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Hiszünk abban, hogy egészségünk az egész ember múltját és jelenét 

figyelembevevő szelíd módszerekkel megóvható és javítható 
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Bevezető 

Tanfolyamunk mindhárom moduljában többször kitértem a relaxáció és a meditáció 

fontosságára. A vizualizációval és a relaxációval már foglalkoztunk, hiszen a rezgéseink 

harmonizálásánál és a programozásnál nagyon nagy szerepe van, hogy el tudjuk képzelni 

azt, amit el szeretnénk érni. De miért van nagyobb ereje a meditációnak? 

A meditáció rendszeres gyakorlása hozzásegít ahhoz, hogy a vágyaink és a valóságban 

megélt tapasztalataink egyre közelebb kerüljenek egymáshoz.  

A meditáció olyan megváltozott tudatállapot, amelyben elméd inspirációhoz és olyan 

felismerésekhez jut, amelyen keresztül megtapasztalhatod a világ és önmagad egységét. Ez 

gyógyító erejű, teremtő és felemelő élmény. 

Sokak számára elfogadhatatlan a meditáció, holott ez a tudatállapot egyáltalán nem 

szokatlan, hiszen bizonyára veled is megtörtént már, hogy csak úgy „elbambultál” azaz csak 

ültél és néztél a „semmibe”, miközben semmire nem gondoltál. Ennek is van ereje, de 

valószínűleg nem figyeltél rá, észre sem vetted. 

Ha nem valamilyen speciális meditációt végzel, (én TM gyakorló vagyok) általában a 

meditációban is szerepelnek képzeletbeli, belső utazások. Minden ilyen gyakorlat hasznos a 

mai hektikus és materialista környezetben. 

 

Asztrális sík, asztrálutazás  

A tudati energiát összegyűjtve, mély koncentrációba merülve az asztráltest képes elszakadni 

a fizikai testtől a tudatosság elvesztése nélkül, ezt nevezzük asztrálutazásnak. Egyre többen 

vannak azok, akik a meditációt kifejezetten az asztrálutazás miatt tanulják meg, hogy 

segítsenek magukon, régi megrekedt energiák kiszabadítására, élethelyzetek 

megváltoztatására használják ezt a technikát, ami megfelelő hozzáállással és kitartással 

elsajátítható. 

Nagyon egyszerűen bizonyosságot nyerhetsz az asztráltest „látásáról”, kísérletezz vele: 

Egy sötét, vagy matt háttér előtt lassan közelítsd egymáshoz a két mutatóujjadat, úgy hogy 

majdnem érintkezzenek. A fekete háttér nagyon jó.  Nézz az ujjaid közé és köré, majd vedd 

észre, hogy a háttér az ujjaidhoz közel világosabb. Ennek oka a kékes, átlátszó és kissé 

világító fényudvar, ami az asztráltested része. Ez nem az aura!  

Ha összeérinted a kezeidet olyan, mintha egy elektromos áramkört rövidre zárnál, ami 

láthatóbbá teszi az asztráltestet. Ennek formája szorosan követi a testedét. Néhány 

embernek az asztrálteste nagyon erős és világos, és legalább 10mm-rel terjed ki a fizikai 

testük köré. Jellegzetesen a 2 - 4 mm átlagosnak számít egy egészséges földi ember 

számára. 

 

 

 



Csakrák (energiaközpontok) 

A csakrákkal érintőlegesen foglalkoztunk már a gyógyításnál is, most a meditáció 

szempontjából figyeljük meg. Előző napi anyagokban többször fejeztük be a 

programozáshoz alkalmazott meditációt a csakrák lezárásával. Ez különösen akkor ajánlott, 

amikor a szív csakrával dolgozunk. Néhány mondat erejéig most itt van a magyarázat. 

A csakrák – szellemi testünk szervei vagy központjai – rendkívül fontosak a meditáció 

szempontjából. Spirituális testünk az asztrálsíkon létezik, de ugyanazt a teret foglalja el, mint 

a fizikai testünk.  

Van, aki azt gondolja, hogy különleges képesség szükséges ahhoz, hogy a fizikai testünkből 

kilépve tudatosan utazzunk az asztrális síkon, de érdemes tudni, hogy ezt mindannyian 

megtesszük éjszakánként, álmunkban, még akkor is, ha felébredve azt gondoljuk, 

hogy nem álmodtunk semmit! Ha viszont álmodtál, itt az alkalom, hogy visszagondolj rá és 

tudatosítsd, hogy kiléptél a testedből! 

A mély meditatív állapotok és az asztrálutazás bizonyos elemei megegyeznek. 

Meditáció közben csakráid (energiaközpontjaid) aktiválódnak. Vannak kristályok, amelyek 

bizonyos csakrákhoz kapcsolódnak.  

Hét fő csakránk van. Ezek a fejtetőn, homlokon, toroknál, mellkason, solar plexuson, 

alhasnál és a gerincoszlop tövénél helyezkednek el. 

A gyökércsakrától és a vörös színtől kiindulva, a csakrák sorrendben a szivárvány hét 

színében tündökölnek. 

A kristályokat gyakran a színük alapján sorolják be az egyes csakráknak. Bár ennek a 

tanfolyamnak nem célja, hogy megtanuld a csakrák megnyitásának részletes tudnivalóit, de 

a kristályodat használva könnyen meglehet, hogy egy vagy több – esetleg mindegyik – 

csakrád spontán módon megnyílik. 

