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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 5.  

 

 

 

 

 

 

 



 

„Nem az a szeretet, ha két ember egymás szemébe néz, hanem az, amikor mindketten 

ugyanabba az irányba néznek."  (Saint-Exupéry) 

 

Szeretet, szerelem, párkapcsolat 

A szerelem az emberi lét legfontosabb boldogságforrása, éppen ezért keresi szinte mindenki 

az "igazit", hogy két ember egymásra találásának és teljes megismerésének minden 

szépségét megismerhessék. 

A legtöbbünk esetében a szeretet a kívánság – toplista élén áll. Mindannyian arra vágyunk, 

hogy szükség legyen ránk, mindannyian melegségben és meghitt kapcsolatban szeretnénk 

élni.  

Sok minden állhat azonban a szeretet útjába. Lehet ez neveltetés és gyermekkori 

kedvezőtlen élmények eredménye, de okozhatják túl magas elvárásaink, félénkségünk és 

félelmeink is.  

Manapság rengeteg lehetőség adott a párválasztás terén, és abban a helyzetben vagyunk, 

hogy eldönthetjük, mit teszünk és mit nem. A szabadság azonban felelősséggel jár, a 

választás pedig olykor csalódással, hiszen nagyon nehéz a valóságot összeegyeztetni a 

vágyainkkal. 

Számos kristály kötődik valamilyen módon a szeretethez és a szerelemhez, néhányuk 

azonban kifejezetten alkalmas és rendkívül erőteljes segítőtárs a tiszta szeretet 

megéléséhez, a megfelelő társ bevonzásához, a meglévő párkapcsolat megerősítéséhez.  

A mai napon kiválaszthatod és beprogramozhatod a saját szerelemkristályodat. 

Szerelemkristályod segít a fontos kérdések megítélésében, és azon gátak lebontásában, 

amelynek közötted és a hőn áhított szerelem között emelkednek, sőt a két legnagyobb 

akadályt is átlépheted a segítségével. 

Az első ilyen gát, ha nem szereted önmagad. Ha emiatt nincs önbecsülésed és alacsony az 

önértékelésed, nehéz lesz olyan társat találnod, aki igazán szeret és tisztel téged, mert nem 

a megfelelő rezgéseket bocsátod ki. Mit gondolsz ki fog szeretni, ha Te magad sem 

szereted magadat? 

A második gond a szeretet képességének hiánya. Meg tudod nyitni a szívedet? Képes vagy 

igazán együtt érezni és átadni magad?  Ahhoz, hogy megtaláld az igaz szerelmet, neked is 

szeretned kell! 

A szerelmi játszmában magasak lehetnek a tétek. A szerelemkristályod a Te érdekeidet 

figyelembe véve „cinkeli a lapokat”, és segít, hogy azt a szerelmet találd meg, amelyre 

szükséged van. A programozást akkor is érdemes elvégezni, ha meglévő kapcsolatodat 

szeretnéd jobbá tenni. 

 



 

 

Szerelemkristályod kiválasztása 

Ehhez a szertartáshoz szükséged lesz rózsaszín terítőre és gyertyára, rózsaszirmokra, 

valamint az alábbi kövekre marokkő, vagy nyers, csiszolatlan formában:  rózsakvarc, 

borostyán, lazurit, rubin, smaragd, gyémánt, zafír, angelit, ametiszt, achát, sárga kalcit, 

hematit.  

Ha valamelyik köved nincsen, a kiválasztás szertartásához elegendő, ha egy papírra felírod 

a nevét, vagy kinyomtatod a fényképét. 

 

 

Meditációs módszer 

Ezt a módszert akkor alkalmazd, ha már idősebb és tapasztaltabb vagy, és vannak kevésbé 

boldog emlékeid is. 

Teríts le egy rózsaszínű terítőt, gyújts meg és tegyél a közepére egy ugyanilyen színű 

gyertyát. Rendezd el a terítőn a köveidet, majd szórj közéjük vörös, vagy rózsaszín 

rózsaszirmot. Halkan bekapcsolhatsz egy romantikus dallamot (szöveg nélkül!) 

