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Ma Prem Shakti Alternatív Terápia képzések 

 

Mottónk: 

Hiszünk abban, hogy egészségünk az egész ember múltját és jelenét 

figyelembevevő szelíd módszerekkel megóvható és javítható 

 

 

 

Kristály – Programozás 

III. Modul 2.  
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"A hitrendszered által megszűrt érzékelésed hozza létre a tapasztalást! Nem jöhet létre a 

világban semmilyen nagy változás addig, amíg nem történik meg az egyén szintjén a 

változás." (Dr Richard Bartlett: A csodák fizikája) 

Bevezető 

A Kristályprogramozás második részében a Bőség, anyagi gazdagság kristályát választjuk 

ki. Mint az a fenti idézetből is kitűnik, sem a világban, sem a saját körülményeinkben nem 

jöhet létre a változás, amíg saját szintünkön nem változunk. Így van ez az anyagi 

helyzetünkkel is! Az a látásmód és életvitel, amiben eddig hittél és éltél, az vezetett ide, ahol 

most vagy, akár bőségben élsz, akár szegénységben.  

A személyiséged és az életkörülményeid már kialakították a pénzzel kapcsolatos igényeidet. 

Vannak, akik jól kezelik és ügyesen szerzik meg a pénzt, és vannak olyanok, akik nem. Az 

emberek életkörülményei és igényei különbözőek, ez így van rendjén.  

Lehet, hogy sürgősen pénzre van szükséged egy cél eléréséhez, de az is lehet, hogy éppen 

nagyobb összeghez jutottál és szeretnéd ezt bölcsen elkölteni, befektetni. 

Lehet, hogy a pénzhez való hozzáállásod nem megfelelő, „szegénységtudatod” van annak 

ellenére, hogy viszonylag jól állsz anyagilag. Az is lehet, hogy a pénzt, gazdagságot bűnös 

dolognak tekinted, és bár vágysz a gazdagságra, tudatod - a régi magnószalag, ami fut a 

programodban – mégis gátolja a pénz áramlását. 

Az is lehet, hogy jön a pénz, de kifolyik a kezed közül, nem tudod beosztani. 

Bármi lehet az ok, a Bőségkristályod segíthet abban, hogy kiegyensúlyozott és sikeres 

légy. 

Először is gondold végig, mit jelent számodra a bőség? Gondoltál már arra, hogy a 

bőség – érzet, boldogság, kiegyensúlyozottság nem feltétlenül jelent sok pénzt? Számtalan 

ember él a földön, aki bármit ki tudna fizetni, mégis olyan dolgok hiányoznak az életéből, 

amit nem tud pénzért megvásárolni. 

A mai napon ismét ajánlok 12 kristályt, amelyek a leginkább alkalmasak a bőség 

bevonzásának programozására. A megfelelő kő kiválasztására többféle szertartást is 

ajánlok, válaszd ki a számodra leginkább megfelelőt és elvégezhetőt.  

A kiválasztott kristályodnak saját üzenete lesz számodra, ami segít, hogy jobban megérthesd 

önmagad. Választásod máris megmutatja majd, hogy mi az a tudatalatti gátló tényező, ami 

miatt jelenleg nem engeded meg magadnak, hogy bőség – érzésed legyen. 

Ha valamelyik köved nincsen a javasoltak közül, akkor annak nevét írd fel egy darab 

papírra, vagy egy sima kavicsra, vagy szerezd meg a fényképét (google keresőből ki tudod 

nyomtatni), a választáshoz ez is elegendő. Később, amikor kiválasztottad, ráérsz beszerezni 

a követ. 

A pénz, az anyagi jólét nem csupán attól függ, hogy mennyit keres az ember, és mennyit 

költ. Lehetnek olyan váratlan és szerencsés fordulatként értelmezett helyzetek is, amikor 

plusz pénz áll a házhoz, vagy éppen valamit nem kell kifizetni. Ennek a „szerencsének” a 

programozását végezzük ma el. 



Bőség, anyagi gazdagság kristályának kiválasztása 

A bőség nem csak pénzt jelent! A bőség az az energia, ami az élet egyetemes forrásából 

áramlik hozzánk szellemi és anyagi gyarapodás formájában. A bőség szeretet, 

bölcsesség, tehetség, erény, pénz és anyagi javak - minden, ami életcélunk beteljesítéséhez 

szükséges. 

