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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 3.  
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BEVEZETŐ 

A kristályok programozásánál rendkívül fontos az ellazult állapot elérése, az elme 

kikapcsolása, a relaxáció és a meditáció gyakorlása! A feszültség falat emel közted, és a 

megérzéseid, a belső bölcsességed és a valódi örömök megélésének képessége 

között! 

Semmiképpen nem várhatod el a kristályodtól, hogy segítségedre legyen, ha bármire 

úgy programozod, hogy közben feszült vagy, hiszen akkor a feszültséget programozod bele 

és éppen ellenkező hatást érsz el, mint amit szeretnél!  

Akár gyógyításra használsz egy kristályt, akár különböző programokat szeretnél bevinni, 

minden foglalatossághoz szükség van a különböző szertartásokra, relaxációra, 

meditációra!  

Ráadásul legtöbbször a már beprogramozott kristály által érkező segítség is 

relaxáció, meditáció közben érkezik, megérzések, hangok, képek formájában. 

 

Az emberek lassan kezdenek ráébredni, hogy az ellazulás, a relaxáció és az ennél 

mélyebb meditáció mind egészségünk, mind tudatunk kiterjesztése szempontjából 

létfontosságú. Mégis, a legtöbben egyáltalán nem tudnak lazítani. Gondolataik szüntelenül 

pörögnek, izmaik feszesek, kötöttek. Pedig a relaxáció nagymértékben fokozza stressztűrő 

képességünket is. És a relaxáció tanulható! 

 

 

Mi a különbség a meditáció és a relaxáció között? 

 
Mindkettő pihenteti a testet és az elmét is, de a relaxációt általában hanyatt fekve és az 
egész testet teljesen ellazítva gyakoroljuk. Ilyenkor az alvás és az ébrenlét határán 
egyensúlyozunk, ami nagyon pihentető állapot.  

Maga az alvás nem mindig pihentető. Gondolj csak egy rossz álomra: ezt a tested és az 
elméd is stresszként élheti meg, ami álmodban történik. A relaxációban az ellenkezője 
történik: olyan élményeket idézünk elő, amit a test és az elme is pihentető, lazító hatású 
élménynek él meg. 

A relaxáció nem kizárólag izomlazítást jelent, hanem teljes idegi és lelki ellazítást is. Az 
idegfeszültség ugyanis izomfeszültséget provokál: öntudatlanul összeszorítjuk álkapcsunkat, 
ráncoljuk homlokunkat, felvonjuk szemöldökünket, és megfeszülhetnek nyak- és hátizmaink 
is. Ugyanezen az úton a belső szervek, a zsigerek simaizmai is megfeszülhetnek, görcsbe 
rándulhatnak. 

A meditációt általában ülve, egyenes háttal és több éberséggel gyakoroljuk, mint a 

relaxációt. Ebben a gyakorlásban az a feladat, hogy kiválassz egyetlen dolgot (ez technikától 

függően lehet egy kép, egy dallam, egy mantra, tárgy, gondolat, gyertyaláng, stb.) és minden 



figyelmedet arra az egyetlen dologra összpontosítsd és a meditáció ideje alatt végig tartsd is 

meg a figyelmed ezen az egy dolgon. 

A meditáció és a relaxáció is egy olyan természetes állapot, ami spontán, magától is 

létre szokott jönni. Például amikor elveszíted az időérzéked, mert belefeledkezel valamibe, 

amit csinálsz. Egy fát, egy pillangót vagy egy gyönyörű virágot nézel, és nem tudod, egy perc 

telt el, vagy tíz, vagy fél óra – ilyenkor spontán meditálsz. De gyakorlással egyre hamarabb 

tudsz egyre mélyebb meditatív vagy relaxált állapotba jutni. 

Ahogy egy gondolat vagy egy érzés ideges izom-összehúzódást válthat ki, ugyanúgy az 

ellazulás is visszahat érzéseinkre. Reflexes úton csökkenti a szimpatikus idegrendszer 

aktivitását: csökkenti a vérnyomást, lassítja, és egyenletesebbé teszi a szívműködést.  

A relaxáció segít megszabadulni az állandó aktivitás állapotától, ami túlpörgéshez vezethet. 

Stressz esetén az agy parancsot ad a test izmainak a megfeszülésre, a relaxáció pedig a 

feleslegessé vált feszültséget oldja fel a testben. Ez visszahat az agyra is, és egy önmagát 

erősítő kör alakul ki, amely mélyíti a nyugalmat. Kitartó gyakorlással elérhető, hogy komoly 

igénybevétel esetén is nyugodtak maradjunk. 

