakódott méreganyagokat a 

szövetekből, a nyirokrendszerből, így megkönnyíti az ödéma felszívódását. Tisztító hatása fizikai és 

érzelmi szinten erőteljes. A szívre helyezve jótékonyan hat az érzelmi rendellenességekre, amelyek 

gátolják a szeretet elfogadását. A szilárdság és összetartás köve. Oltalmat, biztonságot és belső 

tartást ad, a gondolkodás és a cselekvés gyakorlatiasságára tanít.   

Az óceánjáspis egy kalcedonfajta, amelyik a vastartalmának köszönhetően szintén serkenti a 

méregtelenítést.  Hasonló a hatása, mint a kék szalagos achátnak, de az okok megszüntetésében még 

hatékonyabb.  Hozzásegít ahhoz, hogy olyannak fogadjuk el az életet, milyen az valójában, és ezzel 

megértsük, senki nem fog elfogadni, amíg magunkat el nem fogadjuk olyannak, amilyenek vagyunk. 

Az óceánjáspis maga a megújulás. Az újjászületés bábája, és irányítója. Segítségével felszámolhatjuk 

akadályainkat, leoldozhatjuk bilincseinket. Megszünteti a régi gondolatmintákat, félelmeket. Elhozza 

az oldottság, lazaság állapotát. 

 

 



Hogyan használjuk? 

Bármelyik követ választjuk, egy marokkövet, szeletet vagy metszetet tegyünk az érintett területre, 

ahol nyilvánvalóan látszik a folyadék felhalmozódása. A tartós hatás érdekében használhatunk 

ugyanezen kövekből karkötőt (azon az oldalon, ahol az ödémásodás jelentkezni szokott), nyakláncot 

vagy függőt. 

Kiegészítésül fogyasszunk drágakővizet naponta 2 – 3 dl-t, a nap folyamán lassan elkortyolgatva és 

rövid ideig a szájban tartva. 

 

 

Pajzsmirigy problémák 

A pajzsmirigy a szervezet alkalmazkodóképességének szerve: ez a belső elválasztású, 

hormontermelő mirigy szabályozza az emberi test összes sejtjének oxigén-felvételét. A nyak elülső 

részén helyezkedik el, az ádámcsutka alatt. A mérete normális esetben körülbelül akkora, mint az 

hüvelykujjunk elülső perce.  

A pajzsmirigy szerepe: anyagcsere - serkentő hormonok termelése.  

A túlműködés felfokozott állapotot jelent, melyben a beteg folyamatosan feszült, szíve hevesen ver, 

pulzusa és légzése szapora, a rendes táplálkozás ellenére is fogy. A súlyos alulműködés esetében 

mindennek pont az ellenkezője jellemző, az ilyen rendellenesség extrém esetben teljes fizikai és 

szellemi leépüléshez vezethet.  

A pajzsmirigybetegségeket kiváltó lelki konfliktus:„sietségi falat konfliktus” lassúsággal, 

időhiánnyal kapcsolatban. A „falat„ bármi lehet, tárgy, dolog, még szabadidő is!  

A következő érzések hatására betegszik meg: túl lassú vagyok, nincs idő, nem tudom a „falatot„ 

elkapni, kiadni, eladni, nem vagyok elég gyors. Gyerünk, rohanás, siessünk, igyekezzünk, haladjunk, 

hamar ….. gyorsan szerezzünk be valamit, vagy adjuk el gyorsan….. 

A pajzsmirigy megbetegedéseknél az is számít, hogy melyik oldalon van, de erre itt nem térek ki, 

mivel a kristályok használatánál ennek nincs jelentősége. 

 

Gyógyító kristályok: 

Az akvamarin mind a túlműködő, mind az alulműködő pajzsmirigy aktivitás esetében hatásos. 

Harmonizálja a hipofízis szabályozó funkcióját. 

Hogyan használjuk? 

Helyezzünk egy marokkövet vagy egy szeletet a homlokra, viseljük nyaklánc vagy függő formájában. 