Vedd elő a következő marokköveidet (vagy a nevét tartalmazó papírt, kavicsot, 

fényképét):  

jade, tigrisszem, aventurin, heliotrop, kalcit, krizopráz, peridot, zafír, zöld turmalin 

aranytopáz, zöldkvarc, spinell 

Természetesen most is választhatsz saját gondolataid szerint, illetve vannak még ezeken 

kívül is olyan kristályok, amelyek vonzzák a bőséget, ezekre azonban a mai napon nem 

térek ki. A most kimaradt kristályok a sikeres élet megvalósításával fognak Téged majd 

elvezetni a bőséghez.   

FONTOS! Bármelyik módszert alkalmazod, a kristály kiválasztása előtt egy 

nyugalmas helyen, csukott szemmel lazulj el és elmélkedj az igényeiden és a jelenlegi 

élethelyzeteden, így könnyebben tudsz majd a választásra koncentrálni. 

Válassz az alábbi szertartások közül, amit végezz el: 

 

1. „Bankkártya” módszer 

 

- A szertartáshoz használj pacsuli illatú füstölőt, vagy párologtass illóolajat. 

- Rendezd el a kristályokat (vagy a nevüket, képüket) magad előtt egy zöld terítőn. (a zöld 

szín a pénzhez kapcsolódik) 

- Gyújts egy zöld színű gyertyát a kristályok mögött, az előttük levő területre pedig tedd ki a 

bankkártyádat, hitelkártyádat, pénztárcádat, bármilyen tárgyat, iratot, ami különösen fontos a 

pénzügyeid szempontjából. 

- Ülj le a kövek elé, csukd be a szemed. 

- Összpontosítsd figyelmed, és kérd, hogy mutatkozzon meg valamilyen érzéssel az a kő, 

amelyik a leginkább segítségedre lehet az adott pénzügyi helyzetedben. 

- Nyisd ki a szemed. Érezned kell, melyik kristályt válaszd, talán azt, amelyikre elsőként esett 

a pillantásod, de az is lehet, hogy a gyertyaláng játéka mutatja meg azt, amelyik a leginkább 

megfelelő. 

 

 

 



2. Talizmántartó módszer 

 

- Gyújts egy aranyszínű gyertyát és egy pacsuli illatú füstölőt, vagy párologtass 

illóolajat 

 

- Tedd bele az összes kövedet (vagy a képét) egy természetes anyagból készült 

talizmántartóba. 

 

- Helyezkedj el kényelmesen, hunyd le a szemed és gondold át részletesen a 

pénzügyeidet. Miben lenne a leginkább szükséged segítségre?  

 

- Ha készen vagy, nyúlj bele a talizmántartóba és vegyél ki egy követ.  

 

Ez a kő lesz a segítségedre pénzügyeid rendezésében. 

 

 

3. Kristálykör - módszer 

 

Ezt a módszert akkor alkalmazd, ha egy adott pénzügyi gondon szeretnél túljutni. Például ha 

kifolyik a kezed közül a pénz, vagy szeretsz felelőtlenül vásárolgatni, de később általában 

megbánod, mert értelmetlen dologra költötted a pénzt, stb. 

- Egy zöld terítőn, vagy szőnyegen ülve végezd a szertartást, közben égess pacsuli 

füstölőt, vagy párologtass illóolajat. Tegyél magad elé egy zöld színű gyertyát. 

 

- A kristályokat, vagy a képeit rendezd el egy nagy körben. Ülj a kör közepére és 

gondolj a problémádra. 

 

- Képzeld el magad a nehezen irányítható helyzetben, például vásárlás közben, vagy 

amikor egy katalógusból rendeled meg a terméket, stb. 

 

- Gondolj arra, hogy szükséged van egy segítőre, aki elfogadható, jó tanácsaival 

visszatart téged a felelőtlen költekezéstől 

 

- Képzeld el, hogy ez a finom, bölcs és szilárd segítő erő kiemelkedik az egyik 

kristályból. 

 

- Melyik kristály volt az? 

 

Ez lesz a segítőd! 

 



4. Rizs – szertartás 

 

A rizs tápláló volta miatt és azért, mert sok van belőle, a mi kultúránkban is hagyományosan 

a gazdagságot jelképezi.  

Ezt a szertartást akkor végezzük, ha nincs különösebb anyagi problémánk, de szeretnénk 

a megszokott életünknél nagyobb bőségben élni, ha további terveink vannak, amelyek 

megvalósítása nem lehetséges a jelenlegi anyagi helyzetünk miatt. 

Ehhez a szertartáshoz valódi marokkövekre van szükség, valamint egy tál barna rizsre és 

egy agyagedényre. 

- Helyezd el magad előtt a kristályaidat egy zöld terítőn, gyújts egy zöld és egy 

aranyszínű gyertyát, égess pacsuli füstölőt, vagy párologtass illóolajat. 

