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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 7.  
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Bevezető 

A legtöbb kristály védelmező tulajdonságokkal is rendelkezik, így kiegyensúlyozó, nyugtató 

jellege révén jótékony hatással van a környezetre. A saját magadra programozott védelmező 

kristályod azonban ennél sokkal többre hivatott. Azáltal, hogy a saját energiáját is átadja 

neked, erősítheti a belső és külső védelmi vonalaidat. 

Ma már tudjuk, hogy mindannyiunkat aura, azaz a testet körülölelő, több színből és rétegből 

álló energiaburok vesz körül. Az aura egy olyan energiatér, amely minden dolgot, élőt – és 

élettelent egyaránt - körülvesz. Mivel az élő szervezetek atomjainak nagyobb a rezgése, mint 

az élettelené, így a fák,  növények, állatok és emberek energiatere könnyebben 

érzékelhető.  Az egészséges ember aurája tojásdad formát alkot és kb. 2,5 – 3 m a 

kiterjedése. A gyógyítóknak, mestereknek ettől jóval nagyobb is lehet.  

A tisztánlátók képesek az aura ereje és spirituális jellege alapján észlelni a 

tulajdonságainkat. Bár lehet, hogy te nem veszed észre, de az erős és rezonáló aura sok 

minden ellen védelmet nyújthat, mert tudat alatt érzékeli azokat, akik esetleg bántani 

akarnak, vagy rossz szándékkal közelednek hozzánk. Az aura visszaveri a negatív, és 

vonzza a pozitív energiákat.  

Védelmező kristályod pozitív rezgésével segít aurád megerősítésében. 

 

Védelmező kristály  

Gyakran a legnyilvánvalóbb fenyegetéseket a legkönnyebb kezelni, míg a kevésbé 

látványosak alattomosabbak lehetnek.  

Például nehéz lehet egy olyan embert beazonosítani és szembeszállni vele, aki a te 

energiádon élősködik, vagy éppen „fúr” téged. Ha egy családtagod „lelki terror” alatt tart, az 

ellen is nehéz védekezni. 

Védelmező kristályod a gyökerénél, azaz az energia szintjén ragadja meg a problémát, de 

neked is meg kell tenned bizonyos gyakorlati lépéseket saját biztonságod érdekében. A 

gránát például többet között véd a támadások ellen, a legjobb védekezés mégis az, ha távol 

tartod magad a veszélyes zónáktól.  

Védelmező kristályod legértékesebb ajándéka az, hogy erősíti a biztonságoddal kapcsolatos 

megérzéseidet. 

 

 

 

 

 

 



A védelmező kristályod kiválasztása 

 

Az alább javasolt kristályok eltérő tulajdonsággal rendelkeznek, de mindegyikük erősítheti a 

saját védekező képességedet és ösztöneidet az élet minden területén. 

Javasolt kristályok: malachit, labradorit, heliotrop, hópehely obszidián, gránát, kalcedon, 

lapis lazuli, gagát (jet), márványónix, jade, karneol, vörös jáspis 

A szertartáshoz szükség van még sötét színű szalagra, gyertyára, levendulaolajra és 

füstölőre. 

 

Legegyszerűbb a „Talizmántartó módszer” 

Tedd a kristályaidat (vagy képüket, papírra, kavicsra írt nevüket) egy talizmántartóba, vagy 

egy kis természetes anyagból készült zsákocskába. 

Hunyd be a szemed, nyugodj meg, és foglald össze érthetően, hogy mi ellen van szükséged 

védelemre. 

Kérj útmutatást a kövektől, nyúlj bele a szütyőbe és húzd ki a védelmező kristályodat. 

 

 

Relaxációs módszer 

Az előző módszer kibővített változata, ami lehetőséget kínál arra, hogy ráhangolódj és 

kapcsolatba kerülj a Kristályok Szellemével. 

A felkészüléshez végy egy tisztító fürdőt, amibe egy kis levendula olajat csöpögtetsz. Mivel 

az olaj nem oszlik el a vízben, javaslom, hogy egy evőkanálnyi mézben, tejszínben vagy 

tejben keverd el alaposan az olajat, mielőtt a fürdővizedhez adnád. 

A megfelelő hangulathoz gyújts gyertyát, válassz relaxációs zenét, és gyújts meg egy 

kellemes illatú füstölőt, vagy párologtass illóolajat. Gondoskodj arról, hogy ne zavarjanak! 

