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„ Az egész teremtés Isten játéka, a világegyetem pedig az Ő játszótere. Életünk célja, hogy mindent 

játékká tegyünk! Még a munkánkat is. „ (A.de Mello) 

 

KRISTÁLYGYÓGYÍTÓ 

Ennek a tanfolyamnak az elsődleges célja, hogy önmagad meggyógyítsd, fizikailag és lelkileg 

egyensúlyban legyél és ezt fenn is tudd tartani olyan körülmények között is, amikor mások kibillennek 

az egyensúlyból. Amikor ezt eléred, készen állsz arra, hogy másoknak is segíts. 

Fontos, hogy senkire nem szabad ráerőszakolni ezt a gyógymódot! Amikor tudomást szerzel valakinek 

a bajáról, akkor elmondhatod, amit tudsz és felajánlhatod a segítségedet. A kezelést mindig az 

érintett személynek kell kérni, ezzel válik nyitottá a jótékony energiák befogadására.  

A következőkben újabb betegségekkel és ezek kezelési módjaival ismerkedünk meg, de most már 

konkrét kezelési eljárásokat is magadévá tehetsz. Olyan tüneteket válogattam ehhez, amelyek 

általánosak, sok embert érintenek. 

Az előzőekben ismertetett betegségeket a hozzájuk tartozó kövekkel, ugyanezzel a ma tanult 

módszerrel is kezelheted, ha mások fordulnak hozzád. Azért írom, hogy mások kezelése, mert itt 

javasolt, hogy a beteg mellett legyen valaki, aki a kristályokat a megfelelő módon kirakja. 

Természetesen magadat is kezelheted ezzel a módszerrel, ilyenkor kérj meg valakit, hogy segítsen. Ha 

azonban elég gyakorlatot szerzel, egyedül is meg tudod oldani.  

A gyógyításra használt kristályok többfunkciós eszközök, amelyeket gyógyító és meditációs 

elrendezésekben használhatunk. A gyógyító kristály felerősíti és harmonizálja a beteg saját 

testenergiáját. Ha gyógyító elrendezésben a beteg köré helyezzük azokat, egyensúlyba hozzák, és 

kiigazítanak minden diszharmonikus rezgést. 

 

A kezelés során esetlegesen fellépő tünetek. 

A kezelés során a szervezet elektromágneses rezgésének szabályozása történik, amelyek során 

különböző fizikai tünetek léphetnek fel. Ezek a tünetek pozitív folyamatok, amikor beindul a 

gyógyulás, mégsem szabad elbagatellizálni! Ilyenkor a kezelést hagyjuk abba és kezeljük ezt a 

tünetet. Előfordulhat, hogy a kezelt személy sírva fakad a kezelés alatt. Ilyenkor olyan mély tudat 

alatti tartalmak szabadulnak fel, amivel a betegnek szembe kell néznie ahhoz, hogy a tünet 

végérvényesen meggyógyuljon. Van, hogy a kezelt személy maga kéri, hogy ne hagyjuk abba, mert 

felszabadító ez a helyzet neki és jól esik sírni. Ilyenkor is tartsunk szünetet, ha szükség van a 

nyugtatásra, segítsünk, ha beszélni szeretne a beteg, hallgassuk meg anélkül, hogy véleményeznénk a 

hallottakat. Szedjük le a köveket és végezzük el az ajánlott rövid nyugtató kezelést, míg a beteg 

megnyugszik, majd visszatérhetünk az eredeti kezelés folytatására. 

 

 



Mellékhatás, ami felléphet a kezelés során: 

Fejfájás: A kristályok erős elektromágneses eszközök, ezért a velük való munkálkodás során felléphet 

fejfájás. Ez érvényes a kezelő és a kezelt személyre egyaránt. A fejfájás legerősebben a homlok 

közepén érezhető. 

Ezt a tünetet az agy energiamezejét mozgató kristály okozza. Energiája átáramol a homlok közepén, 

ahol hatással van a tobozmirigyre, majd az a hipofízisre.  

Ezeket a fejfájásokat úgy kell tekinteni, mint az elme intuitív központjának ingerléséből eredő pozitív 

folyamatokat. Ez a tünet néhány napig is eltarthat, attól függ, hogy az illető milyen érzékeny, illetve 

mennyire túltöltött.  

Ilyenkor túlságosan nagy energia kerül a szervezetbe. A harmadik szem olyan információkat érzékel, 

mint pl. a helyiség rezgése, az emberek, élőlények érzései, éteri és szellemi energia, illetve minden 

olyasmi, amit fizikai szemünk képtelen felfogni. 

Ha a kezelő személynél lép fel a fejfájás, akkor fejleszteni kell még magát a feladathoz. Az egyéni 

fejlettség szintjétől függ, hogy valaki tudatában van-e ezeknek az információknak, vagy nem. 