 

- Ülj le a kristályok elé, csukd le a szemed, lazulj el és elmélkedj jelenlegi anyagi 

helyzeteden.  

 

- Gondolatban vedd sorra mindazt, amit elértél, ami bőség jelenleg is az életedben 

van. Nagyon fontos, hogy érezz hálát a szívedben azért, amid van. Tölts el így 

néhány percet. 

 

- Jobb kezeddel (ha bal kezes vagy akkor a ballal) nyúlj bele a tál rizsbe, pergesd az 

ujjaid között, közben merülj el a gazdagságról szóló ábrándjaiba. Mi az, amire 

vágysz? Ne a pénzre gondolj, hanem vágyad tárgyára. 

 

- Most egyesével vedd fel a köveidet, miközben a bőségre gondolsz. Mit érzel a 

kristályokkal kapcsolatban? Melyik kristály lódítja meg a fantáziádat?  

 

Amikor végzel egy kristállyal, tedd félre aszerint, hogy éreztél vele kapcsolatban valamit, 

vagy közömbös volt? Amikor elfogynak a kristályok, kezdd elölről, de már csak azokkal, 

amelyeknél érzel valamit. Fokozatosan csökkentsd a szóba jöhető kristályok számát, míg 

végül egy marad, ami a Te Bőségkristályod lesz. 

 

 

Ha nehéznek találod a pénz beosztását, kezelését, akkor a választott Bőség – kristályodat 

tartsd ott, ahol a számláidat, banki kivonataidat, bankkártyádat tartod. Elhelyezheted a 

pénztárcádban is. Erősítsd meg magadban a hitet, hogy a kristály segítségével kézben tudod 

tartani a pénzügyeidet! 

Hasznos dolog, ha a kiválasztott kristályon kívül ugyanabból a kőből van egy karkötőd 

is, és szerezz be belőle néhány apró marokkövet is. A karkötőt hordd mindig magadon, hogy 

érintkezzen a bőröddel, az apró kövekből pedig tegyél a pénztárcádba, a lakásod 



„Gazdagság” sarkaiba (ez minden helységben az ajtóból nézve a bal hátsó sarok.), az 

íróasztalodra, a kocsidba, stb. 

 

Pénzköltés előtti szertartás 

Okosan költekezni annyit jelent, hogy helyes indíttatásból költesz és nem azért, hogy 

felvidulj. Okos döntéseket hozol és egy ésszerű költségvetéshez tartod magad. Ezt az 

összeköttetést is segít fenntartani a kristályod. 

Végezd el az alábbi rövid szertartást, mielőtt vásárolni indulsz, vagy bármikor, amikor úgy 

érzed, szükséged van rá. 

 

- Tedd a karkötőt, a pénztárcádban lévő marokkövet és az eredeti választott 

Bőségkristályodat magad elé. 

 

- Alaposan nézd meg a kristályaidat, majd csukd le a szemed. 

 

- Képzeld el, hogy kiemelkedik a kristály szelleme, ami bármilyen formát felvehet, de 

mindenképpen bölcsességet, egyensúlyt és gyakorlatiasságot sugároz. 

 

- Érezd, hogy ez a szellem mindenhol átjár. A kristály színében tündököl és ez a szín 

védőpajzsként vesz téged körül. 

 

- Ez a védőpajzs megvéd a megfontolatlan költekezéstől, és a bölcs vásárlások felé 

terel. 

 

- Tartsd fenn ezt a képet egy ideig, és figyelj oda a szellem szavaira, vagy a 

benyomásokra, amelyeket közvetít. 

 

- Ha készen vagy, köszönd meg a szellemnek, hogy segít, és kérd meg, hogy térjen 

vissza a kristályba. 

 

- Vedd fel a karkötőd és mondd el háromszor: Védj meg a meggondolatlan 

költekezéstől és vezess el ahhoz, amire igazán szükségem van! 

 

- A marokkövet tedd a pénztárcádba és már mehetsz is vásárolni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pozitív hozzáállás a pénzhez – Meditáció 

 

A bőség érzése a fejedben kezdődik! Sokan rettegnek a szegénységtől, ami még a meglévő 

bőséget, vagy a jól megalapozott befektetéseket is negatívan befolyásolja. A meditáció 

szimbolikája segít ellazulni és hinni az élet bőségében. 

