
Kristály és harmónia 

A kristályok mivel kötődnek az univerzum különböző dimenzióihoz, a 
földi élet tekintetében harmonizáló erővel bírnak. A kristály fogalma 
tág. Ide tartozik a folyóparti kavicstól a drágakőig minden. Azonban 
érdekes jelenség, hogy amíg a folyóparti kavics és a hegyikristály 
univerzális, addig a drágakövek nagyon is specifikus területeteken 
harmonizálnak. 

A kristályok harmonizáló erejének ismerete és tudatos alkalmazása 
egyidős az emberiséggel. Napjainkra egyre jobban tér vissza a 
köztudatba a kristályok erejének tudatos alkalmazása. Azonban, a 
kristály nem helyettesíti a modern orvoslást, az orvosi diagnózisokat 
és orvosi terápiákat. Nem lehet és nem is szabad a gyógyszereket 
kidobni, mert a modern embert sok esetben a gyógyszerek tartják 
életben.  

A kristály harmonizáló erővel bír, a valós okok szintjén fejti ki hatását, 
testi, lelki, szellemi síkon. Ezt materiálisan megmagyarázni nem lehet, 
csak a következményeket megtapasztalni, akár materiális szinten is. A 
kristály minden orvosi terápiát támogat, kiegészít, lévén magát a fizikai 
életet támogatja, a természetes regenerációt. A kristály használata 
mellett jobban hatnak a gyógyszerek, és olyan területeken is 
megmutatkozik a kristályerő, amelyek az anyagon túlmutatnak, azaz 
lelki és szellemi síkon. Egyszerűen jobban bírjuk az életet, emberibb 
életminőséget tudunk megélni.  

Nemrég sikerült a kristályok alkalmazását automatizálnom, szerintem 
ez most egyedülálló dolog a világban. Így az átlagembernek sem kell 
spirituális mesternek lennie. Ahogy a televízión kiválasztja, melyik 
csatornát nézi, hasonlóan materiális szinten kiválasztja, melyik 
programot futtatja. 

A kristály leghatékonyabb alkalmazása mikor a szívünkre, szívünk 
mellé tesszük, lévén a kristály a szeretet erőivel dolgozik és a szív a 
szeretet szerve. Majdnem hasonló hatása van, ha kezünkben fogjuk 
kb. 20 percen át, és figyeljük, mi történik bennünk. Minél fizikaibb síkú 
a program, annál erősebben lehet érezni, hogy bennünk az energia 
jár, kering, mely szervek lüktetnek. Az érzékelés mértéke függ az 
egyedi érzékenységtől, azaz van, aki szinte „leesik” a székről, más 
valaki alig érez valamit a tenyerében. Valójában ez egy mély 
meditációs állapot. Úgy is van hatása, ha csak mellettünk van, ez főleg 
éjszaka praktikus. Nap közben hordhatjuk a nyakunkban, egy bőr 
tokban, a szív magasságában. De legjobb ezeket kombinálni. 

Jelenleg a következő területen működnek a programok: 
Idegrendszer; Vér, csont, hormon, mirigy; Gerinc; Térd, porcok; 
Vitalitás; Alvás; Rheumatoid arthritis; Szem, látás; Női egészség; Bőr; 
Máj, epe, lép, hasnyálmirigy, vese, mellékvese; Bél, gyomor, 
emésztés; Fájdalom; Daganat, Szív és érrendszer; Kötőszövet; 
Hormonrendszer; Paraziták, rovarok, fertőzés; Tüdő, légzőrendszer; 
Gyulladás; Artrózis; Izom; Fogyás; Autoimmun; Depresszió; Arc, fej, 
haj; Orr (szaglás), torok; Fronthatás; Fül, hallás; Cukorbetegség; 
Csakratisztítás; Ellazulás, görcsoldás; Pajzsmirigy; Bénulás; 
Egészséges gondolatok; Gyengeség (szíveredetű); Allergia; Férfi 
egészség; Horkolás; FA elem; TŰZ elem; FÖLD elem; FÉM elem; VÍZ 
elem; E-szmog; Függőségek; Meditációs környezet; Mozgás, 
térkoordináció; Sérülés; Életöröm; Száj, fogak; Vastagbél; Víz 
harmónia, Energia, Oltás, Köröm.  

Ahol lakom, a víz kiemelten kemény. Sikerült elérni, hogy kristállyal 
egy óra alatt egy kancsóban a víz lágy ízű lesz és selymes, érezhető 
mód megváltozik az íze összehasonlítva a csapvízzel. Három hét alatt 
is alig van lerakódás a kancsó falán, ami a reklámokban szokott laza 
mozdulattal egyszerre eltávolítható, a heti szokásos esetezés helyett.  

A kristályok hatása egy erőteljes regeneráció az adott területen. A 
kristályok harmonizáló erejének csak a képzelet szab határokat. Így 
sok esetben alternatíva nélküli megoldás tud lenni például 
hormonrendszer, idegrendszer, mellékvese kimerülése, krónikus 
fáradtság, stressz, lelki és szellemi sérülések, fronthatások, 
erőtlenség, szétesettség, bekövesedett körkörös gondolkodás, 
függőségek esetén. A hatás azonnali és jól látható. Sok olyan program 
van, mely orvosilag nehezen gyógyítható betegségek esetében 
nagyon hatásos, működteti az öngyógyító folyamatokat, például segítik 
a gyulladások elcsitítását, vagy felmelegítik a kihűlt ízületet (kopás).  

Úgy gondoltam, közkinccsé teszem mindezt. Ezért szívesen elmegyek 
kisebb közösségekhez, és átadom mindazt, amire rájöttem. A kristály 
a természet ajándéka, ezért nyilván ingyen adom. A használatát 
megtanítom, és az összegyűjtött tapasztalataimat átadom egyszer, 5-6 
óra alatt. Az időmért és a költségekért kérek anyagi ellenszolgáltatást. 
A kristály az Univerzum ingyenes ajándéka, egy életre szól. Hogy mit 
kezdünk vele, az a mi ajándékunk az Univerzum felé.  
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