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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 6.  
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Bevezető 

 

A szerencse és a siker mindenki számára mást jelent, sőt életed során a sikerről 

alkotott saját véleményed, elképzeléseid is megváltoznak.  

Ha az egész életedet nézed, a kor előrehaladtával radikálisan megváltozhat számodra a 

szerencse és a siker szó jelentése. Bizonyos időszakokban egyet jelent a győzelemmel, az 

esélyek elnyerésével, a vizsgák letételével, az előléptetéssel, az anyagi javak 

megszerzésével. Máskor pedig a beteljesülés, a kreativitás és az önfejlesztés sokkal 

mélyebb kérdéseire vonatkozhat. 

 

SZERENCSE ÉS SIKER - KRISTÁLY 

Bár minden kristály elősegíti az önfejlesztési folyamatot, a neked leginkább megfelelő 

kristályt többször is újraválaszthatod, sőt az is egy lehetőség, hogy külön – külön célokra 

egyszerre többet is kiválasztasz.  

Ez nem annyira az egyes kristályok lényegesen különböző tulajdonságairól szól (bár azok 

természetesen eltérőek), hanem inkább arról, hogy az általad megélt nagyon különböző 

belső állapotokat teszik könnyebben elviselhetővé. Arra gondolok itt, hogy lehetsz például 

sikeres vállalkozó, miközben otthon a konyhában nem sok sikert könyvelhetsz el magadnak. 

Életünk különböző területein szeretnénk sikereket elérni, és bármelyik téren alul maradunk, 

annak bizony az önbecsülésünk látja kárát és szerencsétlennek érezzük magunkat. 

Az igazi szerencse és siker megtalálásához rugalmasnak és elfogulatlannak kell lenned. 

Rájöhetsz, hogy kristályod nemcsak céljaid elérésével, hanem azok formába öntésével 

kapcsolatban is adhatnak ötleteket. 

 

 

A szerencsekristályod kiválasztása 

 

Mivel a szerencse és a siker – felfogásod körülményeid függvényében változik, célravezető 

az összes javasolt kristályt beszerezni marokkövek, vagy nagyon pici darabok formájában, 

ha lehetséges. Meglátod, mindegyiknek eljön majd az ideje.  

Természetesen, ha mégsem sikerül mindet beszerezned, kezdetben ugyanúgy használhatod 

a képét, vagy a papírra írt nevét, mint az előzőekben. Ha kiválasztod, akkor azonban 

mindenképpen szükséged van rá, mégpedig annyiféle formában, alakban, ahány programot 

szeretnél bevinni életed különböző területein. 

 



Javasolt kristályok, amelyek az élet különböző területein segíthetnek a szerencse és a siker 

eléréséhez: 

tigrisszem, dendrites achát, karneol, lyukas kő, aventurin, lepidolit, szodalit, citrin, 

hematit, jáspis, napkő, topáz 

 

A kiválasztáshoz még az alábbi kellékek szükségesek: 

Fahéj rudak, zöld vagy aranyszínű terítő és gyertyák, fahéj illatú füstölő, vagy olaj, tüzijáték 

(jó a tortára való), őrölt gyömbér 

 

Kiválasztás meditációval 

A meditációs gyakorlat azoknak való, akik életük során voltak már valóban sikeresek, most 

azonban megrekedtek. Ha ilyen még nem történt veled, válaszd a vizualizációs módszert. 

Terítsd ki a fahéj rudakat magad előtt egymás mellé egy zöld, vagy aranyszínű terítőre és 

gyújtsd meg mögöttük az ugyanolyan színű gyertyát. 

A kristályokat, vagy azok képét, papírra írt nevét fektesd a fahéjágyra egyesével úgy, hogy 

közben rövid ideig minden kristályodnak figyelmet szentelsz. 

Gyújts füstölőt, vagy párologtass olajat, hogy tovább fokozd a hatást. A fahéjat 

hagyományosan a szerencsével, a bőséggel és a sikerrel hozzák összefüggésbe 

- Csukd le a szemed, és a már ismert módon lazulj el. 

 

- Gondolj arra az időre, amikor valóban sikeres voltál. Érezd, hogy a „világ a lábaid 

előtt hever” és diadalittasan aratod le a babérokat. 

 

- Töltekezz fel ezzel az érzéssel, érezd a siker izgalmát a szívedben. 

 

- Amikor a lehető legsikeresebbnek érzed magad, bal kezedet – vagy ha bal kezes 

vagy, akkor a jobb kezedet tartsd a kristályok fölé. Csukott szemmel, a siker érzését 

megőrizve, mozgasd lassan a kristályok felett. 

