
   www.kristalygyogyitas.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ma Prem Shakti Alternatív Terápia képzések 

 

Mottónk: 

Hiszünk abban, hogy egészségünk az egész ember múltját és jelenét 

figyelembevevő szelíd módszerekkel megóvható és javítható 

 

 

 

Kristály – Programozás 
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Bevezetés  

Szeretettel köszöntelek Kristály tanfolyamunk Kristály Programozás kurzusán! 

Mire ide eljutottál, az I. és II. modulokban megismerkedhettél a legfontosabb kristályokkal és 

azok kezelésével, tisztításával, feltöltésével, valamint azt is tudod, hogyan segíthetnek 

nekünk. Ezért ebben a modulban erre már nem térünk ki. 

Bizonyára már az is egyértelművé vált, milyen fontosak a különböző szertartások, 

meditációk. Ezeknek azért van jelentőségük, mert miközben előkészülsz és végzed a 

szertartást, saját energia - rezgéseddel is ráhangolódsz a kristályokra. A kristályok 

programozásánál ugyanis rendkívül fontos, hogy tudatod elcsendesítsd és leválj a 

külvilágról, mert saját belső hangodat kell meghallanod, érzéseidnek kell hangot adnod. Nem 

fontos, hogy azt a szertartást kövesd, ami nekem bevált, és amit szeretettel ajánlok! 

Dolgozz ki magadnak bármilyen módszert, amivel az elmédet elcsendesítheted, ez is 

működni fog! Ha viszont a kristály programozása közben fejedben egymást kergetik a 

gondolatok, könnyen ellenkező hatást érsz el, és beprogramozod a kristályba a 

problémáidat! 

Amikor belépsz a kristályok birodalmába, felfedezheted életedben a csodát! A kristályok a 

Föld mélyén formálódtak, nőttek és töltődtek évmilliókon keresztül és a végtelen idők 

bölcsességét hordozzák magukban. 

Mindannyian tudjuk, hogy a kristályok számtalan területen gyakorolnak befolyást az 

életünkre. Alkalmazzák őket orvosi műszerekben, órákban, rádióban, TV készülékben, 

számítógépben, telekommunikációs eszközökben. A kvarc legismertebb sajátossága az un. 

piezoelektromos hatása és memóriakapacitása a szilícium chipekben. 

A kristályoknak a legmodernebb technológiában történő alkalmazásán kívül van még egy 

nagyobb jelentősége: azért állnak a rendelkezésünkre, hogy segítsenek felülemelkedni jelen 

életünk monotóniáján és korlátain azáltal, hogy hozzáférést biztosítanak az elme 

dimenzióihoz. 

Ezen a kurzuson megismerheted a saját kristályaid által közvetített, kifejezetten rád 

szabott egyedi mintázatot, aminek segítségével számos területen javíthatsz és 

megváltoztathatod az életedet. 

Minden kristály finom energiákkal, egyéni vibrációs tulajdonságokkal rendelkezik. 

Szimmetrikus atomszerkezet és szigorú geometriai pontosság jellemzi őket. Bár úgy tűnik, 

hogy törékenyek és mozdulatlanok, molekuláris szinten azonban valóságos energiabombák. 

Ez az energia ruházza fel a kristályokat egyedi tulajdonságaikkal és ez határozza meg a 

bennük rejlő „ajándékokat” is. 

 

A saját célra programozni szánt kristályokat legjobb kicsi marokkő formában beszerezni, 

amelyek megközelítőleg egyforma méretűek legyenek. Az egészen pici kristályok 

ugyanolyan hatással rendelkeznek, mint a nagyok, mivel a hologramhoz hasonlóan a 

legkisebb részben is benne van az egész! 



A programozás szertartásainál használunk különböző színű gyertyákat, füstölőket, illóolajat, 

élő virágot (lehet cserepes vagy vágott virág), virágszirmokat (nagyon jó erre a célra a pot -

pourri), különböző színű, de nem színes mintás terítőket, ami lehet akár még nem használt, 

egyszínű pamut zsebkendő is.  

Ebben a modulban először néhány alapismeretről olvashatsz, majd saját részre választod ki 

a kristályaidat, amelyek a különböző céloknak megfelelően vannak csoportosítva. Ahhoz, 

hogy a különböző célokra valóban a legmegfelelőbb kristályt válaszd, ami valóban hozzád 

való, érdemes a kristály saját, egyedi tulajdonságát figyelembe venni. Egy – egy célra 

egyedi tulajdonságuk alapján ezért itt 12 féle kristályból választhatsz.  

 

 

 

 

Fontos tudnivaló 

Ebben a modulban alap információkat és javaslatokat kapsz arra vonatkozólag, hogy milyen 

célra milyen kristályok között válassz. A javaslattól függetlenül elsősorban a megérzéseid 

vezessenek, és soha ne gondold azt, hogy tévedsz! 