Nagyon fontos ezért, hogy a gyakorlatok után mindig zárd be őket, különben kimerült 

leszel, és nyitottan fogadod a kellemetlen hatásokat, érkezzenek azok akár emberek, akár 

különböző entitások felől. A lezáráshoz képzeld el, hogy szoros bimbóvá zárulnak, mint a 

virágszirmok, majd erősítsd meg, hogy bezáródsz, illetve a bizonyosság miatt kapj be egy 

falatot és igyál egy korty vizet. 

A gyökércsakra a túléléshez és az ürítő szervekhez (bizonyos mértékben a 

szaporítószervekhez is) kapcsolódik. 

A szakrális (köldök, vagy szex) csakra  a szaporítószervekhez kötődik, így az intimitásról és 

mély érzésekről szól.  

A napfonat csakrához (solar plexus) tartozik a központi idegrendszer és az emésztés, 

valamint az énkép, a fejlődés és a kreativitás is. 

A szívcsakra természetesen a szívhez, mint szervhez és a vele összefüggő dolgokhoz 

kapcsolódik, spirituálisan pedig a szeretet, beleérzés, együttérzés képességéhez. A 

szívcsakra egy „híd”, ami átjárást biztosít az alsó és a felső világok között. 



A torokcsakra a beszédközpontokkal és a kommunikációs képességgel áll összefüggésben. 

A harmadik szem az agyhoz és a finomabb érzékelésekhez kapcsolódik. 

A koronacsakra köt össze minket az Istenséggel és a valódi megvilágosodással. 

 

Meditációs kristályod kiválasztása 

Ma a meditációs kristályunkat választjuk ki. Kiválasztott kristályod segítségével magad 

mögött hagyhatod ezt a világot, és beléphetsz egy békés, alternatív valóságba, amit asztrális 

síknak nevezünk. Ezen a síkon nagy ereje van a képzeletnek, és az általad megteremteni 

kívánt dolgok is először itt öltenek alakot, mielőtt eljutnának a hétköznapi valóságodba. 

Kristályod vizuális képességeidet fokozva segít tisztán és hatékonyan összpontosítani a 

valódi kívánságaidra. 

Ne aggódj akkor sem, ha a vizualizáció nehezen megy, mivel a meditáció „ajándékait” 

csendben és békességben is megkaphatod. 

 

A meditációs kristály kiválasztása maga a meditáció. Meditációhoz nincs szükség külön 

programozásra, hiszen a választott kristályod mindig a neked megfelelő módon mélyít el. 

 Keress egy csendes helyet, ahol nem zavarnak, és szánj rá időt, hogy eldönthesd, az alább 

felsorolt kristályok közül melyik fog segíteni meditációs gyakorlatod során. 

Ezek közül válassz: ametiszt, ametrin, hegyikristály, fekete obszidián, krizokolla, aranyberill, 

cölesztin, szodalit, rodokrozit, zöld achát, szelenit és azurit. 

Ha nincs meg minden köved, elegendő egy papírra, vagy kavicsra felírni a nevét, vagy a 

fényképét is használhatod. Fontos, hogy ha ilyen kristályra esett a választásod, akkor 

szerezd be magadnak. 

Készíts elő mályva, vagy ibolyaszínű (lila) gyertyát. 

 

Első módszer 

Gondoskodj arról, hogy senki ne zavarjon. Gyújts meg egy lila vagy mályvaszínű gyertyát, és 

marokköveidet, vagy azok képviselőit, képét, nevét tartalmazó kavicsot, papírt rendezd el a 

gyertya köré. 

- Ülj, vagy feküdj le kényelmesen és lazítsd el tested minden izmát. Figyelj a 

légzésedre. 

 

- Gondolatban menj el egy olyan helyre, ami a valóságban is létezik. Egy olyan 

természeti környezetbe, amelyet szeretsz, és amelyhez különösen kötődsz. Lehet ez 



a saját kerted, egy park, erdei tisztás, vagy tópart, bármi, ami eszedbe jut és kellemes 

érzéseket kelt. 

 

- Szánj rá elég időt, hogy elképzeld. 

 

- Vedd észre, hogy ezen a békés helyen van egy barlangnyílás. Menj oda hozzá. 

 

- Mélyen a barlangban a gyertyádéhoz hasonló fény világít, csak ez sokkal fényesebb 

és hívogatóan csábít. Körülötte csillámló tömegben csoportosulnak az isteni 

ajándékoktól ragyogó kristályszellemek. 

 

- Kérd meg a kristályod szellemét, hogy jöjjön oda hozzád, és vezessen. Várj 

türelemmel. 

 

- Az érkező kristályszellem kézen fog, Ő lesz a Te belső vezetőd. Most beljebb 

léphetsz. Kérdezhetsz bármit, válaszolni fog. Bármit szeretnél látni, most 

megláthatod. 

 

Melyik kristály szelleme fogta meg a kezed? 

Ha végeztél, köszönd meg a segítségét és visszatérhetsz szokványos tudatállapotodba. 

Paskold meg a testedet, mozgasd meg végtagjaidat. 

Jegyezd fel élményeidet a naplódba, vagy egy darab papírra akkor is, ha most nem érted, 

később jelentősége lesz. 

Most csak a meditációs kristályod kiválasztása volt a célod. Később ugyanezzel a 

módszerrel – de már a meditációs kristályoddal – felteheted bármikor a kérdésedet, amire 

nem tudod a választ, vagy megláthatod azt, amit látni szeretnél. 