Ehhez a módszerhez nagyon fontos, hogy minden kristályt beszerezz, legalább kicsi 

marokkő, vagy csiszolatlan formában. 

- Helyezkedj el kényelmesen, majd rakd ki a kristályaidat magad elé. 

 

- A megszokott módszereddel lazítsd el tested minden izmát. 

 

- Képzeld el a félelmeidet, majd azt, hogy az előtted lévő kristályok mindegyikéből 

kiemelkedik a maga Kristály Szelleme. Ha jó vizualizációs képességeid vannak, 

egészen tisztán láthatod őket amint sorban megjelennek, és képes lehetsz 

kommunikálni is velük. Mondd el nekik félelmeidet. 

 



- Az egyik Kristály Szellem különösen erősnek és együtt érzőnek tűnhet, és lehet, hogy 

érzed a vonzását is. 

 

Ha nem vagy biztos az érzéseidben, képzeld el újra a félelmeidet, és nézd meg, melyik 

Kristály Szelleme jelentkezik a harcra, hogy lerombolja azokat.  

Ez lesz a Te védelmező kristályod. 

 

 

Szalag módszer 

Egyengess el egy hosszú, sötét színű szalagot nagy kör alakban a padlón, akkorára, hogy 

ebben a körben fogsz ülni. A kristályokat (vagy megfelelő képviselőiket) rendezd egy sorba 

körülbelül a kör északi részén, a körön kívül. 

Gyújts egy gyertyát a kristályok mögött, majd helyezkedj el kényelmesen a biztonság 

körében. Vigyél magaddal valamit, amitől védettségben érzed magad. Lehet ez egy fénykép, 

vagy gyermekkortól őrzött kedvenc kabalád, de lehet akár a már kiválasztott személyes 

kristályod is. 

- Erősítsd meg magadban, hogy biztonságban vagy, majd csukd le a szemed és lazulj 

el, nyugodj meg, találd meg az egyensúlyt. 

 

- Képzeld el, amint a félelmed testet ölt a gyertya mögött.  

 

- Most kérdezd meg magadtól, hogy melyik kristály fogja legyőzni ezt a félelmet? 

 

- Képzeld el, ahogy egy fehér fény - nyaláb lecsap rá, és a félelem megsemmisül.  

 

A fehér fény - nyaláb gazdája lesz a Te védelmező kristályod. 

 

 

Úgy érzed, hogy nem a megfelelő követ választottad? 

Lehet, hogy a gyermeked miatt aggódsz, de a karneolt választottad, vagy a karriered 

aggaszt, mégis a gagát akadt a kezedbe. 

Bízz meg a kristályodban! Úgy tűnik ugyan, hogy Te választasz, de igazság szerint ez nem 

így van. Ha „gondolkodsz”, az egód elvisz, de az aurádon keresztül kisugárzott rezgésed 

csalhatatlanul közvetíti, hogy hol szorulsz védelemre! Használd hát azt a kristályt, amelyik 

kiválasztott téged, készen arra, hogy a feladathoz alkalmazkodjon. Helyezz el egy – egy 

karneolt a gyermeked és saját ágyad közelében, vagy tedd a gagátot az íróasztalodra, illetve 

viseld a szíved közelében. Kisérletezz, improvizálj, amíg biztosan nem érzed, mire van 

szükséged! 



Miért éppen azt a követ választottad? 

 

Heliotrop 

Már az ókori Babilóniában is az ellenség visszaverésének képességével ruházták fel. A 

katonák a sebesülések kivédése és a vérzés csökkentése miatt hordták, de még ma is 

használják orrvérzés elállítására. A hatást kétségtelenül a kő hűvössége és nyomása fejti ki. 

Ha ezt a követ választottad, valószínűleg fizikai sérülésektől félsz, netán fizikai erődet 

fenyegeti valami, esetleg operációra készülsz. 

A heliotrop minden ártó hatást távol tart, és a segítségével bölcsességedet és józan eszedet 

használva, elkerülheted a veszélyt. A gonoszság és a negatívvitás száműzésének, valamint 

a spirituális energiák irányításának képességével ruh áz fel bennünket. Régen "hallható 

jóslatnak" nevezték, mivel hangokat bocsát ki, amelyeket az útmutatás egyik formájának 

tartottak. 