A felsorolt kristályok mind különböző, de mégis egy adott célnak megfelelő tulajdonságokkal, 

ígéretekkel rendelkeznek. Ha mégis úgy érzed, hogy számodra egyik sem megfelelő, és 

szeretnél inkább valami mást választani, akkor mindig kövesd saját, belső 

meggyőződésedet! 

Hangsúlyozom, hogy nem szükséges az általam javasolt kristályokat választanod! A II. 

modulban tanulhattad, hogy nagyon sok olyan kristály is van, ami kifejezetten a saját 

szerencseköveddé válhat, akár a Nap, a Hold, vagy az Ascendensed kövei között. 

Választhatsz azok közül is, vedd azonban figyelembe az ott felsorolt életterületeidet! 

Azoknak a kristályoknak a rezgése a megadott életterületen rezonál veled a legjobban.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Alapok 

 

1. A színek jelentősége a programozásban 

Rendszerint akkor programozunk kristályt, amikor olyan kívánságunk van, amit el szeretnénk 

érni és ehhez támogatást kérünk. A kívánságunk teljesülése jó érzést, boldogságot kelt 

bennünk, amitől testünk és auránk rezgésszintje megváltozik. Rendkívül fontos, hogy 

programozás előtt ráhangolódjunk arra a „boldogság” rezgésállapotra, amit akkor érzünk, 

amikor elérjük azt, amit szeretnénk! 

A harmadik dimenzióban látható színek az elektromágneses sprektum centrumából eredő 

rezgések vagy sugarak. Amikor a fény keresztülhalad egy prizmán, egy hét színből álló 

szivárvány jelenik meg. Minden egyes kivetített színnek megvan a maga specifikus 

hullámhossza és rezgésminősége.  

Ezért működnek olyan sikeresen a Ma Prem Shakti kristályfüggők, spirálok, amelyen a 

színek, számok, kristályok jelentőségén kívül még az elkészítés időpontjában aktuális 

bolygók együttállása is figyelembe van véve. Ha nem ismered még ezeket a különleges, 

ablakba akasztható kristályfüggőket, belső blogunkban ismerkedj meg velük!  

 

Programozásnál tehát az elérni kívánt cél alapján érdemes figyelembe venni a kiválasztandó 

kristály színét. Hatékonyabb a programozás, ha a szín rezonál a kívánsággal, illetve a 

„boldogság rezgésünkkel”. 

A kristályok a szivárvány minden színében pompáznak, és a színük mindig elárul valamit 

alapvető tulajdonságaikról. 

A legalacsonyabb és a leghosszabb rezgés a vörös. A vörös kristályok energiát, életerőt és 

szenvedélyt hordoznak. Tulajdonságai rendkívül föld – orientáltak, mivel a fizikai világhoz 

való kapcsolódásunkat képviselik. A vöröset követi a narancs rövidebb sugara, majd a sárga, 

a zöld, a kék, az indigókék, végül a legmagasabb, az ibolyaszín. 

A lila kristályok spirituális erővel rendelkeznek és segítik a felemelkedést, míg a zöldek 

inkább a földi dolgokkal, növényekkel, egészséggel, a kreativitással, pénzzel rezonálnak. 

A sprektum alsó végén található sugarak a túlélés, szexualitás, harag, önértékelés, bátorság, 

és a vitalitás energiáival állnak összefüggésben. 

A felső színek a feltétel nélküli szeretet, kommunikáció, és a spirituális megvilágosodás 

magasabbrendű aspektusaival hozhatók kapcsolatba. Hogy milyen mértékű érzelmi és fizikai 

hatásokat tapasztalunk, az az auránkba vetülő sugár erősségétől és típusától függ. 

A pasztellszínek úgy jönnek létre, hogy a sprektum eredeti színeihez fehér szín vegyül. Ezek 

a kristályok további segítséget jelentenek a tudatos éberség fenntartásához és növeléséhez. 

A rózsaszín, bíborszín, citromsárga, arany, türkiz csupán néhány változat a kikeverhető 

színek közül. Ha tökéletes harmóniában kívánunk lenni fizikai és spirituális énünk 



valamennyi aspektusával, akkor lime zöld (fehér és zöld keveréke), rózsaszín, (fehér és 

vörös keveréke), vagy borostyán (fehér és narancssárga keveréke) kristályokat használunk. 

A hét alapszín és ezek pasztell árnyalata jótékony hatásának kiaknázása érdekében tiszta, 

vagy színeket tartalmazó kvarcot ( SiO2 ) használunk programozásra, amelyek közé tartozik 

többek között a hegyikristály, karneol, füstkvarc, rózsakvarc, citrin, ametiszt, stb.  