Ugyancsak hatásos az akvamarinból készített kristályvíz fogyasztása, 1 – 2 dl – t a nap folyamán 

elfogyasztva, lassan, kortyonként, rövid ideig a szájban tartva. 

 

 



A hegyikristály szintén harmonizálja a hipofízis működését, de közvetlenebb hatása van, mint 

bármelyik másik kőnek. 

Hogyan használjuk? 

 A hegyikristály akkor a leghatékonyabb, ha marokkő formájában közvetlenül a torokra tesszük, vagy 

rögzítjük. Használhatunk egészen rövid hegyikristály nyakláncot is. 

 

A borostyán akkor különösen hatásos, ha a pajzsmirigy alulműködik. Támogatja a jód felszívódását 

és felhasználását a pajzsmirigyben. Ősidők óta használják a jódhiány okozta golyva kezelésére. A 

babák nyakába tett borostyán nyaklánc támogatja és serkenti a növekedést és a fejlődést, ugyanakkor 

fájdalomcsillapító hatású még fogzás idején is. 

Hogyan használjuk? 

Viseljük nyaklánc vagy függő formájában. 

Fogyasszunk drágakő esszenciát 5 – 9 cseppet naponta 3 alkalommal kevés vízben oldva, vagy 

drágakővizet 2 – 3 dl – t lassan elkortyolgatva a nap folyamán. 

 

A kék kalcedon és az óceánjáspis elsősorban a pajzsmirigy túlműködése esetén hatásos, és enyhíti a 

Basedow – kórt (A Graves-Basedow-kór a pajzsmirigy olyan autoimmun betegsége, ami pajzsmirigy 

túlműködést vált ki). Mindkét kristály normalizálja a testhőmérsékletet, a verejtékezést, a 

látászavarokat, a szívritmust, a remegést és segítenek megszüntetni az idegességet és a félelmet. 

Hogyan használjuk? 

Nyaklánc vagy függő formájában és a legjobb hatás elérése érdekében fogyasszunk drágakővizet 

naponta 2 – 3 dl-t lassan elkortyolgatva, rövid ideig a szájban tartva. 

 

A lapis lazulinak (lazurit) a pajzsmirigy túl – és alulműködése esetén harmonizáló hatása van. 

Akárcsak az akvamarin, a hipofízist is harmonizálja. 

Hogyan használjuk? 

Helyezzünk egy marokkövet vagy metszetet a homlokra, viseljünk rövid nyakláncot a torkunkon és a 

jobb hatás elérése érdekében fogyaszthatunk drágakő vizet naponta 1 – 2 dl-t elosztva, lassan 

kortyolgatva. 

 

 

 

 



Lábgombásodás 

A lábujjak és a talp gombás betegsége mögött általában külső okot feltételeznek, pedig ennek is 

megvan a nyilvánvaló oka, ami a legelső alkalommal kiváltotta a gombás fertőzést. ( A Biologika 

útmutatása alapján és a Recall Healing módszer alkalmazásával egyszerűen túl lehet jutni rajta úgy, 

hogy soha többé nem tér vissza. Mivel ez a terápia egyénenként különböző, erre itt nem térek ki.)  

Lelki ok piszkossággal, mocskossággal kapcsolatos lelki konfliktus, a lábra asszociálva. Pl.túlzott 

félelem a közös fürdőben, hogy gombás lesz a lába. 

A külső okok lehetnek nyilvános fürdő, rossz lábbeli, stb.  

A gombás fertőzés különösen akkor tudja megvetni a lábát a bőrön, ha a testben már eleve nagy 

mennyiségű méreganyag van. 

 

Gyógyító kristályok 

A krizopráz a füstkvarccal kombinálva hatékony a gombás fertőzésekkel szemben. 

A krizopráz méregtelenítő hatású, segít a bőr gombás betegségeinek gyógyulásában. 

A fütkvarc minden szinten elősegíti a méregtelenítést és bármilyen káros hatás kiküszöbölését. 