 

- Figyelj a kezedben keletkező érzésekre. Forró, vagy bizsergető, nehéz, vagy 

könnyű? Van – e olyan hely, ahol különösen kellemes érzésed van, ahová húz a 

kezed és szívesen vissza – visszatér? 

 

Ez az a hely, ahol megtalálhatod a szerencsekristályodat. Ha nem vagy biztos benne, hogy 

ez pontosan melyik követ jelenti, vedd el azokat, amelyek biztosan nem a tieid, és folytasd 

addig, amíg megtalálod a saját sikerkristályodat. 

 

 



 

 

Kiválasztás vizualizációval 

Az előző módszer feltételezi, hogy voltál már nagyon sikeres. De az is lehet, hogy ez még 

nem történt meg veled úgy, ahogyan szeretted volna. Mindezek ellenére képes vagy 

elképzelni ezt a valóban páratlan érzést?  

Ha igen, akkor képzeld el, milyen lehet, ha valóban sikeres vagy, és végezd el az előző 

gyakorlatot annak megfelelően. 

 

Vizualizációs kiválasztás valamilyen kihívásra 

Ez a módszer az előzőhöz hasonlít, de egy adott kihívásra vonatkozik, amellyel szeretnél 

sikerrel szembenézni. 

Ha most egy adott feladathoz választasz kristályt, később esetleg egy másikat szeretnél 

majd egy általánosabb értelemben vett sikeres élethez, miután ennek a kihívásnak 

megfeleltél. 

A meditációs gyakorlatnak megfelelően rendezd el a kristályokat, majd lazulj el. 

Képzeld el, hogy az adott helyzetben máris tiéd a siker! Ne foglalkozz a felkészülés 

erőfeszítésének részleteivel, képzeld el inkább az oklevelet, kelyhet, a győzelem és a siker 

érzését a választott élethelyzetben. A továbbiakban járj el az első módszernek megfelelően. 

 

A győzelem rituáléja 

Ez a kis szertartás előrevetíti a győzelmet, ha a magasabb erők – amiben hiszel – 

segítségére van szükséged egy nagyobb kihívás teljesítéséhez. Használd a kristályod 

kiválasztására és a választás után.  

Szükséged lesz egy tüzijátékra ami szikrákat szór, és porított gyömbérre, aminek 

hagyományosan nagy energiákat tulajdonítanak. Egy kis erszényre, szütyőre is szükség van, 

amibe a kristályaidat teszed. 

 

- Szórj egy csipetnyi gyömbért a nyelvedre és az ujjaidra.  

 

- Képzeld el a sikered. (ne a folyamatot és az erőfeszítést, hanem csak a mesés 

eredményt) Éld bele magad addig, amíg a szívedben nem érzed az izgalom 

remegését. 

 

- Gyújtsd meg a tüzijátékot, és amint kilő, mondd ki többször egymás után hangosan: 

„Győztes vagyok! Megállíthatatlan vagyok, mint a rakéta! 



- Tegyél még egy kis gyömbért az ujjaidra, nyúlj bele a szütyőbe, és húzd ki a kristályt, 

ami segítőként melléd szegődik majd a sikerhez vezető úton. 

 

- Ha megvan a sikerkristályod, megismételheted a gyakorlatot úgy, hogy a kezedben 

tartod a követ, hogy ezzel még több varázserőt adj a rítusnak, és hogy növeld 

vizualizációs erődet. 

 

 

 

Miért pont azt a kristályt választottam?  

 

Dendrites achát 

Az achát általában önállóságra és a megfelelő önértékelésre tanít. Megakadályozza, hogy 

mások irigylésére és a velük való versengésre fecséreld el az energiádat. Arra bíztat, hogy 

felismerd saját páratlan mivoltodat.  

A dendrites achát erősen kötődik a földhöz, és megtanít a jelenben élni, hogy minden egyes 

pillanatot kellően átélhess és értékelhess.. 

Ha ezt a követ választottad sikerkristályodnak, arra lehet szükséged, hogy életed valódi 

ösvényének felfedezéséhez átérezd a gyökereiddel való kapcsolatot. 

A dendrites achát stabilizál, és lassan munkálkodva segít megtalálni önmagad. Békét hoz, 

valamint erősen kötődik a növények birodalmához, és a természeti szellemekhez. Ha tehát  

az életcélodhoz keresel inspirációt, a természetben eltöltött csendes órák a kristályoddal, 

megtisztítják a gondolataidat és tisztán, egyértelműen érezni fogod, mit kell tenned. A 

dendrites achát erőt ad a kitartáshoz, a hibák tapasztalatokként való értelmezéséhez és a 

haladáshoz. 

