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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 4.  
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Bevezető 

A kristályok fontos segítséget nyújthatnak az egészséget jelentő belső harmónia és 

egyensúly megtartásában. Az igazi egészség nem csak egyszerűen a betegség hiánya, 

hanem a vitalitás és az életöröm természetes, pozitív állapota. 

Manapság nagyon kevesen vagyunk, akik mentesek minden betegségtől. A legtöbben 

stresszes életet élnek, és nem szánnak elég időt arra, hogy odafigyeljenek a testükre, vagy 

arra, hogy rendszeresen és a testük szükségleteinek megfelelően étkezzenek.  

Mindenféle szennyezések bombáznak bennünket az ételekben lévő vegyszerektől a minket 

körülvevő műszerek által kibocsátott káros sugárzásokig.  

A betegség a jóllét és a harmónia hiányában gyökerezik. 

Nemcsak testünk, hanem lelkünk is gyógyításra szorul, hiszen leválasztottuk magunkat 

valódi lényegünktől, és megrekedtünk a modern, a fej által vezérelt életformában. A 

legtöbben halványan érezzük, hogy valami baj van, de nem tudjuk pontosan, mi az. 

 

 

Energiát adó, személyes gyógyító kristály kiválasztása. 

A kristályok segítenek az egyensúly fenntartásában és helyreállításában. Ha fizikailag jó 

egészségnek örvendesz, akkor is segíthet neked a saját gyógyító kristályod abban, hogy 

feltöltődj energiával. A saját gyógyító kristályod akkor is segíthet, ha rossz a közérzeted, ha a 

megfázás kerülget, ha kimerített az élet, vagy ha egyszerűen csak nehéz és kimerítő napod 

volt, vagy olyanokkal kerültél kapcsolatba, akik „leszívták” az energiádat. 

A kristályod akkor is segít, ha készséget érzel mások gyógyítására, hiszen védelmet nyújt, 

mialatt energiádat átadod. 

Mielőtt nekifognál a kiválasztási rituálénak, lazulj el és elmélkedj, fizikai, mentális és 

spirituális egészségeden. Minden kristálynak van gyógyereje, az alábbi kristályok azonban 

számos kedvező tulajdonságuk miatt lettek kiválasztva: 

apacskönny (obszidián), borostyán, szardonix, krizopráz, kék kalcit, türkiz, fekete 

turmalin, rodonit, füstkvarc, malachit, lila fluorit, holdkő 

A szertartáshoz szükség van még zöld és kék gyertyákra és terítőkre vagy kendőkre, 

levendula illatú füstölőre vagy illóolajra. 

 

 

 

 



Meditációs módszer 

Ez a módszer az optimális egészség – érzeten alapul. Ha nincsen semmiféle panaszod, 

egyszerűen csak szeretnél csúcsformában lenni, ezt a módszert választhatod. 

Tedd ki a kristályokat egyesével magad elé egy zöld, vagy kék terítőre. Gyújts egy, a 

terítővel megegyező színű gyertyát, és egy levendula illatú füstölőt. Azt is megteheted, hogy 

levendula olajat kensz a halántékodra, vagy párologtasd, hogy a lehető legjobban ellazulj. 

- Helyezkedj el kényelmesen és tartsd a kezeidet az öledben, enyhén, lazán 

begörbítve. 

 

- Figyelj a testedre és próbálj teljesen ellazulni. 

 

- Most gondolj azokra az időkre, amikor csúcsformában voltál és kicsattantál az 

egészségtől és életerőtől. (Ha éppen most fantasztikusan érzed magad, akkor erre 

összpontosíts) 

 

- Érezd, amint az energia a solar plexusodban (napfonat csakra) gyűlik, és 

szétsugárzik egész testedben. 

 

- Tartsd fenn ezt az érzést néhány percig, majd képzeld el, hogy a tenyered kelyhében 

tartasz egy kristályt, ami tovább nagyítja és tartósítja ezt. Melyik ez a kő?  

 

Amelyik kristályt a tenyeredben képzelted, az fog a továbbiakban szolgálni téged! 

 

Gyógyító meditációs módszer 

Ez az előző módszerből továbbfejlesztett technika azoknak való, akik elsősorban másokat 

szeretnének gyógyítani a kristállyal. 

 

- Rendezd el a köveidet és helyezkedj el a fenti módszernél leírtak szerint. 

 

- Képzeld el, hogy arany ragyogás árad a a solar plexusodból. 

 

- Gondolj arra, hogy elsődleges célod szerint az energia begyűjtése más emberek, 

növények, vagy állatok gyógyításához szükséges. 

 

- Kérj útmutatást attól a felső erőtől vagy bármilyen szellemtől, angyaloktól, akit 

tisztelsz. 

 

- Képzeld el, hogy az energia ajándék, amelyet Te kaptál és másoknak fogsz majd 

továbbadni. 

 

- Képzeld el, hogy ez az ajándék a tenyered kelyhében tartott kristályodból áramlik. 



Amelyik kristály megjelenik lelki szemeid előtt, az lesz a Te gyógyító társad. 

 

 

Szín vizualizációs módszer 

Ennél a módszernél nem szükséges, hogy ténylegesen veled legyen minden kristály, 

elegendő, ha csak a színes képét magad elé teszed. Később ráérsz beszerezni, ha pont ezt 

választottad. 

Ez a módszer akkor ajánlott, ha olyan állapotot szeretnél orvosolni, ami éppen most kínoz, 

vagy amitől rossz a közérzeted. 