Pozitív rezgéssel tölti meg a teret. Megtanít arra, miként váljunk meg bármitől, ami többé már nem 

szolgálja a javunkat. 

Hogyan használjuk? 

Először fogyasszunk krizopráz drágakő esszenciát, 5 – 7 cseppet naponta 3 –szor, kevés vízben 

oldva. A kezelés alatt naponta helyezzünk krizopráz marokkövet az érintett területre. Két – három nap 

után a krizopráz kezelés mellett kezdjünk el füstkvarc nyakláncot hordani. Ezt a kezelést legalább 4 

héten át kell folytatni, mert csak akkor lesz eredményes. 

A sztaurolit hatással van a szervezet sav – bázis háztartására, jó a vírusok, baktériumok, gombás 

betegségek ellen. Tisztítja a testnedveket, segít a méreganyagok kiválasztásában. A szervezet ezáltal 

visszanyeri egyensúlyát, kevésbé hatnak rá a betegségek és elkerülik a fertőzések. 

Hogyan használjuk? 

Sztaurolit marokkő segítségével készítsünk drágakő esszenciát 2 dl forrásvíz, vagy 2 dl tiszta házi 

pálinka felhasználásával. A sztaurolit követ 12 órán át pihentessük a folyadékban, majd szűrjük át. 

Ezzel az esszenciával ecseteljük a gombás területet és a hatás fokozása érdekében fogyasszunk 

naponta 3 x 6 cseppet az esszenciából, kevés vízben elkeverve.  

A teljes hatás elérése érdekében a kezelést legalább 4 héten át naponta el kell végezni! 

 

 

 



 

Csontritkulás 

A csontritkulást a csont tömegének, az ásványi állománynak a csökkenése okozza, aminek hatására a 

csontok könnyebben törnek, bizonyos körülmények között akár spontán törések is előfordulhatnak.  

Ez a folyamat a csont természetes regenerációjának megszűnése miatt jön létre, ugyanis az újonnan 

keletkezett csont tömege nem egyezik meg azzal, amelyik már lebomlott, vagy megöregedett. 

(csontszöveteink akárcsak testünk minden sejtje, folyamatosan bomlik és építi fel újra önmagát). 

Tulajdonképpen a csontokat tekintve általános állomány és szilárdságveszteség mutatkozik 

csontritkuláskor. 

A csontritkulás konfliktustípusa: önbecsülés letörési, önértékelés csökkenési konfliktus. 

Érzelmi tartalma: Nem vagyok elég jó, nem bírom, képtelen vagyok. Csontok egész testünkben 

vannak, ezért az elhelyezkedést az önértékelés letörés vonatkozása határozza meg: mozgási, 

mozgatási, végtagi, belsőségi vonatkozás. A csontokban nyilvánulnak meg a legsúlyosabb csontig 

hatoló, mélyen érintő önbecsülés, önértékelés letörések. (Biologika – Új Medicina) Érdemes tudni, 

hogy ha a csontritkulás még kezdeti stádiumban van, és a beteg visszanyeri az önbecsülését, a 

csontok újraépítik önmagukat! Fontos, hogy a beteg ne forgassa vissza újra és újra önmagát a 

konfliktusába!  

Gyógyító kristályok: 

Csontritkulásnál a kristályok nagyon hatásosak lehetnek, különösen azok, amelyek jelentős 

mennyiségű kalciumot tartalmaznak. Ilyenek az apatit, az aragonit, a kalcit és a fluorit. Valamennyi 

serkenti a szervezet kálcium anyagcseréjét, ugyanakkor elősegíti a csontok növekedését és 

egészségét. 

Az apatit az ajánlott négy kristály közül a legjobb, mivel kémiai összetétele hasonló a csont rostjaihoz, 

ugyanis kalcium – foszfát építi fel. Gyógyhatása főleg törések esetében nyilvánvaló, amikor serkenti 

az új csontok regenerálódását. Segítségével elérhető a csontsűrűség javulása. Lelki vonatkozásban 

fokozza az öntudatot és javítja az alkalmazkodóképességet. 