 

 

Aventurin  

Ez a kristály a régimódi jó szerencse köve. Ha ezt választottad, tisztában vagy azzal, hogy 

itt az ideje a vitorlabontásnak, annak, hogy szerencsét próbálj. Az aventurin a megfelelő 

lelkiállapotba juttat ahhoz, hogy észrevedd a lehetőségeket, hogy az életet egyszerűen 

játéknak tekintsd, és hogy megnézd, mit tartogat a számodra.  

Az aventurin teljesen új körülményeket és elképzeléseket hozhat neked, vagy új 

szemszögből mutatja meg mindazt, amid van, még elásott kincsre is bukkanhatsz 

önmagadban. 

Ha gyengék az idegeid, vagy stresszes szokásaid vannak, az aventurin segít megérteni ezek 

okát, és ellazít, hogy magad mögött hagyhasd őket. 

Az aventurin képessé tesz mások inspirálására és vezetésére, ha erre vágysz. 



Karneol 

Ez a nagyon erős kő vitalitást és bátorságot ad. Ha rá esett a választásod, vagy kivételesen 

ambiciózus és nagyon eltökélt vagy a verseny és a siker tekintetében, vagy tudod, hogy a 

közeljövőben nagy kihívásokkal kell szembenézned és ehhez minden segítségre szükséged 

lesz. Bátorságot ad, elősegíti a pozitív életszemléletet, eloszlatja az apátiát, az üzletben és 

más ügyekben is sikerre sarkall.  

Segít bízni önmagadban és a megérzéseidben. Lehatol cselekvéseidk mozgatórugójának a 

gyökeréig, legyőzi a negatív körülményeket, és állhatatossá tesz. 

A karneol segít eljutnod a legmélyebbre rejtett tartalékaidhoz. Megtanít arra, hogy képes 

legyél elképesztő pontossággal és a leghatékonyabb eredménnyel mozgósítani a sikerhez 

szükséges erőket.  

A kőnek köszönhető kristálytiszta elmével reális célokat tűzöl ki, és pozitív, hatékony módon 

hozod meg döntéseidet az életben. 

Ha fásult, vagy csüggedt vagy, a karneol frissítő erejére van szükséged ahhoz, hogy 

megértsd: jobb dolgok is történhetnek veled, csak akarnod kell! 

 

 

 

Citrin 

A citrin a pénz köve, ezért helye lenne a Bőség - kristályok között is, ugyanakkor elsősorban 

a sikereken keresztül segít hozzá a bőséghez. Ez a kristály csodálatos segítséget nyújt az 

újrakezdéshez. Sokoldalúságodra és találékonyságodra támaszkodva segít újból 

megtalálnod önmagadat és az életedet.  

Megkeményít a kritikákkal szemben és képessé tesz arra, hogy a megszokásból kitörve 

fejezhesd ki saját egyéniségedet és kreativitásodat. Ha a citrint választottad segítőtársadul, 

az azért történhetett, mert valószínűleg megrekedtél a hétköznapok taposómalmában, és 

arra vágysz, hogy olyan lökést kapj, ami új irányba indít. Mivel a pénzt hozó kristályok közé 

tartozik, ez a dinamikus kő vonzza a gazdagságot és a gyarapodást, sikert és mindent, ami 

jó. Boldog, nagylelkű kő. Arra ösztökél, hogy megosszad másokkal azt amid van, s 

mindeközben segít abban, hogy megtartsd, sőt gyarapítsd a vagyonodat. Megvan ahhoz az 

ereje, hogy örömben részesítse mindazokat, akik fogékonyak erre az érzésre. 

A citrin kiélesíti az elmét és képessé tesz arra, hogy kimondd amit gondolsz, érzel és akarsz. 

Elmestabilizáló hatása miatt erőt ad a felelősségvállaláshoz.  

A citrin iránymutatásával felkészülhetsz a kutatásra és arra, hogy a siker elérése érdekében 

minden követ megmozgathass. 

 

 



 

Hematit 

A hematit a túlélők köve. Ha ezt a követ választottad, úgy érezheted, hogy nagyon nehéz 

időszakot éltél át.  

Pillanatnyilag praktikus és valóságos kérdésként tekintesz a sikerre, és felkészülsz a kemény 

munkára, és egy bizonyos fokú könyörtelenségre is. 

