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Mottónk: 

Hiszünk abban, hogy egészségünk az egész ember múltját és jelenét 

figyelembevevő szelíd módszerekkel megóvható és javítható 
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„ Nem vagy többé száműzetésben, amint rájössz, hogy az egész teremtés a Te otthonod.” 

(A.de Mello) 

 

BETEGSÉGEK 3. 

Először közkívánatra egy olyan tünet következik, amit nem nevezhetünk kifejezetten betegségnek, de 

gyermekeket és felnőtteket egyaránt érint. Ráadásul ez az állapot szintén javítható a kristályokkal. 

 

Tanulási nehézségek 

A tanulás szellemi edzés, frissen és fiatalon tartja az agyunkat, rendszeres gyakorlása a 

leghatásosabb módszer a szellemi beszűkülés, az időskori szellemi hanyatlás késleltetésére. Ez a 

hatás akkor is érvényesül, ha éppen nem élvezzük azt, amit tanulunk, ha szívesebben csinálnánk 

helyette mást. Minél hosszabb volt az utolsó tanulásos időszak óta eltelt idő, annál nehezebb 

újrakezdeni. Berozsdásodik az agyunk, ha nem használjuk „tanuló üzemmódban”, ahogy 

megtörténik ez az izmainkkal is. Maga a tanulási képesség, ha egykor megvolt, nem tűnik el az idővel, 

de fel kell idézni, be kell járatni. 

A kristályok tanulási nehézségek esetén is segítenek. Bár nem fognak helyettünk tanulni és nem 

fogják az ismereteket tanulás nélkül nekünk adni, viszont segítenek tudatalattinkból felszínre hozni a 

már elsajátított információkat. A kristályterápia segít túllépni számos korláton, így fejleszti 

természetes képességeinket. A gyógyító kövek hatalmas segítséget nyújthatnak a koncentrációs 

problémák leküzdésében, a képzelőerő hiánya, és a gyenge memória esetében gyermekeknek és 

felnőtteknek egyaránt. 

 

 

Tanulást, koncentrációt segítő kristályok 

 

Az ametiszt rendkívül hatékony az agyműködésre, attól függően, hogy mire van szüksége: nyugtatja, 

vagy serkenti. Tanulás közben segít koncentrálni, a gondolatokat távol tartja az elkalandozástól és 

ezzel mélyebb megértést tesz lehetővé. Szellemileg segít, hogy kevésbé szétszórt legyél, jobban tudsz 

összpontosítani és tisztában leszel képességeiddel. Támogatja az új ötletekkel való azonosulást, 

összekapcsolja az okot és az okozatot. Fokozza az emlékezőtehetséget, fejleszti az elkötelezettséget. 

 

 A tigrisszem segít felismerni a tehetséget és a képességeket, összeköti a két agyféltekét, és lehetővé 

teszi, hogy semmi ne kerülje el a figyelmedet. Segít összegyűjteni a tanult információkat, és 

megtalálni közöttük az összefüggéseket. 



Az amazonit akkor hatékony, amikor a tanulást súlyos belső nyugtalanság akadályozza. Különösen 

akkor hatásos, ha úgy érzed, nincs kihívás a feladatban, ha unalom, vagy érdektelenség csökkenti a 

motivációdat, ami azután megnyitja az utat mindenféle figyelemelterelés számára. Az amazonit segít, 

hogy az elméd teljesen éber és koncentrált maradjon. 

 

A kalcedon élénkíti a mentális nyitottságot az új dolgokra. Segít megérteni azt, amit tanulsz, és 

azután a megszerzett tudást átalakítani valódi, gyakorlati alkalmazásokká. Mivel ezzel párhuzamosan 

segíti az összehasonlítást is, elősegíti az újonnan tanult ismeretek, képességek és tudás gyakorlati 

alkalmazását is. A kalcedon nagyon jó segítség bármilyen számonkérés esetében is. Mivel a 

„szónokok köveként” is számon tartjuk, különösen nagy segítség szóbeli vizsgák alkalmával. Ilyenkor 

mindig vigyél magaddal egy kalcedon marokkövet, vagy tegyél fel egy kalcedon nyakláncot is! 

Rendkívül hasznos segítség, ha a kalcedon kövedet programozod, majd a tanuláskor is melletted van! 

 

Az ónix segíti a koncentrációt, a következetességet és a kitartást. Magabiztosságot ad, és abban is 

segít, hogy a környezetedben történtek ne keltsenek benned szorongást. 

 

A cinóber gördülékennyé teszi a gondolkodásunkat és a beszédünket is. Oldja az energiablokkokat, és 

összehangolja az energiaközpontokat. 

 

A krizoberill azon tanulási problémák esetében hatékony, ahol a tanrend inkább elnyomja, mint 

támogatja lehetőségeinket és ahol nagyon erős a kudarctól való félelem. Következetesen és 

szisztematikusan segíti a tanulási fegyelmet is. Különösen akkor ajánlott, ha úgy tűnik, a stressz és a 

feszültség korlátozza a tanulási képességeinket. 