- Ülj le a kristályok elé, nézz végig rajtuk szeretettel és lazítsd el magad.  

 

- Csukd le a szemed és érezd, hogy testileg laza, és lelkileg kiegyensúlyozott vagy. 

 

- Gondolataid valami felemelő dolog, például egy szép fa, vagy virág körül keringjenek.  

 

- Lazulj el annyira, hogy képes legyél pozitívan gondolkodni és jó szívvel lenni 

önmagad iránt. 

 

- Hagyd, hogy a melegség és a közelség érzése növekedjen a mellkasodban. Érezd, 

amint lassan terjed, szélesedik, míg örömben és szeretetben öleli fel az egész 

világot. 

 

- Légy tudatában a körülötted lévő csodálatos dolgoknak. 

 

- Ha kész vagy, nyisd ki a szemed és figyelmedet fordítsd újra a kristályok felé. 

 

Melyikük felel meg leginkább a szívedben lévő ragyogásnak? 

Nagyon fontos, hogy a szertartás végén zárd le az érzékenyebb érzékeidet, az alábbi 

módon: Képzeld el, hogy a szíved becsukódik, mint egy csodálatos virág szirmai, amelyek 

újra bimbóvá hajlanak össze. Ezután kapj be egy falatot és igyál néhány kortyot, majd 

paskold meg a testedet, hogy megbizonyosodj arról, hogy valóban „visszatértél”. 



A szertartás során megnyitod magadat, ezért fontos, hogy ne maradj sebezhető. Érezd a 

bátorítást, és töltsön el a kristályodba vetett hit! 

Rózsa vizualizációs módszer 

Ha mindegyik kristályt beszerezted, terítsd ki őket magad elé egy rózsaszín terítőre és gyújts 

meg egy ugyanilyen színű gyertyát. Szórj vörös, vagy rózsaszínű rózsaszirmokat a kövek 

köré. 

A gyémántot helyettesítheted hegyikristállyal, de fontos, hogy ha a gyémántot választod, 

akkor vedd meg az igazi követ! Nyers, csiszolatlan gyémánt elérhető áron kapható. 

Ha nincsenek meg mind a kristályok, képviselhetik őket a papírra írt nevük, képük, vagy 

azonos színű üveggyöngyök is. 

A szerelem intenzitásának köszönhetően valódi kristályok hiányában is kiválaszthatod a 

hozzád illőt, a válasz a vizualizáció során egyszerűen megjelenik majd a fejedben. 

 

- Csukd be a szemed, és lazíts, hagyd, hogy elméd álmodozó állapotba kerüljön. 

 

- Most idézz fel egy időszakot, és érezd újra az érzést, amikor igazán szerettek és 

becsültek, vagy amikor bíztál saját szerethetőségedben. 

 

- Gondolhatsz arra is, amikor nagyon intenzíven és mélyen szerettél valakit. 

 

- Melyik kő felel meg ennek az érzésnek? Ha kinyílik a szemed, megakadhat a 

pillantásod az egyik kövön, vagy egyszerűen a bensődben, valahol mélyen kapod 

meg a választ. 

 

Ennek a módszernek az a hátránya, hogy egy korábbi, megszakadt kapcsolathoz, egy 

gyűrűhöz, vagy más egyéb emlékhez vezethet vissza, aminél elidőzik a gondolatod és eltérít 

a tiszta érzéstől. Ha így van, alkalmazd inkább a meditációs módszert. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Miért éppen azt a kristályt választottad? 

 

Rózsakvarc 

Az igaz szeretetet képviselő kristályok egyikeként a rózsakvarc békét, elfogadást, gyógyulást 

és ragaszkodást hoz. Ha ezt a követ választottad, szívednek esetleg gyógyírra van 

szüksége egy félresikerült románc után, esetleg újra szeretnéd építeni magadban a 

másokkal szembeni bizalom képességét. 

A rózsakvarc segít megbocsátani magadnak, és elengedni a régi mintákat, amelyek 

visszatartanak a szeretettől. Felszabadítja az elfojtott érzéseket, hogy tovább tudj lépni.  