 

Miért éppen azt a kristályt választottad? 

 

Ametiszt 

Ez a csodálatos lila kő erősen spirituális, és védelmező ereje is van. Ha ezt a követ 

választottad, lehet, hogy máris magasabb tudatállapotokra vagy ráhangolódva, vagy 

nagyon szeretnéd, hogy így legyen. 

Az ametiszt a harmadik szem csakrához kötődik, és ha erre a területre teszed, megnyithatja 

finom érzékelésed. Finoman és teljes mértékben a szelem birodalmához és az asztrálsík 

inspirációihoz kapcsol. 

Ametiszttel meditálva könnyebb az asztrálutazás, és ha a párnád alá teszed, sokatmondó, 

mégis békés álmaid lesznek. 



Kristályválasztásod alapos tudásról és mélységes békességről, ugyanakkor a spirituális 

birodalmak felfedezésére irányuló kalandvágyról tanúskodik. 

Az ametiszt bölcsességet hoz, a spirituális síkokon megvéd a megszállástól és a negatív 

dolgokat szeretetté alakítja. 

 

 

Ametrin 

Ez a kristály az ametiszt és a citrin keveréke, mivel a Föld mélyében a forróság citrinné 

alakítja az ametisztet. 

Az ametiszt spirituális tulajdonságai mellett a citrin mentális tisztaságát hordozza. Ha az 

ametrint választottad, szeretnéd intellektuálisan is átlátni a megérzéseidet, és kreatívan 

használni őket a földi világban. 

Ha ametrint teszel a napfonat csakrádra, mély kérdéseket csalogathatsz a felszínre, 

amelyeket képes leszel érthetően kifejezni. Ezáltal felszabadultan, felesleges terhek nélkül 

vághatsz neki a felfedezésnek és az alkotásnak.  

Ha ametrinnel meditálsz, feloldhatod a paradoxonokat, és képes leszel természeted férfi és 

női oldalainak egyesítésére. 

Ez a választás dinamizmusra és arra utal, hogy szeretnéd magad irányítani az életedet, 

miközben a bölcsesség és egyetemes szeretet kútjain oltod a szomjadat. 

 

 

Aranyberill 

Az aranyberillt a látók kövének is nevezik, eredetileg a kristálygömb aranyberillből volt. 

Dr.John Dee Erzsébet-kori okkultista kristálya, amely most a British Múzeumban tekinthető 

meg, berillből készült. Ez a csodálatos kő rendkívül alkalmas a jövendölésre. A korona - és a 

napfonat csakrákkal hozzák összefüggésbe. 

Ha ezt a követ választottad, kevésbé stresszes életre vágysz, ahol magad mögött hagyhatsz 

minden fárasztó, lényegtelen dolgot, és a spirituális szempontból alapvető fontosságú 

kérdésekre összpontosíthatsz. 

Solar plexusodra helyezve a berill segítségével teljesen el tudsz lazulni, koronacsakrádra 

téve pedig elősegíti az összpontosítást. 

A berillt választva szeretnéd eldönteni, mik számodra a valóban lényeges dolgok, és meg 

akarod valósítani azt, ami igazán fontos az életedben. 

A berill segít a fontossági sorrend kialakításában, melynek során első lépés képzeleted 

hatékony és világos használata az asztrálsíkon való teremtés érdekében. 



 

 

Azurit 

Ez a kő megkönnyíti az asztrálutazást, és segíthet az úgynevezett „közvetítésben” 

(csatornázás). Ez egy olyan folyamat, amelynek során valaki üzenetet közvetít a finomabb 

világokból. Ha közvetítői képességekkel rendelkezel, megtörténhet, hogy esetenként szinte 

öntudatlanul mondasz bizonyos dolgokat. 

Ha az azuritot választottad az azt jelzi, hogy új valóságot keresel és szeretnél felsőbb 

szinten kommunikálni. Az is lehet, hogy ez nem szó szerinti közvetítésben nyilvánul meg, 

hanem például szeretnéd másokkal megosztani a spiritualitásodat.  

Az azurit segítségével hátrahagyhatod régi, megkopott hiedelmeidet, különös tekintettel a 

félelmekre, fóbiákra, és megértheted, átalakíthatod ezeket. 

A segítség meditációban is érkezhet, ha az azuritot a torok – vagy a harmadik szem 

csakrádra teszed. 

 

 

Zöld achát 

Az achátok minden formája erősen kötődik a természethez és a Földhöz. Ha erre a kőre 

esett a választásod, erőteljesen a tudatában lehetsz a Természet isteni jellegének. A 

növényekkel, fákkal való kapcsolatteremtés révén misztikus birodalmakba tudsz belépni, 

illetve azt érzed, hogy tudnál fejlődni ezen a téren. Bizonyára rendkívül határozott vagy, 

(esetleg szeretnél az lenni) és gyakorlati megoldásokat találsz a problémákra. 

Ha meditálás közben a szívcsakrádra teszed a zöld achátot, mélységes szeretet és 

együttérzés támadhat benned minden földi élőlény iránt, amivel teljesen feltöltekezel.  

Ez a kő stabilitást és egyensúlyt teremt. Érzelmi traumák esetén segít rálátni a harmóniára, 

így enyhíti a fájdalmat és képessé tesz a továbblépésre. 