Az is lehet, hogy egész életedet beárnyékolja valami, és elnyomottnak érzed magad. Eljött 

az ideje, hogy mindennek véget vess, visszatérj az alapokhoz, számba vedd a javaidat és az 

egészségi állapotodat, és lassan, céltudatosan építkezni kezdj. Felhívja a figyelmet az 

életedet irányító beteljesületlen vágyakra. Javítja a figyelem összpontosítását és a 

lényeglátást. Erősíti az emlékezetet és az eredeti gondolatokat. A figyelmet az alapvető 

túlélési szükségletre irányítja, és segít megoldani mindenféle problémát. 

A hematit megmutatja neked a saját mozgatórugóidat, és segít a lélek és a test 

harmonizálásában a még teljesebb siker elérésének érdekében. 

 

 

Lyukas kő 

A lyukas kövek nem igazi kristályok, hanem – mint azt a nevük is mutatja – olyan kövek, 

amelyekben természetes módon a szél, a hullámok, a talajerózió, az apró lények munkája, 

stb. hatására következetesen lyuk keletkezett.  

Gyakran találkozhatunk velük tengerparton, de olyan üzletekben is kaphatók, ahol 

kristályokat árulnak.  

A lyukas kövek az anyaméh – szimbolika miatt a Szűzanya szent kövei, és nagyon régóta 

erős védelmi hatást tulajdonítanak neki. 

Ha a lyukas követ választottad, lehet, hogy felismerted önmagadban, hogy a sikered 

kulcsa a helyes táplálkozás. Lehet, hogy valamit „világra szeretnél hozni”. Ha így van, a 

lyukas ő segíteni fog. 

Valószínűleg fel szeretnéd erősíteni a Földdel és az Örök Nőiséggel való kapcsolatodat, amit 

ez a kő ajánl neked.  

A lyukas kő segítségével hozzáférhetsz tudatalatti kincseidhez, felszabadíthatod a 

kreativitásodat és a szívedből cselekedhetsz, hogy ennek eredményeként világra hozd azt a 

sikeres életet, amiről mások csak álmodoznak. 

 

 

 



 

Zöld jáspis 

Ez a kristály az egyensúly és az együttműködés köve. Támogatja a közösségek tagjai közötti 

eszmecserét és segítőkészséget.  

Segít megértened, hol billentél ki az egyensúlyi állapotodból, és tudatosítja benned, hogy azt 

miként hozhatod helyre. Ha a zöld jáspist választottad, úgy érezheted, hogy életedből 

hiányzik a tisztelet, és hogy elveszítetted a saját lelkeddel való kapcsolatot.  

A zöld jáspis segítségével megtalálhatod elveszettnek hitt részeidet, hogy kiteljesedhess. 

Talán kevesebb munkára és több játékra van szükséged, és arra, hogy aktívan pihenj akkor, 

ha ülőmunkát, vagy hogy használd a kezeidet is akkor, ha szellemi munkát végzel. 

A zöld jáspis segíti az önmegvalósítást és bátorítja az egészséges önszeretetet.  

Eltökélté tesz minden célod megvalósításában, bátorságot biztosít ahhoz, hogy félelmet nem 

ismerve szembenézz a problémákkal, és elősegíti az önmagaddal szembeni őszinteséget. 

Az elkerülhetetlen konfliktusokban számíthatsz a támogatására, segíti a gyors gondolkodást, 

növeli a szervezőkészséget és a feladatok átlátását. Serkenti a képzeletet, és az ötleteket 

tettekké alakítja át. 

Ha a sikert a kiteljesedésben és abban látod, hogy szeretetet adsz és kapsz mindenfelől, 

akkor a zöld jáspis nagyon jó, segítőkész barátod lesz. 

 

 

Lepidolit 

A lila lepidolit erősen spirituális kő, ha ezt választottad, nem valószínű, hogy a sikert fizikai, 

gyakorlati szempontból közelíted meg. Inkább emberi lényként való fejlődésed és 

megvilágosodásod fényében gondolsz rá.  

Lehet, hogy szeretnél másokon segíteni, ám nem a dicsőség vezérel ebben, hanem az az 

érzés, hogy hasznos tagja lehetsz a világmindenségnek. A lepidolit megköveteli, hogy igazán 

nemes feladatokra használd. 

Ez a nyugtató hatású kristály stabilizálja a kedélyállapotodat, hogy képes legyél kellőképpen 

ráhangolódni életed ösvényére. Elősegíti a sámáni és az asztrális utazást, valamint 

elérhetővé teszi az Akasha Krónikát. Ráhangol az előző életből olyan gondolatokra és 

érzelmekre, amelyek a mostani életedben okoznak akadályokat. 