 

A test és az elme ellazítását ezért rendkívül fontos elsajátítani!  

Tudatalattid olyan, mint egy gyermek, ezért nagyon jól reagál a gyakorlásra. Ha egyszer 

megtanulta a relaxáció alapelveit, ezek könnyen automatikussá válnak, és ekkor megnyílnak 

a kreatív játékosság és az alkotó sugallat átadásának csatornái. 

 

Ne feledd! A programozott kristályod segítő üzenetének fogadása múlik azon, 

mennyire vagy ellazulva! Ha görcsös vagy, az üzenet elmegy melletted és lehet, hogy 

egy soha vissza nem térő alkalmat szalasztottál el! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lazító technika 

Kezdd azzal, hogy kijelölsz egy napi időpontot, amikor van tíz perced arra, hogy ellazulj. Ezt 

minden nap meg kell tartanod! Ha egy napot kihagysz, az nem a világ vége, de ha ez 

mindjárt az elején történik, akkor hosszabb időt vesz igénybe a minta bevésődése.  

Ha gyors eredmény elérése érdekében a másik végletbe esel, és már kezdetben hosszabb 

ideig akarsz relaxálni, ez sem célravezető, mivel valószínűleg vagy elalszol közben, vagy azt 

veszed észre, hogy újra a problémáidon rágódsz.  

Ha korán kelő vagy, akkor legjobb reggel elvégezni a gyakorlatot. Segít az ellazulásban, ha 

levendula olajat párologtatsz, vagy egy cseppel bekened a halántékod. 

 

 

- Feküdj hanyatt kényelmesen, csukd le szemedet és figyelj a testedre.  

 

- Számolj magadban lassan, akár a légzésedet is számolhatod, vagy jelenítsd meg 

gondolatban a számokat. Egy, kettő, három…… tíz. 

 

- Figyelj a lábfejedre, érezd benne az összes izmot. Kicsit feszítsd meg, majd hagyd 

elernyedni őket. A feszítés az izmokra tereli a figyelmet, és segít ellazítani őket. 

 

- Most menj felfelé a lábadon, feszítve – lazítva, majd összpontosíts a medencédre, 

fenekedre, belső izmokra, a hasadra, hátadra, a mellkasodra és a válladra. Fektess 

nagy hangsúlyt erre az elsődleges feszültség területre! 

 

- Menj végig lefelé a karodon, szorítsd ökölbe a kezeid, majd lazítsd el őket. 

 

- Végül vedd sorra a nyakad, az állkapcsod, az arcod és a fejbőröd számtalan izmát a 

feszítő – lazító gyakorlatban. 

 

- Ha ellazultál, képzeld el, hogy egy számodra nagyon kellemes helyen vagy.  

 

- Összpontosíts a látványra, színekre, a hangokra, szagokra, tapintási érzetekre. 

Vigyázz, hogy ne vonja el a figyelmedet a számodra kellemes vagy emlékezetes 

jelenetek felidézése. Ha észreveszed, hogy ez történik, térj vissza a testedbe és 

gyorsan ellenőrizd, hogy mennyire vagy laza, mielőtt újra a gyönyörű tájjal 

foglalkoznál. 

 

- A gyakorlás végén számolj visszafelé: „ Három, kettő, egy, ébren vagyok”. Paskold 

meg a testedet, mozgasd meg kezed, lábad, tegyél néhány lépést, hogy visszatérj a 

földre. Igyál néhány korty vizet. 

 

 



 

A RELAXÁCIÓS KRISTÁLY KIVÁLASZTÁSA 

 

Ha szoktál relaxálni vagy meditálni, vagy ha most kezdted és már elég jól megy a lazítás, 

kiválaszthatod a relaxációs kristályodat. Természetes, ha türelmetlen vagy, de próbáld meg 

két hét rendszeres relaxációra bírni magad, mielőtt nekifogsz a választási szertartásnak!  

Ha mégsem tudsz várni, semmi baj nem történik, hiszen egyetlen kristály sem fog hátráltatni, 

legfeljebb egy idő után rájössz majd, hogy másik kristályt kell választanod. 