 

 

Krizokolla 

A krizokolla a békesség köve, segít rátalálni a belső békédre és segít azt fenntartani a 

körülötted lévő folyamatos változás közepette is. Ha erre a kőre esett a választásod, 

szeretnél kapcsolatban maradni a belső spirituális lényegeddel, hogy az megkönnyítse 

számodra a bizonytalanság és az instabilitás ellen folytatott küzdelmet. 

Könnyen meglehet, hogy a birtokodban van az a tudás, ami szerint a változás lehetőségeket 

hoz, és képes vagy együtt haladni az áramlással. 



Ha a krizokollát a szívcsakrádra helyezed, gyógyítja a szomorúságot és újraindítja a szeretet 

áramlását. A torokcsakrára téve megnyugtat, érthetővé teszi a kommunikációt, és tudtodra 

adja, mikor a legjobb hallgatni. 

Ha bűntudat gyötör, meditálj a krizokollával a szíveden, és képes leszel megbocsátani 

magadnak. 

A krizokolla kiválasztása stabilitásról és derűről árulkodik. 

 

 

Hegyikristály 

A hegyikristály a legszélesebb körű tudáshoz és bölcsességhez vezet. Ha a hegyikristályt 

választottad, az igazságot keresed, és alapvető kérdésekre szeretnél választ kapni.  

A kvarc növeli a fizikai és spirituális energiaszintedet, és bármelyik csakrára helyezve a 

megfelelő, jótékony hatást fejti ki.  

Szabályozza tested finom energiaáramlását és fokozza a nyugodt éberséget, miközben 

mentális, emocionális és spirituális szinten is kiegyensúlyozott maradsz. 

A hegyikristály felszabadítja a jelenlegi és az elmúlt életeidből származó, eltemetett 

emlékeidet, és segít a pszichikus vagy látnoki képességeid és tudatosságod fejlesztésében. 

Ha a hegyikristályt választottad, pszichikus energiáidra szeretnél összpontosítani, meg kell 

tehát szabadulnod a zaklatottságtól, és kiegyensúlyozottá kell válnod. 

 

 

Cölesztin 

Ez a gyönyörű kő az angelitre hasonlít. Vigyázz rá, mert napfényben kifakulhat.  

A cölesztin hatékonyan segíti a spirituális fejlődést. Ha ezt a követ választottad, a 

spiritualitás új formáinak felfedezéséhez szeretnél segítséget kapni. 

A cölesztin szerencsés találkozásokhoz és kapcsolatokhoz vezet, amelyek segíthetnek 

téged az utadon. Megkönnyíti az álmok előhívását és az asztrálutazást, illetve békét és erőt 

ad. 

A cölesztin a napfonat csakrára helyezve különösen hatékony segítség, mert ráhangol az 

egyetemes bölcsességre. Ezt a követ választva talán arra van szükséged, hogy magad 

mögött hagyd a mindennapi aggodalmakat.  

Segít a megérzéseid és az intelligenciád egyesítésében, hogy biztos lehess benne, hogy a jó 

úton jársz, és hogy ezt világosan és nyugodtan ki is fejezhesd. 



Ha a cölesztint a szobádban helyezed el, ez megemeli a rezgésedet és jó hatással van a 

közös meditációra is. 

 

 

 

Szelenit 

Ennek a kőnek rendkívül finom rezgése van. Vízbe téve feloldódik, tehát soha ne vízzel 

tisztítsd! Páratlan nyugalmat hoz és elősegíti az angyalokkal való kapcsolatteremtést. 

Ha a szelenitre esett a választásod, mélyen legbelül múlt életeid és fejlődési ösvényed 

foglalkoztatnak, és ösztönösen arra vágysz, hogy a jó utat járd.  

A szelenit segítségével megérzéseiden keresztül ellenőrizheted, hogy valóban jelenlegi 

életfeladatodat teljesíted – e. 

Tudatában lehetsz az angyali hírvivőknek, és szeretnéd bátorítani is őket.  

A szelenit a koronacsakrával rezonáló, markánsan spirituális kő, így tehát ha ezt a követ 

választottad, valószínűleg ezt az oldaladat szeretnéd erősíteni. 

A szelenit elősegíti a telepatikus kapcsolatteremtést, különösen akkor, ha minden érintett ezt 

a követ tartja a kezében. 

 

 

Fekete obszidián 

Ez a kristály végtelen erővel bír. A fekete obszidiánnal nem lehet játszadozni, mert a mélyből 

a felszínre hozza az igazságot, hogy szembenézhess vele, és hogy átalakíthasd.  

Óvatosan használd, és bizonyosodj meg róla, hogy jó hatással van rád.  

Ha a fekete obszidiánra esett a választásod, szembe kell nézned személyiséged bizonyos 

aspektusaival és egyes emlékeiddel, mielőtt elindulsz a spirituális fejlődés útján.  

Ha a meditációban kiválasztottad, bizonyosan megérettél a változásra. 

A fekete obszidián segíti átváltozásodat és a negatív dolgokat pozitívvá változtatja. Erőt és 

védelmet ad.  

Napfonat csakrádra téve finom energiákkal látja el a testedet, és szilárd alapokra helyez. Az 

obszidiánnal végzett kristálygömb jövendölést (hamarosan ezzel is foglalkozunk) érdemes 

nagyon óvatosan kezelni. 

Ha a választásod a fekete obszidiánra esett, az bátorságra és arra utal, hogy szeretnél 

előbbre jutni. 