 

A zafír az agyra összpontosít, nyugtatja, mentesíti a nem kívánatos gondolatoktól és a szellemi 

feszültségtől. Biztosítja az elme békéjét és a higgadtságot. Segíti a figyelem összpontosítást. 

Fellendülést hoz, és vonz mindenfajta jó képességet. A torokra téve feloldja a kudarcérzetet, és 

megkönnyíti az önkifejezést. 

 

A fluorit segít megszabadulni a súlyosan korlátozott gondolkodástól és a rosszul működő tanulási 

szokásoktól. Pozitív mentális hozzáállást teremt, ami megkönnyíti az információk kiválasztását és 

értékelését. Támogatja a gondolkodási képességet, fejleszti az észlelést, és így kiváló segítség a 

tanulásban főleg akkor, amikor jelentős mennyiségű új tudásanyagot kell feldolgoznunk. 

 



A lapis lazuli (lazurit) fokozza az új dolgok megtanulására való hajlandóságot és segít eltárolni az 

értékelt és megértett információt. Segít tisztábban gondolkodni, aminek köszönhetően rövid időn 

belül számos ösztönös megérzés és felismerés megvalósítható. A lapis lazuli segíti az intelligens 

megkülönböztető képességet és elősegíti a becsületességet és az őszinteséget. Joggal nevezik 

emberemlékezet óta a „bölcsesség kövének”. 

 

A pirit az agy vérellátásának serkentésével fokozza a szellemi aktivitást. Fejleszti az 

emlékezőtehetséget, egyensúlyt teremt az ösztön, valamint az intuíció, a kreativitás és az 

elemzőképesség között. Eloszlatja az aggodalmat és a csalódottságot, fokozza az önbecsülést és a 

magabiztosságot. 

 

A smaragd fokozza a szellemi tisztaságot, erősíti az emlékezetet és ösztönzi a mély belső tudást, 

valamint kiszélesíti a látásmódot. Ez a bölcs kő erősíti a felfogást és az igazságot, megkönnyíti a 

meggyőző kifejezésmódot. Segíti felszínre hozni azt, amit tudat alatt tudunk. Rendkívül jótékony 

hatással van közösségen belüli kölcsönös megértésre, és együttműködésre ösztönöz. 

 

Hogyan használjuk? 

Valamennyi említett kristályt viselhetjük nyakláncként, vagy függőként közvetlenül a testünkön, 

hosszabb időn keresztül. Ezen kívül elhelyezhetünk csiszolatlan vagy csiszolt kristályokat azon a 

helyen, ahol tanulni szoktunk, íróasztalunkon, illetve iskolába, tanfolyamra marokkőként is 

magunkkal vihetjük. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szívpanaszok 

A szívpanaszok jellegzetes tünetei az erős szívdobogás, fájdalmas nyilallások. Előfordul általános rossz 

közérzet, levertség, miközben fájdalom, égő érzés, nyilallás, félelem és légszomj lép fel. Ezekkel a 

panaszokkal azonnal orvoshoz kell fordulni, a kristályokkal azonban támogathatjuk a szív harmonikus 

működését. 

A feszültség, a stressz, az érzelmi problémák, az életöröm érzésének teljes hiánya okozhatnak 

hasonló tüneteket, hiszen a szív a lélek, a szeretet, az érzelmek székhelye, fontos energetikai 

központ. Szívpanaszokat elsősorban az élet központját érintő, komolynak vélt lelki problémák 

okoznak. Szívproblémákhoz vezet az is, ha nem a szíved szerint élsz, mások befolyásolása alatt 

teszed, amit teszel. 

A kristályok többféle úton támogatják a szívet. Megelőzésként segíthetik a méregtelenítést és így a 

vérkeringést normalizálják, enyhítik az akut problémákat és pozitív érzelmi hatást válthatnak ki.  

 

 

Gyógyító kristályok 

 

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

kristály a szív és a szívcsakra számára, a szeretet igazi értelmére tanít. Minden szinten megtisztítja és 

megnyitja a szívet, mélyreható belső gyógyulást és önszeretetet biztosít. Nyugtat, biztat és kitűnő a 

hatása trauma vagy krízis idején. Különösen szívritmus zavarok esetében hatásos.  

Szabálytalan szívveréshez gyakran szabálytalan életritmus is társul, következésképpen a rózsakvarc 

újra tudatosítja az olyan alapvető követelmények létjogosultságát, mint a pihenés, az alvás, 

regenerálódás, egészséges táplálkozás, a közelség, szeretet, védelem és biztonságérzet. Ilyen módon, 

ha valaki megváltoztatja az életritmusát, az automatikusan pozitív hatással van a szívre. 

 

A rubin serkenti a szívcsakra működését, és egyensúlyban tartja a szívet. Arra bátorít, hogy a 

boldogságot, szívünk szavát kövessük. Erőteljes páncélt biztosít az asztrális támadás és a szív 

energiájának vámpírjai ellen. Méregteleníti a testet, a vért és a nyirokmirigyeket, jótékonyan hat a 

nem megfelelő véráramlásra. Rendkívül előnyös a szívre, valamint a keringési rendszerre. 