 

A választáshoz szükséged lesz az alábbi kristályokra, amelyek a leginkább alkalmasak a 

relaxáció elmélyítésére és ellazult állapotban az intuíció felébresztésére. Ha nincs 

mindegyik, akkor a papírra, kavicsra írt nevükre, fényképükre. Később ráérsz beszerezni, ha 

olyat választasz, ami még nincs: rózsakvarc, szugilit, lepidolit, akvamarin, sárga kalcit, 

kalcedon, aragonit, smithsonit, rodokrozit, prehnit, vörös jáspis 

 

Helyezd el a kristályokat (vagy a képüket, nevüket tartalmazó papírdarabokat) magad elé 

oda, ahol relaxálni szoktál. 

A fent ismertetett módon lazulj el és összpontosíts a testedre. Folytasd a relaxációt úgy, 

ahogy eddig.  

Amikor kijöttél a relaxációs állapotból, tedd fel magadnak a kérdést, hogy melyik kristályt 

érzed megfelelőnek ahhoz, hogy a segítségedre legyen. Nézz végig a kristályaidon, akár el 

is időzhetsz egyiknél – másiknál. Ha ekkor felbukkan bármelyik, az lesz a relaxációs 

kristályod. 

 

Ez a kristály erejével segíti a relaxációdat, akármi legyen is a módszer, akár mély 

meditáció, akár bármi más, ami segíti az ellazulást. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Miért éppen azt a kristályt választottad? 

A kristályok kiválasztásánál gyakran mondjuk: nem én választok, hanem a kristály választ 

engem. Az éppen aktuális élethelyzet, amiben benne vagyunk, érzéseink, egészségi 

állapotunk, hangulatunk rezgési frekvenciánkat folyamatosan alakítja, változtatja. Ezért 

amikor elcsitítjuk elménket és nyugalmi helyzetben a választás céljára és a kristályokra 

koncentrálunk, pontosan az a kristály fog válaszolni, amelyiknek harmonikus rezgésére 

éppen szükségünk van. A válasz nem szavakban, hanem megérzés, a kristály iránti 

ellenállhatatlan vágy, öröm formájában érkezik.  

Ha hallgatsz erre a megérzésre és utána elolvasod, miben segíthet neked ez a kristály, 

rájössz, hogy valóban szükséged van rá. 

 

AKVAMARIN 

Ez a csodálatos kő azoknak való, akik nagyon érzékenyek. Csillapítja a félelmeket, a 

megfelelő látószögbe helyezi a dolgokat, és segít a lehető legjobban felhasználni azt az 

információt, amelyet szinte médiumi képességű érzékeid befogadtak.  

Ha az akvamarint választottad, szükséged van csillapító hatására, különös tekintettel 

valamilyen zavaró dolog kielégítő elrendezésére, hogy el tudj lazulni, és boldogulj az életben.  

Ha úgy érzed, hogy túl sok felelősség terhel, az akvamarin segítségével megbirkózhatsz 

ezzel, és a feladatra érdemesnek érzed majd magad.  

Fizikai szinten pedig, ha szereted a vízi sportokat (úszás, evezés, búvárkodás, stb.), a 

hagyományok szerint akvamarint kell viselned ahhoz, hogy biztonságban légy és hogy rá 

tudj hangolódni a víz áldásos hatására. 

Az akvamarin a perspektívád kiszélesítésével kimozdít a megszokott kerékvágásból. 

 

 

ARAGONIT 

Ha az aragonitra esett a választásod, valószínű, hogy a fizikai ellazulás kiemelkedő 

fontosságú a számodra, és hogy szereted kényelmesen érezni magad a testedben. 

Valószínűleg érzéki ember vagy, és gyakorlati szempontok alapján ítélsz, de az is lehet, 

hogy a megérzéseid fizikai szinten jelennek meg, például a zsigereidben jeleznek.  

Ha a másik véglet jellemző rád, és a felhők között jársz, az aragonit szilárdan és 

megnyugtatóan visszahoz az „itt és most” birodalmába. 



Az aragonit felmelegíti a testet, és hatásos, ha stresszes vagy. Ha túlfeszített 

munkatempóban dolgozol, az aragonit emlékeztet a lazításra, és önmagad kényeztetésére. 

Nagyon jó barátod lesz akkor is, ha a főzés a hobbid. 

Az aragonit megtanít arra, hogy a test a lélek birodalma, és hogy minden hasznos és 

élvezetes tevékenységhez elengedhetetlen a test szükségleteinek tiszteletben tartása. 

 

 

SÁRGA KALCIT 

A sárga kalcit „lesöpri a pókhálókat”, így egy leheletnyi friss levegőt csempész az életedbe. 