Természetesen az is lehet, hogy azért választottad a rózsakvarcot, mert rengeteg szeretet 

van a szívedben, amelyet másoknak adhatsz. A kő szerelmi ereje olyan intenzív, hogy ha 

ékszerként viseled, több figyelmet fogsz magad köré vonni, mint amennyit elbírsz. 

 

 

Borostyán 

A borostyán, ami valójában nem is kristály, hanem különböző fenyőfélék évmilliók alatt 

megkövesedett gyantája, a Föld életerejének rezgését hozza magával. Ha erre a kőre esett 

a választásod, vissza kell állítanod a szerelembe vetett hitedet, hogy szenvedélyes lehess 

a kapcsolatokban, és hogy a legjobbat láthasd meg a másikban. 

A borostyán erejével a legjobbat hozhatod ki magadból, és melegséget, rokonszenvet 

sugározhatsz. Évezredeken át használták szépség – és vonzerőfokozó, valamint magányűző 

hatása miatt. 

A borostyán jótékony hatással van a termékenységre és a rettenthetetlen bátorságra. A 

természeti erőkkel való kapcsolata révén fokozza az érzéki örömöket és a féktelenséget. Ha 

a szívedhez közel viseled, bevonzod vele a párodat. 

A borostyán minden szinten boldogságot hoz, különös tekintettel a párkapcsolatokra. 

 

 

Ametiszt 

Ez a békés, szellemi kő a magasabb világokkal való kapcsolattartást segíti elő, továbbá a 

józanész megtartásában is igen hasznos. Ha az ametisztet választottad, nagyon mélyen 

szeretnél kapcsolódni a párodhoz, és felemelő, inspiráló szeretetre vágysz.  



Valószínűleg úgy érzed, hogy régebbi kapcsolataid túlságosan az anyagi világra 

összpontosítottak, vagy egyszerűen csak spirituális szinten érzed otthon magad. Ez nem 

jelenti azt, hogy mentes vagy az érzékiségtől, hanem, hogy a testet a lélek házának tekinted.  

Az ametiszt csillapítja az önpusztító szenvedélyt és függőséget okozó viselkedésmintákat. Új 

valóságot mutat anélkül, hogy öncsalásra bíztatna. 

Az ametiszt a feltétel nélküli szeretet köve, továbbá képes felébreszteni bizonyos médiumi 

képességeket is. Segítségével például megtudhatod, hogy mit éreznek mások szívük 

mélyén. 

A hagyomány szerint régen a szerelmesek elkötelezettségük jeléül ametisztet cseréltek. 

 

 

Barna achát 

Az achát stabilizáló és erősítő hatású, így elősegíti a belső egyensúlyt. Ha ezt a követ 

választottad szerelemkristályodnak, őszintének kell lenned magaddal szemben az 

érzéseidet illetően.  

Az elfojtott rossz érzések – például a rosszindulat és a féltékenység – akadályozhatnak a 

szerelem elérésében, mert mások ösztönösen érzékelhetik ezeket. 

Az achát gyógyít, biztonságérzetet teremt, és ellazít, hogy úgy fogadd el magad, ahogy vagy, 

és hogy ezáltal a szeretetet is elfogadhasd. 

Akkor is választhattad az achátot, ha kiegyensúlyozott és érzékeny vagy, és ezt szeretnéd 

fokozni. Ezt a követ régóta alkalmazzák a szerelmi varázslatokhoz, mert minden tekintetben 

vonzza a Föld bőségét. 

Az achát segít, hogy gyakorlati megoldásokat találj a szerelem és a párkapcsolatok 

problémáira, valamint általános „párvonzó” hatása is van. 

 

 

Lazurit (Lápisz lazuli) 

Ez a pompás kék kő hatalmas erővel rendelkezik. Őseink a királyi vérrel és Ízisz istennővel 

hozták összefüggésbe. A segítségével magabiztosan és méltósággal tudod kifejezni magad. 

Ha erre a kőre esett a választásod, negatív múltbeli tapasztalataid miatt megalázottnak 

érezheted magad, és most szeretnéd megnövelni az önbecsülésedet. Az is lehet, hogy a 

kapcsolatokban elsősorban a büszkeséget és a beteljesülést keresed. 