 

Az aventurin fokozza a test szöveteiben a méregtelenítés folyamatát, megelőzi, hogy lerakódások 

keletkezzenek a szívkoszorúerekben, amelyek a szívizmokat látják el vérrel. Gyulladáscsökkentő 

hatása is van, egyensúlyban tartja a vérnyomást, serkenti az anyagcserét, csökkenti a 

koleszterinszintet, valamint megelőzi az érelmeszesedést és a szívrohamot. Lelki vonatkozásban az 

aventurin támogatja a pihenést, regenerálódást és a gyógyulást. Elősegíti a fájó érzelmek 

gyógyulását, képessé tesz arra, hogy a szív parancsa szerint éljünk. 



 

A rózsaszín kalcedon enyhíti a szapora szívverés tüneteit, harmonizálja a szívritmust, és megerősíti 

magát a szívet. Csökkenti a szív gyulladását. Segíti a tisztulási folyamatot és a méregtelenítést, ami 

intenzívebbé teszi a vér áramlását és támogatja immunrendszert. Segít a szívidegesség és minden 

olyan szívprobléma esetén, aminek látszólag semmilyen szervi oka nincs, de a szívvel kapcsolatos 

félelmeink miatt jelenik meg. (pl. pánikbetegségben megnyilvánuló szívpanaszok) Egyensúlyba hozza 

a testet, az érzelmeket, az elmét és a lelket, hangsúlyozza a kedvességet és minden jó tulajdonságot.  

 

A heliotrop enyhíti a gyulladást, megelőzi a vérerek további szűkülését és az üledékek lerakódását. 

Megelőzés céljából is javasolt a használata a koszorúverőerekre, a hirtelen fellépő szívfájdalmak 

ellen. A heliotrop segít kezelni a váratlan helyzeteket és fenntartani a szükséges kontrollt, csillapítja a 

félelem és a pánik érzését. Hatékonyan közreműködik a szív energiájának földelésében. Csökkenti az 

ingerlékenységet, az agresszivitást és a türelmetlenséget. 

A heliotropot mint „ vészhelyzeti kristályt „ is használhatjuk, amíg az orvosra várunk. Ilyen esetben 

egy heliotrop metszetet vagy csiszolt lapos marokkövet tegyünk a szívünk tájékára addig, amíg a kő 

testhőmérsékletre felmelegszik. Ekkor cseréljük le egy másik, hideg kristályra. 

 

A rutilkvarc hatékony minden olyan félelem esetén, amelyet a szívvel kapcsolatosan lehet megélni. 

Enyhíti a szív szorító érzését és segít, hogy rátaláljunk a valódi életörömre. Megerősíti a fontos 

kívánságokat, célokat és ábrándokat. Antidepresszáns hatású, és enyhíti a mély gyászt is. 

 

A szárder megerősíti a szívet, támogatja a keringést és a vérellátást. Hatásos szívgyengeség és 

mindenféle ritmuszavar gyógyítása terén. Stabilizálja a szív funkcióit, feszültség és hosszú távú stressz 

esetén. Akkor is segít, ha valamit túlságosan a „szívünkre veszünk”, ha túlságosan „ lágyszívűek” 

vagyunk, ha „ összetört a szívünk”, ha „ sarokba szorítottak”, vagy ha „ megszakad a szívünk”. 

 

A dinnyeturmalin mindenféle szívproblémára hatásos. Fokozza a türelem, a szeretet és a gyengédség 

érzését, csökkenti a félelmet, megelőz mindenféle káros és túlzott izgalmat.  

 

Hogyan használjuk? 

Valamennyi említett helyzetben megelőzésként helyezzünk valamelyik kristályból egy csiszolt 

metszetet a szívre, és rögzítsük ragtapasszal. Ezen kívül hordjuk nyakláncként, vagy függőként a szív 

felett, közvetlenül a bőrünkkel érintkezve, vagy karkötőként a bal csuklónkon. 

Fogyasszunk drágakővizet 2 – 3 dl-t lassan elkortyolgatva a nap folyamán, rövid ideig a szájban tartva. 

 



  

Cukorbetegség (diabetes mellitus, diabétesz, édes vizelés) 

A cukorbetegség a világon a leggyakoribb anyagcsere-betegség, ami szövődményeivel rontja a beteg 
életminőségét és életkilátásait. 
 
Cukorbetegségben az inzulinhatás csökkent vagy hiányzik, emiatt a szervezet egyes sejtjei nem 
képesek a vérből a szőlőcukrot felvenni, így éheznek. A vérből a szőlőcukor a vizelettel együtt kiürül,  
innen a betegség neve. Az inzulinhatás csökkenése vagy hiánya kialakulhat inzulin hiány, vagy 
inzulinrezisztencia miatt. Ilyenkor ugyanakkora inzulinhatáshoz magasabb inzulinszintre van szükség. 
 

1-es típusú cukorbetegség: a betegség oka a hasnyálmirigy Langerhans-szigeteiben az inzulintermelő 

béta-sejtek pusztulása. Ez a szigetsejtek elleni autoimmun-reakció következménye. Bármely 

életkorban kialakulhat. A betegség csak inzulinpótlással kezelhető. 