Mindnyájunkkal velünk születik a képesség, hogy tudatosan fejlesszük az elménk és az agyunk 

használaton kívüli funkcióját.  

Ezért fontos, hogy csak kiegyensúlyozott lelkiállapotban és fizikailag egészségesen kezdjünk el más 

embereket kezelni! 

 

Ellazulás, elalvás: A kezelés során a kristályenergia hatására olyan mély ellazulás következhet be, 

hogy a kezelt személy el is aludhat. 

 

Zsibbadás: Esetenként a test bármely részén enyhe zsibbadást érezhet a kezelt személy. Ezt a 

gyógyítandó testrész és a kristály között áramló elektromos töltés okozza. 

 

Hasmenés és gyomor panaszok: A túl hosszú kvarcenergia besugárzása hasmenést és émelygést is 

okozhat. Ez azt jelenti, hogy a kristályenergia hatására túl nagy intenzitással indult meg a tisztulási, 

méregtelenítési folyamat. Ilyenkor a bőséges folyadékfogyasztásra és ásványi anyag bevitelre figyelni 

kell! 

 

Összeférhetetlenség: Ha valaki először dolgozik kristályenergiával, vagy először kezelik, előfordul, 

hogy némi negatív érzelmi jelenséget tapasztal. Pl. sírás, hidegrázás, hőhullám, stb. Amint megindul a 

tudatos fejlődés, mindannyian fokozatosan érzékennyé válunk átadni magunkat a kezelésnek. 

Érdemes figyelni a belső hangokra, megérzésekre! Először gyógyítsd meg magad! 

 



Milyen kristályokat használj gyógyításra? 

Érdemes beszerezni egy „ generátor” kristályt. A generátor kristályok (természetes, nem csiszolt) 

jellemzője, hogy mind a hat lapja szinte tökéletesen egy pontban végződik a kristály csúcsán és a 

csúcs lapjai háromszögeket formáznak. Méretük lehet pár centimétertől bármilyen nagyságú. 

Lehetnek tiszták, vagy zavarosak, tartalmazhatnak fantomokat, szivárványokat, zárványokat, és 

lehetnek tökéletesen átlátszóak is. (ez utóbbi ritka) 

 

 

Bármelyik kvarc féle lehet generátor, ha hat oldala van, egyhegyű, csúcsának lapjai pedig szabályos 

háromszögeket alkotva végződnek. 

A generátorok nagyon nagy erejű kövek, bármilyen picinyek, ezért óvatosan és tisztelettel bánj velük! 

Pontosan azt teszik, amire a nevük utal: létrehozzák, generálják és közvetítik az energiát. Különösen 

jó meditációs eszközök, kimagaslóan regenerálnak és feltöltenek más kristályokat is. 

A generátor kristályokat használjuk különböző alternatív gyógyító technikákhoz, mivel előállítják és 

rendkívül pontosan, szabályos impulzusokban irányítják az energiát, különösen akkor, ha bizonyos 

feladatok ellátására vannak programozva. (ld. III. modul, Kristályprogramozás)  

Mint minden kő, a generátorok is különleges, egész életre szóló élményben részesítenek, és 

speciális információkat továbbítanak, csak figyelni kell rájuk.  

Ebben a modulban erejük miatt nem térünk ki a generátor használatára a gyógyításban, viszont 

használhatjuk a köveink feltöltésére. Gyógyítás előtt - miután kiválasztottuk és megtisztítottuk a 

használni kívánt köveket, rendezzük a generátor köré és hagyjuk ott 10 percig.  

Ugyanezt megtehetjük az olyan ékszerrel is, ami többféle kristályból van fűzve. A generátor hatására 

a kristályok között egyenletes energiaáramlás jön létre. Erre a Kristálygyógyító II. moduljában 

részletesebben is kitérek, mivel ott speciálisan személyre szóló kristályokkal fogunk dolgozni. 

Az egyéb gyógyító kristályok különböző méretűek és formájúak is lehetnek. Nincs jelentősége, ha 

csorba, vagy töredezett, de ha hegyes a kristály, (pl. rudak, pálcák, csúcsok) akkor a hegye sértetlen 

legyen! 

Úgy tartják, hogy a kisebb méretű kvarcok rövidebb idő alatt hangolódnak rá használójuk rezgésére, 

mint a nagyobb méretű darabok. 



A kristálygyógyításnál hasznos, ha néhány darab egyhegyű kristályunk is van. A mérete ezeknek is 

mellékes, lényeg, hogy a hegyük sértetlen legyen.  A generátor kristállyal ellentétben, ezeknél nem 

fontos, hogy hat oldaluk legyen.  

 

Előkészületek a gyógyító kezelésekhez  

Általános előkészületek, ha fekvő helyzetben kezelünk.  

- Mielőtt elkezdenéd a kezelést, kérd meg a beteget, hogy távolítson el magáról minden fémet 

(övcsat, pénzérme, stb.) és minden kristályékszert. Ruházatát lazítsa meg, hogy sehol ne 

szorítson. 