A lazurit fokozza a méltóság és az egyenrangúság érzését, és elősegíti a valódi 

kommunikációt. Jótékony hatással van bizonyos okkult képességekre azáltal, hogy ha 

szeretnéd, akkor ráhangol a másik igényeire és érzéseire. Sokáig a hűség varázskövének 

tekintették, és a szerelmesek a közöttük lévő kötelék megerősítésére viselték.  



Általában a békét, és a fizikai, mentális, emocionális és spirituális szinteket egyesítő 

szeretetet közvetíti. 

 

Rubin 

A csiszolt rubin drága, de a kristály csiszolatlan formában is beszerezhető. Ez a gazdag, 

vörös kő bővelkedik energiában és szenvedélyben.  

Ha a rubint választottad, valószínűleg fel szeretnéd élénkíteni társas életedet, és sok 

szexre vágysz. Olyan szenvedélyes szerelmi viszonyt keresel, amely mélyen megérint és 

erőteljes fizikai megnyilvánulással és extravagáns romantikával jár. Ha azonban hajlamos 

vagy a hiperaktivitásra, a rubin nyugtató hatását is élvezheted, ami segít érzéseidre és 

tetteidre összpontosítani.  

Régóta ismert tény, hogy ékszerként viselve elűzi a szomorúságot, és vonz mindenfajta 

gazdagságot. A rubin buja vágyakat közvetít, és bátorságot ad az új emberekkel való 

találkozáshoz, vagy randizáshoz. 

 

 

Zafír 

A kék zafír spirituális kő, ami felfedi az igazságot és világosságot teremt. Lehet, hogy azért 

választottad, mert összezavarodtál egy kapcsolatban, és nem igazán tudod már, mit vársz a 

szerelemtől.  

Az is lehet, hogy csak nem vagy tisztában szeretetadó és fogadó képességeddel (vagy, 

hogy igazán a szerelmet akarod –e). 

Akkor is a zafírra eshet a választás, ha mindenek feletti őszinteségre és nyílt 

kommunikációra vágysz, és arra, hogy társaddal hasonló elképzeléseken osztozzál. 

A zafír a békét és a hűséget, valamint az igaz lelkek találkozását ajándékozza neked. Valaha 

az erkölcsösség őrzésére használták. Ez ma kizárólagos, egyetlen partner iránti szexuális 

elkötelezettséget is jelenthet. 

A zafír minden külső és belső fenyegetéstől védi a szerelmet, és megolajozza a társas élet 

kerekeit, hogy romantikus kapcsolatok köttethessenek. 

 

 

Gyémánt  

Bár ez a kő közkedvelt dísze az eljegyzési gyűrűknek, a szerelemmel való társítása egészen 

új keletű. A gyémánt ragyogása nem nagyon régről ered. Annak a felfedezésnek 

köszönhetjük, hogy a kellő ponton kifejtett nyomás számos csiszolt lapra hasítja a követ.  



Csodálatos önbizalom növelő hatása van az ellentétes nem képviselőivel szemben.  

Ha erre a kőre esett a választásod, valószínűleg ezen a téren van szükséged bátorításra, 

ezért a gyémánt remek választás lehet a számodra.  

A szikrázó kő kiválasztása akkor is természetes, ha kifelé forduló típus vagy, és élvezed, ha 

a figyelem középpontjába kerülsz.  

A gyémánt minden szinten növeli az energiát, továbbá átvágja a csalást és a homályt. 

Következésképpen nem fogod tudni elhitetni magaddal, hogy a második hellyel is beéred.  

Elősegíti az igények és érzések tiszta kifejezését, és bátorságot ad a kényes kérdések 

megválaszolásához. Régóta a bőséggel hozzák összefüggésbe. A gyémánt elejét veszi a 

veszekedésnek, és biztosítja a szeretők hűségét. 