A heliotróp bátorságot ad és megtanít arra, hogy rugalmassággal, stratégiai megfontolások 

vezérelte visszavonulással miként tartsuk magunkat távol a veszélyes helyektől. Segít 

abban, hogy mindig az adott pillanatban megfelelően cselekedjünk. 

Ékszerként viselve a heliotrop védi az egészségedet, és ha a derekad alatt viseled, meg is 

erősít. Az itt és mosthoz kapcsol, segítségével összeszedetté és hatékonnyá válhatsz. 

 

 

Karneol 

A karneol a barátság csodálatos köve, ami általános védelmet nyújt a negatív dolgok és a 

múlt ártó hatásai ellen. Meditáció közben eltávolítja az oda nem illő gondolatokat és az 

álmodozókat összekapcsolja a mindennapok valóságával. Élesebbé teszi a figyelmet és 

megszünteti a szellemi letargiát. 

Hasznos segítő az olyan beszédek esetében, amelyek szakmai szempontból nagyon 

fontosak, ezért sokan félnek tőle. 

A karneol a régiek hite szerint megvéd attól is, hogy kifürkészhessék gondolataidat, és 

nagyon jó mindenféle „bűbájolás” ellen. Hatékonyan véd az irigységtől, dühtől és a 

sértődéstől akár a sajátodról van szó, akár máséról. Csillapítja a haragot, száműzi az érzelmi 

negatívvitást és életszeretettel helyettesíti. Védi otthonodat a viharoktól, és eloszlatja a 

halálfélelmet.  

Ha ezt a követ választottad, talán több erőre, magabiztosságra és életerőre van 

szükséged, és arra az érzésre, hogy békésen ráhangolódtál az élet körforgására. 

A karneolt függőként viselve folyamatosan bátorságot meríthetsz belőle, és azt 

sugározhatod, hogy erőddel mindenképpen számolni kell. 



Kalcedon 

A kalcedon védelmet nyújt a rossz álmok és a negatív gondolatok ellen. A jóindulat és a 

nagylelkűség érzését csepegteti beléd, az ellenséges érzületeket megszünteti és a 

melankóliát örömmé alakítja át. Elnyeli a negatív energiát, majd szétoszlatja, megelőzendő a 

továbbadást. Tanácsot ad abban, hogy mikor harcolj, és mikor add be kedvesen a 

derekadat. Magabiztos kő, segít megvalósítani az álmaidat, és olyan stratégiákat kidolgozni, 

hogy ezek a legpozitívabb módon teljesüljenek. 

Eloszlatja az illúziókat, gyógyír a szomorúságra. Megnyugtat, ha rádtör a félelem, valamint a 

mentális zavarodottság szélsőségesebb eseteiben is hatékony lehet.  

A kalcedon régóta az utazók talizmánja, ami elhárítja a baleseteket és a szerencsétlenséget, 

megvédi a családot és az otthont. 

Ha a kalcedonra esett a választásod, lehet, hogy félrevezetett valaki, vagy valamilyen 

helyzet, de az is lehet, hogy saját magadat csaptad be. Ezt ösztönösen felfogtad, és 

tulajdonképpen ez vezetett téged a kalcedonhoz, hogy eloszlasd ezt a tévedést. 

Az is lehet, hogy sokat utazol, és bizonytalanságban élsz. A kalcedon bátorít és hitet ad 

ahhoz, hogy élvezhesd az életet.  

Bírósági tárgyalásokon is védelmet nyújt. 

Viseld a kalcedont gyűrűként vagy nyakékként, és érezni fogod, hogy törődnek veled, és 

hogy biztonságban vagy a világban. 

 

 

Gránát 

Ez a nagy erejű kő kitartással és energiával ruház fel. Ha rá esett a választásod, talán egy 

adott fizikai vagy szellemi kihívással kell szembenézned. 

A gránát megvéd, és tartósítja az energiaszintedet. Valaha úgy hitték, hogy elűzi a 

démonokat és figyelmezteti viselőjét a közelgő veszélyre, és védelmet nyújtó talizmánként 

hordozták magukkal.  

Ha a gránátot választottad, elképzelhető, hogy életed valamelyik területén krízisben vagy. 

Különösen a kilátástalannak tűnő helyzetekben nyújt segítséget, vagy amikor az élet 

darabjaira hullik szét, vagy trauma következik be. Fokozza, aktivizálja és erősíti a túlélési 

ösztönt; bátorságot és hitet ad a reménytelennek látszó helyzetekben. A gránát hatására a 

válság kihívásba fordul át. Nehéz időkben biztosítja a közösség támogatását. Segít elkerülni 

a nézetkülönbségeket vagy a nem tudatosan gerjesztett szándékos ellenkezést.  