Ha mostanára otthonülő lettél, lehet, hogy azért választottad ezt a követ, hogy kicsit 

kimozdítson, és hogy átélhesd a szabadtéri testmozgás jótékony, lazító hatását. Az is lehet, 

hogy azért választottad ezt a követ, mert már aktívabb vagy, és tovább szeretnél menni ezen 

az úton. 

 A sárga kalcit kitisztítja az elmét, hogy okosan dönthess a szabadidőd eltöltéséről. Ha 

szeretsz rejtvényt fejteni, élesíti az agyadat. Ha a közeledben van egy ilyen kristály, soha 

nem fogsz elcsüggedni. 

A sárga kalcit segítségével ráérezhetsz a lehetőségekre, ráadásul nagyfokú motiváló erővel 

rendelkezik. 

Tanulás közben megőrzöd a nyugalmadat, így képes leszel könnyedén összpontosítani a kő 

segítségével. Nagy hasznát veszed a különböző kurzusok kiválasztásában és könnyebben 

kitartasz mellettük. 

 

 

RÓZSASZÍN KALCEDON 

Ha szeretsz baráti körben kikacsolódni, a kalcedon segít fenntartani a harmóniát és az 

együttműködést. Ez a boldogság és a jó szándék köve. Ha egy ideje rémálmok gyötörnek, a 

kalcedon mélyebb relaxációs szintre juttat, ahol csak békés világokkal találkozol, és ennek 

köszönhetően pihentető alvásban lehet részed. 

Ha ezt a követ választottad, valószínűleg aggódsz az egészséged miatt, és még kételkedsz 

a számodra még ismeretlen dolgokban. 

A rózsaszín kalcedon ráirányítja a tudatodat a világ csodáira és megtanít élvezni a meséket 

és a történeteket. Szelíden bátorít az új dolgok kipróbálására és arra, hogy higgy a világ 

bőségében.  

A rózsaszín kalcedon hatására többé nem aggódsz az egészséged miatt, továbbá enyhíti a 

pszichoszomatikus tüneteket. 

 



 

VÖRÖS JÁSPIS 

A vörös jáspis fokozza tettrekészségedet. Nagyon jó választás, ha szeretsz sportolni, mert 

növeli az eltökéltséget, az állóképességet és a versenyelőnyt. Segít a lazításban és a 

felfrissülésben, mert kivesz a napi rutinból, hogy az aktív pihenés során elfeledtesse veled a 

stresszt és az egyéb aggodalmakat. 

Ha éppen egy betegség, vagy műtét után lábadozol, a vörös jáspis segít pihenni és 

mozgósítani tartalék erőidet. 

Ha ezt a követ választottad, valószínűleg többet vársz a relaxációtól egyszerű lazulásnál. 

Ez a kristály az erő, az energia, és a valódi kikapcsolódás köve. 

Ha pedig legjobban az úgynevezett „vízszintes tevékenységek” során tudsz ellazulni, a vörös 

jáspis fokozza a szexuális vágyakat, és segít ráhangolódni a szerelmedre. 

 

 

LEPIDOLIT 

Ha a végletek embere vagy, a lepidolit csodálatos stabilizátor, a hiperaktív periódusokban 

nyugtat, depressziós hangulat esetén pedig bátorít. Ha egyedül szeretnéd jól érezni magad, 

ha saját belső békédet szeretnéd átélni, akkor ez a Te köved! Ha zaklatott vagy, és 

szeretnéd a legtöbbet kihozni a békés szünetekből, a lepidolit segítségével szépen, lassan 

megnyugszol. 

A lepidolit nagyon hasznos segítség a napi stressz kiengedésében, vagy a harag és 

frusztráció elengedésében. Ha ezt a követ választottad, ösztönösen tehetted, ha negatív 

érzelmek bántanak. Enyhíti a rémálmokat, és elősegíti bizonyos okkult képességek 

kialakulását.  

Ha tarot kártyával, vagy asztrológiai elemzéssel szereted eltölteni a szabadidődet, a 

lepidolitban nagyszerű társra találsz. 

 

 

PREHNIT 

Ha a prehnitet választottad, perspektívaváltásra, pontosabban a valóság szélesebb 

látószögből való szemlélésére lehet szükséged ahhoz képest, amelyben napi szinten 

megszokhattál. Rá szeretnél kapcsolódni a kozmikus tudatra. 