Keress egy nyugodt helyet, ahol lazíthatsz és ahol nem zavarnak. Kapcsolj be valamilyen 

lágy és halk zenét. A pénz - meditáció jótékony hatását növeli, ha napfényben végzed, de ha 

ez nem megoldható, akkor gyújts egy aranyszínű gyertyát. A Bőségkristályt tartsd az 

öledben. 

- Csukd le a szemed és lazíts! Használhatod a légzés – számolás technikát a lazítás 

segítésére (belégzés 1 – kilégzés 1, belégzés 2 – kilégzés 2 ….10-ig) 

 

- Képzeld el, hogy egy aranyfolyam mellett ülsz, hátadat a puha, moha - lepte partnak 

vetve. 

 

- A buja fű harsogó zöld, a Nap kellemes melegen süt le rád. 

 

- Hallod a madarak énekét és a víz békés csörgedezését. 

 

- Narancsvirág illatát fúj feléd a lengedező szellő. 

 

- Kezedben a kristályodból készített hatalmas serleg sima talpas szárát tartod. 

 

- Nézd a fodrozódó aranyfolyamot, amint meg – megcsillan a sugárzó Nap fényében. 

Tiszta és friss, megállíthatatlanul folyik tova, mindig bőségesen. Nézd egy kicsit, 

csodálkozz rá. 

 

- Hajolj le, és töltsd meg ezzel a vízzel a serlegedet. Nézd, hogy gyöngyözik! 

 

- Ürítsd ki, majd töltsd meg a serlegedet újra, ahányszor csak akarod. Ha kedved tartja, 

igyál is belőle. Vagy ha úgy érzed, egyszerűen csak lazulj el, tartsd az öledben a 

serleget és ízlelgesd a békességet. 

 

- Folytasd a meditációt, ameddig jól esik. 

 

Amikor végeztél, térj vissza a szokásos tudatállapotba, mozgasd meg kezeidet, lábaidat, 

tegyél néhány lépést, majd írd le a naplódba a gondolataidat. 

 

 

 



 

Bőséget, anyagi gyarapodást fokozó programozás  

 

Tiéd lehet az Élet javainak bősége! Hidd, hogy így van, és amit szeretnél, az feléd áramlik.  

Nem nagy titok ez! Bőségkristályod segít, hogy változtass a korábbi meggyőződéseiden, 

anélkül, hogy észrevennéd, kicsit másként kezdesz viselkedni, és ezáltal fokozatosan 

vonzod magad felé a jólétet.  

Az egész alkotó folyamat nagyon fontos része a bőségre programozás. Bőségkristályod 

segít, hogy megértsd és tudatosan elfogadd: az Univerzum kifogyhatatlanul bőséges. Egy 

olyan bőségszaru, amiben benne van minden, amire szíved valaha vágyhat, mind anyagi, 

mind érzelmi, mentális és szellemi síkon. Minden, amire szükséged van, vagy amit szeretnél, 

csak kérésedre vár, csak el kell hinned, hogy létezik, igazán vágyni rá, és örömmel 

elfogadni, és megkapsz bármit, amit szeretnél. 

 

A programozáshoz szükséged lesz a négy elemet szimbolizáló aranyszínű tálra (víz), fahéj, 

pacsuli, vagy narancs illatú füstölőre, esetleg illóolajra (levegő), néhány búzakalászra (föld), 

egy aranyszínű gyertyára (tűz). A búzakalász helyettesíthető mandulával, fenyőmaggal, 

makkal, vagy egy agyagedény rizzsel. 

Szükség van még egy nagy aranyszínű anyagra, terítőre vagy selyemsálra, amin ülsz, és 

egy aranyszínű gyertyára. 

Terítsd le az anyagot középre és helyezd a tálat tőle nyugatra, a gyertyát délre, a füstölőt 

keletre, a magokat pedig északra. 

Gyújtsd meg a gyertyát, majd ülj le kényelmesen, csendben és nyugodtan vele szemben az 

anyagra. A Bőségkristályodat tartsd a tenyeredben, kezeidet az öledben és lazíts. 

- Képzeld el, hogy a füstölő felől fizetéssel, állással, pénzzel kapcsolatos jó hírek 

energiája száll a kristályodba. Rövid ideig hagyd ezt az energiát áramlani. Érezd, 

ahogy szívedet elönti az öröm és a hála energiája. 

 

- Figyelmed fordítsd a gyertya felé, majd lásd, ahogy a lehetőségek sokasága áramlik 

a kristályodba. Időzz el egy kicsit itt is. Szíved, egész tested az öröm és a hála 

rezgésében fürdőzik. 

 

- Az aranytál felől segítőkész emberek támogatását látod, ahogy közelítenek a 

kristályodba, majd elérik azt. Adj időt ennek az energiának is. Az öröm és a hála 

érzete tovább erősödik, elönti egész lényedet. 