 

 

 

 

Szodalit 

A szodalit mély meditatív állapotokat idéz elő, továbbá támogatja az igazság és egyéb, 

elvont értékek kutatását. 

Ha a szodalt a te köved, akkor meggyőződést keresel, hogy kiállhass a hited mellett, ez 

pedig abból adódik, hogy elsősorban nem hited, hanem tudásod van. 

A szodalit félresöpri a dogmatizmust és a szemellenzős gondolkodást, és utat nyit az 

ösztönös megértés és az objektivitás számára. 

Ha a harmadik szem csakrádra helyezed, megszilárdíthatod a meggyőződésedbe vetett 

hitedet. A szodalit növeli az önbecsülést és a magabiztosságot, hogy meg is valósíthasd, 

amiről beszélsz. 

Segít ítélkezés, vagy bűntudat nélkül elfogadnod a saját árnyoldaladat és a kellemetlen 

tulajdonságaidat. 

A szodalit választása azt jelzi, hogy szeretnél megszabadulni az előítéletektől és a beléd 

nevelt tanoktól, hogy rátalálj az istenséggel való kapcsolatodra. 

 

 

Rodokrozit 

Ez a meleg, rózsaszín, vagy narancssárgás kő szívcsakrád megnyitására, bizalomra és 

szeretetre ösztönöz.  

Ha a rodokrozitot választottad, tudatalattid ösztönzésére lehet szükséged ahhoz, hogy 

művészi, vagy más kreatív tevékenységeidhez ihletet kapj.  

Talán bántottak, és rájöttél, hogy csak úgy tudsz a mindenütt jelenlévő szeretethez 

kapcsolódni, ha leásol a megaláztatás gyökeréig, majd elengeded azt. Ezt megkönnyítendő, 

helyezd a rodokrozitot a napfonat – vagy a gyökércsakrádra, amikor meditálsz. 

A rodokrozit segít természetesnek elfogadnod saját érzéseidet. Ha ezt a követ választottad, 

az azt jelezheti, hogy érzelmeid akadályozhatják a meditációdat, vagy hogy heves vágyat 

érzel arra, hogy tevékeny, szeretetteljes és spirituális szerepet játszhass a világban. 

Ez a nagyon pozitív rezgésű kő spirituális élményekhez segíthet hozzá a szexen keresztül, 

és megmutathatja annak szent természetét. 

 



 

Kristálygömb jövendölés 

A kristálygömb jövendölés valójában kristályba nézést jelent, de az igazság az, hogy amikor 

megszerzed a tapasztalatot, már bármilyen tükröződő felületű tárgyból, vagy akár egy vízzel 

teli edényből is meglátod a kérdésedre a választ. 

Amint mélyen a meditációs kristályodba nézel, a tudatalattidban lévő segítő, vagy akár 

profetikus (látomás) képekre hangolódsz rá.  

Hasznos, ha beszerzel egy bármekkora gömb alakú kristályt a választott meditációs 

kristályodból, ez lesz a tökéletes eszköz, amelybe – és amelyen keresztül – nézhetsz. Minél 

nagyobb a kristály, annál könnyebben boldogulsz. A szokványos kristálygömb a legjobb, de 

a kicsi, vagy érdes felületű kristály, marokkő is használható. 

A kristálygömb jövendölés komoly dolog, és jobb, ha csak akkor foglalkozol vele, amikor erős 

és pozitív vagy! Búskomor, aggódó, félelemmel tele állapotban negatív képeket hívhatsz elő, 

vagy egyszerűen rosszul értelmezed a dolgokat. 

A jövendölés előtt fürödj, vagy zuhanyozz le, és használj levendula szappant a spirituális 

megtisztuláshoz. 

Erősítsd meg, hogy tiszta és nyugodt vagy. Hasznos, ha védelmező fénykört képzelsz 

magad köré. 

Ezt a tevékenységet sötétített szobában a legjobb végezni. Gyertyával fokozhatod a 

hangulatot, a kristálygömbben tükröződő gyertyaláng a kedvedre lehet. Ha este vagy éjjel 

végzed a szertartást és lehetőséged van beengedni a Hold fényét, ez még jobb. 

Párologtass tömjén, vagy szantál olajat. 

- Helyezkedj el kényelmesen, kristályodat helyezd az öledbe, vagy magad elé egy sík 

felületre. Ha nagyon kicsi a köved, tedd egy vízzel teli üvegtál mellé, és a tálat 

használd kristálytükörként. 

 

- Ha kérdésed van, egyértelműen tedd fel gondolatban, mielőtt elkezded a szertartást. 

 

- Lazítsd el és ringasd magad álomszerű állapotba, mint mielőtt elalszol, de fáradtság 

érzése nélkül. 

 

- Ha megfelelően laza vagy, nézz mélyen a kristálytükörbe, mintha egy másik világba 

néznél. Hamarosan képeket látsz majd. (néhányan úgy élik ezt meg, mintha valóban 

látnának, míg mások a „lelki szemeikkel” teszik ugyanezt) Mélyen a kristályodba 

nézve rejtett tudásra is bukkanhatsz. 

 

Lehet, hogy semmit nem látsz, mégis hallasz, tapintasz valamit, vagy ízt, szagot érzel. 

Kristályod sokféleképpen kapcsolhat össze az üzenetekkel. 



Jegyezz le mindent a naplódba amit láttál, vagy gondolatban, érzésben felmerült benned. 