 

Tedd ki a kristályokat, vagy a képét magad elé egy zöld, vagy kék terítőre. Gyújts egy, a 

terítővel megegyező színű gyertyát, és egy levendula illatú füstölőt. Azt is megteheted, hogy 

levendula olajat kensz a halántékodra, vagy párologtasd, hogy a lehető legjobban ellazulj. 

 

- Lazulj el, majd irányítsd a figyelmedet tested problémás pontjára. 

 

- Milyen színt tudsz elképzelni, ami enyhíthetné a bajt? Ha fájdalmat érzel, milyen 

színnel szeretnéd bekötözni? Lelki fájdalmat is lehet ezzel a módszerrel gyógyítani. 

Milyen szín lehet gyógyír lelked problémájára? Milyen szín csillapítja bánatodat? 

 

Ülj csendben, lélegezz mélyeket és figyelj gondolataidra. Bízd magad az ösztöneidre! Melyik 

kristály képviseli azt a színt, amelyre szükséged van? 

 

Szánj időt erre a gyakorlatra! Tudnod kell, hogy ez a módszer lelki természetű 

problémák esetén nehezen kezelhető érzéseket is felszínre hozhat! 

 

A színek érzelmi jelentése 

 

VÖRÖS:  temperamentumosság, bátorság, biztonságérzet, érzelem, szenvedély. A vörös 

szín szeretete aktív, dinamikus, életigenlő kedélyt mutat, aki önmegvalósító, új utakat, 

lehetőségeket is felvállal. A vörös szín hiánya vagy el nem fogadása az önbecsülés hiányát, 

a visszahúzódó, passzív, életunt embert jelzi. Negatív jelentése: anyagiasság, idegesség, 

harag, agresszió, erőszak, sérelmek és szenvedések. A lázas, harcias, pusztító szenvedély 

kifejezője. A túl sok vörös hatalmat, felsőbbrendűségi érzést is szimbolizálhat. 

 



 

KORALLPIROS (vöröses narancssárga): segít a rossz kapcsolatok, félelmek 

elengedésében, a viszonzatlan szerelem, szeretet feldolgozásában, feladataink, életterhünk 

szeretetteljes elfogadásában. A boldog szerelem színe. 

 

NARANCSSÁRGA: az érzelem, barátság és életöröm színe. A vidám, társaságot kedvelő 

emberek vonzódnak hozzá. A narancssárga szín szeretete az aktív, magabiztos emberre 
jellemző, akiben megvan a belátás, befogadás és elengedés képessége. Nem kedvelik ezt a 
színt a határozatlan, pesszimista, depressziós emberek, akikben bizonytalanság és kételyek 
uralkodnak, önbecsülésük, önértékelésük hiányt szenved. A sok narancssárga szín utalhat 
izgatottságra, érzelmi kiegyensúlyozatlanságra, függőségi viszonyra, hisztériára, sokkra, 
traumára. A vörös és a sárga, a hatalom és a tudás büszke öntudatot eredményez a 
narancssárgában, ami túlzott büszkeségre, becsvágyra, hiúságra, feltűnési vágyra is utalhat. 

 

ARANY: elmélyült önismeret, jó ítélőképesség, bizalom. Túlzott mennyiségben jelenthet 

önelégültséget, kapzsiságot, bizalmatlanságot, ítélkezést. A szín elutasítása kétségeket, 

bizonytalanságot, önmegvetést, önítéletet, zavarodottságot hozhat létre. Ez a szín felhívja 

figyelmünket arra, hogy tanulnunk kell hibáinkból, hiszen aki nem rendelkezik elegendő 

tudással, bölcsességgel ahhoz, hogy felismerje tévedései következményeit, újra és újra el 

fogja követni ugyanazt a hibát. 

 

SÁRGA: vidámság, nevetés, megelégedettség, kíváncsiság, nyitottság az újra, a 

változásra. Művelt, értelmes, bölcs, nyílt, derűs, öntudatos, optimista emberek kedvelik ezt a 

színt, a pesszimista, életunt, búskomor, lehangolt emberek pedig elutasítják. Rajtuk az 

aggodalom, féltékenység, bizalmatlanság, félelem, gyávaság, zavarodottság, szorongás, 

keserűség, sírás válik úrrá. A sok sárga az erősen fejlett intellektusra és becsvágyra utal. A 

személy kissé öntelt és feltartóztathatatlanul nyomul a jövőbe, miközben az újat, és a fejlődőt 

kutatja. 

 

OLAJZÖLD: segít (a napfonat és a szív összekapcsolódásával) félelmeink elengedésében, 

a keserűség, a fájdalom feldolgozásában. Az olajzöld szeretete segít saját utunk 

megtalálásában, szívóssá, kitartóvá tesz, vezetői képességre utal. Az olajzöld elutasítása 

merevvé, hajlíthatatlanná, ironikussá, elégedetlenné, önzővé, gyávává tehet. 

 

ZÖLD: mint a kék és a sárga keveréke, egyesül benne a szellem és a lélek, a tudás és a hit, 

a nő és a férfi. Szinkronicitás: jó időben, jó helyen lenni, mozgásban lenni. A harmóniára 

törekvő, érzékeny, együtt érző, jószívű, önzetlen, megbízható, barátságos, természetszerető, 

nyílt emberek kedvelik ezt a színt, akikben felébred a gyógyító erő. Akik ezt a színt 

választják, gyakran segítő jellegű foglalkozást űznek. A zöld szín szeretete jó 



ítélőképességet, igazságérzetet, határozottságot, megegyezésre való hajlamot, 

nagylelkűséget tükröz.  