 

- Figyelmedet most a magok felé fordítod, ahonnan anyagi javak és készpénz 

áramlanak a kristályodba. A benne lévő bőség már határtalan, akárcsak a benned 

lévő boldogság, öröm és hála rezgése. 

 



- Érezd, ahogy a kristályodból feléd áramlik ez a határtalan bőség. 

 

- Addig tartsd fenn érzéseidben ezt a magas frekvenciájú rezgést, amíg tudod, és 

mindig emlékezz erre az érzésre.  

 

- - Nyisd ki a szemed és mondd ki hangosan: 

 

Végtelen Kristály Erők, köszönöm Nektek, hogy megnyitjátok nekem az utat a 

hatalmas bőség felé. Köszönöm, hogy mostantól ellenállhatatlan mágnesként 

vonzom magamhoz mindazt a jót, amit az Isteni Törvény nekem szánt: bőséget 

anyagi javakban, szívben és élekben egyaránt.  

Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm! 

Tedd a Bőségkristályodat olyan helyre, ahol láthatod, vagy hordd mindig magadnál, gyakran 

érintsd meg és idézd fel szívedben az öröm és hála rezgését.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bőségkristályod értelmezése 

Amikor belső intuíciónkra hallgatva kiválasztunk egy kristályt, soha nem a véletlen műve a 

választásunk. Az adott élethelyzetben, gondolataink, érzéseink rezgésmintázata 

összekapcsolódik a kristály állandóan harmonikus vibrációjával. 

A kristályok saját vibrációink kiterjesztésévé válhatnak. Energiájuk összeadódnak saját 

energiánkkal, és ha megfelelően vannak programozva, felszabadíthatják az elmét, hogy az 

felfedezze a határtalan tudatosság birodalmát. 

A kristályok értelmezését szándékosan hagytam a végére. Kérlek, csak azután olvasd el, 

miután kiválasztottad a Bőségkristályodat. Ha előtte olvasod, az ego befolyásolhat a 

választásban. Úgy éreznéd, mindegyik kristály a segítségedre lehet. A bőség felé azonban 

apró lépésekkel érdemes haladni, feloldani a megrögzött viselkedésmintáidat, hogy valóban 

úgy tudd értékelni a megszerzett gazdagságodat, ahogyan az az Életed célját a szó 

legnemesebb értelmében támogatja. Kérlek, légy türelmes!  

Biztos vagyok abban, hogy Te is arra törekszel, hogy a leginkább megfelelő kristályt válaszd 

magadnak, ami valóban segít téged céljaid elérésében, vágyaid megvalósításában. 

Mivel a kövek a tudat szintjén hatnak, életedben, hozzáállásodban, értékrendedben 

változásokat fogsz tapasztalni. Eljön az idő majd, - valakinél nagyon hamar, valakinél tovább 

tart, egyedül rajtad múlik - amikor azt veszed észre, hogy a választott kristályod már nem illik 

hozzád. Ilyenkor a már megtanult módszer valamelyikével válassz magadnak új 

Bőségkristályt, ami magasabb szintre emel. 

 

Miért éppen azt a kristályt választottad? 

 

JADE 

Ez a kő elősegíti a pénzzel kapcsolatos pozitív gondolkodást, valamint segít értékelni és 

okosan használni azt, amid van. Fokozza a pénzgyarapító beruházásaidhoz szükséges 

kreativitást, és vonzza a pénzt. 

A jade spirituális kő, ezért kiegyensúlyozza pénzügyi hozzáállásodat, és rávilágít, hogy az 

igazi gazdagságot nem a bankszámládon fogod megtalálni. 

Ha a jade követ választottad, többé valószínűleg nem fogsz aggódni a pénz miatt. Segít 

eloszlatni a negatív gondolatokat, és a birtokában ráismersz majd, hogy a pénzkezelés 

egyszerű dolog. A jade ékszerek viselése vonzza a pénzt, fogadd hát elegánsan. 

A jade segítségével önellátónak és függetlennel érezheted magad, tudatában leszel a 

rendelkezésedre álló forrásoknak és képes leszel fel is használni azokat. 



 

 

TIGRISSZEM 

Ezt a követ hatalmas védőereje miatt valaha átkok és egyéb veszélyek elleni védelemként 

használták. A tigrisszem nagyon jó segítő, ha pénzügyeidet veszély fenyegeti, különösen 

akkor, ha például lopástól, vagy csalástól félsz. A kristály segít szilárdan állni a talajon, 

ugyanakkor meg is világosít, hogy a tigris szemével tisztábban láss. Így képessé válsz 

felismerni valódi igényeidet, és meg tudod különböztetni a saját szükségleteidet a 

többiekétől. 