A prehnit fokozza a természetszeretetet és növeli a természet gyógyerejét felhasználó 

képességedet. A mindennapokban segít megszabadulni az életedet ellepni készülő 

szeméttől, és erősíti a hitet, hogy az Univerzum mindent megad, amire csak szükséged van. 



Tartsd magadnál a „szelektálás – újrafelhasználás” folyamata során, és a szabadság 

csodálatos érzésével fog megajándékozni. Segít harmonikusabban berendezni lakhelyedet, 

hogy az gyógyító kikötővé válhasson mind a Te, mind a családod, vagy a hozzád fordulók 

számára. 

A prehnit csillapítja a tradicionális félelmeket és a hiperaktivitást. 

 

 

RODOKROZIT 

Ebben a dinamikus kőben csodás támogatóra lelhetsz, ha jótékonysági tevékenységekkel 

szereted eltölteni a szabadidődet. Ez nagyon jó és kreatív cselekedet, ami találékony 

megoldásokhoz vezet és örömet okoz. 

Ha a rodokrozitot választottad, valószínűleg arra van szükséged, hogy teret kapj a 

nevetésnek, a melegségnek és a játékosságnak. Összeköt a szerelmeddel, és a 

segítségével őszintén elmondhatod a vágyaidat. Megtanít arra, hogy minden érzésed 

elfogadható.  

Nem különösebben udvarias kővel állsz szemben, mivel felszabadítja az érzéseket és 

őszinteségre sarkall. Ha tehát hajlamos vagy arra, hogy a szabadidődben másoknak okozz 

örömöt, a rodokrozit megtanít kedvesen és határozottan nemet mondani, hogy saját 

magadra is szánhass néhány órát. 

A rodokrozit segíti a kreatív munkát, a művészeti, képzőművészeti tevékenységeket és 

mindent, amihez tiszta szenvedélyre van szükség. 

 

 

RÓZSAKVARC 

Ha a rózsakvarcot választottad, a nyugalom számodra a barátok illetve a család 

közelségét, vagy a kedveseddel töltött romantikus pillanatokat jelenti. Ez a kristály nyugalmat 

hoz a családi krízisek, vagy rossz időszakok idején, és a segítségével képes leszel értékelni 

környezeted, vagy mások szépségét. Fokozza továbbá a művészetekre és a zenére való 

fogékonyságot. 

Ha megsértettek, vagy neheztelsz, esetleg egyszerűen csak féltékeny vagy valakire, a szelíd 

rózsakvarc segíti elfelejtened a negatív érzéseidet, és melegséget, gyengédséget ébreszt 

benned, hogy újra tudj szeretni.  

Ami a legfontosabb tulajdonsága: megtanít arra, hogy szeresd önmagad, vedd észre a jó 

tulajdonságaidat, és biztosítja, hogy melegszívű, szerető lelkek társaságára találj. 

A rózsakvarc úgy segít a ruháid és kiegészítőid kiválasztásában, hogy a legjobbat hozd ki 

magadból. 

 



SMITHSONIT (CINKPÁT) 

Ha az összeomlás szélén állsz, a nyugtató hatású smithsonit segít elengedni a feszültséget, 

és mosolyt csal az ajkaidra. Ha gyerekek társaságában szeretnél ellazulni, a kő segítségével 

úgy lehetsz velük, hogy közben „belső gyermekeddel” is találkozol. Úgy láttatja meg veled a 

gyermekek bánatát és igényeiket, és úgy segít orvosolni ezeket, hogy közben nem sérül a 

többiekkel való kapcsolatod.  

Ha a smitshonitot választottad, valószínűleg arra van szükséged, hogy a távolból lásd meg 

az élet problémáit. Ez a kő új perspektívából láttatja a dolgokat, általa más értelmet nyer 

azok jelentősége. A segítségével tapintatos és diplomatikus módon érheted el a céljaidat. Ha 

valamilyen klubot vezetsz, ez a kő nagyon jó választás a kerekek megolajozásához, 

miközben azt teheted, amit szeretnél. 

 

SZUGILIT 

Ha gyógyító, vagy segítő munkát végzel, a szugilit fenntartja pozitív hozzáállásodat, 

elhivatottságodat és céltudatosságodat.  

Ha a szugilitet választottad, szeretnéd megélni annak a meggyőződésnek a békességét, 

hogy hited szerint cselekszel. Segít az Univerzum jóindulatú bölcsességének 

felismerésében. Igen spirituális kő, ami ihletet és megvilágosodást hozhat, ha úgy érzed, 

hogy a belső keresés ösvényét járod, vagy szeretnéd elmélyíteni a tapasztalataidat. 