Erősíti az auraburkodat, így ha ezt vizualizálod, rezgéseid elbátortalanítják az esetleges 

támadót. Megvéd a tolvajok ellen és óvja az egészségedet. Ha fülbevalódon viseled, 

megérezheted a közelgő veszélyt. A szívedhez közel viselve a gránát erővel tölt fel. 

 



Jade 

A jade rengeteg védelmező tulajdonsággal rendelkezik. Védi a testet a betegségektől, és 

óvja a növényeket is, ha az iránytű négy fő égtájainak megfelelően négy kővel veszed körül 

a kertet. 

Bölcsességével megakadályozza, hogy hibásan itélj, valamint megvéd a manipulációtól. 

Megelőzi a baleseteket. Védelmet nyújt, távoltarja az ártalmakat, megszabadít a negatív 

gondolatoktól, és nyugtatja az elmét. 

A kínaiak szerint a jade meghosszabbítja az életet, és ha jadéből készült tányérból eszel, az 

étel magába szívja a kristály jótékony hatását. 

Ha ezt a követ választottad, valószínűleg akkor érzed igazán biztonságban magad, ha 

ráhangolódsz a természet jótékony hatásaira, ha békét keresel, törődsz a testeddel és az 

áramlással haladsz. 

A jade harmóniát hoz és vonzza a barátokat. 

 

 

Vörös jáspis 

A jáspis több szinten dolgozik biztonságod megőrzése érdekében. Megvéd azoktól a 

vágyaidtól, amelyek veszélybe sodorhatnak.  

Véd a mérgezés ellen és vigyáz az anyára gyermekszülés közben. A forrásukhoz 

visszaküldve hárítja el a negatív hatásokat.  

Ha a vörös jáspist választottad, úgy érezheted, hogy a kezedbe kell venned a dolgokat, 

szembe kell nézned a konfliktusokkal, és őszintének kell lenned önmagadhoz.  

A vörös jáspis földeli az energiát, és kiigazítja az igazságtalan helyzeteket. Fényt derít a 

problémákra, mielőtt még túl naggyá válnának, és ösztönös megérzéseket biztosít a 

legnehezebb helyzetekben. 

A jáspis a földön tart, de kényeztet a nehéz időszakokban. Ami a legfontosabb tulajdonsága, 

hogy segít rátapintani a bajra, mielőtt az elharapódzna, és igazságot szolgáltat. 

Ha gerincoszlopod alsó végéhez közel tartod, vagy ékszerként viseled, megszabadít a 

méreganyagoktól. 

A vörös jáspis az egészség, az erő és a vitalitás köve. amely növeli a szépséget és a 

vonzerőt. 

 

 

 



Gagát ( jet, vagy fekete borostyán ) 

A gagát nem igazi kristály, hanem megkövesedett fa, bár úgy néz ki, mint a szén. A 

kőkorszak óta talizmánként használják védelmező tulajdonságai miatt. Elvonja a negatív 

energiát, és csillapítja az ok nélküli félelmeket. A nyak körül viselve védelmet biztosít. Óv az 

erőszakkal és a betegségekkel szemben, véd az asztrális utazások alatt. 

Az újszülött hasára téve védi a gyermeket minden betegségtől és negatív erőtől. Amulettként 

vigyáz az utazóra a külföldi utakon.  

A gagát a belső utazások, például vizualizáció során is védelmet nyújt, és óvja az 

egészségedet. 

Ha a gagátra esett a választásod, több inkarnációból származó tudásod lehet, és talán 

rájöttél, hogy a legjobb védelmet a tapasztalás és a Föld bolygó bölcsessége nyújthatja. 

A gagát nagyon fogékony gazdája energiája iránt, és úgy gondolják hogy egybeolvad a 

gazdája testével. Ezért ha olyan köved van, ami már volt valakinél, nagyon gondosan 

tisztítsd meg.  

Nyakékként hordva segít magadhoz ragadni az irányítást. 

A gagát elűzi a rémálmokat, és minden gonosz, sötét szellemet. 

 

 

Labradorit 

Ez a pszichikus védelmet nyújtó kristály erősíti az aurát, és megtartja annak energiáit. 