A kvarc az a kristály, ami a lehető legtökéletesebb állapotúvá alakítja az energiát, és 

ami természetes számítógépként információkat és energiamintákat tárol. 

 

 

2. Jegyezd fel tapasztalataidat, vezess naplót! 

Hasznos, ha a kristály kiválasztása és programozása után a benyomásaidat, 

tapasztalataidat, gondolataidat, álmaidat feljegyzed egy naplóba. 

A programozott kristályok ugyanúgy a tudat szintjén hatnak, mint a gyógyításra használt 

kristályok. Sose várd, hogy a kristály helyetted cselekedjen, de inspirációt (sugallatot) kapsz 

majd – sokszor álmodban - ahhoz, hogy „jókor legyél jó helyen” és ne járj úgy, mint a falusi 

pap a tanmesében. 

Egy kis kitérő, ha nem ismernéd: Elönti az árvíz a falut, a pap felmászik egy fa tetejére. 

Elkezd imádkozni Istenhez, hogy mentse meg őt. Pár perc múlva egy úszó ajtót lát maga 

alatt. De ő legyint, mert az Isten megmenti őt, nem fog egy ajtóba kapaszkodva menekülni. 

Közben a víz egyre emelkedik. Nemsokára érkezik egy csónak, menekülő emberekkel. Kérik 

a papot, tartson velük, de ő kevélyen kiált le: - Menjenek csak, az Isten nem hagy cserben, 

megment.  

Pár perc múlva egy helikopterről igyekeznek megmenteni a már szinte a vízben üldögélő 

papot, aki őket is elutasítja. Nemsokára a víz teljesen ellepi a fát, és a pap megfullad az 

áradásban. 

Amikor a mennyországba érkezik, felháborodottan reklamál Istennél, hogy miért nem 

mentette meg őt.  

Az Isten pedig értetlenül rázza a fejét: Fiam, háromszor is küldtem segítséget, de te nem 

éltél vele. 

Így van ez a programozott kristályoknál is. Jegyezz fel minden eseményt, ami a 

programozást követően történik, hiszen lehet, hogy másnap éppen arra a kis „szösszenetre” 

épül a megvalósulás, amit egyébként már elfelejtettél volna. 

 

 

 

 



3. Mit ne tegyél programozáskor? 

Soha ne határozd meg, milyen formában teljesüljön a kívánságod! Ha az elvárásoddal 

korlátozod a megoldást, akkor nem látod meg a segítségeket. A kristály a tudat szintjén 

mindig segít, mindig küld lehetőségeket neked, csak te nem tudod, vagy akár nem is akarod 

meglátni azokat.  

Lehet, hogy szeretnéd, ha sok pénzed lenne, de el sem tudod képzelni azt a rengeteg 

lehetőséget, ami rád vár: Azt gondolod, sok pénzed csak nyereménnyel lehet. Minden 

pénzed sorsjegyre költöd, még sem jön a gigantikus nyeremény …. közben egy 

„ágrólszakadtnak” ismert rokonod segítséget kér tőled, de visszautasítod, nem érsz rá, 

dolgoznod kell a pénzért. Rokonod eltávozik és kiderül, hogy óriási vagyont hagyott volna 

rád, ha nem utasítod vissza. Soha nem tudhatod, az élet mit tartogat számodra, ha 

beengeded! 

Javaslom, hogy ne kérj pénzt, lottó ötöst! Programozd a kristályod arra, amit a pénzzel 

szeretnél elérni! Lakást, nyaralást, vagy egyszerűen azt, hogy mindig a rendelkezésedre 

álljon annyi, amennyi kell. Ne kérj pénzt azért, hogy a gyerekeiden (vagy máson) segíthess, 

viszont nagyon beválik, ha azt kéred, hogy a gyermeked elérjen, megkapjon stb. valamit. Ha 

más jólétéért programozol, sokszorosan visszakapod! Örülj mindig mások jólétének! 

Soha ne szükségből, vagy elkeseredés miatt programozz! Ha elvesztetted a 

munkahelyed és már a segélyt is kimerítetted, kilátástalannak érzed a jövődet, tudattalan 

félelmedet közvetíti a rezgésszinted bármennyire igyekszel „pozitívan” gondolkodni. Mindig 

békélj meg és fogadd el a jelenlegi helyzetedet abban a tudatban, hogy ez átmeneti állapot, 

és fókuszálj a kellemes, jó dolgokra az életedben.  

Ne azt programozd, amit nem szeretnél! „Nem akarok beteg lenni”, „Rosszul érzem 

magam ezen a munkahelyen”, „Nem tudom fizetni a számláimat” stb…. ezek meg se 

forduljanak a gondolataidban! A „ Szeretném, ha ….. lenne” sem jó megfogalmazás, mivel 

ezzel a vibrációd a „nincs” érzést sugallja! 