Ha a tigrisszemre esett a választásod, valószínűleg pénzügyi fenyegetettségben élsz. Az 

is lehet, hogy azért érzed sebezhetőnek magad, mert nem bízol pénzteremtő 

képességeidben. 

Tartsd a tigrisszemet napfényes helyen, és nézz bele, hogy elméd befogadja sugalmazását. 

A tigrisszem segítségével hinni kezdesz saját képességeidben. Ez a kő erőt ad ahhoz, hogy 

szembenézz gyenge pontjaiddal, és hogy le is győzd azokat. 

 

 

AVENTURIN 

Az aventurin vonzza a gazdagságot és segít új lehetőséggé alakítanod a látszólag előnytelen 

helyzeteket. Szemed kiélesedik a hasznot ígérő lehetőségekre – például a réspiacokra, ha 

üzletember vagy, vagy az éppen kiugrásra készülő cégekre, ha befektetőként 

tevékenykedsz. 

Az aventurin a szerencsejátékosok köve: jó szerencsét hoz, és a pókerarchoz szükséges 

nyugalommal ajándékoz meg. Megteremti a felismerést elősegítő békés egyensúlyt. 

Ha az aventurint választottad, lehet, hogy pénzügyi tekintetben bátorságra, esetleg egy kis 

nemtörődömségre van szükséged. Nem azért, hogy eszeveszetten játssz, hanem hogy a 

lehetőségek kihasználásának érdekében képessé válj kockára tenni azt, aminek elvesztését 

még megengedheted magadnak. 

Valószínűleg túl görcsös vagy a pénzügyekkel kapcsolatban, vagy csupán némi önbizalom – 

növelésre van szükséged. 

Kockáztass, hogy meggazdagodhass. Mindig legyen nálad aventurin, valahányszor 

szerencsét próbálsz, akkor is, ha egy állásinterjúra mész! 

 

 

 



HELIOTROP 

Az erő köve segít alkalmazkodnod a kihívást jelentő helyzetekhez. Ha ezt a követ 

választottad, talán abba kellene hagynod a jövőt illető pénzügyi aggodalmaskodást, hogy a 

jelenre figyelhess, hiszen egyedül ezt irányíthatod. 

Kielégítő pénzügyi helyzetben a heliotrop az érdekeidet védelmezi, illetve a segítségével 

könnyebben meg tudod majd ítélni, kiben bízhatsz meg, és kit kell elkerülnöd.  

Ha azon gondolkodsz, hogy valakin kölcsönnel, vagy befektetéssel segítesz, a heliotrop 

megsúgja, hogy az illető megérdemli – e a támogatásodat, és hogy megbízhatsz – e benne. 

A kasszában, pénztárcában tartott heliotrop még több pénzt vonz magához. 

A heliotrop segítségével egy – egy nehéz helyzet fokozatosan, bár kemény munkával, de 

stabil, biztonságos boldogulássá változtatható. 

 

 

ZÖLD KALCIT 

A zöld kalcit segítségével elfelejtheted a pénzzel kapcsolatos korábbi felfogásaidat, berögzült 

viselkedésmintáidat, mint például a szegénységtudat, vagy az „én soha nem nyerek semmit” 

meggyőződést, vagy azt az érzést, hogy nem érdemled meg a gazdagságot. Segíti fogalmi 

fejlődésedet, hogy tiszta képet kapj a jólétről, mivel ez az első lépés annak elnyerése felé. 

Ha a kalcitot választottad lehet, hogy a pénzhez kötődő régi meggyőződésedet felül kell 

írnod, és el kell kezdened gazdagnak látnod magad. Ne mindig a legolcsóbb dolgokat vedd 

meg! Hasznos, ha beteszel a pénztárcádba valamennyi pénzt, és annak tudatában, hogy ezt 

elkölthetnéd, mégsem adod ki silány termékre.  Amikor újra lehetőséged van, (és erre valami 

„csoda” folytán lesz is lehetőséged) tegyél hozzá még pénzt, amit akár el is költhetnél, de 

nem teszed. A tudatalattidnak küldj bőséget sugárzó üzeneteket azzal, hogy talán ritkábban 

vásárolsz, de olyankor a legjobbat választod. Ha viszont újra csak a silány árut veszed meg, 

elapad a pénzforrás. 