A lepidolit segítségével képes leszel a lényegre törni, nem hagyod elterelni a figyelmedet, és 

fontos döntéseket tudsz meghozni. 

Bármit vállalsz is el, a lepidolit mások segítsége nélkül juttat sikerhez. 

Szellemi természete ellenére vonzza a szerencsét, és álmaidban felismeréseket hozhat a 

kreatív teljesítményeddel kapcsolatban. 



 

Szodalit 

Ez az erezett kék kő kinézetre a lapis lazulira emlékeztet, és az intuíció és spiritualitás 

ajándékait hozza el neked. Ha a szodalitra esett a választásod, elvont törekvéseid 

lehetnek. 

Valószínűleg felsőbb tanulmányi sikerekre vágysz, vagy valamilyen finomabb tudás, például 

bizonyos okkult jelenségek megértésén fáradozol, esetleg gyógyítással szeretnél foglalkozni. 

A szodalit összekapcsolja a logikus elmédet a megérzéseiddel, hogy mindkettő egyformán 

fejlődhessen. 

Ideális választás azoknak, akik a sikert az önmagukkal szembeni őszinteségben és a 

jótéteményeken mérik. Ha jótékonykodás, csoportfoglalkozások vezetése, vagy vaamilyen 

tanítói tevékenység szerepel a terveid között, a szodalit érthetőbbé teszi a kommunikációt, 

és a segítségével feddhetetlen hírnévre tehetsz szert. 

Ha sikerkristályként a szodalit veled van, bizalmat váltasz ki a többiekből, és tisztességes 

emberek támogató jelenlétére számíthatsz. 

A szodalit tágítja a mentális látókörödet, és sok mindent segít megérteni, különös tekintettel 

saját magadra. 

 

 

Napkő 

Amint azt a neve is sugallja, ez a kő azoknak való, akik szeretnének ragyogni és 

reflektorfényben sütkérezni. Ha ezt választottad, nagy valószínűséggel hírnévre vágysz. 

A napkő segít levetkőzni gátlásaidat, és felszabadít a téged visszatartani igyekvők hatása 

alól, hogy igaz lényed mindenen átragyoghasson. 

A napkő segítségével nem fogsz többé kifogásokat keresni, hanem valóban a tettek 

mezejére lépsz majd. A napkő rendkívül hatékony módon távolítja el azokat a "horgokat" 

amelyeket mások akasztottak rád akár a csakrádba, akár az aurádba és gátolnak a sikerben. 

Ezek a horgok szellemi vagy érzelmi szinten lehetnek, s származhatnak birtokolni vágyó 

szülőktől, gyerekektől vagy szerelmi partneredtől. Így szívják el az energiádat. A napkő 

azonban ennek a kapcsolódásnak szeretetteljes módon véget vet, és rendkívül hatásosan 

vágja el a gúzsba kötő köteléket. 

A napkő megerősít, hogy ha szükséges, tudj nemet is mondani. Kimeríthetetlen fizikai 

energiát ad a kreatív munkához, vagy az előmeneteledhez. Emlékezet továbbá arra  a 

csodás lényre aki vagy, és segít, hogy megfelelő módon bánj önmagaddal. 

A napkő a napos oldal meglátására ösztönöz, valamint segít előnyt kovácsolni a 

hátrányokból, így vezet végig a sikerhez vezető úton. 



Tigrisszem 

Ez a csodálatos kő energiát, bátorságot és szerencsét hoz neked. Üzenete az élő melegség, 

melyet selymes arany és barna tónusainak köszönhet. Barna és sárga árnyalatai a Nap tüzét 

a Föld szilárdságával ötvözik.  

Ha a tigrisszemet választottad segítségül, valószínűleg ambiciózus személy vagy, aki jól 

tudja, hogy nem szabad túlbecsülni a képességeit. 

A tigrisszem segít neked, hogy két lábbal állj a földön, miközben a csillagok felé tartasz. A 

hagyományok szerint régóta viselik átkok elleni talizmánként. Rávezet arra, hogy ki akar 

ártani neked, és segítségével képes leszel bátran, határozottan és okosan szembenézni 

vele. Megmutatja, hogy miként élj megfelelően a hatalmaddal és előhozza az integritást. 

Megkönnyíti a célok megvalósítását, segít felismerni belső erőtartalékaidat és biztosítja a 

tiszta szándékot. Földeli az akaratot, és elősegíti a megnyilvánulást.  