A fluoritot kalcium – fluorid alkotja, ami fokozza az új csontállomány regenerálódását. 

 

A kalcit és az aragonit kalcium – karbonátok, és elősegítik a kalcium bélben való felszívódását. Így az 

anyagcsere ellátja a szervezetet kalciummal és elősegíti a csontváz erősödését. 

A kalcit nagyobbrészt kalciumból áll, ami nélkülönözhetetlen a szervezet számára. Fontos szerepet 

játszik a vas felszívódásában is, ennek megfelelően rendkívül hatásos csonttörések és csontritkulás 

esetében. Lelki síkon gondoskodik belső egyensúlyunkról, önbizalmat ad és serkenti tetterőnket. 

Az aragonit nagyrészt szintén kalciumból áll, elősegíti a kalcium – anyagcserét, fontos szerepet játszik 

a test vasfelvételében is. Az aragonit a test minden részét energiával látja el. Lelki síkon hatásos az 

idegesség ellen, és a belső egyensúly megtalálásához vezet. 



Hogyan használjuk? 

A felsorolt négy kristály tökéletesen kiegészíti egymást és együtt is alkalmazható. 

Viseljük nyaklánc és karkötő formájában hosszabb időn keresztül (folyamatosan), közvetlenül a 

bőrön. Ezen kívül fogyasszunk a belőlük készült drágakő esszenciát 3 – 5 cseppet napi 3 alkalommal, 

kevés vízzel hígítva. 

 

 

Termékenységi problémák 

 

Csak néhány kristályról tudjuk, hogy serkenti a termékenységet, azaz a férfiak nemző és a nők 

fogamzó képességét. Minél biztosabbak vagyunk abban, hogy mi okozza a termékenység 

csökkenését, annál hatékonyabban alkalmazhatjuk ezeket a kristályokat. Bár a hagyományos orvoslás 

különböző zavarokat sorol fel ( petefészek működési zavara, ciszták, hormonális zavarok, az agyalapi 

mirigy és a pajzsmirigy problémái, petevezeték elzáródás, impotencia, ondótermelés zavara, ….és 

még sorolhatnám, egyre több a bizonyíték arra, hogy a termékenységi problémák szinte kivétel nélkül 

érzelmi okokra vezethetők vissza nőknél, férfiaknál egyaránt. (Recall Healing) 

A kristályok csodálatosan segíthetnek valamennyi olyan termékenységi problémán, ami vagy szervi, 

vagy érzelmi ok miatt alakul ki. Ebben a terápiában azonban elkerülhetetlen a bizalmas témákat 

érintő őszinte beszélgetés a terapeuta és az érintet személy / személyek között. 

 

Gyógyító kristályok férfiaknak 

Az ócenjáspis javítja a nemzőképességet. Vagy több spermium képződik általa, vagy a meglévők 

életképesebbek lesznek. Ezen folyamatok pontos háttere még nincs felderítve, de a régóta 

dédelgetett gyermek utáni vágy gyors beteljesülése már számtalanszor megvalósult. Valószínűleg 

nem meglepő, hogy a termékenység ennek az életigenlő és életet támogató kristálynak az egyik 

érzelmi sajátsága. 

A thulit hatékony impotencia esetében, valamint akkor, ha nem tudjuk, hogy mi is okozza a 

terméketlenséget. Fokozza a testi vágyat, az érzékiséget és a szexualitás utáni vágyat. Fizikailag 

elősegíti a nemi szervek gyulladás utáni regenerálódását. 

A zoisit serkenti az ondótermelést és a nemi szervek gyulladás utáni regenerálódását. A 

terméketlenség mindenféle okán segíteni tud. A rubint is tartalmazó zoisit kristályok különösen 

hatásosak! 

 

 



Gyógyító kristályok nőknek 

A krizopráz azokon a termékenységi problémákon tud segíteni, amelyek nem szervi károsodás (vagy 

műtét) miatt lépnek fel, azaz amelyek hátterében nem korábbi betegségek, gyógykezelések, bizonyos 

„ védőoltások” , vagy hormonális fogamzásgátló módszerek állhatnak.  