2-es típusú cukorbetegség: a betegség kialakulásának középpontjában az inzulinrezisztencia áll, 

melyet a hasi zsírszövet mennyiségének felszaporodása okoz. ( elhízás ) A betegség kezdetén még 

vércukoreltérés nem jelentkezik, a hasnyálmirigy fokozott inzulintermelése miatt. A betegség előre 

haladtával a hasnyálmirigy inzulin-elválasztása elégtelenné válik az inzulinrezisztenciához képest, 

ekkor alakul ki csökkent glukóz tolerancia, majd diabetes. A vércukoreltérések mellett jellemző erre a 

betegségre a magas vérnyomás és a magas vérzsírszint (koleszterin és triglicerid) is, melyek 

együttesen az érelmeszesedés kialakulását gyorsítják.  Alapvető az életmód szerepe, a gyógyszeres 

kezelés csak másodlagos. 

Másodlagos cukorbetegség: számos betegséghez, genetikai eltéréshez társulhat. Magyarországon 

ezek közül a hasnyálmirigy-károsodáshoz társuló cukorbaj gyakori. Másodlagos cukorbetegséget 

okozhat többféle gyógyszer rendszeres fogyasztása (pl. szteroidok, antipszihotikumok).  

Terhességi cukorbajnak hívják a terhesség alatt felfedezett diabetest. A magas cukorszint a szülés 

után elmúlhat. 

A cukorbetegség lelki hátterének megértéséhez érdemes tudni, hogy a hasnyálmirigy betegségei 

általában abból adódnak, hogy bizonyos dolgokat nem vagyunk képesek feldolgozni, súlyos 

konfliktushelyzetként éljük meg azokat. Tapasztalatainkat, élethelyzetünket, főleg a személyes 

veszteségeinket tragikusnak érezzük. Ez pedig gyakran bizalmatlansághoz, keserűséghez vezet, azaz 

nem élvezzük „az élet édes ízét”. A gondolataink, érzéseink feltérképezése (Recall Healing) , 

élethelyzetünk megváltoztatása gyakran váratlan javuláshoz vezet. Mivel a cukorbetegség általában 

nem jár egyedül (elhízás, veseproblémák, látásromlás, stb.) a lelki problémák megoldása nem csak a 

cukorszint csökkenésével jár együtt, hanem automatikusan ezekre is kihat!  

Gyógyító kövek 

A borostyán azokban az esetekben segít leghatékonyabban, amikor a betegséghez súlyfelesleg vagy 

elhízás és folyamatos frusztráció társul. A borostyán elősegíti, hogy megszabaduljunk gondjaink alól, 

és előmozdítja a mindent átható derűs hozzáállást. 

 



A kalcedon a cukorbetegség korai fázisában serkenti az inzulintermelést, és tisztítja a szöveteket. 

Elsősorban kismamáknak javasolt és a 2. típusú cukorbetegség gyógyításakor. Segít enyhíteni számos 

kísérő tünetet, mint a szervezet folyadékháztartásának egyensúlyzavarát, a bőr – és nyálkahártya 

panaszokat, a magas vérnyomást és a látásromlást. Segít továbbá megérteni és megoldani azokat a 

konfliktusokat, amelyek megemelték a cukorszintet. Mind a kék, mind a rózsaszín kalcedon alkalmas 

erre a célra. 

 

A citrin serkenti az inzulintermelést, ilyen módon segít a betegség valamennyi tünetén és hatásán. 

Növeli a meglévő jóllét- érzést, és segít megédesíteni az életünket. 

 

Az óceánjáspis serkenti az inzulintermelést, a szövetek tisztulását és regenerálódását, szabályozza a 

folyadékháztartást. Ezen hatásai miatt a cukorbetegség mindkét típusa esetén javasolt. Elősegíti az 

állapotért felelős konfliktusok felismerését és utat mutat a megoldásához. 

 

Hogyan használjuk? 

Helyezzünk és rögzítsünk egy kristályt a fent felsoroltak közül a hasnyálmirigy területére és hosszan 

hagyjuk ott. Használhatunk nyers követ, metszetet, vagy lapos marokkövet. Fogyasszunk drágakő 

esszenciát 3 – 5 cseppet napi 3 alkalommal, vagy drágakő vizet bármelyik – maximum 3 féle kristállyal 

– készítve napi 1 – 3 dl-t lassan kortyolgatva, rövid ideig a szájban tartva. 

 

A gyémánt igen széles alkalmazási területet mondhat magáénak. Tisztítja a testet, lelket, szellemet, 

megakadályozza a lerakódások, blokádok kialakulását, a már meglévőket pedig megszünteti, erősíti 

az önbecsülést. Felerősíti az energiát. Azon kevés kövek egyike, amelyeket soha nem kell újratölteni. 

Növeli az energiát, bárhol is kerül vele kapcsolatba, és nagyon hatékony, ha más kristályokkal együtt 

alkalmazzuk gyógyításra, ugyanis megsokszorozza, felerősíti az erejüket. A gyémánt sajnálatot nem 

ismerő fénye hajszálpontosan rávilágít mindenre, ami negatív, és segít azt átalakítani. Tisztítja az 

érzelmi és mentális fájdalmat, csökkenti a félelmet, és új kezdeteket hoz. 