A kalcit megduplázza a vállalkozások hatékonyságát, ha egy stratégiai fontosságú ponton, 

például a szerződések között helyezed el. 

A kalcit kitűnő választás, ha az otthonodba szeretnél pénzt vonzani, csak rakd fő helyre a 

pénzsarokban (ajtótól nézve a bal hátsó sarok), vagy a kandallón egy zöld gyertya közelébe. 

 

 

KRIZOPRÁZ 

A kő segítségével egy csodálatos, jól felépített Univerzum részesének érezheted magad. Az 

üzleti érdekekkel kapcsolatos jóhiszeműséget támogatja, és egy lehetőségekre nyitott, 

nyugodt tudatállapot kialakítására sarkall. 



A megrögzött és meggondolatlan költekezés fölé emel, ezen kívül jó irányba tereli az 

erőfeszítéseidet és a pénzügyeidet is. 

Ha a krizoprázra esett a választásod, lehet, hogy le kell vetkőznöd a tartós örömöt 

nélkülöző extravaganciát. Csökkentheti mohóságodat a legújabb árucikkek iránt, és segít, 

hogy a lehető legjobban használd a pénzedet. Rávilágít régebbi hibáidra, és segít kijavítani 

őket. Hordd magaddal, mert a krizopráz vonzza a pénzt, különösen akkor, ha 

rábeszélőképességeddel keresed a kenyeredet. 

A krizopráz megnyugtat, és fokozza az életbe vetett hitedet, ami meghozza végül a 

szerencsédet is. 

PERIDOT 

Ha a pénzt illetően rossz szokásaid vannak, a peridot segít az ezekről való leszokásban. Ha 

hajlasz a szűkmarkúságra, megmutatja, hogy ezzel csak ellentétes hatást érsz el, mert 

gátolod a pénz áramlását. A peridot segíti az egészséges áramlást az életedben. Elűzi az 

irigységet, akár belőled árad, akár feléd irányul, és megvéd a féltékeny támadásoktól is.  

Ha a peridot kristályt választottad, valószínűleg szembe kell nézned a pénzzel 

kapcsolatos viselkedésed bizonyos sajátosságaival, és fel kell ismerned azok kedvezőtlen 

voltát. A kő segítségével felhagysz mások hibáztatásával, és teljes felelősséget tudsz vállalni 

a magatartásodért és a tetteidért. 

Ha van névjegyed, azokat érdemes egy peridot kristály alatt tartanod, mert a kő átitatja őket 

szerencsével.  

A peridottal megvilágosodhat előtted, hogy milyen változásokra van szükséged, és segít 

azok kivitelezésében is. 

 

 

ZAFÍR 

A zafír vonzza a gazdagságot és az anyagi javakat, valamint bizonyos elvontabb 

ajándékokat is, mint például a jó tanácsokat és az információt, ami végül is elvezet a 

őséghez. Segítségével az éppen aktuális feladatra összpontosíthatsz, vidám és feldobott 

leszel, és hiszel abban, hogy az Élet tele van örömökkel. 

Ha a zafírt választottad, lehet, hogy bőkezű adományra van szükséged ahhoz, hogy 

kikecmeregj a gödörből, vagy éppen pénzt csalogató energiákra, kreativitásra és pozitív 

gondolatokra vágysz. Bárhogy legyen is, a zafír vonzza ezeket, miközben fenntartja a derűs 

kedélyállapotot. Küzd a csalás ellen, ezért nagyon hasznos, ha bármilyen pénzzel 

kapcsolatos peres ügyed van – feltéve, hogy a jó oldalon állsz. 

Őseink szemében a zafír különösen nagy varázserővel rendelkezett. Minden vállalkozást 

megerősít. 

 



 

ZÖLD TURMALIN 

Ez a nyugtató hatású és szilárd alapokat teremtő kő a pénz megbecsülésében lehet a 

segítségedre, miközben kiépíti kiegyensúlyozott és gyakorlati hozzáállásodat. Vonzza az 

ajándékokat, ugyanakkor arra ösztönöz, hogy azt értékeld, amid van, és ne sóvárogj folyton 

valami új után. 

Ha a zöld turmalint választottad, akkor türelemre és kitartásra lehet szükséged a 

pénzügyeid terén. Jelezheti azt is, kreativitásodat kell bevetned a meggazdagodás 

érdekében. Ha aggódsz pénzügyeid állása miatt, a kő szelíd hatására helyes látószögbe 

kerülhetnek a dolgok. Tedd be a perselyedbe, hogy odavonzza a többi érmét, és viseld 

ékszerként, kreativitásod fokozása érdekében. 