A krizopráz segíti az őszinte eszmecserét, hogy mindkét fél megnyíljon érzelmileg. Különösen hasznos 

ez a kő, ha a felek közötti konfliktus kifejezetten a gyermek utáni vágyhoz köthető. A krizopráz 

természetesen ebben az összefüggésben férfiak esetében is használható! 

A holdkő a hormonális zavarok és a partnerek közötti azonosíthatatlan érzelmi feszültség okozta 

fogamzásképtelenség esetében hatásos. Ha hosszabb ideig hordjuk a holdkövet és éjszakára nem 

húzzuk be a függönyt a hálószobában, elképzelhető, hogy a hormonrendszer a megfelelő 

körülmények között beáll a holdfázisoknak megfelelően, és így holdtölte idején esély lesz a 

fogantatásra.  

A rózsakvarc a szervi ok miatt bekövetkező terméketlenség esetén hatékony. Serkenti a vérkeringést 

a nemi szervekben, és segíti a betegség utáni regenerálódásukat. Érzelmi síkon a rózsakvarc 

melegséget és romantikát hoz a kapcsolatba. 

Az arany topáz a leghatékonyabb kristály meddőség esetén, legyen az ok bármi. Hatékony a 

petefészek működési zavarai, hormonális problémák, és szervi okok miatti elzáródás gyógyítása 

terén. Lelki vonatkozásban boldogságot, biztonságérzetet, szexuális önbizalmat, önállóságot, 

önmegvalósítást teremt a kapcsolaton belül. 

Hogyan használjuk? 

Valamennyi említett kristályt viselhetjük nyaklánc, vagy függő formájában úgy, hogy közvetlenül 

érintkezzen a testtel, legfőképpen a hason (alsóneműben). 

Fogyasszunk drágakő esszenciát 3 – 5 cseppet napi 3 alkalommal, vagy drágakővizet naponta, először 

50 ml – el kezdve, majd fokozatosan emelve az adagot 300 ml-ig. Lassan kortyolgatva fogyasszuk, 

rövid ideig a szájban tartva.  

  

 

 

A fejezet befejezéseként 
 

Hat újabb betegséggel, tünettel és a hozzájuk tartozó gyógyító kövekkel, kezelési módszerekkel 

ismerkedhettél meg.  

Mint az látható, rendkívül fontosnak tartom, hogy a betegségeknél vegyük figyelembe a lelki kiváltó 

okokat is! Nem az a fontos, ami kívülről látszik, hanem az, hogy az adott helyzetet milyen érzelmi 

tartalommal éljük meg!  



Nem kell feltétlenül nagy és komoly konfliktusra gondolni! Elegendő egy számunkra fontos ember 

elejtett szava, vagy egy reklám a TV-ben ahhoz, hogy magunkat leértékeljük, önbizalmunk 

megcsappanjon. Keressük magunkban a szépet és a jót, ne hasonlítgassuk magunkat másokkal. A 

leggyakoribb betegséget kiváltó ok az önbizalom hiánya és az alacsony önértékelés.  

Kristálygyógyítóként Te is törekedj arra, hogy a hozzád segítségért fordulónál mielőbb megtaláld ezt 

az érzelmi gyökeret és az egészséget az alapoktól építsd fel.  

A fizikai gyógyulás a tüneteket csillapítja, gyógyítja, míg a lelki gyógyulás egy örvénylés, ami olyan 

gyógyulási folyamatokat is elindít, amire nem is számítunk, aminek meglétét jelentéktelennek 

gondoljuk, vagy a hozzánk forduló nem osztja meg velünk, mert az éppen aktuális tünete fontosabb. 

Kristálygyógyítóként törekedj arra, hogy Te magad egészséges legyél, „jól érezd magad a bőrödben”, 

mert ez is egy örvénylés, ami kihat a körülötted élő emberekre, családtagjaidra is! 

 

A Kristálygyógyító II. és III. 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.kristalygyogyitas.hu/