A zöld szín elutasítása döntésképtelenné, elégedetlenné, bizonytalanná, rosszhiszeművé, 

iriggyé, féltékennyé tehet. Aki nem szereti ezt a színt, örökös tér- és helyhiányban szenved, 

mindig más helyre vágyik, mint ahol éppen van. A sok zöld kiegyensúlyozott, elégedett, 

egészséges emberre utal, aki megteremtette a belső békéjét. 

 

Türkizkék: érzékenység, megérzés, érzéseinkre (intuícióinkra) való hagyatkozás, 

érzelmesség. Aki ezt a színt választja, azt mondja ki, amit érez és nem azt, ami helyénvaló 

lenne. Bizakodó típus, a világ jóságába vetett gyerekes hite megmaradt felnőttkorára is. 

Játékos. Aki elutasítja ezt a színt, képtelen alkalmazkodni, együtt haladni a korral. 

 

KÉK: olyan női tulajdonságok hordozója, mint az anyai részvét, az önfeláldozás, a hűség és 

a kifogyhatatlan szeretet. A kéket szerető emberek kiegyensúlyozottak, komolyak; világos, 

őszinte kinyilatkozásokat tesznek baráti és emberi kapcsolataikban. Jó tanulási 

képességekkel, élénk képzelőerővel, jó ítélőképességgel rendelkeznek.  

A kék szín elutasítása jelenthet belső nyugtalanságot, kapcsolatteremtési képtelenséget 

hatalmi ideákkal, mint tanár, doktor, hivatalnok, apa, anya, női és férfi szerep. A sok kék 

szomorúvá, magányossá, zárkózottá, félénkké, depresszióssá tehet. 

 

KIRÁLYKÉK ( indigókék ): külvilággal való kapcsolat, gondolkodás, beleérzés, határozott 

döntéshozatal, világos helyzetfelismerés. A királykék a kék mélyebb változata, ezért a 

hatósággal, hatalommal való még mélyebb konfliktust hozza fel. A szín szeretete intuitív, 

érzékeny, befelé forduló, szellemi-lelki síkon sebezhető embert mutat.  

A szín elutasítása távolságtartóvá tehet. Hiánya függőséghez vezet, érzékeken keresztül 

való menekülésbe, pótcselekvésekbe: kábítószer-, alkohol-, étel-, szappanopera-függőség 

vagy bármilyen mánia. Mélyen gyökerező konfliktust mutathat az anya személyével 

kapcsolatban. 

Túl sok királykék nagyon nagy érzékenységre utal, amit, ha nem megfelelően kezelünk, 

bezárkózottsághoz, álomvilágba forduláshoz vezethet. 

 

LILA: önállóság, lelkünk női (kék) és férfi (piros) oldalának egyensúlyba hozása, gondolati 

megtisztulás a jobb és bal agyfélteke kiegyenlítődése által. A lila szín elfogadása, szeretete 

segíti a szellemi ébredést, a spirituális fejlődést és felszabadulást, az élet értelmének 

felismerését.  

Elutasítása a szellemi tapasztalatoktól való félelmeket jelenti, nagyképűséget, 

ellentmondásosságot, magányt, szenvedést takar. 

 



 

MAGENTA (bíborvörös, ami a vörös és a lila szín keveréke, azaz a szivárvány, a 

fényspektrum két vége; a legrövidebb és a leghosszabb fényhullám egyesüléséből jön 

létre): segít összpontosítani, hogy megtaláljuk az élet értelmét. A részletekre való 

odafigyelésre, pontosságra késztet minket: motivál a tanulmányok elkezdésére, alkotó 

feladatok vállalására. Aki szereti ezt a színt, tele van életerővel, izgalommal, tettvággyal, 

képes az együtt érző, áldozatos szerelemre. Boldogtalanság, búskomorság ellenszere.  

Aki elutasítja ezt a színt, türelmetlen, egoista és túlzottan érzelmes a kötődés hiányából 

fakadóan. 

 

RÓZSASZÍN: a nőiség, az anyaság színe, mely kislányokra, fiatal nőkre vonatkozik,nőknél 

a bennük élő gyermekre, férfiaknál a tudat alatti nőiességre utal. Olyan emberek választják, 

akik valamilyen betegség vagy nyomás fizikai tüneteitől szenvednek (például menstruáló nő, 

agresszív környezetben élő emberek). A félelem ellenszere, megnyugtatást, gyengédséget 

ad, csillapítja a szeretet- és önbizalomhiányt, valamint az agresszivitást.  

A rózsaszín elutasításával önbizalomhiány, túlzott ragaszkodás, agresszivitás léphet fel. A 

sok rózsaszín sebezhetővé, kiszolgáltatottá tesz. 

 

FEHÉR: minden érzelem felerősödését, a szenvedést és a szenvedés megértését, a 

visszafojtott könnyeket jelképezi. A szín segítségével, akár a könnyek által, 

megtisztulhatunk. A túl sok fehér gátat vet gondolataink szabad áramlásának, ürességérzetet 

és frusztrációt okozhat. 

 

FEKETE: fegyelmezett, független, befolyásolhatatlan, erőt, méltóságot sugárzó személyt 

jelképez. Negatív jelentése: szomorúság, lemondás, passzivitás, veszteség (lehet személy, 

társadalmi helyzet vagy eszme is), depresszió. Olyan helyzetekben kívánjuk ezt a színt, 

amikor csalódottak, csüggedtek, fáradtak, kimerültek vagyunk. Segítségével csökkenthetjük 

fájdalmainkat, állóképességre, kitartásra és szilárdságra ösztönöz bennünket. 