- Valamilyen békés, nyugodt, gyengén – lehetőleg természetes fénnyel vagy gyertyával - 

megvilágított helyet válassz a kezelés lefolytatásához. Ha lehetőség van rá, akkor a 

helyiségben ne legyenek elektromos berendezések. 

- Szólhat lágy, halk, relaxációs zene, amivel kiszorítod az egyéb zajforrásokat és amivel a beteg 

ellazulhat. 

- Javasolt a beteget informálni arról, hogy mi fog történni a kezelés során. Kérd meg, hogy 

azonnal szóljon, ha valamilyen fizikai vagy érzelmi kellemetlenséget tapasztal.  

- Javasolt – ha megoldható – az Észak – Déli fekvés. A fej Észak felé essen, a lábak Déli irányba. 

Ez a fekvés azért célszerű, hogy a test energiamezejét a kristályenergia áramlásának 

elősegítése érdekében a Föld mágneses mezejéhez igazítsuk. Ha így használjuk a kristályokat, 

ez a gyógyító hatásukat felerősíti. 

- A beteg háton feküdjön a padlón (polifoom, vékony laticel, jógamatrac használata célszerű). 

- Karjait kényelmesen helyezze el maga mellett, lábai lazán, egymástól enyhén szétnyitva 

legyenek. 

- Lehunyhatja a szemét és könnyebb relaxációs, meditációs állapotba merülhet, hogy jobban el 

tudjon lazulni. Minél jobban el tud lazulni, annál jótékonyabb hatást gyakorol rá a kezelés. 

 

Gyógyító elrendezések 

A gyógyító elrendezések azt a célt szolgálják, hogy újraszervezzék a test energiamezőit, jobban 
megnyissák a csakrákat és általában véve javítsák az ember közérzetét. A gyógyító elrendezésben 
felhasznált kristályok a gyógyítást végző személy erőit növelő eszközökké válnak. 

Tanfolyamunk I. moduljának befejezéseként végigvezetlek, hogy gyógyítóként hogyan használd a 
kristályok energiáit egy másik személy gyógyítására. 

 

 

 

 



Hogyan működik a gyógyítás? 

Bármilyen gyógyító elrendezést alkalmazunk, kezünket soha nem tesszük közvetlenül a testre!  Az 
éteri burok elsimításához és újrarendezéséhez használjuk a kezeinket. Később olvashatod, hogy 
tegyük a kezünket valamelyik csakrára, ilyenkor is csak az éteri burokról van szó, közvetlenül a test 
fölött! 
 
Az étertest az aura rétege, a fizikai testhez ez áll a legközelebb.  Átmeneti állapot az anyag és az 
energia között. Fényszövedékekből épül fel, szerkezete hasonlít a fizikai testhez, valamennyi szervnek 
az anatómiája kirajzolódik benne.  
Nagysága a testtől számítva kb. 0,5 – 5 cm.  

 A csakrákon keresztül kibocsátott és beáramló energiákat tartalmazó étertest foglyul ejt és visszatart 
a spirituális testekből begyűjtött bármilyen diszharmóniát. Amikor már tapasztalt gyógyító leszel, 
érzékelni fogod a kezeddel ezeket az energiákat, esetleg még mozgó színrezgéseket is láthatsz. 

A hőmérsékletváltozások, illetve a burok textúrája is jelzésértékű arra nézve, hogy hová kell több 
energiát koncentrálni.  

Kezdőként nem szabad elbátortalanodni, ha semmit sem látsz vagy érzel! (Javaslom, gyakorold a 
környezetedben, családtagjaidon. Lazán és nagyon lassan simíts végig az étertesten tetőtől talpig, a 
testtől kb. fél - 1 cm-re. Ha behunyod a szemed és koncentrálsz, leheletnyi ellenállásba ütközöl, és a 
hőmérséklete is magasabb, amit a tenyereddel érzel.) 

A kristályok kiegyensúlyozzák az energiákat, kezünkkel pedig koncentráljuk és irányítjuk őket. A 
gyógyítandó személy testét körülvevő és a testén lévő kristályok igen specifikus és szerteágazó 
elektromágneses erőmezőket hoznak létre. Ez az energia újrapolarizálja az összezavart 
energiamezőket azáltal, hogy kivezeti, illetve hozzáadja a megfelelő energiarezgéseket, így 
kompenzálva az egyensúlyhiányt. 

A gyógyító fizikai testének rezgései hozzáadódnak mindehhez, koncentrálják és vezérlik az energia 
áramát a gyógyítandó személy étertestén keresztül. Ha lelki vagy fizikai betegség áll fenn, a gyógyító 
vagy intenzívebb melegségként, vagy színváltozásként érzékeli ezt és kezével elsimítja, illetve 
korrigálja az étertest burkában található hibákat.  