 

4. Mire programozz? 

Lásd magad előtt a programozott célt! Éld bele magad az érzésbe, mintha elérted volna. 

Programozhatsz pénzt, de mi a szándékod vele? Naponta számolgatni? Vagy kifizetni a 

csekkjeidet? Nézz tovább a pénznél és azt programozd, amit elérni, megvásárolni, kifizetni 

akarsz a pénzzel! Ha a programozás szertartásán ezen tartod a figyelmedet, minden eszközt 

megkapsz, hogy elérd, a pénzt is beleértve. 

A kristályt a spirituális tudatosság növelésére, egy betegség gyógyítására, egy nem 

kívánatos gondolat vagy érzés elengedésére is beprogramozhatjuk, vagy gyakorlatilag 

bármire, amire a kő viselőjének éppen szüksége van.  

Tapasztalat az, hogy ha a cél megvalósulásával valami nemes dolog is létrejön, ami más 

emberek, élőlények, vagy a Föld javát is szolgálja, akkor a kívánság nagyon hamar teljesül! 

KORLÁTLANOK A LEHETŐSÉGEID! 



 

5. Tisztítás 

A kristályokat rendszeresen meg kell tisztítani, lehetőleg tengeri sós oldatban. Ha olyan 

követ használsz, amit nem áztathatsz, (erről az I. modulban tanulhattál) akkor egy tál tengeri 

sót takarj le valamilyen természetes anyaggal és erre tedd a követ.  

Mivel a kristály állandóan auránk mezejében van, könnyen magába szívja a fizikai, 

emocionális és mentális testekben lévő bármilyen szennyeződést és negativitást. Ezeket 

azután felerősítve sugározza ki magából, fokozva a problémákat, ha nem tisztítjuk meg 

teljesen! 

Ha olyan helyzetbe kerülsz, hogy melletted veszekedtek, vagy beteg emberek, vagy olyanok 

közelében voltál, akik rezgései nem kompatibilisek saját rezgéseddel, akkor is tisztítsd meg! 

A rezgésről szintén belső blogunkban olvashatsz! 

Az áztatás idejét megérzésedre bízhatod, aszerint, hogy mennyi negativitást szívhatott 

magába. Az időtartam egy órától maximum két napig terjedhet. Hagyd, hogy intuíciód 

vezessen ebben is! 

Miután a kristály megtisztult, folyass rá tiszta hideg vizet, hogy működésre ösztönözd 

elektromágneses energiáját. 

Utolsó lépésként árassz gondolatban fehér fényt a kristályon keresztül. 

Mivel a programozott kő (javasolt!) általában a bőrünkkel érintkezik, gyakran megérintjük, 

vagy magunkon viseljük, legalább kéthetente mindenképpen el kell végezni a tisztítást, hogy 

eltávolítsuk a bőrről rákenődött olajat, zsírokat. 

 

 

 

 

 

 

 



6. Milyen kristályt programozzunk? 

 

A hegyikristály  

Mielőtt elkezdenénk részletesen a kristályok különböző célokra való kiválasztását, 

ismerkedjünk meg a legfontosabb kvarccal, a hegyikristállyal.  

Legjobban a hegyikristály módosítható, illetve "programozható", mert a többi kristály már 
eleve magában hordozza saját egyedi rezgését vagy természetes jellegzetességét. Ez azt 
jelenti, hogy a hegyikristályt általánosan bárkinek, bármilyen cél megvalósítására tudjuk 
programozni, míg a többi kristály általában egy meghatározott célnak megfelelő 
tulajdonságokkal és ígéretekkel rendelkezik.  

A hegyikristály a tiszta fény tökéletes hordozója. Tiszta, töretlen fénye magába öleli a 
szivárvány összes színét. Azzal a teljességgel fűz össze bennünket, ami isteni szikraként 
lelkünk legmélyén lakozik és teremtő erejével mindent áthat. Szakadatlanul tölt minket, hogy 
sugárzó fényéhez hasonlókká váljunk. 

 

A hegyikristály programozása 

 

Gondoskodj arról, hogy ne zavarjanak programozás közben! 

A szobában használj cédrus, vagy menta füstölőt, vagy illóolajat.  

Első lépésként tisztítsd meg folyó víz alatt a hegyikristályodat! 

 
- Teríts le egy fehér terítőt, vagy egy nagyméretű, fehér színű pamut zsebkendőt. 

Teheted egy asztalra, vagy a padlóra is magad elé. 
 

- Gyújts meg egy fehér színű gyertyát, tedd a terítőre, (gondoskodj alátétről a baleset 
elkerülése végett!) fektess elé egy szál fehér virágot és a kettő közé tedd le a 
hegyikristályt. 
 

- Ülj, vagy feküdj le kényelmesen, csukd le a szemed és 10 percig a légzésedet 
figyelve relaxálj, vagy alkalmazz valamilyen más, általad megszokott lazító technikát. 
 