Hogyan használjuk? 

A gyémántból elegendő akár egy egészen picike darab is, ha másik kő hatását szeretnénk erősíteni 

vele. Rögzítsük ragtapasszal a másik kristály mellé, vagy a gyémánttal készített drágakővízből 

fogyasszunk naponta elosztva 1 – 3 dl-t, lassan kortyolgatva, rövid ideig a szájban tartva.  

Természetesen, ha gyémánt ékszerünk van, használjuk azt folyamatosan hosszabb ideig, közvetlenül 

a testtel érintkezve. 

 

 



Allergiák 

 

Az allergia az immunrendszerünk túlzott reakciója olyan anyagokra, melyek normális körülmények 

között semmilyen választ nem váltanak ki a szervezet részéről. Az ilyen anyagokat allergéneknek 

nevezzük, ilyenek például a pollen, állati szőrök, atka, penészspórák, különböző állatok mérgei, 

mikroorganizmusok, élelmiszerek, gyógyszerek, vegyszerek, nehézfémek, stb. 

Az allergiás panaszok lelki kiváltó konfliktusa rendkívül sokrétű, mindig attól függ, milyen szervet 

érint. Mivel általában a nagyagy kéregállomány vezérli, ezért rendszerint elhatárolódási, elválasztási 

konfliktus indítja be az első alkalommal.  

Következő alkalommal már „sínre kerül„ a beteg és ugyanaz vagy hasonló dolog, esemény beindítja 

az allergiás tüneteket. A különböző allergiák kiváltó okát – a mérgezés kivételével - személyes 

beszélgetéssel végleg fel lehet oldani. (Biologika útmutatása alapján azonosítani és Recall Healing 

módszerrel feltárni, feloldani) 

A problémás eseteknél orvosi segítséget kell kérni, aki különböző tünetenyhítő szereket ad, de az 

allergiát nem szünteti meg. 

 

Kevésbé súlyos esetekben a kristályok sokat segíthetnek.  

 

Gyógyító kristályok 

 

Az akvamarin többféle allergia esetében segít, különösen akkor, ha annak felerősödését valamilyen 

pszichikai vagy érzelmi nyomás okozza.  Használható a légzési reakciók (szénanáthától a 

tüdőasztmáig) és a heves, hirtelen fellépő keringési problémák esetében is. Az akvamarin érzelmi 

megnyugvást és enyhülést nyújt. 

 

A borostyán azon allergiák esetében segít, amelyek legfőképpen a bőrt és a nyálkahártyát érintik. 

Bármely olyan esetben alkalmazható, ahol bizonyos érintkezéssel kapcsolatos idegenkedéstől – 

valakitől vagy valamitől való elhatárolódástól – van szó. 

 

A kék szalagos achát serkenti a nyirokáramlást, és biztosítja az allergiás reakciók gyors enyhülését. 

Segíti a test tisztulási folyamatait, ami hasznos az allergia kialakulásának fázisában. Ezenkívül 

támogatja a konfliktuskezelő képességeinket, hozzájárul, hogy érzelmi reakcióink megfelelőek 

legyenek, és így többé nem reagálunk allergiásan az adott helyzetben. 

 



A krizopráz az olyan allergiák esetében segít, amelyek mérgezések után, vagy egy bizonyos 

gyógykezelés után jelentkeznek, vagy amelyek helytelen diéta miatt alakulnak ki. Enyhíti az olyan 

allergiákat is, amelyek szomorúság, féltékenység és elménk nyugtalanságának következtében 

alakulnak ki. 

 

A homokbarna sávos jáspis mindenféle allergia esetén hatásos, mivel tisztítja a mérgekkel és 

szennyező anyagokkal teli szöveteket. Csökkenti a stresszt, a feszültséget és lenyugtat, ha izgatottak 

vagyunk, ugyanakkor erősíti az önbizalmat és segít, hogy megoldjuk a konfliktushelyzetet. 

 

Az óceánjáspis – különösen az, amelyik zöld – fehér zárványt, vagy áttetsző, tiszta kalcedon foltokat 

tartalmaz, segít a test megtisztításában és szabályozza az immunrendszert. Gyorsan lecsillapítja az 

allergiás reakciókat, és hosszú távon csökkenti az allergia kialakulására való bármilyen hajlamot. 

 

Hogyan használjuk? 

A felsorolt kristályokat hordhatjuk nyakláncként, karkötőként vagy függőként, hosszabb távon. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szem problémák 

 

A szemproblémáknak számos fajtája létezik, kezdve a veleszületett látásromlással, (rövid – vagy 

távollátás, látásgyengeség, nystagmus (súlyos gyengénlátás kísérő tünete), kancsalság) a szerzett 

problémákon keresztül ( időskori távollátás, fáradt szem, súlyosbodó látásromlás, homályos látás, 

stb.) egészen a betegségek eredményeként jelentkező zavarokig. ( gyulladás, zöld vagy szürkehályog, 

retinaleválás, stb.) 