Éppen ezért hangsúlyozom, mert kiemelten fontos, hogy csak akkor vállalkozz más emberek 
kezelésére, ha Te magad lelkileg kiegyensúlyozott és fizikailag egészséges vagy! A kezelést önzetlenül 
tedd, szeretettel, ne legyenek elvárásaid és soha ne ítélkezz! 

 

Felelősség 

Gyógyítóként ismerned kell a feljebb ismertetett lehetséges mellékhatásokat. Ezek a mellékhatások 
nem csak a kezelt személyen, hanem nálad, mint gyógyítónál is jelentkezhetnek, ha nem vagy eléggé 
tudatos arra, amit csinálsz. Hasznos, ha naponta végzel bármilyen meditációt, ami elcsendesíti az 
elmét.  



Én személy szerint azt is javaslom, hogy szánj időt legalább egy rövid meditációra vagy imára akkor is, 
mielőtt kezelni kezdesz valakit. (Az oklevéllel együtt fogsz kapni egy imát is, aminek tartalmát 
érdemes követni). A meditációval, imával rezgéseidet összhangba hozod azzal, amit csinálsz. 

Teljes felelősséget kell vállalni a gyógyításért! 

Soha ne hagyd magára a kezeltedet a gyógyító elrendezésben! Kísérd figyelemmel, mi történik vele. 
Néhány percenként érdeklődj, nem tapasztal – e valamilyen kellemetlenséget? Figyeld reakcióit! 
Remegés, hidegrázás, izzadás, sírás, vagy tájékozódászavar jelentkezhet. 

Ha ezen tünetek bármelyike jelentkezik, azonnal hagyd abba a kezelést és távolítsd el a kristályokat. 
Ezután végezd el az alább megadott kezeléseket. A személy érzékenységétől, valamint a reakciók 
hevességétől függően vagy csak az egyiket, vagy mindet el kell végezni, hogy a gyógyítandó személy 
ismét egyensúlyi állapotba kerüljön. Általában néhány percen belül bekövetkezik ez az állapot. 

 

Fizikai reakciók kezelése 

Amikor a finomtestek energiái újrarendeződnek és harmóniába kerülnek a kristályok energiáival, a 
gyógyítandó személy hidegrázást vagy hőhullámot tapasztalhat. Túl sok kristály befogadása esetén 
enyhe szédülés is jelentkezhet. Bizsergést, enyhe tűszúrásokat is érezhet a test különböző pontjain. 
Ezek a tünetek mind azt jelzik, hogy az energiák még mindig egy adott betegség vagy rosszullét 
gyógyításán dolgoznak, mint pl. hátfájás, görcsök, fejfájás, izomfájdalom. 

A következőképpen végezzük a kezelést: 

1. Takarjuk le a kezelt személyt egy takaróval, hogy gyorsabban visszanyerje normális 
hőmérsékletét. 

2. Feküdjön nyugodtan legalább 5 percig. Ekkor kérdezzük meg tőle, hogy még mindig érzi a 
reakciókat? Ha igen, akkor spricceljünk néhány csepp vizet a csuklójára és a homlokára, ezzel 
segítünk visszatérni a normál állapotba. Ha szükséges, az alkart megmasszírozhatjuk, hogy 
növeljük a véráramlást.  

3. A kezelt személy lassan keljen fel. 

  

 Érzelmi reakciók kezelése 

A kezelés közben, vagy a kezelést követően a kezelt személy sírásra fakadhat, zavaros gondolatai 

támadhatnak, jöhet hidegrázás, hőhullám, és úgy érezheti, hogy képtelen kezelni a felszínre került 

negatív érzelmeket, mint pl. a félelem, gyűlölet, féltékenység, önbizalomhiány. 

Segíteni kell megértetni vele, hogy a kristályok a mentális és érzelemtestbe ékelődött régi negatív 

blokádok feloldódását váltották ki. Tulajdonképpen pozitív reakcióról van szó, ezért bátorítsuk a 

negatív érzelmek feloldásában. Beszéljünk hozzá, vigasztaljuk, hallgassuk meg, és segítsünk neki 

visszatérni a normális állapotba azzal, hogy lezárjuk a csakráit. 

 



1. A kezelt személy feküdjön a hátára 

2. Érintsük meg a koronacsakrát (étertesten) bal kezünk mutató ujjával.  

3. Kérjük meg, hogy velünk együtt vizualizálja a hetedik csakrával kapcsolatos ibolyaszín szirmok 

összecsukódását (ezerszirmú lótusz) saját energiánk és a kezelt személy energiáinak 

vegyülése a csakra azonnali bezáródását eredményezi. 

4. Ismételd meg ezt a lezárási folyamatot a harmadik szem indigókék és a torokcsakra kék színű 

szirmaival 

Ez az eljárás lezárja az energiaáramlást az ember spirituális központjaiban. Így könnyebben vissza 

lehet térni a fizikai tudatállapotba. 