A tigrisszem összeköti a két agyféltekét, és lehetővé teszi, hogy semmi ne kerülje el a 

figyelmedet. Segít összegyűjteni a felbukkanó információkat, és megtalálni közöttük az 

összefüggéseket. Előmozdítja a dilemmák és a belső konfliktusok megoldását, főleg azokat, 

amelyeket a hiúság és a csökönyösség idéz elő. 

A tigrisszemmel el tudod majd dönteni, hogy valójában mire van szükséged, és mi az, ami 

csak hab a tortán. 

 

 

Topáz 

A topáz gyengéd, empatikus kő, oda irányítja az energiát, ahol leginkább szükség van rá. 

Megvilágítja életed ösvényét, optimizmussal lát el és felbátorít. A szeretet és a jó szerencse 

köve, segíti sikerre vinni a céljaidat.  

Rendkívüli módon támogatja az igenlő hozzáállást és annak megnyilvánulását. Támogatja és 

megerősíti a vizualizációdat, és közreműködik abban, hogy tudj hinni önmagadban. Nagy 

segítség az önértékelés terén, ha veled van, felismered, hogy mit tudsz másoknak 

felajánlani, így növeli magabiztosságodat.  

Azt mondják, hogy a topázkristály lapjai és csúcsai pozitív és negatív energiákat egyaránt 

tartalmaznak, s ennek köszönhetően az Univerzumnak szóló kívánság fókuszálható, hogy 

aztán majd a földi síkon megnyilvánuljon. 

Ha a topázt választottad, valószínűleg tudod, hogy pozitív gondolkodásra van szükséged.  

A topáz igen kreatív, művészi hatással rendelkezik. Ha céljaidat még nem fogalmaztad meg, 

a topáz körvonalazza az elképzeléseidet. Csodálatos erejének segítségével képes leszel 

meglátni az erdőt, a fát és a közöttük lévő összefüggéseket is. 

A topáz legnagyobb ajándéka bőséges belső forrásod feltárása, hogy örömödet lelhesd 

benne, és hogy használhasd őket. 



 

Szerencse programozás 

 

A szerencsét leginkább a pozitív hozzáállás és a derűs életszemlélet vonzza.  

Az alábbi rituálé hatására szerencsésnek fogod érezni magad. Tied lehet az élet javainak 

bősége, csak higgy benne, és amire vágysz, már száguld is feléd. Ha változtatsz a 

hozzáállásodon és a korábbi meggyőződéseden anélkül, hogy észrevennéd, kicsit másként 

kezdesz el viselkedni – és ennek hatására fokozatosan vonzod magad felé a jólétet. 

A rituáléhoz szükség van a szerencsekristályodból 8 db marokkőre, narancsolajra és egy 

zöld színű gyertyára. 

Gondoskodj arról, hogy a szertartás közben senki ne zavarjon. 

A lópatkót régóta a szerencse jelének tartják, ezért rakj ki hét marokkövet patkó alakban, a 

nyolcadikat pedig tedd a patkó kelyhébe úgy, hogy a gyertya felette legyen. Párologtass 

narancsolajat annak pozitív rezgése miatt. 

- Ülj le a kövek elé és nézz bele a gyertyalángba. 

 

- Képzeld el, hogy mindenféle szerencse ér. (Számodra fontos emberekkel találkozol, 

díjat nyersz, különféle dolgokat találsz, stb. olyan dolgokat képzelj el, amelyeket a 

saját élethelyzetedben szerencsének, sikernek gondolsz.) Ha a nagy dolgok 

egyenlőre túlzásnak tűnnek, kisebb „szerencsedarabkákat” képzelj el. Például találsz 

vagy kapsz valamit, amit éppen venni akartál, vagy jó parkolóhelyet találsz, stb. 

 

- Színezd ki a képzeletedet és éld bele magad a helyzetbe. 

 

- Mosolyogj!!! 

 

- Most fogd a kezedbe a nyolcadik követ, tedd a szívedhez és mondd ki hangosan: 

Szerencsés, szerencsés, szerencsés vagyok! Köszönöm, köszönöm, köszönöm!  

 

Amilyen gyakran jónak látod, mondogasd a fenti mondatot. A nyolcadik követ mindig tartsd 

magadnál, vidd magaddal, bárhová mész. Bármi történik, keresd benne a saját szerencsédet 

és mondd ki magadban, vagy ha lehetőséged van rá inkább hangosan a mondatot! Mindig 

köszönd meg! 

Ha negatív gondolataid támadnak, tisztítsd meg a nyolc követ és végezd el újra a rituálét! 

Amikor már valóban megtalálod mindenben a magad szerencséjét, merj merészebbet 

is elfogadni! Meglátod, a szerencse nem kerül el! 