 

 

Smaragd 

A smaragd ragyogó zöldje bolygónkat és annak gazdagságát képviseli. Évezredek óta 

viseljük a smaragdot a szívünkhöz közel azért, hogy vonzzuk a szerelmet. 

Ha a smaragdot választottad, lehet, hogy éppen nehéz időszakot élsz át. Erőre van 

szükséged ahhoz, hogy túljuss rajta, hogy számba vedd a jó dolgokat, valamint, hogy 

felerősíthesd és élvezhesd őket teljes valójukban. 

A smaragd csodálatos hatása megkönnyíti a szerelmeddel való „fészekrakást”. Fokozza a 

megértést és a bölcsességet, és anyagi javakat is hoz, hogy a nászágy örömteli legyen, az 

asztal pedig minden jótól roskadozzon. 

A smaragd hatására a szeretők barátok is lesznek egyben. A kő türelmet ad a problémák 

megoldásához, és megalapozza a biztonságérzetet. 

 

 

 

Angelit (Angyalkő) 

Ez a kékesfehér kristály az Új Korszak, a szeretet, a béke, valamint a testvériségről szóló 

üzenet közvetítője. Ha az angelitet választottad, formabontó elképzeléseid és kívánságaid 

lehetnek a kapcsolatokat illetően.  

Valószínűleg a nyitott kapcsolatokat támogatod, ahol elsősorban a szerelmed barátja vagy, 

de az sem kizárt, hogy liberális, őszinte és könnyed módon több kapcsolatot tartasz fenn 

egyszerre. 



Lehet, hogy nem különösebben vágysz elvárásokra, és nem akarsz komolyan 

belebonyolódni egy viszonyba, egyszerűen csak mindenkivel szemben szeretetreméltó és 

barátságos vagy. Az is lehet, hogy az igazi spirituális kötődést keresed.  

Az angelittel nagyon sok részvét és béke jár. Ha rossz tapasztalataid voltak az intim 

együttlétekkel kapcsolatban, az angelit képessé tesz arra, hogy meleg szívvel, 

függetlenségedet megtartva közelíts mások felé úgy, hogy közben teljesen őszintén 

feltárhasd a céljaidat és az érzéseidet mind magad, mind a többiek előtt. Az angelit 

megkönnyíti a szeretők közötti telepatikus kommunikációt. 

 

Sárga kalcit 

Ez a tisztító hatású kő felerősíti az energiákat. Ha ezt választottad, érzelmileg 

bemocskoltnak érezheted magad, és lehet, hogy régi szerelmi kapcsolataid egészségtelen 

motívumokban, vagy sóvárgásokban gyökereztek.  

A sárga kalcit segítségével érzelmi intelligenciádat használva nemcsak a szíveddel, hanem a 

fejeddel is szerelembe eshetsz. Ha azt szeretnéd, hogy a fejed vezesse a szívedet, mindkét 

oldalnak esélyt ad. 

A kalcit megóv attól, hogy elragadtasd magad, ugyanakkor erősíti a pozitív energiákat gyors 

észjárásod és leleményességed érdekében. 

A segítségével bízni fogsz a szerelemmel kapcsolatos döntéseidben. A korrekt és érett 

kapcsolatokat támogatja, de a flörtölés és szórakozás terén is hasznos lehet. 

Könnyedséget és derűt hoz neked egy szeretetet és kreatív lehetőségeket kínáló jövő 

érdekében. 

 

Hematit 

Ez az ezüstösen fekete kő nagyszerű alapozó - és védőerő. Ha rá esett a választásod, 

szeretnél két lábbal a földön járni egy illúziókkal és becsapással (az önbecsapást is ide 

értve) terhelt kapcsolat után. Az is lehet, hogy érzelmi és fizikai védelemre van szükséged. 

Segít túljutni a szexuális vágyódáson, és erősíti az akaraterőt, a bátorságot. Nagyon jó barát 

a válás törvényi buktatóiban, és segít a lehető legtöbbet kihozni a javaidból.  

Erősíti a szexepiledet. Mivel erősen a fizikai részre tereli a figyelmet és a tudatosságot, 

fokozhatja az orgazmust. A szerelmi együttlét során az egymás közötti szexuális kötődést 

erősítve segít egymás testi élvezetére összpontosítani. 