Ha bántottak, vagy becsaptak, a szugilit megnyugtat, felvidít és reményt ad. Segítséget nyújt 

továbbá az autizmus és a dyslexia esetében is azáltal, hogy azokhoz a mélyen fekvő 

területekhez kapcsol, ahonnan a probléma ered. Ha a szugilitre esett a választásod, az 

önfejlesztés és a spirituális növekedés szempontjából gondolsz a relaxációra. Enyhíti a 

fájdalmakat, különösen a fejfájást.  

Ez a kő segít megnyílnod az élet valódi értelme felé. 

 

KÉK TURMALIN 

Ez a kő nagyon jó társ a kommunikációban, ha görcsölsz, amikor ki kell fejezned magad. Ha 

keresed a szavakat, esetleg dadogsz, a kristály ellazít, és segíti a szavak folyékony 

áramlását. A zöld turmalinnal együtt segít ráhangolódni a növényekre, tehát csodálatos 

választás, ha a kertészkedés a hobbid, vagy bármi más, ami a növekedéssel kapcsolatos.  

Ha a szabadidődet szereted a környezet szépítésével és védelmével tölteni, ez a kő mutatja 

az utat. Ha a kék turmalint választottad, lehet valamilyen elfojtott bánatod, amit ki kell 

engedned magadból, vagy esetleg másokat segítesz ebben. A kristály támaszt nyújt, ha 

valami bánt, vagy ha egy ismerősöd vigasztalásra szorul.  

A gyakorlati életben a turmalin segíti a fizikai koordinációt, ezért az írástól az asztaliteniszig 

sokféle tevékenységet támogat. 

 



Programozás a feszült pontok ellazítására 

Ha már gyakoroltad a relaxálást, akkor tudod, hogy vannak olyan területek a testedben, 

amelyek hajlamosak feszült csomókat képezni. Ezen pontok ellazítása tart a legtovább, és 

ha valami felzaklat, ezek rándulnak görcsbe a leggyorsabban. 

Amikor kristályokkal dolgozunk, rendkívül fontos a teljes ellazultság, hiszen csak teljesen 

tiszta rezgésmintát szabad közvetíteni a kristályunk felé. 

Ahhoz, hogy a feszült pontok sikeres ellazítására programozz, a relaxációs kristályod 

teljesen simára legyen csiszolva, amit jó érzés a bőrödre tenni. 

 

Gyújts egy szál zöld gyertyát és tedd magad elé. Gyújts szantál, vagy tömjén füstölőt, vagy 

párologtass illóolajat. 

 

- Ülj le kényelmesen, és csendesítsd el az elméd. 

 

- Tedd a bal tenyered kelyhébe a relaxációs kristályodat, jobb kezedet pedig tedd a 

szívedre. 

 

- Figyeld meg és érezd a szíved egyenletes dobbanásait. Figyelj rá egy rövid ideig. 

 

- Most tedd lazán a jobb kezed a kőre és érezd, hogy a kristályod gyógyító energiától 

pulzál.  

 

- Amikor már egyenletesen pulzál a kristályod a tenyeredben, megtörtént a lazító 

programozás. 

 

- Ha készen állsz, helyezd a kövedet a problémás részre és érezd, ahogy nyugalmat 

sugároz, feszültségoszlató energiát közvetít és békét hagy maga után. 

 

Akár húsz percig is otthagyhatod a követ, bár már sokkal hamarabb is érezheted jótékony 

hatását. 

 

Elme felszabadítása – Vizualizációs gyakorlat 

 

Az életben tapasztalt terhek legnagyobb részét önként vesszük magunkra. Ezzel a 

vizualizációs gyakorlattal szélesebb látókörbe tudjuk helyezni a dolgokat. Ha könnyebben 

megy úgy a vizualizáció, vedd fel a szöveget és játszd le magadnak. 

 



Készülj fel, keress egy csendes helyet, ahol egyedül lehetsz és senki nem zavar. Rendezd el 

úgy a szobát, hogy a legjobban érezd magad benne! Akár be is sötétíthetsz. Tegyél fel lágy 

zenét. Gyújts gyertyát és égess jázmin illatú füstölőt, vagy párologtass illóolajat.  

 

- Helyezkedj el kényelmesen, csukd le a szemed. Tartsd a relaxációs kristályodat 

tenyered kelyhében, vagy ha fekszel, tedd a solar plexusodra (napfonat csakra), úgy 

hogy a tenyereddel lazán, gyengéden fedd be. 