 

 



 

 

 

Önbizalom növelő programozás 

 

Az önbizalom a nyugalom és az egészséges önbecsülés eredménye. Ez a gyakorlat 

emlékeztetni fog különleges és páratlan mivoltodra, és arra, hogy elérheted a céljaidat! 

 

A szertartás kellékei: egy aranyszínű gyertya, egy hasonló színű tálca, narancsolaj és egy 

bármilyen ékszer, amin a szerencsekristályod rajta van. Az arany és a kristály együttesen 

nagymértékben erősítik az önbizalmadat. Ha lehetőséged van rá, a szerencsekristályodat 

medál formájában fűzd aranyláncra. 

 

Gondoskodj arról, hogy a szertartás közben senki ne zavarjon. 

- Tedd a gyertyát a tálca közepére, az ékszert pedig helyezd el úgy, hogy közel legyen 

a gyertya aljához. 

 

- Helyezkedj el kényelmesen a tálca előtt. 

 

- Amikor meggyújtod a gyertyát, mondd ki hangosan: „Olyan fényesen tündöklöm, mint 

ez a láng”. 

 

- Ujjaid hegyét érintsd a tálcához, majd az ékszeredhez. Csukd le a szemed és 

összpontosíts a fejedre. Érezd, hogy rajta van egy fényes korona, ami olyan 

káprázatosan ragyog, hogy egész lényed sugárzóvá válik általa.  

 

- Érezd, amint felfelé húz téged, gerinced kiegyenesedik 

 

- A ragyogás bejut a fejed belsejébe, így elméd is ragyogóvá és tisztává válik. 

 

- Képzeld el, hogy bemész egy szobába magasra tartott fejjel, egyenes derékkal, 

ragyogással körbevéve. Érezd, milyen magabiztos vagy. Időzz el itt egy kicsit. 

 

Amikor jólesik, fejezd be a szertartást, viseld az ékszert, és amikor szükségét érzed, emeld a 

fejedhez, hogy emlékeztessen: koronád a helyén van. 

Ha megerősítésre van szükséged, menj egy csendes helyre ahol egyedül lehetsz, tartsd 

rövid ideig ékszeredet a fejed tetején és képzeld el közben az ott ragyogó koronát. 

 

 



 

 

Siker a hivatásban (bármiben, ami iránt elhivatott vagy) programozás 

 

Akár jól, akár kevésbé jól mennek a dolgaid, érezheted, hogy valami hiányzik, nem vagy 

maradéktalanul elégedett. Talán titkon gyanítod, hogy többre lennél képes. Nagyon nehéz 

lehet az elfoglaltságaid mellett megállni és leltározni a lehetőségeket, szerencsekristályod 

azonban segít ebben is. Ez a programozás rendkívül erőteljes és hatásos! 

A szertartás kellékei: jázminolaj vagy füstölőpálca, és a szerencsekristályod, ha 

lehetséges, akkor gömb, vagy tojás alakúra csiszolva. Ennek hiányában megfelelő a 

marokkő is. 

Ehhez a programozáshoz relaxációs, vagy meditációs állapotba kell kerülnöd, hogy jobban 

hozzáférhess a tudatalattidhoz. 

Gondoskodj arról, hogy a szertartás közben senki ne zavarjon. 

Gyújts jázmin füstölőt, vagy párologtass illóolajat, készítsd magad mellé a naplódat és 

írószerszámot, és ülj le kényelmesen, a kristályoddal a kezedben. Ha mégsem vezetsz 

naplót vegyél egy papírlapot! 

- A már ismert módon próbálj meg teljesen ellazulni. 

 

- Ha megvagy, tedd fel a kérdést magadnak, hogy a munkádban, vagy az 

életstílusodban mi az, ami nem elégít ki? 

 

- Várd meg, míg a lehető legvilágosabb válasz megérkezik. Írd le a naplódba mindazt, 

ami az eszedbe jut. 

 

- Ülj csendben és kérdezd meg magadtól, hogy mit szeretnél valójában megélni a 

munkádban vagy az életedben? Adj időt magadnak. Ne ringasd magad hamis 

bizonyosságba! Ha még kialakulatlanok az elképzeléseid, hagyd érni őket. Írd le a 

naplódba az érzéseidet. 

 

Most feküdj le, tartsd a kristályt kényelmesen a kezedben és lazulj el. Ha gondolod, vedd 

magnóra az alábbiakat, és játszd le magadnak a saját hangodon. 