Kiváltképpen mások gondolataitól véd, különös tekintettel a veled kapcsolatos tudatalatti 

elvárásaikra és elképzeléseikre. A labradorit megakadályozza, hogy rád kapcsolódjanak, és 

hogy megringassák a hitedet. Ha a labradoritot választottad, talán rájöttél, hogy legfőbb 

célod spirituális jellegű, és szeretnél emellett kitartani úgy, hogy közben nem piszkolódsz be. 

Ez a gyönyörűen színjátszó kristály nagyon misztikus és védelmező kő, fényhozó. Erősíti a 

tudatot, és az univerzális energiákkal teremt kapcsolatot. Eltéríti a nemkívánatos energiákat 

az aurából, és megelőzi az energiaszivárgást. Terápia alatt megakadályozza a negatív 

energiák kibocsátását.  

Elűzi a félelmet, a bizonytalanságérzetet és a korábbi csalódásokat, beleértve az előző 

életekben elszenvedetteket is. Erősíti a hitet önmagadban, és a bizalmat az Univerzumban. 

Eltávolítja mások kivetítéseit, különösen azokat a gondolatformákat, amelyek az aurára 

kapcsolódnak rá. 

A labradorit erősíti az ellenállásodat az alacsonyabb rendű indíttatásokkal és szórakozási 

formákkal szemben. A saját negatívumaidat is beleértve minden rossz dolgot visszaver, 

amint felismered őket. Viselheted nyakláncként a szíved fölött, vagy magaddal hordhatod az 

inspirációk és a testi folyamatok egyensúlyban tartása érdekében.  

A labradorit támogató társként áll melletted a változások idején. 



 

Lapis lazuli (lazurit) 

Az ókori Sumér birodalomban ezt a követ az égiekkel hozták szoros összefüggésbe, azaz az 

istenek védelme alatt állt, aki viselte. 

Védelmet nyújtó kő, az őrzőlényekkel áll kapcsolatban. Felismeri és blokkolja az asztrális 

támadást, és visszatéríti az energiát oda, ahonnan ered. A kimondott szó erejére tanít, és 

visszafordítja azokat az átkokat, rendellenességeket, amelyeket a ki nem mondott dolgok 

okoztak.  

Az ókori egyiptomi Ízisz Istennőhöz is kötődik, óvja és védi a szerelmesek közötti köteléket. 

Indiában a mai napig gyermekek védelmére használják, ha nyakukban hordják, óvja 

egészségüket és elősegíti fejlődésüket. 

Ha a lapis lazulit választottad, fokozottan tisztában lehetsz azzal, hogy milyen nagy 

szükség van szeretetteli, gondoskodó és támogató gondolatokra a saját és a szeretteid 

érdekeinek a védelméhez. Ez a kő elűzi a szenvedést és a kegyetlenséget is. 

A lapis lazuli segítségével megőrizheted a nyugalmadat, és képes leszel jól időzíteni a 

megfelelő szavakat saját érdekeid előmozdítására. 

A legjobb, ha a torkod közelében viseled. 

 

 

Malachit 

Úgy tartják, hogy a malachit figyelmezteti gazdáját a közelgő veszélyre. A legenda szerint 

ilyenkor a kő darabokra törik. 

Vigyáz pénzügyeidre, különösen akkor, ha irodád vagy házad négy sarkába helyezed.  

Nagyon erős kő, óvatosan kell bánni vele, mert minden energiát magához vonz, ideértve a 

negatív erőket is. Elnyeli a szennyeződéseket. 

A malachit általános védelmet nyújt a negatív dolgok és a fizikai veszély ellen, különös 

tekintettel a zuhanásra. 

A malachit leginkább a pangás ellen véd, ha tehát erre a kőre esett a választásod, 

szeretnél továbbra is képes lenni a változásra és a továbblépésre, az esetenkénti 

kellemetlenségek ellenére is. Csak csiszolt malachitot használj! 

Megjegyzés: azonnal távolítsd el, ha heves szívdobogást okoz! Ez azt jelenti, nem vagy 

még felkészülve arra, hogy szembenézz önmagad árnyoldalával, és a szíved szerint 

cselekedj! Később, ahogy fejlődsz, visszatérhetsz ehhez az óriási energiájú segítő kőhöz! 