A zöld turmalin magabiztos és derűs fellépést kölcsönöz a főnököddel szemben, ha az 

valamiféle „szülőfigurát” képvisel az életedben. 

 

 

ARANYTOPÁZ 

Ez az élénkítő és egyben nyugtató hatású kő segíti a rövid és a hosszú távú célkitűzések 

kiválasztását és a megvalósításuk érdekében végzett munkát.  

Mivel az aranytopázt választottad, lehet, hogy iránymutatásra, vagy talán tervekre van 

szükséged. Az is előfordulhat, hogy jól szervezed ugyan pénzügyeidet, mégis ösztönzésre 

szorulsz abban a tekintetben, hogy hogyan hozhatnának többet a befektetéseid.  

Ez a kő nagyon nagy segítség a problémamegoldásban, mert úgy világít rá a részletekre, 

hogy közben nem veszíted el a fonalat.  

Az ókorban láthatatlanná tévő hatalmat tulajdonítottak neki. Ha magadon viseled, eltereli 

rólad a pénzedre vadászók, kihasználók, kölcsönkérők, tolvajok, vagy akár a parkolóőrök 

figyelmét. 

Az aranytopáztól gazdagnak érzed magad, ugyanakkor képes leszel élvezni az élet azon 

dolgait is, amelyeket pénzen nem lehet megvásárolni. 

 

 

ZÖLDKVARC 

A zöldkvarc a pazarlás kérdésében segít. Megtanít ügyesen bánni a forrásaiddal, hogy kis 

befektetéssel is nagy nyereségre tehess szert.  

Ha a zöldkvarcot választottad, úgy érezheted, hogy elfolyik a pénzed, és segítségre van 

szükséged a folyamat megállításához. Ha a pénz nem gond, a zöldkvarc felébreszti a 

jótékonykodási hajlamodat, és bölcsességgel ruház fel bőkezűséged alanyainak 



kiválasztásához. Ugyanakkor biztosítja, hogy legalább dupla annyi pénz menjen vissza, mint 

amennyit jótékonykodásra költesz. 

Memóriaserkentő hatására eszedbe jutnak a régi hibák, hogy meg ne ismételhesd őket újra. 

Felismered a sikerre vivő módszert, hogy építhess rá. A könnyű élet vonzásához használj 

zöldkvarc ékszert. 

A zöldkvarcnak számos hatása van, többek között gyógyír a pénzügyi bajokra és mindenféle 

egyensúly – eltolódásokra. 

 

 

SPINELL 

A spinell reményt és bátorítást ad, amikor a dolgok a lehető legrosszabbul állnak.  

Ha a spinellt választottad, lehet, hogy üldöz a pénzügyi balszerencse? A kő segítségével 

képes leszel nevetni a helyzeteden, és a saját javadra tudod majd fordítani azt. Ha pedig 

éppen jól mennek a dolgaid, a spinell emlékeztet, hogy ezt köszönd meg azoknak, akik 

hozzásegítettek ehhez, így szerénységedet is megőrizheted.  

A spinell könyörületességre ösztönöz, ha tehát valaki fukar veled szemben, viselj zöld 

spinellt, vagy helyezd a követ látható helyre. Ha úgy érzed, hogy nem vagy képes kibogozni 

egy bonyolult pénzügyi helyzetet, mert az meghaladja az erődet, tegyél egy spinell kristályt 

az íróasztalodra, hogy energiát sugározzon. 

A spinell hagyományosan vonzza a gazdagságot, ugyanakkor fizikai erőt is ad a 

pénzkereséshez és ahhoz, hogy megküzdj azért, ami a tiéd. 

 

 

A mai nap végére 

Ma megismerkedtél a bőség, anyagi gazdagság bevonzására javasolt, programozható 

kristályokkal. Amelyik kristályt választottad, azt használd különböző formákban, ékszerként, 

marokkőként, és egészen apró kövecskéket tegyél a pénztárcádba, táskádba, íróasztalodra, 

a lakásod „Gazdagság” sarkába.  

A kívánt célra beprogramozni elegendő azt az egyet, amelyiket kiválasztottad. Ha később 

beszerzel mellé egy újabb marokkövet, vagy ékszert, azt tisztítás után elegendő néhány 

órára vagy egy éjszakára a programozott kristályod mellé tenni.  

Figyelj a jelekre, a megérzéseidre, légy nyitott az új dolgok irányába, tedd, amit a szíved 

diktál, mert a bőség onnan érkezik, ahonnan a legkevésbé várod! 

 

Szeretettel kívánok sok sikert céljaid eléréséhez, vágyaid megvalósításához! 