Szemmel kapcsolatos problémákat kiváltó pszichikai konfliktustípus: elválasztási, elhatárolódási 

konfliktus. Az érzelmi tartalom különböző, a különböző tüneteknek megfelelően: 

Szem kötőhártya, szaruhártya, lencse (laphám) érzelmi tartalom: Vizuális, látással, látvánnyal 

kapcsolatos elszakadási kapcsolat – vagy érintkezésmegszakadási, elhatárolódási konfliktus: „ nem 

látom őt eleget”, „félek, hogy nem fogom őt látni”, „hiányzik, bárcsak láthatnám,”, „ látni akarom, 

csak nem szabad, nem lehet, nem engedik”, „ belepusztulok, ha nem láthatom”. Ugyanígy lehet az 

ellenkezője, „nem akarom látni, „nézni sem bírom”, „bántja, zavarja a szemem”, „nem bírom elviselni 

a látványát”.  

Ördögi körbe forgathatjuk magunkat a hasonló gondolatokkal: „egyre rosszabbul látok” „nem bírok a 

kötőhártya gyulladástól megszabadulni”, „nem tudom elviselni, hogy állandóan piros, könnyezik, 

csipás a szemem” 

Szem üvegtest és ideghártya ( retina ) érzelmi tartalom: Hátulról érkező veszély félelmi konfliktusa, 

hátbatámadás félelmi konfliktus, fenyegetettségi konfliktus előre nem látható veszélyforrás miatt. 

Valami komoly, veszélyes, félelmetes dolog, ami hátulról, észrevétlenül közelít, és nem tudok előle 

kitérni. Félek, hogy bajom lesz, rajtakapnak, utolérnek, lebukok, elkapnak, lecsapnak rám.  

Az ideghártya mindig valami dologhoz, az üvegtest pedig valamilyen élőlényhez, személyhez, állathoz, 

vagy emberekből álló csoporthoz, szervezethez kapcsolódik. „ Félek, hogy meglepnek, kirabolnak, 

megerőszakolnak, stb.” 

Fontos tudni: a veleszületett, illetve 3 éves kor alatt kialakult szem probléma MINDIG az anyuka 

érzelmi konfliktusa a várandósság alatt, vagy a szülés után. 

Függetlenül a problémák különbözőségétől, ugyanazokat a kristályokat használjuk szinte minden 

szemprobléma esetében. 

 

Gyógyító kristályok 

Az achát különösen a szemachát (szem jelű zárványt tartalmaz) mindig az első helyen szerepel a 

kristályok között a szem problémák gyógyítása terén.  

Száraz, égő szemre a kékesszürke színű a legjobb.   



A szövetekben vagy a szem belsejében fellépő gyulladásokra a természetes rózsaszín achátot 

használjuk. Ha találunk olyan kristályt, amiben az érhártyához (apró erekkel teli) hasonló jel található, 

az mindennél jobb! 

A retina betegségeire, retinaleválásra vagy a lencse és a szaruhártya fénytörésének megváltozására 

használjunk olyan achátot, aminek hegyikristály van a közepében. 

Hogyan használjuk?  

Helyezzünk egy marokkövet vagy metszetet, szeletet a szemre hosszabb időn át naponta és hagyjuk 

rajta legalább 15 percig. Ha megoldható, akár egész éjszaka is rajta hagyhatjuk. 

 

Az ametiszt telep (kristályfészek) a szem megerőltetése és idegi problémákhoz kapcsolódó szem 

megbetegedések esetén javasolt. Hasznos a szem elfáradása, nystagmus, látásromlás, csökkent látás, 

kancsalság esetén. Ilyen esetben komplex kezelést is végezhetünk! 

Hogyan használjuk? 

Használjunk kb. 5-8  cm nagyságú ametiszt telepet. Lazítsuk el az egész fejünket, majd az ametiszt 

teleppel simítsuk végig a fejünket úgy, mintha fésülködnénk, de ne érjünk a bőrünkhöz. Mozgassuk a 

kristályt a homloktól a fejtető fölé, majd hátul le a tarkóig. Haladjunk sorba párhuzamos simításokkal 

egészen a fül feletti területig az egyik oldalon 4- 5 simítással, majd a másik oldalon ugyanígy.  Ezután 

egy csiszolt világos ametiszt marokkővel lassan, gyengéd körkörös mozdulatokkal masszírozzuk meg a 

szem körüli területet. Itt nagyon finoman a bőrt masszírozzuk. 

Végül a szemtől kiindulva sugár irányban finoman simítsuk ki a szem körüli területet a homlokig, fülig, 

lefelé kb. a felső fogínyig. kb. 12 – 15 gyengéd simítással végezzük a szemzugtól kiindulva, körbe, 

belülről kifelé. 

Ezt a kezelést úgy is végezhetjük, hogy előtte más kristályt helyezünk a szemre, kb. 15 percig. 

Használhatunk pl. hegyikristályt, krizoprázt, akvamarint, smaragdot, szardonixot, de akár a csiszolt 

ametiszt is nagyon jó. A kezelés előtt és után Hildegard ametisztvizzel borogassuk 10 – 10 percig.  