- Nyisd ki a szemed, fogd meg a hegyikristályt, figyeld egypár percig, hangolódjatok 

össze, vegye át a rezgéseidet. 

 

- Kérd az égieket, a magasabb szellemi erőket, vagy az angyalokat, imába foglalva, 

hogy töltsék meg energiával a kristályod, hogy a célodat elérhesd. 
 

- Újra lecsukott szemmel tartsd a harmadik szemedhez (a két fizikai szem között és 
kissé fölöttük) 



 

- Összpontosíts minél hosszabb ideig arra a célra, amire a kristályt használni 
szeretnéd. Képzeld el célod, szinte lásd magad előtt a véghezvitt tervet, majd 
hangosan mondd ki, miben szeretnéd, hogy a kő a segítségedre legyen. 
Elmondhatod néhány szóban, de részletezheted is. Csak azt mondd, amit szeretnél, 
használj olyan szavakat, amelyek mindegyike jó érzéssel tölt el! 
 

 

- Lásd a célod és érezd bele magad! Amit érzel, mondd ki hangosan is. 

 

- Csakis erre az érzésre koncentrálj! Hagyd, hogy szabadon és boldogan vigyenek az 

érzéseid egy pár percig. Minél élőbb képekkel vetíted át a kristályodnak azt, amit 

el szeretnél érni, annál könnyebben tud a segítségedre lenni. Ne azt képzeld el, 

milyen a vágyad nélkül, mert akkor azt tudatod a kővel, Ő is azt "érzi, éli át" és azt 

fogja teljesíteni számodra. Mindig a célod elérésére koncentrálj, ezt az állapotot kell 

átsugároznod a kristályod számára! 
 

- Tarts újra a tenyeredben a kristályt és figyelj, érezd a tenyereddel, hogy megérkezik 

az erő a kristályodba. Érezd, ahogy bizseregni, majd lüktetni kezd a sugárzott 

energiától az egész tenyered. 

  

Miközben a kristályt ezzel az energiával töltöd, végig maradj jó hangulatban. Lásd, hogy 
elérted a célt és érezd szívedben az örömöt. Tartsd fenn ezt az állapotot, ameddig figyelmed 
el nem kalandozik. 

A programozás célját közben akár hangosan is kiejtheted, például a következőképpen: "Arra 
programozom ezt a kristályt, hogy gyógyítson", vagy szeretetet, boldogságot, bőséget 
hozzon, tanulást, vizsgát, meditációt, álomfejtést vagy bármi mást segítsen. Fogalmazz 
egyszerűen, lényegre törően. 

Amikor úgy érzed, hogy figyelmed elkalandozik, köszönd meg a kristályod segítségét, légy 
szívből hálás érte.  

Ezután tartsd a kristályodat magadnál, vagy olyan helyen, ahol gyakran hozzáérhetsz, 
ilyenkor mindig gondolj örömmel a célodra és köszönd meg a segítséget. Éjszakára a párnád 
alá, vagy az ágy mellé teheted.  

 

Amikor olyan dolog történik, ami a célod irányába mutat, mindig légy hálás és 

köszönd meg! 

 

 

 

 



 

7. A Személyes kristály kiválasztása 

A minket segítő kristályok közül a személyes kristály kiválasztása a legfontosabb, mert ez 

nem csak a valódi énünket fejezi ki, hanem a személyes lehetőségeinket is megmutatja. A 

programozott személyes kristály lesz az elméd rejtett területei feltárásának legfontosabb 

eszköze. 

Amikor a személyes kristály rezgései maradéktalanul egybeolvadnak saját energiáiddal, egy 

csodálatos, különleges, harmonikus kapcsolat veszi kezdetét.  

Honnan tudjuk, hogy melyik a személyes kristályunk? 

Előfordulhat, hogy valamelyik kristály ellenállhatatlan erővel vonz, de az is lehet, hogy régóta 

van kedvenc köved. Ha így van, egészen egyszerűen ez a kő a személyes kristályod és csak 

arra vár, hogy Téged segíthessen. 

Ha mégsincs ilyen, és segítségre van szükséged a személyes kristály kiválasztásához, akkor 

használd az alábbi módszert: 

A választáshoz szükséged lesz egy arany színű gyertyára, tömjén, vagy fahéj illatú füstölőre 

vagy illóolajra, arany színű terítőre. 

Ha vannak marokköveid, vedd elő őket és tisztítsd meg. Minél több féle van, annál nagyobb 

a lehetőség, hogy jól válassz.  