 

-  Figyelj a lélegzetedre. Érezd, hogy a légzésed nagyon könnyű, állandó ritmusú, 

mintha egy végtelen energiának a lágy, dagadó hulláma lenne, ami ritmikusan 

emelkedik és süllyed, minden alkalommal, amikor ki - és belélegezel. Ahogy ez a 

ritmus egyre mélyebb és mélyebb, valamint egyre állandóbb lesz, számolj öt mély, 

könnyű lélegzetvételig.  

 

-  Most lazítsd el sorban minden izmodat, ahogy a lazító technikánál gyakoroltad. 

 

- Amikor teljesen ellazult minden izmod, képzeld el, hogy a kristályod sugárzó 

erőmező. Ez bizsergető érzéssel járhat a kezedben és a testedben. 

 

- Érezd, ahogy ez az erőmező buborékot képez körülötted. Súlytalan vagy. Lásd 

magad, ahogy felemelkedsz a levegőbe…… fel, fel, egyre magasabbra. 

 

- Most elsodródsz, magad mögött hagyva a házadat, az utcádat, vidéki táj felett 

repülsz. Zöldellő szántóföldek, kanyargó folyók, erdőségek, dombok, völgyek, 

hegyek, és tavak tűnnek tova alattad. 

 

- Szívd magadba  

 

- a színek sokaságát és a táj szépségét. 

 

- Szépen ívelve, finoman kisodródsz az óceán fölé. Alattad emelkednek, süllyednek a 

hullámok, kékek, szürkék, smaragdzöldek, bíbor színűek. 

 

- A horizonton körben mindenütt víz. Alkonyodik. Lassan felkel a Telihold. Nézd, milyen 

csodálatos, ahogy a vízen visszatükröződik. 

 

- Érzed, amint még magasabbra emelkedsz, a csillagokkal pettyezett, holdfénnyel 

megvilágított, indigókék ég felé. 

 

- Most magad mögött hagyod a Földet. Bolygónk ott lebeg az űrben, csodálatos, 

smaragdszínű égitest, mellette a Holddal.  

 

- A távolban a Nap hatalmas csillagként egyre töpörödik, amint tovaszállsz, a 

Naprendszer távoli tájaira. 

 

- Körülötted a csillagok milliárdjai csodás kristályokként ragyognak.  



 

- Utazz olyan sokáig, ameddig kedved tartja, és fedezd fel a világegyetemet. 

 

- Ha készen állsz, térj vissza a szokásos tudatállapotba, érkezz meg a testedbe, 

mozgasd meg kezed, lábad és nyisd ki a szemed. 

 

Jegyezd fel a naplódba az élményt és minden érzést, akár találsz rá magyarázatot, akár 

nem. Elképzelhető, hogy olyan sugallatot kaptál, ami mostani állapotodban 

megmagyarázhatatlan. Jegyezd fel, mert valószínűleg hamarosan nagy segítség lesz a 

számodra. 

 

 

Lépj bele a kristályodba – Gyakorlat 

Ehhez a gyakorlathoz szükséged lesz a relaxációs kristályod lehető legnagyobb méretű 

változatára. A gömbforma a legjobb, ennek hiányában azonban bármilyen méret megfelel. 

 

 Gyújts egy gyertyát és égess szantál, vagy tömjén füstölőt, kapcsolj halkan lágy zenét. 

- A kristályodat tedd magad elé. 

 

- Helyezkedj el kényelmesen, majd a lazító gyakorlatnál megismert módon lazítsd el 

tested minden izmát. 

 

- Amikor teljesen laza vagy, nyisd ki a szemed és nézz mélyen a kristályod 

középpontjába. 

 

- Szemeidet fókuszáld egy távoli pontra, és képzeld el, hogy kristályod belsejében egy 

teljes világ rejlik. Lehet, hogy ezen a ponton úgy érzed, behunyt szemmel élesebb 

képekben láthatod a kirándulást. Tégy úgy, ahogy jól esik. Be is hunyhatod a 

szemed, de ha a kép eléggé életszerű, nyitva is tarthatod. 

 

- Képzeld el, hogy a kristályod óriási, sokkal nagyobb, mint gondoltad volna. Valójában 

nálad is sokkal nagyobb. Gondolatban állj a kristály elé, csodáld meg gyönyörű 

színeit, és a belsejében látott, finom alakzatokat. Amint ránézel látod, hogy egy ajtó 

formálódik rajta, kilincse is van. Fogd meg a kilincset és lépj be az ajtón a 

kristályodba. 