 

BARNA: lemondás, bánat, bűnbánat, megbízhatóság. A barna színhez való erős vonzódás 

gyakran azt jelzi, hogy az egyén bizonytalan, alacsony az önbecsülése, fél tehetségének 

teljes kibontakoztatásától, a megrekedtség érzése veszi hatalmába. Hiányzik a biztonság, a 

szilárdság, a megbízhatóság és az önuralom az életéből. A gyökerek, a család és az otthon 

vágyát jelzi. A barna érzelmi biztonságot, testi kényelmet, nyugalmat ad. 

 

SZÜRKE: Semleges szín, az érzések hiányát fejezi ki. Eltűnő életenergia, élettelenné válás, 

levertség, tehetetlenség, közöny, pesszimizmus. 

 



 

 

Miért éppen azt a kristályt választottad? 

 

 

APACSKÖNNY (fekete obszidián) 

A fekete obszidián előcsalogatja a mélyen rejlő érzelmeket, és segít a negatívak pozitívvá 

történő átalakításában. Ha az apacskönnyet választottad, lehet, hogy régi sebeket és 

sérelmeket pátyolgatsz, emiatt pedig tested nem üríti ki a méreganyagokat. Így nem 

tökéletes a közérzeted, azaz nem vagy képes a legjobb formádat hozni. 

Az apacskönny segítségével megértheted és felszínre hozhatod a belső folyamatokat, 

szomorkodhatsz, vagy kidühöngheted magad ha kell, ezután pedig elengedheted ezeket az 

érzéseket és tovább léphetsz. 

A gátló dolgokat elhagyva visszanyerheted az önmagadba vetett hitedet. A kő vigasztaló 

erejével képes leszel a megértésre és a megbocsátásra, különös tekintettel saját magadra, 

és ennek köszönhetően meg is gyógyulhatsz. 

Az apacskönny tisztítja a testet, fokozza a vitaminfelvételt és csökkenti az izomfeszültséget. 

 

 

BOROSTYÁN 

Szigorúan véve a borostyán nem kristály, hanem ősi tobozos növénye megkövesedett 

gyantája, amely a Föld gazdagságát hozza magával.  

Ha a borostyánt választottad, jó adag optimizmusra lehet szükséged. A depressziós 

hajlamod elveszi fizikai vitalitásodat, a kő bátorító hatása azonban serkenti a testet, lelkesít 

és hitet ad az élethez. 

A borostyán fokozza a kreativitást és tisztítja az elmét, hogy valós alapokra építve érhesd el 

céljaidat. A borostyán azzal, hogy szélesebb perspektívát nyújt, enyhíti a stresszt, így 

kiegyensúlyoz és felvidít. Jó az ízületeknek és pozitív hatással van a torok – és az emésztési 

problémákra. A májra, a vesére és a húgyhólyagra irányuló jótékony hatásának 

köszönhetően a test tisztítórendszerét frissíti.  

A borostyán véd a fertőzések ellen és a gyógyulást elősegítendő, összekapcsol a Föld 

energiájával. 

 

 



 

 

KÉK KALCIT  

A béke és a bizalom köve jótékony hatással van az érzelmekre és az idegrendszerre. Ha 

erre a kristályra esett a választásod, lehet, hogy stresszes és traumás időszakon vagy túl, 

és békére, gyógyító pihenésre van szükséged. A kék kalcit elfújja az aggodalmakat, és segít 

tisztán látni érzéseidet és azok okait. Közreműködésével a harmónia és békesség állapotát 

megtartva leszel képes kifejezni a szükségleteidet. 

Mindenfajta szellemi munkához hasznos segítő, oldja a kreativitást gátló tényezőket, erőt és 

pozitív hozzáállást biztosítva segít túljutni az akadályokon. Nagyon jó hatással van a 

csontokra és a bőrre, segíti az immunrendszert, enyhíti a fájdalmat és mindenféle 

kellemetlen érzést. 

A kék kalcit csökkenti a vérnyomást és fokozza az életbe vetett bizalmat, aminek 

köszönhetően képes leszel a kozmikus energiákat mozgósítani a gyógyulásod érdekében. 

 

 

 

KRIZOPRÁZ 

Ez a csodálatos zöld kő a relaxációt segíti. Ha olyan keményen dolgoztál, hogy úgy érzed, 

„megbolondulsz”, a krizopráz segít visszakapcsolódni az élet valódi értelméhez és a 

természet szépségéhez. A krizopráz emlékeztet saját ideáljaidra és értékeidre. Ezen kívül 

segít leküzdeni az önzést és a bíráskodást, hogy el tudd fogadni és képes legyél szeretni 

saját magadat és másokat is.  

Ha a krizoprázt választottad, valószínűleg új alternatívákat keresel, miközben a 

lehetőségek felismeréséhez szükséges higgadt nyitottságra van szükséged. 

A krizopráz elősegíti az éjszakai pihentető alvást, megszabadít a rémálmoktól, és enyhíti a 

fóbiákat. Segíti a megtermékenyülést és a nemi szervekre tett általános pozitív hatása révén 

tovább fokozza a sikert. 

A krizopráz szabályozza a hormonháztartást és segít a testednek a méreganyagok 

kiválasztásában. 