Ha nincsen, vagy csak kevés köved van, az alábbiak a leginkább alkalmasak arra, hogy 

személyes igényeinkben segítsenek: 

gránát, zöld turmalin, citrin, holdkő, mohaachát, kékkvarc, heliotrop, ametrin, ónix, 

akvamarin, labradorit, napkő (vigyázat, sokan a goldflusst nevezik napkőnek, pedig még 

csak nem is hasonlít rá. A goldfluss szintetikus kő, teljesen más hatásokkal), 

Nem fontos az összes követ beszerezni, elegendő az is, ha egy papírra felírod a nevét, 

vagy az internetről kinyomtatod a képét és a papírt a kövek közé teszed. Jó megoldás az is, 

ha keresel egy sima felületű kavicsot, ami hasonló méretű, mint a többi marokköved, és 

alkoholos filccel ráírod a kristály nevét. Ha a választásod erre esik, ráérsz akkor beszerezni. 

 

A választás szertartása 

- Teríts le egy aranyszínű terítőt, és a köveidet rendezd el rajta kör alakban. Ha 

valamelyikből csak papír, vagy egy kavics van a nevével, kezeld azt is úgy, mintha 

kristály lenne.  

 

- Tegyél egy aranyszínű gyertyát a kör közepére. A gyertya köré helyezz el apró, 

személyes tárgyakat, olyasmit, ami csak rólad szól, amelyek a legjobban kifejeznek 

Téged! Lehet fénykép, kabala, bármilyen személyes tárgy. Ne feledd, hogy a 

kristályodnak a Te legfontosabb kifejeződéseddé kell válnia! 

 



- Gyújtsd meg a gyertyát, és egy füstölőt, vagy párologtass illóolajat. 

 

- Ülj le a kövek elé, csukd le a szemed és lazulj el minél jobban! Gondolj mindarra, ami 

Te vagy. Mit szeretsz legjobban magadban? Miben vagy a legjobb? Hogyan 

jellemeznéd magad? Mit mondanak rólad a barátaid, milyen tulajdonságokat látnak 

benned? Milyen szeretnél lenni? 

 

- Hagyd, hogy elmédben áramoljanak ezek a gondolatok, majd csendesítsd el őket. 

 

- Nyisd ki a szemed és kezdj el a kristályokra összpontosítani. 

 

- Figyeld a gyertya lángjait, ahogy táncol a fénye a kristályaidon. 

 

- Melyik kristályoddal kapcsolatban érzed azt, hogy be kéne vonni személyes, kedves 

tárgyaid körébe?  

 

- Lehet, hogy a gyertyaláng máris fényesebben simogatja valamelyik követ, mint a 

többieket. Az is lehet, hogy Te magad érzed, hogy valamelyikük erősebben vonz. 

Hallgass a megérzésedre! 

 

Választott kristályodat tartsd mindig magadnál és figyelj rá, kísérjen utadon, akár egy 

személyes testőr. Éjszakára tedd a párnád alá, vagy egészen közel az ágyadhoz, az 

éjjeliszekrényedre. Bár hatását már egy – két napon belül tapasztalhatod, de általában 

harminc napra van szükség ahhoz, hogy a személyes kristály a fejlődésedet segítő, 

hatékony eszközzé váljon, és végbemenjen a vibrációk teljes egyesülése. 

Egyes tanítások szerint a kisebb méretű kvarcok rövidebb idő alatt hangolódnak rá a 

rezgésekre, mint a nagyobb méretű személyes darabok. Ehhez az szükséges, hogy a kő 

folyamatosan érintkezzen a bőrrel. Amikor harmóniába került tulajdonosának vibrációival, 

a kristály energetizálja a fizikai, éteri és spirituális testet. 

 

Személyes kristályod felszínre hozza azokat a különleges képességeidet, amelyekről 

talán nem is tudsz, és erőid összpontosításával ragyogó fénnyel vonja be az életedet. Mivel 

a személyes kristályban saját energiáid összpontosulnak, ez a kő a legjobb és 

legdominánsabb tulajdonságaidat erősíti. 

  

 

 

 

 

 



 

 

Kérd a személyes kristály segítségét! 

 

Amikor bármi olyan feladatod várható, amiről azt gondolod, hogy nem boldogulsz vele, 

nehezen megy és segítséget szeretnél kapni a megoldásához, végezd el az alábbi 

vizualizációt: 

Gyújts egy tömjén, vagy fahéj illatú füstölőt, vagy párologtass illóolajat, kapcsolj be egy 
relaxációs zenét, hogy megteremtsd a megfelelő hangulatot. Javaslom Robert Haig Coxon - 
Cristal Silence I - The Silence Within (a youtubeon megtalálod).  

- Feküdj le kényelmesen a szobában, ahol félhomály van. Lazíts! 

 

- Helyezd a személyes kristályodat a köldöködre és csukd le a szemed. 

 

- Képzeld el, hogy a kristály elkezd egyre fényesebben ragyogni. 

 

- Érezd a sugárzását a testedben. Csodálatos, melegítő, nagyszerű érzés, élvezd egy– 

két percen át! 