 

 



Márványónix 

Az ónix mindenféle ellenségtől megvéd. Csökkenti a szexuális késztetéseket, így védelmez 

az erőszaktól vagy attól, hogy saját, megfontolatlan vágyaid elragadjanak. 

Ha a választásod erre a kőre esett, sebezhetőnek érezheted magad, el akarod kerülni a 

feltűnést, és általában véve ki akarsz kapcsolni. 

Valószínűleg attól félsz, hogy kiadod, vagy lealacsonyítod magad. 

A márványónix megőrzi a titkaidat. Kitartást és erőt ad ahhoz, hogy az aktuális kihívásokon 

túl egy ígéretesebb jövő felé tekinthess. Ha jobb kezes vagy, viseld a bal kezeden, ha bal 

kezes vagy, akkor a jobb kezeden, hogy harmóniába kerülj a kő visszafogott természetével. 

A márványónix szilárd alapokra helyez és támogat, támaszkodhatsz rá. Megtanít arra is, 

hogyan szerezheted meg az irányítást saját életed felett. 

 

 

Hópehely obszidián 

Az obszidián minden változata erős védelmet nyújt, mert blokkolja és elnyeli a negatív 

energiákat.  

Az obszidián olyan olvadt láva, ami túl gyorsan hűlt ki, így nem volt ideje kikristályosodni. 

Olyan kő, aminek nincsenek se korlátai, se határai. Ennek eredményeként rendkívül gyorsan 

és nagyerővel fejti ki hatását. Megmutatja, hogy miként lehet javítani a káros és az 

energiákat elszívó körülményeken. 

A hópehely obszidián a kő szelídebb megjelenési formája, ezért kevésbé valószínű, hogy 

elvárja az önelemzést. Ha ezt a követ választottad, magától a félelemtől félhetsz, saját 

negatív gondolataid ijeszthetnek meg. 

Az is lehet, hogy valóban támad, vagy átkokat szórhat rád valaki spirituális szinten, de ő csak 

akkor juthat át védelmi rendszereden, ha félsz ettől. 

A hópehely obszidián erősíti az önmagadba vetett hitedet, és a segítségével szilárdan 

kapcsolódhatsz a Földanyához. Tartsd magadon az obszidiánt a hasad legalján, hogy 

merészséget adjon neked, és képzeld el, amint egy sötét védőköpeny alakul ki körülötted.  

A hópehely obszidián védelmet nyújt és elnyeli a negatív energiákat. 

Mivel az obszidián annyira hatékonyan issza magába a negatív energiákat, ezért 

elengedhetetlenül fontos, hogy folyó vízben minden alkalommal tisztítsuk a köveket, ha ilyen 

feladatra használtuk! 

 

 

 



 

Gyermek védelmező programozás 

Több kő is alkalmas a gyermekek védelmezésére. A lapis lazulin és a malachiton kívül a 

borostyán és az achát is. Ha azonban valamelyik másik kő saját védelmeződként 

„megszólított”, akkor ez a kristály fogja legjobban felerősíteni, valamint tartóssá és 

hatékonnyá tenni védelmező szándékodat. 

A szertartáshoz szükséged lesz pacsuliolajra és négy fehér gyertyára. A négy gyertya a négy 

kardinális pontot szimbolizálja. 

Olyankor végezd a szertartást, amikor a gyermek alszik, hogy összpontosítani tudj. 

Tedd a kristályt a gyermek ágya alá (esetleg elé, ha nem tudod alátenni), és ha lehet, 

párologtass pacsuli olajat, mert védelmező hatása van, és szilárd alapokra helyez. 

Gyújtsd meg a négy fehér gyertyát a négy égtáj földi egyensúlyának jeleként. 

- Helyezkedj el kényelmesen a gyermek ágyával szemben és csukd le a szemed. 

 

- Képzeld el, hogy egy fénytojás emelkedik ki a kristályból. 

 

- Nézd, ahogy terjeszkedik és ragyog, amíg bele nem kerül gyermeked aurájába. 

 

- Képzeld el a körülötte lévő védelmező tojást. Semmilyen ártó szándék nem hatolhat 

át rajta! 

 

- Lásd a gyerekedet, ahogy a védelmező fénytojáson belül mosolyog, boldog, és élvezi 

az életet. 

 

- Erősítsd meg gondolatban, hogy ez a tojás átengedi a szeretetet és a szavakat, de 

távol tartja a bajt. 