 

 

FEKETE TURMALIN 

Ez a kristály az erő és a védelem köve. Ha a fekete turmalinra esett a választásod, lehet, 

hogy fenyegetve érzed magad, vagy sok kihívással kell szembenézned, és ehhez minden 

tartalékodra szükséged van.  



A fekete turmalin ereje képes visszaverni a fizikai támadást, és vitalitást ad bármilyen 

gyakorlati jellegű feladathoz. Segítségével megőrizheted a hidegvéredet, hogy a dolgok 

egyensúlyban és kezelhetőek maradjanak. 

A fekete turmalin egyik leghasznosabb tulajdonsága, hogy véd a számítógépek és a 

mobiltelefonok elektromágneses energiájától, ha erre szeretnéd használni, hordd a 

nyakadban. 

A fekete turmalin elvonja a testtől a negatív energiát, kiegyensúlyozza az agyféltekéket, 

enyhíti az ízületi gyulladást, és jó hatással van a gerincoszlopra. 

 

 

LILA FLUORIT  

Ez a spirituális kő az okkult készségek finom hangolását segíti elő. Ha erre esett a 

választásod, talán attól félsz, hogy valaki manipulál, és valamelyik érzékenyebb szinten 

támad téged. Rájöttél, hogy be kell záródnod és meg kell védened magad, miközben a 

magasabb tudati szintekre próbálsz ráhangolódni. 

Fokozza elméd és környezeted szervezettségét, górcső alá veszi szokásaidat és a 

tudattalan késztetéseidet, és segít abban, hogy ha szükséges, változtass rajtuk. 

A lila fluorit segítségével beengedheted a megérzéseidet és médiumi képességeket 

fejleszthetsz ki úgy, hogy közben nem hagyod el a józan ész birodalmát. Meditáción 

keresztül fejti ki gyógyító hatását. A fluorit jó a gyulladásra, megfázásra és az idegi 

bántalmakra, valamint felerősíti a szexuális vágyat elsősorban akkor, ha azt előzőleg a 

kiábrándulás csökkentette le. 

 

MALACHIT 

Bánj óvatosan ezzel a nagy erejű kővel! Ha rá esett a választásod, szánj időt arra, hogy 

mélyen ráhangolódj az ösztönös megérzéseidből eredő reakcióidra. Bár rendkívüli a hatása, 

de amíg személyesen te is meg nem bizonyosodtál jótékony hatásáról, ne érintkezz 

korlátlanul a kristállyal. 

A malachit rendkívül hatékonyan kezeli a negatív hozzáállást. Ha kiválasztottad, 

valószínűleg égetően szükséged van arra, hogy megtisztulj valami kellemetlen, vagy 

romboló hatástól, és bátorságot kell, hogy gyűjts egy teljesen új kezdethez.  

Sem magadat sem másokat nem tudsz becsapni a malachit hatása alatt, következésképpen 

az erős érzelmek felszínre törésével bizonyos régi foszladozó érzelmi szálak 

megszakadhatnak. 

Mindezek ellenére a malachit a mélységes együttérzés köve is. Minden szexuális problémát 

orvosol egészen a gyermekkori traumáktól kezdve, és segítséget jelent a női gondokban a 

menstruációt és a gyermekszülést is ideértve. A malachit a növekedés köve, visszaveri a 

méreganyagokat, és jótékony hatású utazási betegségek esetén is. 



 

 

HOLDKŐ  

A holdkő ráébreszt, hogy az álmokon keresztül a tudatalattid beszél hozzád. Ha mélyebb 

szinteken is megismered önmagad, „új életet” kezdhetsz. Ha a holdkövet választottad, 

talán idegennek érzed magad, és elveszítetted a kapcsolatot azzal a kis „csendes belső 

hanggal.” 

A holdkő az ösztönök és az intellektus összehangolásával a test bölcsességét ajándékozza 

neked. Erősen feminim természetű kő lévén a nőknek abban segít, hogy felvegyék a 

kapcsolatot a bennük lakozó istennővel, a férfiaknak pedig abban, hogy felfedezzék női 

oldalukat. Arra ösztönöz, hogy haladj az árral, felszínre hozza és meggyógyítja az 

érzelmeket, megnyugtatja az emésztőrendszert és stabilizálja a hormonháztartást.  

A holdkő segít a sokk, vagy olyan problémák esetén, mint amilyen például a figyelemzavar 

és a hiperaktivitás, és különösen jó hatással van a női nemi szervekre. 

 

 

VÖRÖS SZARDONIX  

A vörös szardonix kitűnő energiaforrásként az élet minden területén serkentő és ösztönző 

hatású. Ha ezt a követ választottad, új lendületre lehet szükséged az élet újabb 

megrohamozásához, vagy ahhoz, hogy kikerülj a mindennapok mókuskerekéből. 

Valószínűleg mindent megteszel, hogy elérd a kitűzött céljaidat és megnöveld az 

akaraterődet.  

A vörös szardonix feltölt életerővel, de segít a testmozgás kontrollálásában és 

állóképességed legmélyebb forrásainak felkutatásában is.  

A döntéshozás és az eltökéltség köve, mely a pozitív hozzáállás segítségével vonzza a jó 

szerencsét. Védelmet nyújt azáltal, hogy segít őszintének lenned önmagaddal szemben, és 

olyan partnert vonz hozzád, akivel jól kiegészítitek egymást, és akiben örömödet leled. 

Kiélesíti az érzékeket, javítja az anyagcserét, jótékony hatással van továbbá a tüdőre és az 

immunrendszerre is. 