A hematit védi a kimondott ígéreteket és az elkötelezettséget a külső hatásokkal szemben, 

valamint kényelmet és közelséget hoz számodra. 

 

 



 

 

 

 

Szeretetre hangolás 

A szeretetre rá kell hangolódnod. Nem jó megoldás, ha sóvárogsz és szenvedsz mások 

szeretetének hiányától, hanem úgy érdemes kezdeni, hogy önmagaddal szeretetteljes, jó 

viszonyba kerülsz. 

Nem a lelkeddel, mert az teli van olyan zűrös érzésekkel és gondolatokkal, amiket nem lehet 

szeretni. Hanem a benned lakozó igazi, Belső Éneddel keresd a kapcsolatot. Őt kell 

szeretned, vele kell jó viszonyban lenned. Az igazi, Belső Éned már most is szeret téged – 

de te ezt nem érzed. Nem is tudsz róla, mert nincs ráhangolva a lényed. 

Ahhoz, hogy egy másik ember szeretetét elnyerd, először az kell, hogy szeresd saját 

magadat. Ha nem hiszed el igazán hogy szeretetreméltó vagy, nehéz lesz kifelé mégis ezt 

sugároznod!  

A kristályod segíthet a belső ragyogás megteremtésében. 

 

Ezt a gyakorlatot fürdőkádban kell végezni. Olyan fürdősót, vagy fürdőolajat válassz, amely 

színben harmonizál a kristályodéval, és vigyél annyi ugyanolyan színű gyertyát a 

fürdőszobába, amennyi jólesik. 

Legyen kellemes meleg a fürdőszobában, és készíts elő puha törülközőt, illetve nyugtató 

testápolót a fürdés utáni kényeztetéshez. 

Olyan helyre tedd a szerelemkristályt, ahol látod a kádból, és vedd körül gyertyákkal. Ha a 

választott kristályodból több darab is van, használd mindet. A biztonság kedvéért ne tedd a 

kádba a kövedet, mert néhány olaj árthat a kristályoknak. Szórj a vízbe vörös, vagy/és 

rózsaszínű rózsaszirmot. 

- A fürdővízzel finoman és érzékien dörgöld át minden testrészedet és közben mondd 

hangosan: „Lábfejem szeretlek. Lábam szeretlek.” Így folytasd, míg az egész testedet 

befedted szeretettel. 

 

- Képzeld el azokat a jó dolgokat, amelyeket a testrészeid tesznek. (Azért tudsz járni, 

mert vannak lábaid, azért tudsz megölelni valakit, mert vannak kezeid) Légy hálás a 

testrészeidnek mindazért, amit tesznek érted. 

 

- Képzeld el magad, amint a kristályod fényével ragyogsz. 

 

- Összpontosíts pozitív jellemzőidre, érezd a meleget, képzelj el bókokat, öleléseket, 

simogatásokat, kényeztetéseket. 



 

Szerelemkristályod különleges élménnyé varázsolja a fürdést, miközben maga 

is megkapja a programot, hogy szeretetreméltó és szerethető vagy. 

 

Amikor készen állsz kilépni a kádból, törölközz meg, kend be magad testápolóval, miközben 

újra elismételed az önszeretet mondatait minden testrészednél. 

Fürdés után kényeztesd magad egy csokoládéval, vagy akár egy pohár borral! 

Kristály esszencia programozás a szerelem bevonzására 

 

A szerelemkristályod esszenciája segítségével a vágyott szerelmet vonzhatod magad felé. 

 

- Csendesítsd el elmédet és lazulj el. Szerelem kristályodat jobb kezeddel tedd a 

szívedhez, majd gondolj arra, mit vársz a szerelemtől? Társadat ne képzeld el, ne adj 

neki képet gondolatban, még akkor sem, ha már megvan a kiválasztott. Csak a 

szerelem érzését vidd a szívedbe és onnan sugározd a kristályodba. Próbálj meg 

minél tovább ennél az érzésnél maradni. (legalább 2 - 3 percig, vagy tovább) 

 

- Vedd elő a legkeskenyebb poharadat, vagy egy karcsú befőttes üveget, és tedd bele 

a szerelem kristályodat. 