5. Helyezzük mindkét kezünket tenyérrel lefelé, kissé szétálló újjakkal a napfonatra (a köldök 

felett picivel az étertesten) 

6. Lassan kezdjük el lefelé mozgatni a kezünket gyengén, húzó mozgással a napfonat, a szakrális 

és a gyökércsakrák felett, egészen az ízületekig, ahol a lábak találkoznak a szeméremcsonttal. 

Azután húzzuk tovább lefelé ezt az éteri energiát végig a lábakon, egészen a lábfejig. Ezt a 

folyamatot egyszer kell végigvinni. Ilyenkor az történik, hogy az alsó csakrákból a testen 

keresztül kivezetjük a fölösleges érzelmi energiákat. 

7. Rázzuk le a kezünkről ezeket az energiákat. 

8. Ültessük fel a kezelt személyt és kérjük meg, hogy kezdjen el járkálni. 

A realitással és az énnel történt kapcsolatvesztéstől a húzó mozdulatok nélkül is megszabadíthatjuk 

a kezelt személyt úgy, hogy 1 – 4-ig követjük a fent leírtakat, majd  

9. Mutatóujjunkat közvetlenül a napfonatra (étertesten) tesszük, miközben megkérjük a kezelt 

személyt, vizualizálja Ő is, hogy sárga szirmai gyökeret eresztenek a szakrális csakrába. 

10. Helyezzük az ujjunkat a szakrális csakra területére és vizualizáljuk, hogy narancsszínű szirmai 

gyökeret eresztenek a gyökércsakrába. 

11. Vizualizáljuk, hogy a vörös energia lefelé árad a lábakon, majd kiáramlik belőle, le a földbe. 

 

Ez a gyakorlat a fizikai síkhoz köti az embert, az alsóbb csakrákat összekapcsolja a Föld energiáival. 

Ezt az eljárást alkalmazzuk akkor is, ha valaki talajt vesztettnek, túl spirituálisnak érzi magát és nem 

tud vele mit kezdeni. Valószínűleg úgy nyitotta meg valaki – vagy tudatlanul Ő maga – a csakráit, 

hogy szellemileg még éretlen volt rá. Ilyenkor úgy érezheti, hogy elvesztette a világhoz való 

kapcsolatát.  

Bár felemelkedésről beszélünk, mégis rendkívül fontos, hogy természetünkből adódóan kapcsolatban 

maradjuk a Földdel, azaz az alsó három csakránk is harmonikusan működjön. 

A szellemi és fizikai aspektusok közötti egyensúly megtartásának módja, ha állandó kapcsolatban 

vagyunk a természettel, tiszteljük és elfogadjuk azt. Ezért elengedhetetlen a spirituális úton járóknak, 

hogy gyakran sétáljanak a természetben, a szabad levegőn, erdőben, sziklás területen. Közben 

vizualizáljuk, hogy az alsóbb központok lenyúlnak a Földbe. Le is feküdhetünk a földre, hogy elménk 

és testünk gyorsan visszatérjen a létezés normális állapotába. 



 

Az alábbiakban néhány példát írok különböző tünetekkel kapcsolatos kezelési eljárásokról. Mivel az 

alkalmazhatóságok bősége szinte kimeríthetetlen, ha az alapokat elsajátítod, már magad is ki tudod 

választani, melyik eljárást alkalmazd különböző tünetek esetében.  

Hangsúlyozom itt is, hogy hallgass belső hangodra! Végezz meditációt legalább naponta (még jobb, 

ha naponta kétszer) Belső vezetőd elvezet azoknak az ismereteknek a birodalmába, amelyekre 

szükséged van! 

Itt nem térek ki a Dávid – csillag, vagy a Piramis elrendezésekre, ezekről viszont tanulhatsz a II. illetve 

a III. modulokban a betegségekkel kapcsolatban is. 

 

 

BETEGSÉGEK 

 

 

Emésztési zavarok, gyomorproblémák 

A gyomorproblémák, emésztőszerveink tüneteit nehéz megkülönböztetni. Emésztőrendszerünk az 

elfogyasztott ételt energiává alakítja. Ha megfelelően táplálkozunk, és szervezetünk jól működik, a 

tápanyagokat jól hasznosítjuk, és az ételből származó energia a véráram segítségével testünk 

valamennyi részébe eljut. De ha szervezetünk működésében zavar támad, emésztési problémák 

adódhatnak. 

Az emésztőszerveink (száj, nyelőcső, gyomor, vékonybél, vastagbél, máj, hasnyálmirigy, epehólyag) 

az étel lebontásáért, a tápanyagok felszívódásáért és az emészthetetlen anyagok eltávolításáért 

felelősek. 