 

 

TÜRKIZ 

A gyönyörű türkiz a legegyszerűbb dolgokon keresztül is rávilágít az élet szépségeire, és 

arra biztat, hogy vedd számba, aminek örülhetsz. Ha erre a kőre esett a választásod, 

lehetséges, hogy önsajnálatban dagonyázol, és te váltál saját magad legádázabb 

ellenségévé.  



A türkiz segítségével nyugodt s pozitív leszel, valamint rátalálsz azokra a dolgokra, amelyek 

örömet okoznak és felszabadítják a kreativitásodat.  

A türkiz enyhíti a pánikrohamokat, és a nyilvános felszólalástól való félelmet, és védelmet 

nyújt a környezeti ártalmak ellen. Jó barát a környezeti okokra visszavezethető kimerültség 

idején. Mivel békességet sugároz, romantikus találkozókhoz és szórakozáshoz is megfelelő 

lelkiállapotot idéz elő. A kő segítségével könnyebben tör felszínre az immunrendszer csodás 

frissítője, a nevetés. 

A türkiz gyulladáscsökkentő hatású, fokozza a tápanyagbevitelt és küzd a fertőzések ellen. 

 

 

FÜSTKVARC 

Ez a kristály erős kapcsolódást biztosít a földdel, ennélfogva elősegíti a fizikai szinten való 

megalapozottságot, azaz stabilizál. Mindenképpen győződj meg róla, hogy köved 

természetes, és nem sugárzással színeződött!  

Ha a füstkvarcot választottad, úgy érezheted, hogy elkerülhetetlen nehézségeken kell 

átmenned, és ehhez egy állandó energiaforrásra van szükséged. A füstkvarc csillapítja a 

félelmeket, segít elfogadni az elkövetkező napokat, segít vigaszra lelni, és megtalálni az 

örömöt a naponta ismétlődő dolgokban. Hasznos társ az összpontosítás és a gyakorlati 

feladatok terén, és végül álmaid valóra válásáig elkísér. Növeli fizikai toleranciaszintedet, 

enyhíti a fejfájást, és általában stimulálja, erősíti és támogatja a test ásványbevitelét.   

A füstkvarc jó hatással van a szaporítószervekre, az izmokra, az idegekre és a szívre. 

 

 

RODONIT 

A melegség és harmónia kövének üzenete: a gyógyítás legerősebb, mindenekfelett álló 

forrás a szeretet. Ha a rodonitot választottad, valószínűleg hideg érzésektől szenvedsz. A 

sajátodétól, vagy a másokétól. Szeretnél megnyílni, adni, kapcsolatot teremteni és pozitív 

hozzáállásra szert tenni. 

A rodonit összekapcsol a közösség gyógyító és tápláló erejével, a segítségével 

megtanulhatsz bűntudat nélkül kapni és a költségek számolgatása nélkül adni. Gyógyítja a 

bántó és a romboló kapcsolati mintázatokat, támogatja az érzelmek kimutatását, a 

felelősségvállalást és az igaz megbocsátást. 

Növeli az egészséges önszeretetet, ami képessé tesz arra, hogy másokat is igazán tudj 

szeretni. Nagyon jó segítség traumák és végletes lelkiállapotok esetén. 

A rodonit jó hatással van a hallásra, és a sebek, valamint a csípések gyógyulására, és 

termékenységfokozó hatása is van. 

 



LELKI SEBEK 

A lélek sebeinek hátterében rendszerint egy gyermekkori trauma, vagy akár még a magzati 

korból is származhat (pl.nem kívánt gyermekként való fogantatás, stb.), vagy bántalmazás 

eredményei, de származhatnak előző életeinkből is. Befolyásolják a fejlődést, és 

megakadályozhatják, hogy harmonikus kapcsolatot alakítsunk ki a külvilággal, holott ez 

veleszületett jogunk. Felnőttkorban már csak a gyermekkori sebek szakadnak fel, amikor egy 

érzelem tartalma tudatunkon kívül visszakapcsolódik a rég elszenvedett traumához.  

A lélek gyógyítása mély és komoly feladat, egy programozott kristállyal azonban bátran 

nekifoghatunk. 

 

 

LÉLEKGYÓGYÍTÓ PROGRAM BEVITELE 

 

A szertartáshoz gondoskodj a biztonságos, nyugodt környezetről és arról, hogy senki ne 

zavarjon meg. 

Gyújts egy zöld színű gyertyát és egy szál levendula füstölőt. Egy csepp levendula olajat 

kenhetsz a halántékodra, a teljes ellazulás érdekében. 

Feküdj le a szőnyegre vagy fekhelyre, takarózz be egy zöld, vagy bármilyen megfelelő színű 

takaróval vagy sállal, és tartsd a kiválasztott kristályodat a szíved felett. 

- Lazulj el, és (attól a felsőbb erőtől akiben hiszel, Isten, szellemi vezetőd, magasabb 

intelligencia, végtelen szellemi erők, angyalok, stb) kérj szabad bejárást abba az 

időbe, amikor a trauma ért. Ne aggódj, ha nem tiszta a kép!  

-  

 

- Képzeld el, hogy egy kisgyermek vagy, akit bántottak, vagy – ha megérzéseid egy 

elmúlt életedben lezajlott esetet sugallnak – egy sebzett felnőtt. 

 

- Amikor ez a kép megjelenik az elmédben, küldj szeretetet és együttérzést neki. 

 

- Képzeld el, hogy a kristályod egyre nagyobbra növekszik, és ragyogó buborékként 

magába fogadja a sérült lelket. 