 

- A poharat tedd bele egy öblösebb üvegtálba, és önts annyi forrásvizet a tálba, hogy 

majdnem elérje a keskeny pohár peremét, de ne csorduljon bele a víz. (jobb így 

készíteni az esszenciát, mert néhány kristály morzsolódhat, vagy mérgező lehet, ha 

vízzel érintkezik) 

 

- Egy napsütéses napon helyezd az edényt az ablakpárkányra, vagy olyan helyre, ahol 

éri a Nap, hogy feltöltekezzen napfénnyel. 

 

Ha Teliholdhoz tudod igazítani a programozást, akkor a napfürdőt követő éjszakán 

ugyanannyi időre a Hold fényében is fürdőztesd. Ha felhős az ég, és nem akarsz 

emiatt késlekedni, várj estig. Gyújts meg egy nagy, vastag narancs – vagy aranyszínű 

gyertyát, és amennyi időre lehet, hagyd a kristályt gyertyafényben. 

 

- Állapítsd meg a belső megérzéseddel, hogy a kristályod energiái felerősödtek, és 

kisugároztak azt az őt körülvevő vízbe. 

 

- Öntsd át a kristály energiáit tartalmazó vizet egy steril üvegbe. 

 

Mielőtt elindulsz egy randevúra, vagy azt reméled, hogy találkozol valakivel, igyál egy kortyot 

az elixírből. Érezd, ahogy belép a testedbe a melegséggel és erővel együtt, és tudatosítsd, 

hogy vonzerőt sugárzol, és a kristály ragyogását. 



Képzeld el, hogy ez a sugárzás körbevesz, és szerelmet hoz neked. 

Az egész testedre, a füled mögé, és egyéb érzékeny, intim helyekre is kenhetsz az elixírből. 

 

Ez az elixír egy hétig eltartható. Ha ennél tovább szeretnéd tárolni, adj hozzá fele résznyi 

vodkát, vagy konyakot, de így már ne kend tested érzékenyebb részeire, mert az alkohol 

irritálhatja a bőrt. 

 

Nyisd meg a szívedet vizualizáció 

 

Ha megbántottak, vagy csalódás ért, bezárhattad a szívedet, ezért annak ellenére, hogy 

tudatosan szeretnéd magadhoz vonzani a szerelmet, tudat alatt mégis „ne közelíts” jeleket 

küldesz az Univerzumba. 

 

A gyakorlat előtt őszintén tedd fel magadnak a kérdést, hogy teremtesz – e akadályokat, és 

hogy valóban szeretnél – e párra találni? 

Lehet, hogy csak egy kicsivel több bizalom, élvezet, és szórakozás hiányzik az életedből, de 

elkötelezni nem akarod magad senki mellett? 

Próbáld meg eldönteni, hogy mit akarsz igazán? 

- Feküdj le egy olyan helyen, ahol senki nem zavarhat, és helyezd a kristályodat a 

szívedre. 

 

- Lélegezz egyenletesen, és hagyd, hogy eltöltsön a békesség érzése. 

 

- Érezd, ahogyan ragyogás ébred a mellkasodban ott, ahol a kristály nyugszik. A 

kristály színétől függetlenül, csillogó zöldnek képzeld el ezt a ragyogást. 

 

- Érezd, ahogy ez a ragyogás növekszik, és kiterjed az Univerzumba. 

 

- Érezz szeretetet minden dolog, a Földön élő növények, állatok, és az összes földi 

ember iránt. 

 

- Gyönyörű dolgokra gondolj. Fenséges fákra, csodás kilátásra, szirmukat bontogató 

illatozó virágokra, napfényre, fényben fürdő hullámokra és a mindent átható örömre.  

 

- Időzz el egy kicsit ezeknél a gondolatoknál. 

 

- amikor készen állsz arra, hogy visszatérj szokványos tudatállapotodba, finom 

érzékeid lezárásával érkezz meg a földre: Képzeld el, hogy összeboruló 

virágszirmokhoz hasonlóan a szíved is becsukódik. 