Lehet, hogy nem érted, vagy nem tűnik logikusnak, később ezek is értelmet nyernek. Az 

érzékelt dolgok néha riasztóak is lehetnek, de keresd a magyarázatát, mint például az 

álmokét. Tudnod kell, hogy például egy koponya az ősi bölcsességre is utalhat, ezért próbálj 

mindig pozitív értelmezést találni. 

Ha befejezted a jövendölést, képzeld el, hogy egy tiszta, habzó patak átmossa a kristályodat 

és minden szennyeződéstől megtisztítja.  

Győződj meg róla, hogy teljesen visszatértél szokásos tudatállapotodba. Paskold meg a 

testedet és erősítsd meg, hogy védelmező fényköröd eltűnt. Dobbants a lábaddal, hogy újra 

a földhöz kapcsolódj és kapj be egy falatot, igyál pár korty vizet, vagy gyógyteát. 

Kristálygömbödet bugyoláld be egy fekete bársonyba és helyezd biztonságba. 

Ha rendszeresen gyakorlod a kristálygömb jövendölést, egyre jobban fog menni. 

 

 

 

Kapcsolat a szeretet és bölcsesség szellemével 

Az alábbi vizualizáció segítségével kapcsolatot teremthetsz a szeretet és bölcsesség 

szellemével, amelyhez a kristályod nyit kaput. Ez a szertartás várhatóan sokkal mélyebb és 

meghittebb lesz, mint amikor kiválasztottad a kristályodat. 

Ezúttal nem csak kísérőd, hanem őrződ és tanítód is lesz a kristályszellem. 

A vizualizáció legalkalmasabb időpontja Újholdkor, vagy az azt követő egy – két napon van. 

Erre a szertartásra ugyanúgy készülj fel, mint a kristálygömb jövendölésre: fürdéssel és 

illóolaj párologtatással, mert ezek segítenek a megfelelő rezgésszintet elérni. 

Ha gondolod, vedd fel magnóra az alábbi szöveget, mielőtt elkezded a szertartást. 

- Helyezd magad kényelembe egy csendes helyen, ahol el tudsz lazulni. Lazítsd el 

tested minden izmát. 

 

- Képzeld el, hogy hűvös este van és az Újhold vékony, fényes sarlója ibolyaszín 

égbolton tündököl.  

 

- Egy szépséges kristályhegy lábánál vagy, ami teljes egészében a te kristályod 

anyagából van 

 

- Megérinted az oldalait és érzed, hogy azok simák, és szinte vonzzák a kezedet, hogy 

lágyan végighúzd rajtuk. 

 

- Most meglátod, hogy a kristályhegy oldalában egy lépcső van. Lassan elindulsz rajta. 

 



- Egyre magasabbra jutsz. Körülötted, és alattad árnyékos táj húzódik el 

 

- Egyre feljebb – és feljebb mész. A levegő itt már kristálytiszta. 

 

- Egy kiszögelléshez érsz, itt véget ér a lépcső. Egy ezüstkilinccsel ellátott ajtó vezet a 

kristályhegy belsejébe. Finoman forgasd el és lépj be. 

 

- Lélegzetelállítóan gyönyörű helyen találod magad. A kristályhegy belsejében 

csillognak, szikráznak a falak. A terem messze a távolba nyúlik, a mennyezet 

magasan van. Mindent finom fény ragyog be. Lágy zene szól és a levegőben füstölő 

kellemes illata száll. Csodálat tölti el a szívedet 

 

- A terem túlsó végében láthatóan erősödik a fény. Nézed, amint egyre terjed a 

ragyogás, és rájössz, hogy egy hatalmas és szépséges lény tart feléd. Ő a te 

kristályod angyala. Olyan formában tűnik fel előtted, amiben a legjobban tud 

kommunikálni veled. 

 

- Köszöntsd Őt illendően. 

 

- Tedd fel a kérdéseidet ha vannak, és koncentrálj a válaszra. Lehet, hogy az angyal 

kérés nélkül is mond neked egyet s mást, erre nagyon figyelj oda. 

 

- Az angyal ajándékot is tartogat a számodra. Lehet ez elvont dolog, mint a szeretet 

vagy a bátorság, de lehet szimbolikus is, mint például egy könyv. Bármi legyen is az, 

becsüld meg és mondj köszönetet érte. 

 

- Adj te is valamilyen ajándékot. Olyat, amit megfelelőnek érzel. Például szereteted 

megnyilvánulását valamilyen gesztusban, akár egy ölelésben, simogatásban. Maradj 

az angyaloddal addig, amíg jónak látod. 

 

- Amikor készen állsz, köszönj el tisztelettel. Menj az ajtóhoz, de közben tudd, hogy ide 

bármikor visszatérhetsz. Menj le a hegyoldalon található lépcsőn. 

 

- Amikor leértél, térj vissza szokásos tudatállapotodba. Paskold meg a tested, hogy 

megbizonyosodj róla, tényleg visszatértél a valóságodba. 

 

Igyál egy korty vizet vagy teát, és jegyezz le mindent a naplódba. 

Minden egyes alkalommal, amikor kristályangyalodhoz utazol, erősebb lesz a 

kristályszellemmel való kapcsolatod. Ez segít a béke, a bölcsesség és egyfajta mélyebb 

tudás megalapozásában. 

 

 

 

 



 

Álmodj szépeket! 