 

- Tartsd fenn és dolgozd ki ezt a képet olyan sokáig, ameddig jól esik. 

 

- Amikor készen állsz, vedd el a kristályt, fújd el a gyertyákat és az olajpárologtató 

mécsest. 

 

- Most húzd el a kristályt a gyermek ruhái, babakocsija, játékai és minden egyéb 

holmija felett, hogy még erősebb védelem alá kerüljön. 

 

A szertartást bármikor megismételheted, amikor jól esik. Ha borostyánt programoztál, 

nyakláncként hasznos a gyermek nyakában tartani. Javaslom, hogy egy Ma Prem Shakti 

kristály spirált akassz a gyerekszoba ablakába, de marokkövet – ha kicsi gyermeked van – 

ne hagyj a gyerekszobában! 

 

 



A kristályszellem védelme - programozás 

Ha valamilyen fenyegető helyzettel vagy személlyel állsz szemben akár otthon, akár a 

munkahelyeden, az alábbi programozás segítségével jobban tudsz majd vigyázni magadra, 

és tudatában leszel annak, hogy a kristályod erős szövetségesként áll melletted. 

 

A programozás előtt végy egy tisztító fürdőt, kapcsolj be valamilyen lágy, halk relaxációs, 

meditációs zenét. Kiváló erre a célra Robert Haig Coxon: Cristal Silence bármelyik része 

(Youtube-on megtalálod), de ha van saját relaxációs zenéd, azt is bekapcsolhatod. 

A pacsuli, levendula, tömjén, fenyő és a rózsa füstölő szintén a védelemhez kapcsolódik és 

segíti a ráhangolódást, válassz egyet és gyújtsd meg, esetleg párologtass ugyanilyen illatú 

illóolajat. 

Tedd magad elé a kristályodat és vedd körül négy fehér gyertya védelmező négyzetével. 

Erre a célra leginkább megfelelő a választott kristályodból egy nagyobb darab, piramis, 

pálca, nyers kristálycsoport, vagy gömb formájában. Ezek hiányában használj normál méretű 

marokkövet. 

- Helyezkedj el kényelmesen, lazulj el és egy ideig figyeld a gyertyalángok 

tükröződését a kristályodban. Amikor kellőképpen ellazultál, lassan csukd le a 

szemed. 

 

- Képzeld el, hogy egy angyal emelkedik ki a kristályból 

 

- Nézd, ahogyan alakot ölt, életnagyságúra növekedik és egyre fényesebbé, egyre 

tisztábban érzékelhetővé válik. 

 

- Próbáld kivenni az arcát és beszélj is vele, ha tudsz. 

 

- Kérd meg, hogy legyen veled és védelmezzen. 

 

- Figyeld meg, milyen fegyvere vagy eszköze van ahhoz, amivel szétzúzza a csalást, 

visszaveri a gyűlölködést és elbánik a negatív erőkkel. Ez a fegyver a negatív dolgok 

ellen hatékony, nem bánt senkit, de minden rosszakarót elhárít. 

 

- Kérd meg az angyalodat, hogy álljon mögéd vagy melléd, és maradjon veled. 

Amikor úgy érzed, gyere vissza, mozgasd meg kezed, lábad és igyál néhány korty vizet. 

 

A kristályodat tartsd magadnál olyankor, amikor veszélyben érzed magad. A kristály 

szelleme mindig veled lesz, de fokozatosan elhalványodhat. Ilyenkor ezzel a gyakorlattal újra 

felerősítheted, amikor szükségét érzed. 

 



Védelmező kristály programozása 

 

Ez a program erősíti az auraburkodat, így véd meg a bántalmaktól. Védelmező kristályod a 

Föld erőire támaszkodva készíti el az aurádat erősítő „generátorokat”. 

Javasolt legalább kettő, de lehetőség szerint ennél is több darabot beszerezni a védelmező 

kristályodból. Egyet ékszer formában, hogy viseld, egyet a munkahelyedre, otthonodra, 

autódra, stb.  

A kristály viselésével megfelelő védelemre tehetsz szert, de ha mindenhol szem előtt van 

még egy kő, az még inkább fokozhatja a kívánt hatást. 

 

A rituáléhoz szükséged lesz levendulaolajra, valamint pacsuli-, levendula-, fenyő-, tömjén-, 

vagy rózsa illatú füstölőre kedved szerint, egy forrásvízzel teli borospohárra, egy narancs – 

vagy aranyszínű gyertyára, és 6 méter sötét színű szalagra, aminek a színe a biztonságot 

jelenti neked.  Ha van valamilyen kedves emléktárgyad, plüss állatkád, fénykép, stb., azt is 

magadhoz veheted. 