 

Az akvamarin, smaragd, macskaszem, heliodor, morganit, aranyberill, goshenit a berill csoportba 

tartozó ásványok. A berillek a legfontosabb kristályok a szemgyógyításnál. Ellazítják a szemkörnyéki 

területet és javítják az izomtónust. A berillek minden formája pozitív hatással van az idegekre. 

Alkalmazzuk nystagmus, látásromlás, kancsalság, gyengén látás, vagy ha a megfeszített munka vagy 

sok monitor használat, sőt allergia okozta szemproblémák esetében is. Spirituálisan és érzelmileg 

egyaránt segít tágítani a látókörünket. (A smaragdra külön is kitérek) 

Hogyan használjuk?  

Helyezzünk egy kis marokkövet a szemhéjra, vagy hordjuk nyakláncként közvetlenül a bőrrel 

érintkezve. Fogyasszunk naponta 2 – 3 dl drágakővizet elosztva, lassan kortyolgatva a nap folyamán, 

rövid ideig a szájban tartva. Sokat segít az is, naponta többször megmossuk, vagy borogatjuk  a 

szemet drágakővízzel. 



 

A smaragd szintén a berill csoport tagja, de külön is kiemeljük hatása miatt. A legfontosabb kristály 

látásromlás, kancsalság és fáradt szem esetében. Ellazítja a szem körüli területet, serkenti az idegi 

működést, és jó hatással van a szemizmokra. A smaragd enyhíti a méreganyagokkal való 

szennyezéssel járó eseteket is, serkenti az anyagcserét, harcol a fertőzésekkel szemben és enyhíti a 

gyulladást. Zöld hályog, homályos látás, látásgyengülés, vagy a légutak gyulladása által kiváltott 

szembetegségek esetében kifejezetten ajánlott.  

A smaragdnak spirituálisan mindenféle szűk látókörre és korlátozott érdeklődésre vonatkozóan tágító 

hatása van! 

Hogyan használjuk?  

Helyezzünk kis marokköveket a szemhéjra és a máj területére és ellazított állapotban tartsuk ott kb. 

15 percig naponta. 

Hordjunk smaragd nyakláncot vagy függőt és fogyasszunk naponta 2 – 3 dl drágakővizet lassan 

kortyolgatva, rövid ideig a szájban tartva. A smaragdvizet használjuk a szem öblögetésére is! 

 

Hegyikristály 

A hegyikristályt, minden kövek között a legfontosabbat, évszázadok óta sikeresen használják 

szemproblémák kezelésére. Elsősorban szürke – és zöldhályog és egyéb olyan szembetegségek 

esetén hasznos, amelyek homályos látással járnak. Pozitív hatással van a rövid – és távollátásra, és a 

kancsalságra is. 

Hogyan használjuk? 

Szemproblémák esetén javasolt a tiszta, zárványmentes hegyikristály használata. Különösen jó hatást 

tulajdonítanak a Herkimeri gyémántként ismert, fényesen csillogó hegyikristálynak*, ennek 

hiányában azonban nyugodtan használhatjuk a nálunk is könnyen beszerezhető, egyszerűbb 

változatát.  

Naponta kétszer helyezzünk egy csiszolt marokkövet közvetlenül a lehunyt szemhéjra és tartsuk ott 

15 percig. Ha ametiszttel együtt használjuk, a hatása fokozódik. 

*A Herkimeri gyémánt a hegyikristály izometrikus változata. A kristály a tér minden irányában 

egyenlő méretű, fényesen csillogó, üvegfényű. 

 

A kék színű kalcedon a vörös, égő szem és kötőhártya gyulladás esetében hatékony. A kalcedon 

serkenti a nyirokáramlást és a szövetek méregtelenítési folyamatát, alkalmazhatjuk zöld hályog, 

homályos látás és a retina, valamint az érhártya gyulladása esetén is. 

 

 



 

Hogyan használjuk? 

Helyezzük kicsi marokkő formájában a szemhéjra naponta kétszer 15 percig. Használhatjuk nyaklánc 

formájában folyamatosan használva hosszabb ideig, valamint kalcedonnal készített drágakővízzel 

borogassuk a szemet naponta kétszer. A drágakővizet fogyaszthatjuk is, napi 1 – 3 dl-t egész napra 

elosztva, lassan kortyolgatva, rövid ideig a szájban tartva. 

 

A krizopráznak hasonló hatása van, mint a kék kalcedonnak. A krizopráz azonban méregtelenít is, ami 

pozitív hatással van a szembetegségekre.  

Hogyan használjuk? 

Legjobb hatást akkor érjük el a krizoprázzal, ha a máj területére helyezzük marokkő formájában és ott 

tartjuk (lehet rögzíteni ragtapasszal) naponta kétszer 20 percig. A májnak belső energiakapcsolata 

van a szemmel. 

 

A dioptázt elsősorban az antropozófiai orvostudományban használják sikerrel, a szembetegségek 

terápiájaként, valamint szemcseppként szemfájdalmakra, vörös, gyulladt szemre és égő érzésre.  

Hogyan használjuk? 