Tudatalattid álmaid révén fejezi ki magát, és ha odafigyelsz rájuk, sok mindent elmondanak 

önmagadról és az életedről. A jövőről is beszélnek, vagy megválaszolják  a kérdéseidet is.  

Bizonyára hallottál már arról, hogy mindannyian és minden éjjel álmodunk. Mivel nem 

mindenki tud visszaemlékezni rájuk, néhányan azt állítják, hogy soha nem szoktak álmodni. 

Pedig tévednek. A tudatalattidnak csak egy kis nógatásra van szüksége, és máris 

varázslatos, feltárásra váró területre vezet. 

Fontos, hogy mindent jegyezz le a kristálynaplódba, ezért tedd az ágyad mellé egy 

ceruzával együtt, hogy ébredéskor azonnal írni tudj. 

Tedd a meditációs kristályodat is az ágyad mellé, vagy a párnád alá. Tudatosítsd, hogy most 

álmodni fogsz, hogy emlékezni fogsz az álmodra, és hogy fel fogod írni. Készülj fel arra, 

hogy az éjszaka közepén is le tudd jegyzetelni az álmaidat, ha ilyenkor van tudomásod róla. 

 

Nagyon valószínű, hogy másnap reggel valamilyen álom – emlékkel fogsz ébredni. 

Akármilyen töredékesnek, vagy lényegtelennek, közönségesnek is tűnik, mindenképpen írd 

le, mert így intenzív üzenetet küldesz a tudatalattidnak arról, hogy figyelsz rá. Ezzel edzed a 

tudatalattidat, így napról – napra könnyebben emlékszel és értelmezed az álmaidat. 

Amikor már elég biztos vagy a saját „álmodó képességedben”, készülj fel egy „álmodó 

éjszakára” egy kellemes esti fürdővel és egy bögre kellemesen nyugtató hatású 

gyógynövényteával, például a citromfű remek választás. 

A jázmin serkenti a profetikus álmokat, ezt elősegítendő tegyél néhány jázminvirágot az 

ágyad mellé, vagy kenj pár csepp jázmin olajat magadra.  

Legjobb, ha mindezt Teliholdkor teszed. 

Amikor készen állsz a lefekvésre, vidd magaddal valamelyik kristályodat. Bármelyik lehet, 

nem csak a meditációs kristályod, mert most ezzel a kővel fogod elindítani álomutazásodat. 

válaszd azt, amelyben legjobban el szeretnél merülni. 

Lehet, hogy foglalkoztat egy kérdés: ha például kapcsolati problémák miatt aggódsz, 

utazhatsz a szerelem kristályoddal, és felteheted neki a kérdést. 

- Helyezkedj el az alváshoz, és nézz mélyen a kristályodba úgy, mint amikor a 

kristálygömb jövendölést végezted. 

 

- Fogalmazd meg a kérdésedet, ha van. 

 

- Hagyd, hogy a kristályod körbevegyen, és képzeld el, ahogyan belemész.  

 

- Körbevesz téged, benne vagy. Mindenfélét érezhetsz, de az is lehet, hogy csak a 

kristályt látod. 

 



- Szemeidet fókuszáld távolabbra, és folytasd a figyelést. Bár különböző fizikai 

érzéseid lehetnek, amelyeket akár le is írhatsz, de ne hagyd, hogy ezek eltereljék a 

figyelmedet.  

 

- Folyamatosan figyeld a kövedet, nézz a kristályba, próbálj meg mögé nézni, egyre 

mélyebben, amíg csak el nem fáradnak a szemeid. Tedd a kristályt az ágyad mellé és 

próbáld meg addig figyelni, amíg el nem alszol. 

 

Nagyon valószínű, hogy emlékezetes álmot látsz majd ezen az éjszakán. Lehet, hogy 

nagyon élénk lesz, és tisztán, érthetően megválaszolja a kérdésedet, de kétértelmű választ 

is kaphatsz.  

Mindent jegyezz fel, amit láttál. Az álmod bizonyos részei talán szimbolikusak, de biztosan 

meg fogod érteni, ha időt szánsz rá. 

Nagyon – nagyon fontos, hogy mindent lejegyezz a naplódba! 

 

 

Ajándékba vett kristály 

Aki szereti és foglalkozik a kristályokkal, az szívesen ajándékoz is kristályt ékszerként, vagy 

valamilyen más formában.  

Mire tanfolyamunk végére értünk, bizonyára tudod már, hogy az a kristály, ami téged 

„megszólít”, arra neked van szükséged, hiszen a te rezgésedhez rezonál az, ami neked 

tetszik. Éppen ezért nem egyszerű dolog kiválasztani másnak a megfelelőt. 

 

Hogyan válasszunk másnak kristályt? 

Többféle megoldás is lehetséges.  

1. A hegyikristállyal mindig sikert arathatsz, mindenkinek hasznos és általában mindenki 

szereti.  

 

2. Válassz a megajándékozott születési köveiből. Ha csak a Nap – jegyét ismered, 

kisebb a választási lehetőség, de ha ismered a Hold – jegyét és az Ascendensét is, a 

Kristály – Asztrológia kurzusunk anyagában ki tudod választani a megfelelő kristályt. 

Vigyázz, mert bármennyire is ismerjük a másik embert, az csak a felénk mutatott 

„álarca”, senki nem tudhatja, hogy más emberben mi zajlik belül! Erre jó, ha a Kristály 

Asztrológia anyagát újra előveszed és bekukkantasz az álarc mögé. 