Az emésztőszervek fizikailag a bevitt tápanyag emésztését végzik (már a szájban, a rágással és a nyál 

hozzáadásával történik az előemésztés), míg lelkileg a „megemészthetetlen” konfliktusok betegítik 

meg. „nem tudom lenyelni”, „nem tudhatom  a magaménak, de szeretném”, „összeszorul a 

gyomrom”, stb. Ezek a konfliktusok ugyanolyan tüneteket okoznak, mint azok az ételek, amelyeket 

nem tudunk megemészteni. 

A testünkben a napfonatcsakra szabályozza az emésztés folyamatát. A düh, a stressz, az aggodalom 
egyensúlyzavart idéz elő a csakrák működésében, ezáltal zavart okoz az emésztőrendszerben is. Bár a 
napfonatcsakra irányítja az emésztés folyamatát, de a tápanyagok felszívódását segítő többi csakra 
működését is egyensúlyozni kell. 

  

 



Gyógyító kristályok 

A borostyán méregteleníti az emésztőrendszert, a negatív energiát pozitívvá alakítja. Segít a 
gyomorhurutos tüneten és a gyomorfekélyen. Erősíti a gyomor nyálkahártyáját. Az idegi eredetű 
gyomorproblémákon is segít. mivel boldogságot, vidámságot és gondtalanságot eredményez. 

A citrin enyhíti a kellemetlen emésztési panaszokat, és segíti a táplálék felszívódását, a 
méreganyagok kiválasztását. Hatással van a hasnyálmirigyre. Segíti a szervezet méregtelenítési 
folyamatát. Önbizalmat, bátorságot és új életenergiát ad. 

A peridot a szív- és napfonatcsakrában tárolt negatív érzelmek megszüntetésével egyfajta 
nagytakarítást végez az egész szervezetben, hatásos székrekedés, felfúvódás, teltségérzet, 
bélgyulladás kezelésére és az anyagcsere élénkítésére. Ráadásul fiatalít, mivel feszesebbé teszi a 
szöveteket is. 

A rodokrozit barackrózsaszínű, csíkos és nagyon erőteljes kristály. Rövid idő alatt oldja a napfonat- és 
a szívcsakra blokkjait, felszínre hozza az elfojtott érzelmeket. Hatással van a nyombélre, segíti a 
szervezet méregtelenítését és savtalanítását. Sok rosszindulatúnak mondott sejtelváltozást is 
pozitívan befolyásol. 

A türkiz az érzelmeinkre hat. Energiát visz a napfonatcsakrába, és az immunrendszer támogatásával 
párhuzamosan növeli az életenergiát. Segít elhatárolódnunk a lelki terhektől, megszünteti az 
ingadozó kedélyállapotot. 

A lápisz lazuli tisztítja és egyensúlyba hozza a torok-, a napfonat- és a koronacsakra energiáit, és 
segíti a tápanyagok felszívódását. Szabályozza a szervezet különféle mirigyeinek működését, így azok 
mindenféle megbetegedése esetén hatásos segítséget nyújt. 

Hogyan használjuk? 

Vegyünk hat hegyikristályt, (ha van egyhegyű, az a legjobb) valamint lapos marokkőként (olyan ami 
megmarad a testen) egy borostyánt, egy citrint, egy peridotot, egy rodokrozitot, egy lápisz lazulit. 

1. A kezelendő személy feküdjön le kényelmesen a talajra, egy jógamatracra vagy polifoomra. A 
kezek lazán a test mellett, a lábak enyhén szétnyitva. 

2. Helyezzük el a hat hegyikristályt a test körül: egyet a fej fölé, egyet a lábak alá középre, egyet-
egyet a térdek mellé, egyet-egyet pedig mind a két könyök mellé. A kristályok kb. 15 cm-re legyenek 
a test körül. Ha egyhegyű hegyikristályt használunk, a hegye minden oldalról a fej felé nézzen. 

 3. Helyezzük el a borostyánt a szakrális csakrára az alhason, kb. kétujjnyira a köldök alatt, a citrint a 
köldök fölé, a peridotot a szegycsont alsó végéhez, a rodokrozitot a szívcsakrára, a türkizt a 
szegycsont közepére (a mellcsonton, a szív és a torok között), a lápisz lazuli pedig a torokcsakrára 
kerüljön.  

 4.  Lehetőleg ne beszélgessünk a kezelés alatt, de 5 perc után kérdezzük meg a beteget, nem 
tapasztal – e kellemetlen érzést. Az energiák felvétele kb. 15 - 20 percig tartson. 

5. Távolítsuk el a kristályokat tetszés szerinti sorrendben. Hagyjuk a beteget még pihenni, míg úgy 
érzi, hogy készen áll felkelni. 



 

Általános gyengeség, fáradtság. 