Helyezzünk egy kristályt a behunyt szemhéjra és tartsuk ott 15 percig, naponta kétszer. Dioptázzal 

készült drágakővízzel borogathatjuk is a szemet. Mivel a dioptáz szintén pozitív hatással van a 

májműködésre, látásgyengeség esetében közvetlenül a máj területére is helyezhetjük. 

 

A nemesopál a kék kalcedonhoz hasonlóan serkenti és szabályozza a nyirokáramlást és így segíti a 

szemgyulladás, a zöld hályog, a homályos látás, a retina és az érhártya gyulladásainak sikeres 

kezelését. 

Hogyan használjuk? 

Hasonlóan a kalcedonhoz, helyezzük kicsi marokkő formájában a szemhéjra naponta kétszer 15 

percig. Használhatjuk nyaklánc formájában folyamatosan használva hosszabb ideig, valamint 

nemesopállal készített drágakővízzel borogassuk a szemet naponta kétszer. A drágakővizet 

fogyaszthatjuk is, napi 1 – 3 dl-t egész napra elosztva, lassan kortyolgatva, rövid ideig a szájban 

tartva. 

 

Az óceánjáspis szintén egy kalcedonféle, ami szabályozza a szem folyadékháztartását és ezzel egy 

időben erősíti a szervezet immunrendszerét is. Ezért a belső szemben található kötőszövet 

gyulladása, valamint a zöld hályogból adódó állapotok, a látásvesztés és a retina vagy érhártya 

károsodása esetén alkalmazzuk. Használhatjuk a homályos látás kezelésére is. 



Hogyan használjuk? 

Helyezzünk egy kristályt a behunyt szemhéjra és tartsuk ott 15 percig, naponta kétszer. 

óceánjáspissal készült drágakővízzel borogathatjuk is a szemet. Használhatunk belőle készült 

nyakláncot, karkötőt folyamatosan, hosszabb ideig. Mivel az óceánjáspis szintén pozitív hatással van 

a májműködésre, látásgyengeség esetében közvetlenül a máj területére is helyezhetjük. 

 

A szardonix szintén az egyik legjobb kristály a szem kezelésére, mivel többféle kristályt magába 

foglal. Kalcedon tartalma (a benne lévő világos területek) támogatja a folyadékszabályozást, 

ónixtartalma (fekete terület) segíti a méregtelenítést, a vörös jáspis tartalma (vörös területek) segíti a 

vérkeringést. Hatékony a nystagmus, a látásromlás, a látáscsökkenés, kancsalság, farkasvakság 

(szürkületkor jelentkező látási problémák), a látóideg és a látóközpont zavarai esetében. 

Hogyan használjuk? 

Helyezzünk egy marokkövet közvetlenül a szemhéjra és tartsuk ott 15 percig. Fogyasszunk 

drágakővizet 2 – 3 dl-t a nap folyamán elosztva, lassan kortyolgatva, rövid ideig a szájban tartva. 

Esténként mossuk és borogassuk drágakővízzel a szemet. 

 

A szodalit szintén a szemmel kapcsolatos folyadékszabályozásra alkalmas kristály. Külsőleg a száraz 

szemre, a szemben lévő folyadékhiány kiegyensúlyozására alkalmas. Preventív hatása van az érhártya 

és retinaprobléma esetében. 

Hogyan használjuk? 

Helyezzünk egy marokkövet közvetlenül a szemhéjra és tartsuk ott 15 percig. Használjunk szodalit 

nyakláncot hosszabb ideig. Fogyasszunk drágakővizet 2 – 3 dl-t a nap folyamán elosztva, lassan 

kortyolgatva, rövid ideig a szájban tartva. Esténként mossuk és borogassuk drágakővízzel a szemet. 

 

A kék, rózsaszín, zöld és dinnye turmalin elsősorban a szemideg problémák és a sérülések okozta 

szembetegségek esetében hatásos. 

Hogyan használjuk? 

Helyezzünk kis marokköveket a szemhéjra és a máj területére és ellazított állapotban tartsuk ott kb. 

15 percig naponta. 

Hordjunk turmalin nyakláncot vagy karkötőt, és fogyasszunk naponta 2 – 3 dl drágakővizet lassan 

kortyolgatva, rövid ideig a szájban tartva. A turmalinnal készített drágakővizet használjuk a szem 

öblögetésére is! 

 

 



A fejezet befejezéseként 

A mai nappal együtt összesen 17 betegséget vettünk át, a hozzá tartozó kristályokkal együtt. A 

következő alkalommal még újabb betegségek következnek és azzal is megismerkedünk, hogyan 

végezzük a kezeléseket, ha nem csak mi használjuk, hanem kristálygyógyítóként másokkal is 

foglalkozunk. 

Most is fontosnak tartom megemlíteni, hogy a családban, közvetlen környezetünkben kezelhetjük 

hozzátartozóinkat, mert állapotukat nyomon tudjuk követni, de idegenekkel csak akkor kezdjünk el 

foglalkozni, ha mi magunk lelkileg teljesen rendben vagyunk! 

 

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.naturagyogynoveny.shp.hu/