 

Tartsd lelki szemeid előtt ezt a képet minél tovább, ameddig lehetséges. Ha gondolod, lásd 

képzeletben, hogy a lélek a kristálybuborékban megnyugszik, felszabadul és boldog. A 

szeretet és béke eme kamrájában elkezdődik a sebek gyógyulása.  

Színezheted ezt a képet, ahogy jól esik. Érzelmeid rezgéshulláma programozza kristályodat, 

egyre hatékonyabbá. 

A programozás végén mondj köszönetet! Jegyezd le a naplódba a fellépő érzelmeidet. 



Tartsd magadnál a kövedet, éjszakára tedd a párnád alá. Lehet, hogy többször el kell 

végezned ezt a programozást, hogy teljesnek érezd.  

 

 

FIZIKAI GYÓGYÍTÁS VIZUALIZÁCIÓ 

Gyógyító kristályod nem csak a lelki, hanem a testi bajra is gyógyírként hat.  

A legegyszerűbb módszer, ha a gyógyító kristályodat apróbb kövek formájában rárakod 

közvetlenül a problémás testrészre úgy, hogy érintkezzenek a bőröddel. 

Ha fáj valahol, tedd olyan közel a köveket a fájdalomhoz, amennyire lehet. 

Képzeld el, hogy a problémás terület a kristályod színeiben fürdik, és minden rossz érzés 

eltávozik onnan. 

A lehető legtovább tartsd fenn ezt a képet lelki szemeid előtt. A fájdalomnak jelentős 

mértékben enyhülnie kell, míg végül meg is szűnik. 

 

A másik gyógyító módszer a kristály szellemével kapcsolatos, és az előbbinél finomabb 

szinten működik. Bizonytalan, általános, vagy belső problémák esetén ajánlott, például ha 

fáradt, netalán depressziós vagy, ha cukorbetegségtől, magas vérnyomástól, vagy 

súlyproblémáktól szenvedsz. 

Feküdj le kényelmesen, a gyógyító kövedet tartsd tenyered kelyhében lazán, a hasadon. 

Lazítsd el magad, amennyire tudod. Hasznos, ha levendulaolajból egy cseppet elkensz a 

halántékodon. 

- Képzeld el, hogy a kristályodból kiemelkedik a kristály szelleme, emberi méreteket ölt 

és megáll melletted. 

 

- Most képzeld el, hogy kezelést kapsz tőle. Kikérheted a tanácsát is és lelki füleiddel a 

válaszát is meghallhatod. 

 

- Amikor eljött az ideje, köszönd meg a kristály szellemének a segítséget és búcsúzz el 

tőle. 

 

- Maradj még ebben az ellazult állapotban egy ideig, az sem baj, ha elalszol. 

 

Harmadik módszer, ha körülbelül egy órára tiszta forrásvízbe teszed a kristályodat, hogy a 

víz magába fogadja a kristály energiáját. Ezzel az energetizált vízzel bármelyik testrészedet 

kezelheted. 

 

 



 

PROGRAMOZÁS ÉS SZERTARTÁS MÁSOK GYÓGYÍTÁSÁRA 

 

Mindannyian képesek vagyunk gyógyító energiát közvetíteni azoknak, akiknek szükségük 

van rá. A kristályok nagy segítségünkre vannak ebben is.  

Bármilyen gyógyítást csak a „páciens” beleegyezésével és együttműködésével szabad 

végezni. Ha nem így teszünk, átlépjük határaikat, vagy csak az egónk hajt minket. 

A kristálykezelés fontos szabályai, amelyek betartásának tudata saját 

rezgéshullámunkat is befolyásolja, közvetítve azt a kristály felé. 

1. Nem gyógyítunk, hanem rezgést közvetítünk. 

2. A Föld a szabad akarat zónája, ezért minden tettünk következményeit viselnünk kell. 

3. Ha más ember életébe beleszólunk, irányítjuk illetve tettekben részt veszünk benne, 

az már karmacsíra. Csak és kizárólag információt kell – és szabad adnunk, 

mindenféle minősítés nélkül. 

4. A kezelendő személynek kell kérni a kristálykezelést! Kristálykezelést mások 

számára felajánlani szabad, de a kezelendő személynek határozottan bele kell 

egyeznie a kezelésbe. 

5. Ha valakinek az van az élettervében, hogy meg kell halnia egy adott időpontban, 

akkor meg is fog halni. Súlyos esetben az a legjobb megoldás, hogy a kezeléssel azt 

kérjük: „Történjen az, ami a beteg számára a legjobb!” 

6. Meghalás fázisában is segít a kristálykezelés, de halott embert már nem kezelünk. 

7. A kristály mentes az emberi érzelmektől és előítéletektől, mindig készen áll teljesíteni 

feladatát, önmaga képes az energia irányát és a kezelés időtartamát meghatározni. 

8. Mindig mondj köszönetet a kezelés végén! 

 

 

A programozáshoz és a kezeléshez a saját gyógyító kristályodon kívül szükséged lesz egy 

természetes, vagy formára csiszolt hegyikristály rúdra. 

Gyógyításhoz mindig kérj útmutatást egy magasabb erőtől, amelyben hiszel, és ne feledd, 

hogy az általad közvetített energia nem az egód tulajdona, hanem a kozmoszból származik. 

- Fordulj a kezelendő személy felé, saját gyógyító kristályodat tartsd a passzív 

kezedben (ha jobb kezes vagy akkor a bal kéz a passzív) a hasadhoz közel. A 

hegyikristály rudat tartsd az aktív kezedben magad előtt. 