Ha valaki normál éjszakai alvás után is hosszabb időn keresztül fáradtnak, gyengének, kimerültnek 

érzi magát, annak a szervezetében felborult az egyensúly. A megmagyarázhatatlan fáradtság adódhat 

olyan fizikai problémából, mint a fel nem fedezett gyulladás, fertőzés, vashiány, vérszegénység, stb. 

ezért ilyen esetben orvosi kivizsgálás szükséges.  

Lelkileg ezt az állapotot érzelmi megrázkódtatás, súlyosnak érzett konfliktusok, kezelhetetlennek, 

kilátástalannak tűnő lelki fájdalmak okozzák. 

Az energetikai szinten bekövetkező gyengeséget mielőbb helyre kell állítani, mert a halogatás 

sérülékennyé teszi az embert és legyengül az immunrendszere. Erre a célra kifejezetten alkalmasak a 

kristályok.  

 

Gyógyító kristályok 

Az apatit helyreállítja természetes energiatartalékainkat, amikor gyengeséget és apátiát élünk meg. 

Erősítő és élénkítő hatású, különösen, ha szélsőséges aktivitási időszakok és energiahiány váltják 

egymást gyors egymásutánban. Az apatit támogatja az egészséges étvágyat is, ezzel hozzájárulva az 

energiatartalékok feltöltéséhez. 

 

A tűzopálnak serkentő és ösztönző hatása van, ami pár percen belül érzékelhető. Dinamikusnak és 

aktívnak érezzük magunkat tőle, különösen abban a tekintetben, hogy reggel gyorsabban 

„beindulunk” tőle. A tűzopál felébreszti a lappangó lelkesedés tüzét, és lehetővé teszi, hogy sok 

dolgot intézzünk el rövid idő alatt.  

Figyelem! A tűzopál csak átmenetileg és rövid ideig alkalmazható, mert hosszabb távon áteshetünk a 

ló túlsó oldalára és a túlzott aktivitás miatt gyengülünk le. 

 

A gránátpirop segít aktiválni az energiatartalékokat, ha fáradtak vagyunk, míg ezzel párhuzamosan 

támogatja a test természetes regenerációs folyamatait. A célokhoz hosszú távú kitartást és 

bátorságot is biztosít a megpróbáltatást jelentő időszakokban. Segít azokban a dolgokban, amelyeket 

minden nap meg kell tennünk. 

 

A rodokrozitnak gyors, bátorító és serkentő hatása van. Segít viszonylag rövid idő alatt túljutni a 

fáradtságon és hasonló megpróbáltatásokon.  

Figyelem! A rodokrozitot energiahiányos állapotban egy hétnél tovább ne használjuk, mert az 

energiatartalékok lemerülhetnek, ami még nagyobb energiahiányhoz vezethetnek. 



Hogyan használjuk? 

A felsorolt kristályokat a kezelés kezdetétől számítva egy héten keresztül használjuk nyaklánc vagy 

függő formájában. Szintén egy héten keresztül fogyasszunk hegyikristály hozzáadásával a fent 

felsorolt kristályok valamelyikéből készült kristályvizet, naponta 2 dl-t, egész napra elosztva, lassan 

kortyolgatva, rövid ideig a szájban tartva. 

 

A tigrisvas új erőt biztosít, amikor valaki fáradt és gyenge, mivel serkenti a vas felszívódását és 

anyagcseréjét. Lassan dolgozik, hatása folyamatosan erősödik. Figyelem! A tigrisvas nem 

használható, ha a gyengeséget gyulladás okozza! 

Hogyan használjuk?  

Tigrisvasból készített nyakláncot vagy függőt használjunk hosszabb időn keresztül. 

 

Töltsük  fel energiával az egész testet, a csakráknak megfelelő kövekkel. 

A kezelés menete: Vegyünk két db hegyikristályt (ha van egyhegyű, az a legjobb, de marokkő is 

megfelel) és az alábbi kristályokból 1 – 1 db-ot, lapos, marokkő formában:  

Gyökércsakrára: hematit, vagy jáspis 

Szakrális csakrára: karneol, hölgyeknél lehet holdkő 

Napfonat csakrára: citrin, vagy tigrisszem 

Szívcsakrára: rózsakvarc, vagy aventurin 

Torokcsakrára: kalcedon, vagy akvamarin 

Harmadik szemre: Lápis lazuli, vagy szodalit 

Korona csakrára: ametiszt, vagy csaroit, vagy sugilit 

1. A kezelést fekvő helyzetben végezzük. A két hegyikristályt helyezzük el a fej fölött illetve a két 

láb alatt középen. Ha egyhegyű kristályokat használunk, akkor a csúcs a fej felé nézzen. A 

kristályok kb 15 cm – re legyenek a testtől. 

2. Helyezzük el a kristályokat a csakrák helyére, a legalsó, gyökér csakrával kezdjük. A 

koronacsakra kövét közvetlenül a fej fölé tegyük. 