 

- Most képzeld el, hogy a köldököd mögül egy másik sugár válaszol és összeolvad a 

kristályod ragyogásával. Elborít a fény. 

 

- Képzeld el az egyre növekvő, terjeszkedő fényt, amint egy tojás alakú formába 

bugyolál téged. 

 

- Amikor kész vagy, képzeld el magad abba a helyzetbe, amire készülsz, ami kihívást 

jelent a számodra. 

 

- Képzeld el, hogy csodálatosan megoldod a feladatot, ami felemelő érzés, és ezért 

igazán elégedett vagy magaddal. 

 

- Tartsd fenn ezt a képet olyan sokáig, ameddig csak tudod! 

 

- Amikor úgy érzed, hogy a gondolataid kezdenek elkalandozni a képtől, fejezd be a 

relaxációt és térj vissza a rendes tudatállapotba. 

 

- Paskold meg a testedet, hogy megbizonyosodj róla, hogy valóban a helyeden vagy. 

 

Írd le a jegyzeteidbe, amit tapasztaltál a programozás alatt, és a kristályodat vidd 

magaddal, mikor a kérdéses eseményre indulsz! 

 



 

A személyes kristályod arra is alkalmas, hogy különböző célokra embereket vonzzál be 

az életedbe. Attól függően, mit szeretnél: barátokat, üzleti partnereket, segítő embereket, a 

lehetőségeknek csak a képzelet szab határt….. 

Figyelem! Ez nem a társkapcsolatra, szerelemre vonatkozó programozás! 

- Gondold végig, milyen társaságra vágysz?  Mit vársz tőlük? Hány emberre van 

szükséged?  

 

- Keress egy olyan nyugalmas helyet, ahol hosszabb időn keresztül is tarthatod a 

„kellékeket”, mivel ez a program több napig fog tartani. 

 

- Vegyél egy nagyobb kerek formájú tálcát, vagy tányért, vagy egy kerek terítőt, hintsd 

meg rózsaszínű virágszirommal, vagy pot – pourrival. 

 

- A közepére helyezd el a személyes kristályodat, ami téged képvisel. 

 

- Fogj annyi különböző kristályt, ahány embert szeretnél bevonzani az életedbe. 

 

- A kristályokat a kezedben tartva gondold át, mit vársz ettől a kapcsolattól? Ne legyél 

túl kicsinyes, hiszen senki nem tökéletes!  

 

- Gondolj arra, te mit viszel ebbe a kapcsolatba? A segítségedet, tanácsaidat, 

figyelmedet, stb. Hagyd, hogy eltöltsön az értékesség érzése! Gondolj szeretettel és 

megbecsüléssel ezekre az emberekre. 

 

- Ha kész vagy, helyezd el a kezedben lévő kristályokat egyesével körbe, a tálca 

szélére. 

 

- Minden kristálynál nevezd meg az általuk képviselt egyes tulajdonságokat, vagy 

egyszerűen csak képzeld el őket kedves emberekként. 

 

- Tisztán lásd magad előtt, hogy ezek az emberek arra várnak, hogy 

megismerkedhessenek veled! 

 

- Amikor elfogytak a köveid, érezz hálát és nagyrabecsülést azokért az emberekért, 

akik közelednek feléd, majd hagyd magára a tálcát. 

 

- Minden reggel, amikor felébredsz, egyesével tedd egy kicsit közelebb a köveket a 

személyes kristályodhoz egészen addig, amíg össze nem érnek. Mindannyiszor 

érezd a hálát és nagyrabecsülést mindenki irányába, aki közelít feléd. 

 

Miután összeértek a kristályok, hagyd így őket legalább egy hónapig! Közben jegyezz fel 

minden találkozást, új ismeretséget még akkor is, ha esetleg először úgy tűnik, hogy nem a 

vágyott célt szolgálják! 



Ha azt szeretnéd, hogy folyamatosan jöjjenek az életedbe az új ismeretségek, akkor 

valahányszor valaki belép az életedbe, vegyél ki egy követ és tedd egy általad kedves, 

nagyra becsült helyre, majd tegyél a tányér szélére egy újabb követ és naponta tedd 

közelebb a középponthoz.  

Fontos, hogy sose feledkezz meg a félre tett kövekről! Légy hálás értük minden nap! 

 

A személyes kristályoddal kezedben tartod jövőbeni lehetőségeidet, ezért szánj 

időt arra, hogy kristályoddal időnként a fejlődéseden is elmélkedj! 

Keress egy nyugodt helyet, ahol senki nem zavar. Gyújts egy lila színű gyertyát, szantál vagy 

lótusz füstölőt, vagy párologtass illóolajat. Kapcsolj egy halk meditációs zenét, amihez a fent 

említett Robert Haig Coxon – Cristal Silence albumából bármelyik kiváló. Természetesen, ha 

van kedvenc zenéd, az is jó. Lényeg, hogy lágy zene legyen és halkan szóljon, ami 

gondolatodat lecsendesíti és segít a lazításban. 