 

Nyisd ki a szemed, egyél egy falatot és igyál egy korty vizet, majd paskold meg a testedet, 

bizonyosodj meg arról, hogy „visszatértél”. 

Gyújts meg egy füstölő rudat annak a Felsőbb Erőnek ajánlva, akiben hiszel, és köszönd 

meg az élményt. 

Jegyezd fel naplódba a tapasztaltakat. 

 

Szerelmi kötés szertartás 

 

Ha már megtaláltad a párodat, ez a kis szertartás megerősíti a közöttetek lévő kötést. 

Egyszerű és mégis kifejező módja a szereteteteknek és az elkötelezettségeteknek. 

Ehhez a szertartáshoz szükségetek lesz magokra. A kerti zsázsát ajánlom, sűrűn vethető, 2 

– 3 nap alatt kikel, gyorsan nő és frissen kellemes ízű (tormához hasonló, de nem olyan 

csípős) saláta. 

Szükség lesz még komposztra egy tálcán, két papírlapra, 2 tollra, két szalagra, egy – egy 

szeretetkristályra, és a kedvesedre. 

A hangulat kedvéért gyújthatsz gyertyát, füstölőt, hallgathattok csendes zenét, és 

gondoskodjatok arról, hogy senki ne zavarjon. 

Beszéljétek meg, melyik szeretetkristályt választjátok? Örömmel fogadja a kedvesed a Te 

kristályodat? És Te az övét? 

Ha más kristályt szeretnétek választani, ehhez a gyakorlathoz a rózsakvarc, vagy az 

ametiszt a legjobb. 

Először is mondd el őszintén a szerelmednek, hogy minek nem örülsz a kapcsolatotokban. 

Készülj fel arra, hogy Ő is elmondja utána neked a saját véleményét. 

Így próbáljatok közös megoldást találni. 

Ezután írjátok le (külön – külön) mi az, amit szerettek a másikban, majd tekerjétek össze a 

papírt és kössétek át a szalaggal. Ne feledjétek az apró dolgokat sem, például párotok 

kedveskedő jó cselekedeteit. 

Cseréljetek tekercset és szerelemkristályt. 

Ültessétek el a magokat a komposztba, az általatok választott alakzatban (pl. szív, vagy 

egymásba fonódó karikák, bármit választhattok). Gondozzátok közösen a magokat, majd 

amikor megnőtt a zsázsa, egyétek meg együtt. 

Jó ötlet, ha a magokat a már ismert esszenciával locsogatjátok. 



Kapcsolatotok vibrálásának és virágzásának fenntartása érdekében évente ismételjétek meg 

ezt a szertartást. A legjobb, ha mindkettőtök számára fontos napon, vagy valamelyik 

napforduló, vagy napéjegyenlőség napján teszitek ezt. 

 

 

 

 

 

A mai nap végére 

A dolgok idővel megváltoznak, tehát ami jelenleg jónak tűnik számodra, az később esetleg 

már nem lesz az. Ha változtatni szeretnél, a legjobb, ha a változásokat egyesével, 

fokozatosan vezeted be, hogy láthasd, mi történik. 

Viszonylag rövid idő alatt eddig öt kristályt választhattál ki saját részedre, és még három 

hátra van. Valószínűleg csábító a gondolat, hogy az életed minden területét mielőbb rendbe 

tedd, mégis türelemre intelek. 

Földi létünkben kétféle érzésünk lehetséges. Az egyik a szeretet, a másik a félelem. Minden 

más érzés ebből a kettőből fakad.  

A szeretet gyógyít, szárnyakat ad és gazdaggá tesz, míg a félelem megbetegít, lebénít, 

elszegényít. A félelem a szeretet hiánya. 

Éppen ezért javaslom, hogy Szeretet kristályod segítségével először nyisd meg szívedet 

Önmagad és a világ felé. Amint ezt eléred, megváltozik minden körülötted!  

 

 

Szeretettel kívánok sok sikert a gyakorlati alkalmazáshoz! 

 