 

- Egy barlangba jutsz és kristályfalak vesznek körül. Megfordulsz, hogy megnézd az 

ajtót, de már nem látod. Út csak a kristály mélyébe vezet a halvány fénnyel 

megvilágított kristályos alagutakon keresztül.  

 

- Kérd meg a kristály szellemét, hogy irányítson, és mutassa meg azokat a dolgokat, 

amelyek a segítségedre lesznek a relaxációban való elmélyüléshez. 



 

- A kristály szelleme most melléd áll, hogy vezessen. Lágyan megfogja a kezedet és 

elindultok. 

 

- Erősödik a kristályodban a fény, és a körülötted lévő falak simábbá válnak, míg a 

végén egy fenséges csarnokban találod magad. Olyan, mintha egy csodaszép 

katedrálisban lennél. A hangulat hívogató, békés, szívmelengető. 

 

- A csarnokból számos csukott ajtót látsz, mindegyiken kilincs van. Tudod, hogy az 

ajtók mögötti termekben fontos üzenetek várnak rád. Kérd meg a kristályszellemet, 

hogy mutassa meg, melyiket nyisd ki. 

 

- Menj be, és fedezd fel a szobát, minden apró részletével együtt. 

 

- Ezekben a termekben sokféle berendezést, tárgyat, jelenetet láthatsz. Néhol könyvek 

vannak, máshol játékok, vagy embercsoportok, megint máshol békés kertek, 

különböző masszázs – és hasonló terápiák. A béke, nyugalom, az élvezet és az 

áldás világa ez. Fedezd fel szabadon! Tölts el itt minél hosszabb időt, addig maradj, 

ameddig jólesik. 

 

- Amikor eljön az ideje, kérd meg a kristályszellemedet, hogy vezessen vissza az 

ajtóhoz, ahol bejöttél. 

 

- térj vissza a hatalmas csarnokon, a csiszolatlan alagúton át, és találj rá az ajtóra, ami 

éppen most jelent meg, hogy kiléphess rajta. 

 

- Köszönd meg mentorod segítségét, búcsúzz el tőle, és térj vissza a mindennapokba. 

 

A vizualizáció során üzeneteket kaptál azzal kapcsolatban, hogy mire van szükséged a 

relaxáláshoz. Néhány tanács nem biztos, hogy elsőre nyilvánvaló, másokon esetleg 

meglepődsz. Például lehet, hogy eddig azt képzelted, hogy egyedül kell lenned, ha békére 

vágysz, és most egy nevető, boldog emberekkel teli szobában találtad magad, akik szívesen 

fogadtak.  

Ne merülj el a feltételezésben, amíg nem elmélkedtél a dolgon. Ha még mindig bizonytalan 

vagy, bármikor megismételheted a gyakorlatot. Jegyezz fel mindent a naplódba, amit láttál! 

 

A mai nap végére 

A kristályok programozása látszólag szinte a relaxációból és a meditációból áll. Ez azonban 

csak a látszat! Ellazult állapotban ugyanis olyan mély harmóniába kerülünk a kristályunk 

rezgésével, hogy az átveszi azokat a letisztult érzéseket, amelyek mélyen bennünk vannak.  

Bizonyosan hallottál már arról, hogy az Univerzum minden bősége a rendelkezésünkre áll, 

csak be kellene engednünk. Bőség egészségben, szeretetben, harmóniában, békében és 

anyagi javakban. 



A kristályok nem gondolkodnak mint mi, így nem is kételkednek az Univerzum törvényében, 

távol áll tőlük a félelem és az aggodalom, ezért képesek magukhoz – és rajtuk keresztül 

hozzánk vonzani azokat a dolgokat, eseményeket, amelyekre vágyunk. Éppen ezért a 

programozott kristályodat lehetőség szerint tartsd mindig magadnál, vagy a közeledben.  

Az Univerzum nem minősít jó és rossz szerint, az értelmezése szerint minden, amire 

fókuszálunk, vágyunk tárgya, és azt elénk is rakja. Így ha a gondolataidat áthatja a félelem, 

meg is kapod félelmed tárgyát. Ha a szükségre fókuszálsz, azt kapsz, ha a bőségre, akkor 

azt.   

 

Szeretettel kívánok sok sikert a gyakorlati alkalmazáshoz! 

 