Sokan félnek, és ez az érzés áll fejlődésük és boldogságuk útjába. Ez a gyakorlat sokat 

segít, tehát szánj rá időt és végezd teljes figyelemmel. 

Keress a kertedben - vagy menj sétálni a városon kívülre, vagy egy parkba, hegyekbe, 

vízpartra – egy méretes lapos követ, kavicsot, ami kb 12 cm átmérőjű. Szánj időt erre! 

Tisztítsd meg folyó vízzel, vagy áztasd be forrásvízbe egy órára. 

Vegyél egy pihentető fürdőt, csepegtess bele levendulaolajat. 

A szobád déli részén gyújts meg egy gyertyát a tűz szimbólumaként, tedd a követ (föld) az 

északi oldalra, a füstölőt (levegő) keletre és a vízzel teli poharat (víz) nyugatra. 

Ezeket a társításokat sikerrel alkalmazzák az okkultisták évszázadok óta.  

Figyelem! Mivel tanfolyamunknak több külföldi résztvevője van, fontos, hogy aki a déli 

féltekén él, nála a föld és a tűz elem cseréljenek helyet, mivel a Nap tőlük északra van.  

A szalagot rendezd el kör alakban magad körül. Állj középre, védelmező kristályoddal, 

kristályaiddal a kezedben. 

- Fordulj a kő felé és mondd ki hangosan: „A Föld erői lépjenek be ebbe a kristályba 

(ha akarod, nevén nevezheted a kristályt), hogy megvédjenek minden fizikai 

bántalomtól!” 

Képzeld el a fizikai erőket és gátakat, valamint erősítsd meg, hogy a kristályod magában 

foglalja ezt. 

- Most fordulj kelet felé és mondd hangosan: „A levegő erői lépjenek be ebbe a 

kristályba, hogy megvédjenek a szellemi bántalmaktól és a bántó szavaktól!” 



Képzeld el a fényes, tiszta gondolatokat és a felemelkedés képességét, amint belépnek a 

kristályba. 

- Most nézz a gyertyára és mondd: ”A tűz erői lépjenek be ebbe a kristályba, hogy 

spirituális védelmet nyújtsanak, és hogy erőt és energiát adjanak!” 

Képzeld el, ahogy a kristályod a belső tűztől vibrál. 

- Most pedig fordulj a kristály felé és mondd: „ A víz erői lépjenek be ebbe a kristlyba, 

hogy védjék a szívemet és az érzelmeimet, és hogy meggyógyítsanak!” 

Képzeld el, hogy a kristályod csillapító vizeket, vagy magzatvizet tartalmaz, mint az 

anyaméh. 

- Most fordulj vissza a kőhöz és tedd rá a kristály(oka)t. 

Képzeld el, hogy energianyaláb lép ki ezekből a most már rettentő erejű kristályokból, amely 

erőssé és áthatolhatatlanná teszi az aurádat. 

Ha végeztél, fújd el a gyertyát, öntsd ki a vizet a pohárból a földre – vagy egy cserép virágra 

-, és kösd a szalagot a kő köré. Hagyd így és vigyázz rá, hogy újra használhasd. 

Erősítsd meg, hogy visszatértél a valóságba, paskold végig a testedet, mozgasd meg 

végtagjaidat és igyál néhány korty vizet. 

Tedd a védelmező kristályaidat a helyükre, az ékszert pedig viseld. 

Ha bármikor újabb adag védelmező erőre lenne szükséged, csak nézz a kristályodra és 

képzeld el, hogy az energiasugár feléd áramlik. Minden oldalról, minden szempontból védve 

vagy! 

 

 

A mai nap végére 

Ma kiválasztottuk a hetedik kristályt. Hamarosan meglesz a készletünk a nyolc programozott 

kristályból, amelyek az Élet minden területén mindent lefednek.   

Ha úgy érzed, hogy lakásodban szorulsz védelemre, javaslom, hogy szobád ablakába 

akassz egy Ma Prem Shakti kristály spirált, amiről belső blogunkban olvashatsz. 

 

Szeretettel kívánok sok sikert a tanultak gyakorlati alkalmazásához! 

 

 