- Képzeld el, hogy a kristályoddal a kezedben egy vidéki ösvényen gyalogolsz. Az ég 

kék, a levelek zöldellnek. Érezd a nap melegét a bőrödön, miközben egy kósza szellő 

enyhülést hoz. Madárdalt hallasz, érzed a frissen kaszált fű illatát és a föld mindent 

betöltő aromáját. Az ösvény ruganyos, és egyenletes a talpad alatt, kényelmesen 

lépdelsz rajta.  

 

- Tudatosítsd az elmédben, hogy az Élet olyan, mint ez az ösvény. 

  



- Az életed ösvény 

 

- Milyen ez az ösvény? 

 

- Vajon ez az út, amin jársz, átváltozik életed jelképévé? 

 

- Mi változott meg? 

 

- Sziklás és kanyargós lett, vagy benőtte az aljnövényzet? 

 

- Vagy egyenes és tiszta? 

 

- Kicsit még sétálj tovább rajta 

 

- Most észreveszed, hogy alkonyodik, és enyhe köd ereszkedik a talajra. Előtted az 

ösvény elkanyarodik, majd a kanyar után egy útelágazáshoz érkezel. Nem vagy 

biztos benne, hogy merre menj, ezért egy kicsit szorosabban markolod a 

szerencsekristályodat. Kérd meg, hogy mutassa az utat. 

 

- Az előtted lévő egyik út irányából gyenge fényt látsz. Rájössz, hogy a fényt saját 

kristályod sokkal nagyobb példánya sugározza magából, és teljesen bevilágítja az 

előtted lévő utat. 

 

- Menj végig az ösvényen a fény felé 

 

- Mit látsz az úton körülötted? Találkozol emberekkel, látsz állatokat, növényeket, 

épületeket? 

 

- Érzel valamilyen illatot, szagot vagy ízt, netán tapintasz valamit? 

 

- Kristályodhoz közeledve látod, hogy milyen csodálatos, szépséges ez a kő.  

 

- Lassan közelítsd meg. 

 

- Próbálj meg átnézni rajta, hogy lásd, mi van mögötte. 

 

- Nyílik rajta egy ajtó? Ha igen, menj be rajta és folytasd az utadat kedved szerint, lásd 

amit látnod kell, halld amit hallanod kell, és addig, amíg jól esik. 

 

Amikor készen állsz, térj vissza a szokványos tudatállapotodba, mozgasd meg kezedet, 

lábadat, és paskold meg a testedet, hogy megbizonyosodj róla, valóban a földön vagy. Írj le 

mindent, amit láttál. Lehet, hogy jeleket, szimbólumokat láttál, amit most még nem tudsz 

értelmezni, de az is lehet, hogy máris észrevettél valamit életed következő lépésével 

kapcsolatban. 

Kristályod minden szükséges információt befogadott és a megfelelő helyen, időben és 

összefüggésben a tudomásodra hozza a tennivalódat, csak figyelj a megérzéseidre! Amilyen 



gyakran szükségét érzed a következő lépésnek, ismételd meg a programozást. A 

kristályodat tartsd mindig magadnál! 

 

 

A mai nap végére 

 

Bevezetőként egy tanmesét írtam, érdemes a lényegét a tudatodba vésni!  

Hosszú tanulási folyamat – és főként gyakorlás – eredménye, hogy ne minősítsünk 

helyzeteket, ne aggassunk rájuk jelzőket. Földi létünket poláris világunkban töltjük, így 

mindennek van ellentéte.  

Amikor valamire azt mondjuk: „jó”, mellette máris ott van a rossz, hiszen csak így tud a jó – jó 

lenni, ha valamihez viszonyítjuk.  

Amikor felismerjük, hogy a dolgok „csak” vannak, elfogadjuk annak, ami, már nincs szükség 

szerencsére, a világ kitágul előttünk és szívünket hála tölti el azért, hogy élhetünk.  

Ekkor jön be életünkbe a hatalmas „szerencse” – áradat! Ilyenkor azonban már tudjuk, hogy 

ez nem szerencse kérdése, hanem olyan tapasztalásokban van részünk, amit azelőtt el sem 

tudtunk volna képzelni. Mindez születésünknél fogva a mienk, csak eddig nem engedtük be 

életünkbe a szerencsét.  

Ne feledd: Minden, amire fókuszálsz, az erősödik. Ha azt gondolod, hogy szerencsés 

vagy, igazad van! Ha azt gondolod, hogy szerencsétlen vagy, akkor is igazad van! 

 

Kívánom neked, hogy felismerd, mennyi „szerencse” kíséri a napjaidat! 

 

 

 