 

3. Választhatsz szín alapján! Ha ismered a megajándékozott kedvenc színét, adj neki 

olyan színű kristályt. Mivel a színeknek is van jelentőségük, valami oka van, hogy 

éppen az a kedvence, amit szeret. Óvakodj azonban attól, hogy olyan színt válassz, 

ami „illik” a kedvenc színéhez!  



 

4. Ha van valamilyen betegsége a megajándékozottnak, választhatsz arra ható kristályt. 

Ilyenkor a kristály összes hatását nézd át, mivel a betegségeket kiváltó lelki ok, 

mindenkinél különböző lehet. Erről a Kristálygyógyítás I. moduljában kapod meg a 

választ. 

 

 

5. Hangolódj rá a megajándékozottra! Ez egy kis előkészületet igényel. 

 

Először is döntsd el, hogy milyen területen szeretnéd, ha segítené a kristály? Választhatsz a 

most tanult életterületek közül is.  

Ha vannak kristályaid, készítsd elő őket, vagy írd fel az ajándékozáshoz szóba jöhető 

kristályok nevét egy – egy papírra. 

Gyújts gyertyát és használj jácint vagy geránium füstölőt, vagy illóolajat, ezek az illatok 

segítik a belső látást.  

Rakd ki a kristályaidat vagy azok képviselőit magad elé. 

Helyezkedj el kényelmesen és lazítsd el minden izmodat. 

- Képzeld magad elé azt a személyt, akit meg szeretnél ajándékozni. Lásd őt teljes 

valóságában, nézd, ahogy belép a szobába.  

 

- Most képzeletben add át neki a helyedet és állj mögé 

 

- Lásd, ahogy ellazultan figyeli a kristályokat. Most felemeli a jobb kezét és lassan 

végigsimít a kristályok fölött. Némelyik fölött egy pillanatra megáll a keze, majd 

tovább halad. Talán még egyszer végighúzza a kezét és visszatér valamelyikhez. 

Felveszi, és a szívéhez emeli. Lásd arcán az örömöt, mert megtalálta azt, amelyik a 

szívének kedves. 

 

- Most lassan feláll és kimegy az ajtón. Hagyd, hogy elmenjen, ne maradjon melletted. 

Nézd meg ezt a kristályt (vagy a nevét tartalmazó papírt), mert ezt nyugodtan megveheted 

ajándékba. 

Amikor végeztél, mozgasd meg kezed, lábad, paskold meg a tested, igyál egy korty vizet, 

hogy valóban visszatérj szokásos tudatállapotodba. 

 

 

 

 

 



 

Programozás másoknak és távprogramozás 

Ahhoz, hogy más részére programozzunk kristályt, illetve úgy vigyünk be egy programot, 

hogy sem a személy, sem a kristály nincs jelen, ennek átadása nem valósítható meg 

távoktatásban. Más részére programozáshoz a saját részre történő programozásban 

megszerzett megfelelő gyakorlat, a kristályszellemmel „kiépített kapcsolat”, valamint a 

célszemély uralkodó bolygóinak a figyelembevétele, a segítségükre való hangolódás is 

szükséges.  

A megfelelő gyakorlat bizonyítéka önmagad és mások számára is az lesz majd, amikor saját 

programjaidat sikeresen használod.  

Amikor a kristályszellemmel kiépíted a kapcsolatodat, a kérésedre hangolódva, meditációban 

megtudod, hogyan programozz más részére. Ne sürgesd ennek bekövetkeztét, ne legyenek 

elvárásaid ezzel kapcsolatban! A megfelelő időben és összefüggésben a tudás ott lesz 

nálad! 

A másnak való programozás semmiképpen nem tartalmazhatja önmagad elvárásait, 

ezért fontos, hogy alaposan megtisztítsd magad fizikailag és mentálisan is! 

 

Befejezésül 

Végére értünk a Kristályprogramozás modulnak. Gondolom, az elmúlt hetekben már 

kipróbáltad a tanultakat és remélhetőleg élvezheted is a programozott kristályod hatását.  

A sikeres programozás a meditációd mélységén, vizualizációd tisztaságán és azon 

múlik, hogy a kívánságodat egyértelműen fejezd ki.  

Ez utóbbi rendkívül fontos, hiszen a kívánságok úgy teljesülnek, ahogy megfogalmazzuk 

őket. Az is fontos, hogy a kívánság mindig rólad szóljon, más ember szabadságát tartsd a 

legnagyobb tiszteletben! 

Ha a Szerelem – kristályodat arra programozod, hogy megtaláld azt a társat, aki hozzád 

való, és boldogan élj vele, biztos lehetsz abban, hogy hamarosan bekopogtat nálad az igazi 

szerelem. Ha azt kívánod, hogy X.Y. randizzon veled, valószínűleg teljesülni fog, de 

elképzelhető, hogy inkább bánatot, mint örömöt fogsz tapasztalni. 

Ha tehát azon az életterületen, ahol a kristályodat használod, a programozást követően 

másként alakulnak a dolgok, mint ahogy szeretnéd, vizsgáld felül a kívánságodat, fogalmazd 

át és teljes hittel programozd újra. Ezután figyelj minden apró jelre és cselekedj úgy, ahogy a 

megérzésed súgja. 

 

Szeretettel kívánok sok sikert a tanultak gyakorlati alkalmazásához! 

 