 

- Erősítsd meg magadban, hogy energiát gyűjtesz. 

 

- Érezd, amint áramlik beléd az energia a Föld felől a lábadon át, és a solar 

plexusodban összegyűlik. 

 

- Érezd, amint fentről gyógyító fényt vonsz be a fejtetődön keresztül, és ez a fény a 

benned lévő másik energiaforrással találkozik. Megtörtént a programozás. 



 

- Most gyógyító kristályod felnagyítja ezt az energiát. Gondolj rá arany ragyogásként. 

 

- Vezesd ezt az energiát a karodon keresztül egészen le, az aktív kezedben tartott 

hegyikristály rúdig. 

 

- Érezd az energia lüktetését a hegyikristályodban. 

 

- Most irányítsd a rudat a kezelendő testrészre és képzeld el, hogy egy fényözön hatol 

be oda a rúdból, és minden sérülést begyógyít. 

 

- Figyelj a belső hangodra, megérzed a kezelés végét. 

 

Amikor másokat gyógyítasz a kristályoddal, erős kötődés alakulhat ki, ezért amikor 

befejezted, tudatosan vágd le magad a külső energiáról.  

- Érezd és lásd, hogy a gyógyító fényözön gyengül, majd teljesen visszahúzódik a 

hegykristály rúdba.  

 

- Érezd, ahogy a gyógyító energia visszatér a karodon keresztül a solar plexusodba, 

majd ott kétfelé válik.  

 

- A felesleges gyógyító fényt küldd vissza a fejtetődön keresztül a magasabb szintekre. 

 

- A felesleges energiát a lábadon keresztül küldd vissza Földanyának. 

 

- Vedd el a saját gyógyító kristályodat a solar plexusodtól, és a hegyikristály rúddal 

együtt tedd le. 

 

- Mondj köszönetet a segítségért, majd egyél egy – két falatot és igyál néhány korty 

vizet 

 

Kezelés után amilyen hamar lehet, tisztítsd meg a kristályaidat!  

 

 

 

 

 

 

 

 



Termékenységfokozó szertartás 

Ha szeretnél megfoganni, gyógyító kristályod segíthet termékenységed fokozásában. Az 

egyszerű szertartás a tudatalattidon keresztül jut el hozzád, és finoman hat a testedre. 

Amire szükséged lesz: gyógyító kristályod marokkő változatára, egy fehér gyertyára, egy kis 

fehér kendőre, egy asztali tojástartóra, egy szál liliomra, vagy jázminra, ennek hiányában 

olyan fehér virágra, aminek sok pollenje van. Lényeg, hogy fehér színű legyen a virág! Ha 

nem illatos a virágod, akkor jázmin illatú füstölőt használj, vagy párologtass jázmin olajat. 

Illatos virág esetében erre nincs szükség. 

- Telihold éjszakáján fürdesd a holdfényben a virágodat. 

 

- Következő este helyezd a marokkövedet a tojástartóba, és finoman rázz pollent a 

virágról a kristályra. 

 

- Párologtass jázmin olajat (csak ha nem illatos a virág) és gyújtsd meg a gyertyát. 

 

- Tedd a tojástartót a gyertya elé és kényelmesen ülj le eléjük. 

 

- Képzeld el termékenységedet és azt, ahogy növekszik benned egy új élet. 

 

- Képzeld el, hogy egy kisbaba növekszik, majd életre kel. 

 

- Amilyen sokáig lehet, tartsd fenn ezeket a képeket. Dolgozz rajtuk, színezd, bővítsd 

ki őket. 

 

- Takard be a tojástartót a kendővel és tedd az ágyad alá, vagy mellé. 

 

Havonta ismételd meg ezt a gyakorlatot, ameddig szükséges. Ne légy türelmetlen és tudd, 

hogy a kisbaba jön, a megfelelő időben. 

Havonta folyóvízzel tisztítsd meg a kristályodat és a tojástartót, és minden alkalommal 

használj friss, fehér virágot.  

 

 

 

 

 

 

 

 



A MAI NAP VÉGÉRE 

A feledésbe merült információk az elmúlt évek során fokozatosan kerültek a figyelem 

középpontjába. A fizikusok bebizonyították és mérésekkel igazolták, hogy a kristályok 

egymástól teljesen eltérő erőtérrel rendelkeznek, vibrálnak.  

Kezdik az emberek újra megtapasztalni, hogy a kristályenergia valóságos, a kristályok 

képesek együtt rezegni más tárgyakkal, élő szervezetekkel. 

Ezt az ismeretet használjuk ki mi is, amikor a kristályokat hívjuk segítségül, - a saját rezgési 

frekvenciájukat figyelembe véve és tiszteletben tartva - olyan programot viszünk be, amivel 

harmóniába hozhatjuk saját érzéseink rezgési frekvenciáját. 

Amikor harmóniába kerülünk önmagunkkal, tudatára ébredünk, hogy a földi életünkben 

minden, ami körülvesz, minket szolgál. Nincs is más teendőnk, mint felismerni, mire van 

szükségünk valójában. Szükségletünket minél pontosabban fogalmazzuk meg és azt minél 

erősebb érzéssé transzformáljuk, a célnak megfelelően kiválasztott kristályunk annál 

gyorsabban „leszállítja” nekünk kívánságunk tárgyát. 

 

Szeretettel kívánok kellemes hétvégét és sok sikert a gyakorlati alkalmazáshoz! 

 

 