3. Lehetőleg ne beszélgessünk a kezelés alatt, de 5 perc után kérdezzük meg a beteget, nem 

tapasztal – e kellemetlen érzést. Az energiák felvétele kb 15 - 20 percig tartson. 

4. Távolítsuk el a kristályokat tetszés szerinti sorrendben. Hagyjuk a beteget még pihenni, míg 
úgy érzi, hogy készen áll felkelni. 

Ezt a kezelést ajánlott kétnaponta megismételni, 10 napig vagy igény szerint tovább. 

 



Érzelmi válságok, megrázkódtatások, sokk  

Baleset, váratlanul jött komolyabb betegség, egy családtag vagy szeretett személy elvesztése,  

természeti csapások,  testi-lelki fájdalmakat okozó megrázkódtatások, sokkok, érzelmi válságok 

sajnos mindannyiunk életében bekövetkezhetnek időnként.  

Az érzelmi sokk olyan állapot, amibe az érintett személy beleragad és hosszabb ideig abban a 

hangulatban marad, amelyben a sokk érte.  

A lelki szinten bekövetkező sérülést minél előbb helyre kell állítani, mert hosszabb távon súlyos 

betegséghez vezethet. Maga a megrázkódtatás azonnali hatású, de a következményei hetek, 

hónapok, sőt évek múlva jelennek meg. Ennek az ideje azon múlik, mennyi idő múlva tér vissza a 

normál kerékvágásba, mikor tudja az eseményt „elengedni”. 

Ebben az esetben az egyensúly helyreállítása a feladatunk, és a következő kezeléssel feloldhatjuk a 

múltbeli megrázkódtatásokat.  

Ezzel a kezeléssel akár a gyermekkor lelki sérüléseit is felszínre hozhatjuk és feloldhatjuk. 

 

Kristálykezelés 

 

A kezelést fekvő helyzetben végezzük, előkészület az általános kezelésnél leírtak szerint. 

Csiszolt marokkövekre van szükségünk, az alábbiak szerint.  

7 db ruilkvarc (minden szinten kijavítja a megrongálódott szerkezetet, helyreállítja az életenergia 
természetes mozgását. Ugyanakkor az energia egységét is újraszervezi.) 

3 db karneol (A karneol feloldja az érzelmi sérülést, meggyógyítja az aurát, s egyensúlyba hozza a 
szakrális csakrát.) 

3 db rózsakvarc (pozitív hatással van az érzelmekre, oldja a stresszt és serkenti a gyógyulást. 
Védelmez a külvilág nemkívánatos hatásai ellen, így fenntartja a szervezet energiaszintjét.) 

1 db türkiz (a váll és a felsőtest ellazulásával oldja a feszültséget.) 

A kövek lehetőség szerint legyenek laposak, illetve olyan formájúak, amik megmaradnak a testen. 

Hat db rutilkvarcot helyezzünk el a test körül, kb.15 cm-re. Egyet a fej fölé, egy az enyhén szétnyitott 
lábak alá középre, egy – egy db a két könyök mellé és egy – egy db a két térd mellé, a test jobb és bal 
oldalára.  

A hetedik rutilkvarcot tegyük a napfonat csakrára. 

 



Egy karneolt tegyünk a torokcsakrára, egyet a szakrális csakrára, egyet pedig a két térd közé.  

Egy rózsakvarcot tegyünk a mellkas közepére a szívcsakrára, egyet – egyet pedig a szemek fölé 
(feszültségoldó pontok)  

A türkizt a pajzsmirigy területére (a torok- és a szívcsakra közé, a kulcscsontok találkozásához) 
tegyük. 

 

Idéztessük fel a beteggel gondolatban a megrázkódtatást kiváltó eseményt. Ez felgyorsítja az 
oldódást és az azt követő gyógyulási folyamatot.  

Amikor érzelmi változást tapasztalunk, a beteg lenyugodott, esetleg az egyensúly helyreállását érzi, a 
folyamat befejeződött. (kb 20 perc, de tetszés szerint) 

Szedjük le a köveket tetszőleges sorrendben, és amikor a beteg úgy érzi, felállhat. 

A kezelést addig ismételjük naponta, míg a beteg azt mondja, hogy az egyensúly teljes mértékben 
helyreállt. Gyakran előfordul, hogy a kezelt személy sírva fakad a kezelés közben.  

Ilyenkor alkalmazzuk a feljebb ismertetett „Érzelmi reakciók kezelése” címszó alatt írtakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



A tanfolyam befejezéseként 

Hangsúlyozom újra, hogy hallgass belső hangodra! Végezz meditációt legalább naponta (még jobb, ha 

naponta kétszer) Belső vezetőd elvezet azoknak az ismereteknek a birodalmába, amelyekre 

szükséged van! 

A II. illetve III. modulra jelentkezni lehet a honlapon, a Tanfolyamok menüpont alatt.  

 

Szeretettel kívánok sok sikert a gyakorlati alkalmazáshoz! 

 

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 

 