- Feküdj le kényelmesen és lazíts. 

 

- A kristályoddal az egyik nyitott tenyeredben engedd, hogy gondolataid szabadon 

szárnyaljanak. 

 

- Képzeld el, hogy egy keskeny úton sétálsz, valahol kint a természetben. 

 

- Vedd észre a fákat, bokrokat, virágokat, a tarka pillangók táncát, csodáld meg a 

növények zöldjét, távolban lásd a szántóföldeket, az ég kékjét, az égen a 

bárányfelhők gomolygását.  

 

- Az enyhe szellő finoman simogatja a hajadat, érzed a Nap kellemes melegét a 

karodon és hallod a madarak csivitelését. 

 

- Szívd magadba a vidék illatát, a Föld gazdagságát, a frissen kaszált fű semmihez 

nem hasonlítható édeskés illatát. 

 

- Érezd, ahogy lábad szilárdan áll a talajon – valóban legyél ott! Próbáld átélni annyira, 

amennyire tudod! 

 

- A keskeny út, amin haladsz, elágazik háromfelé.  

 

- Az egyik ösvény felvezet a hegyoldalba. Kanyarog, ezért nem látod az egészet, de 

azt észreveszed, hogy a távolban végül egy meredek, sziklás emelkedőn megy 

felfelé. 

 

- A másik ösvény a kellemesen hűvös, sötét erdőbe vezet.  

 

- A harmadik út is kanyargós kicsit, és a távolban megcsillan egy tó vize. Melyik utat 

választod? 

 



- Most tudatosítsd magadban, hogy a kristályodból egy barátságos szellem válik ki és 

kézen fog. Képzeld el a kristályszellemet. Beszélgess vele, ha szeretnél. 

 

- A kristályod szelleme most végigvezet az egyik ösvényen. Tudod, hogy biztonságban 

vagy vele. 

 

- Végtelen nyugalmat érzel. Amit most látsz, vagy hallasz, az egyedül rád vonatkozik. 

Nézd és hallgasd, fedezd fel, de ne vonj le következtetéseket. Csak figyelj! Az sem 

baj, ha most még nem érted, amit látsz. Légy csak figyelmes szemlélője és hallgatója 

annak, ami történik. Maradj így egy ideig és figyelj. 

 

- Amikor végeztél, köszönd meg a kristályszellemnek, hogy elkísért. Búcsúzz el tőle és 

térj vissza a rendes tudatállapotodba. 

 

Paskold meg a tested, és igyál egy kis vizet, hogy teljesen visszatérj a Földre. Írj le mindent 

a naplódba, amire emlékszel. Lehet, hogy azonnal, de az is lehet, hogy néhány nap múlva 

tudni fogod, hogy mit üzen ez az élmény a fejlődéseddel kapcsolatban. 

 

A mai nap végére 

Ma megismerkedtél néhány alapvető információval, a legfontosabb kristály, a személyes 

kristályod kiválasztásával és programozásával, valamint a hegyikristály bármilyen célra való 

programozhatóságával.  

Az ásványok, kristályok élő „komputerek”, melyek híján vannak mindenféle gátat jelentő 

emberi érzésnek, előítéletnek és szkepticizmusnak. Mindig készen állnak, hogy egy 

programozott feladatot végrehajtsanak. Sohasem használódnak el, nem romlanak el, nem 

betegszenek meg, nem jár le a szavatosságuk.   

Azért vannak itt, hogy tanítsanak és szolgáljanak bennünket. Az ébredő elme szolgálatában 

rengeteg funkciót képesek ellátni, mint például az álmokon keresztüli útmutatás, a test 

negatív energiáitól való megtisztítása, a gondolatok összpontosítása, telepátia, mentális és 

fizikai szintű gyógyulás, összekapcsolódás bizonyos helyekkel, és más, határt nem ismerő 

feladatok. 

Türelemmel, kitartással, eltökéltséggel, „kemény munkával”, és a benned rejlő 

képességekbe vetett hiteddel együtt a kristályok segítenek felgyorsítani és a megfelelő 

irányba terelni a belső fejlődési folyamatot. 

Egyeseknek talán az elvégzendő szertartások, meditációk, nevetségesnek tűnnek. Saját 

tapasztalataim alapján teljes hitemmel megígérhetem, hogy ezek elvégzése hatalmas 

változást hoz az életedbe. Nem a szertartás a kemény munka, hanem legyőzni önmagadat! 

Merj végre „gyerekesen” viselkedni és újra látni a láthatatlan világot! 

 

Szeretettel kívánok sok sikert a gyakorlati alkalmazáshoz! 


